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SIĘ (26536) pron
G siebie (3148), się (3). ◊ D sobie (11606). ◊ A się + praep

(2043) [w tym: sie (344)], się + vb (42) [w tym: sie (40)], się + dać
(936) [w tym: sie (642)], siebie + praep (33), siebie + vb (685). ◊ G
a. A siebie (24). ◊ I sobą (3327). ◊ L sobie (4689).
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Zaimek zwrotny (26536):
I. W funkcji właściwej (22114):
1. Podmiot jest zarazem obiektem własnego działania (podmio-

ty nieżywotne są bardzo rzadkie i zwykle występują w kontekstach
przenośnych) (19041):

A. Podmiot-dopełnienie ujmowane jest jako jednostka psycho-
fizyczna (12956):

a. Realizuje obowiązującą rekcję wyrazu nadrzędnego (3254):
1) W rekcji czasownika przechodniego (też rzeczownika od-

czasownikowego i imiesłowu) (832): OpecŻyw 122; MiechGlab 54;
Y nie mogę z tych błędow prawie wywieſcz ſiebie RejJóz Iv;
RejKup d5; KromRozm III C3; GliczKsiąż G7; GrzegRóżn D2v [2
r.]; Muſieli mu znowu przyſięgáć/ znowu ſiebie przeklináć/ iż ſie z
nieprzyiacielem bić niemiał GórnDworz O7v, O2, S7v, Aa3, Dd4,
Hh8v, Ll3, Ll5; HistRzym 126; Dla czego roſkázuie Páweł s. káż-
demu śiebie doświádczáć. BiałKat 271 marg, 271; RejZwierc 149,
219v; ktory tego co Chriſtus vcżynił náśláduie; to ieſt ktory Páná
Chriſtuſá/ iáko y on śiebie ofiárował/ tákież ofiáruie. WujJud 245;
BudBib Ez 34/8, 10; WierKróc B3v; BudNT Act 14/17, Hebr
7/15[27], 9/23, 24; CzechRozm 27; ModrzBaz 18, 55, 58, 61, 66v;
Oczko 1v; Calag 446a; KochFr 68; po długim śiebie przeklinániu/
vprośił wżdy iednego z nich/ iż [...] WerGośc 249; PudłFr 24, 55;
GostGospSieb +2v; Phil E3; GórnTroas 20; Prozno złoſny prá-
cował/ Lecż/ ptáſznikowi rowien/ co ſtáwiáiąc Sieći/ długo pilno-
wał/ A gniewem opływáiąc/ Do dom ſię wroćił/ śiebie przeklináiąc.
GrabowSet I3, C2v, E4, R4; SarnStat 698, 1053; SiebRozmyśl H4;
SkarKaz 485a; Przypomnię/ ácż że wſtydam ieſzcże tu kęs ſiebie
CzahTr I2v; PudłDydo A2, B3.

W połączeniu z „sam”; uwydatnia sytuację, która w kontekście
nienacechowanym mogłaby być wyrażona czasownikiem zwrotnym
(669): A on chcąc by muchę zábił/ Sam śiebie w cżoło vderzył.
BierEz N3, O2, R2; OpecŻyw 96v, 188, 191v; á tak podawa drogę
ku richłemu zarażeniu ſam ſiebie od powietrza morowego FalZiol
V 61v, +2v, V 70v; Kto niewinnego potępia ſam ſiebie rani BielŻyw
77, 51, 81, 97, 125, 139 [3 r.] (9); GlabGad B5, L6v; WróbŻołt ll8;
SeklWyzn b4v, D, d3, f4, g2; SeklKat L2v, P, Y, Y3; RejKupSekl a3;
Bażyliſzek [...] widząc ſamego ſiebie [semetipsum] w zwierciedle
nátychmiaſt zdechł. HistAl K8v, Bv, E5, G6v; KromRozm I B3v,
Kv; MurzHist G4, Hv, Kv, M2v, M3; MurzNT 21, 38v, 51, 73v;
KromRozm III M7; GliczKsiąż A2, C8v, G2, N2v, N3v; LubPs X4;
gdyż koń ieſt rzecz ſámá ſyebie trawiąca/ tho ieſt więcey może
ſtráwić niż ſam koſztuie GroicPorz ee, y4; KrowObr 51v, 59, 74,
79, 96v (19); cżłowiek Chryſtus Iezus/ ktory ſie dał ſámego od-
kupieniem zá wſſyſtkie Leop 1.Tim 2/6; Błogoſłáwiony ktory nie
oſądza ſiebie ſamego w tym co pochwala. BibRadz Rom 14/22, Iob
40/3, Ez 14/18, 34/2, Sap 2/13, 1.Cor 3/18 (15); OrzRozm F, F2,
O4; BielKron 82, 116v; GrzegRóżn B2, B4v marg, D2, Hv, I2;
KochSat B4v; KwiatKsiąż Q3; Manus sibi afferre, Zábić ſam ſiebie.
Mącz 122b; Tuitio sui [...] Bronienie ſámego ſiebie. Mącz 468a,
75b, 143d, 349c, [497]c, 501c; OrzQuin A2, Nv; Prot D4; RejAp
71v, 82, 90; potrzebá dworney pániey/ áby ſiebie ſámá dobrze znáłá
GórnDworz X3v, Ev, I4, I7v, N4, Ee4v (9); HistRzym 33; RejPos
39, 43, 61, 220, 248; RejPosWiecz3 97, 98v; Wiédz też/ iż pan Bóg
ſam śiebie miłuie: miłuie też y nas/ któré ſtworzył. BiałKat 106,
98v, 226, 271 [3 r.], 298; GrzegŚm 22; KuczbKat 140, 170 [2 r.],
255; Bo kto cżuie wádę do ſiebie á zátłumia ią w ſobie/ proſto iá-
koby ſam ſiebie okradał. RejZwierc 149, A2v, 40v, 49v, 97, 97v

(10); BielSpr 47v; Cżłowiek ſam ſiebie ma probowáć. WujJud 223v,
47v, 109v, 116v, 122, 146v (13); WujJudConf 42v, 99v; RejPos-
Wstaw 21v, [212]v [2 r.], [213], [213]v, [1434]; BudBib Sap 2/13;
Pytayćie ſámy śiebie/ yzali waz fráſunkách/ y wdolięgliwośćiách/
niebyło teſkno kiedy ſtym żywotem? BiałKaz C, B4v; BudNT 1.Cor
9/19, 2.Cor 13/5 [2 r.], Eph 5/3; CzechRozm 52, 55, 147v, 181,
187v (30); Przez tego Páná y Zbáwićielá [...] maſz ćieſzyć ſam śie-
bie śmierćią y doſyć vcżynieniem iego KarnNap Fv, D2v, E4v, F4;
A ták ieſlić łżycżkę zádádzą á będźie to z twey przycżyny/ winuyże
ſam śiebie [te ipsum] ModrzBaz 60v, 17v [4 r.], 18v, 33, 50, 52v
(13); SkarJedn 32; SkarŻyw 29, 50, 57, 98, 106 (9); StryjKron 442;
ábowiem nie cżynił ſámego śiebie Iezus/ tym cżym ieſt. CzechEp
243, 145, 181, 189, 201, 216 (10); NiemObr 32, 43, 44, 88; KochFr
102; ReszPrz 17; WerGośc 245; WerKaz 286 [2 r.]; ArtKanc N7;
GórnRozm H3; KochWr 24; Gloriosus – Pyſzny, ſąm ſiebie chwa-
lący. Calep 458b; Iactantia – Chłuba, ſiebie ſamiego zaliecanię.
Calep 496b, 92a, 244b, 316b, [742]a; Phil K, M3 [2 r.]; KochPij
Cv; GrabowSet D4; OrzJan 14, 101, 123; w opiekę y obronę twoię
polecam dźiś śiebie ſamego. LatHar 47, 28, 116, 118, 132, 152
(17); [Judasz] przez obieſzenie ſámego śiebie/ odiął ſobie wſzyſtek
przyſtęp miłośierdzia WujNT 120; Lekárzu/ vlecz ſámego śiebie
[cura teipsum]. WujNT Luc 4/23; oczyśćiaymyż ſámi śiebie
[mundemus nos] od wſzelákiey zmázy ćiáłá y duchá WujNT 2.Cor
7/1, przedm 7, s. 30, 63, 64, 99 (83); WysKaz 5; zálećiwſzy ſkrom-
nie pracą moię życzliwą przećiw Oyczyznie: y ſam śiebie pod łáſkę
y obronę W.K.M. zálécam SarnStat *4v, 1051; GrabPospR K4v;
PowodPr 34; SkarKaz 120b, 158b, 313b, 421a, 484a, 485a [2 r.];
CiekPotr 70; CzahTr B4, G2v, I4v; GosłCast 6, 24, 38; SkarKaz
667a [2 r.]; SzarzRyt C3v. Cf W strukturze łącznej lub przeciwstaw-
nej; Całość połączenia ...;Wyrażenie.

W strukturze łącznej lub przeciwstawnej z innym dopełnieniem
[w tym: w połączeniu z „sam” (235)] (325): MetrKor 34/134v,
59/77v; Kto złego świebodzi/ śiebie ſzkodzi. BierEz P3, B4v; Ieſtlis
ty ſyn boży/ zbáw ſám ſiebie ij nás. OpecŻyw 144v, 1v, 2, 143;
OpecŻywList Cv; PatKaz III 148, 151v; BielŻyw 51; LibLeg 7/68v,
10/154v, 11/41v; WróbŻołt V8v; SeklWyzn b4, b4v; A cżegoż ſie
iuż nędznik mam więcżey naucżyć Iedno ſie y ſwą ſprawę iuż Bogu
porucżyc RejJóz G3, B6v, B7, H4v, O3v; Miłui pana Boga
zewſziſtkiego ſercza ſwego/ a ſwego bliżnego iako ſam ſiębie
ſamego SeklKat B3v, H, Mv, X, Z4; RejKup g6, r6v; RejKupSekl
a3v; iżem [...] ciebie pirwey zábiwſzy pothym bych ſam ſiebie
[meipsum] zábić nie omieſzkał. HistAl L8; KromRozm I D4v, N2,
O4v; MurzHist D, G; MurzNT Matth 22/39, k. 51 marg, Luc 9/25;
yáko on biſkupem będąc/ ſyebye ſam/ y koſcyoł álbo trzodę
poruczoną ma ſpráwowáć KromRozm II e3, b, o4v; KromRozm III
B4, B6v, G [2 r.]; BielKom B3, E5v; że Adam myał oráć rolą á
zyemyę/ y ſam ſiebye y dzyeći ſwe zápomágáć GliczKsiąż Hv, D3,
G2v, G8; KrowObr 4, 4v, 11v, 12v, 13 (11); Draźni Bogá y ludzi/
draźni y ſam ſiebie RejWiz 194; on nas ſam ſtworzył/ á nie my ſámi
ſiebie [non ipsi nos]. Leop Ps 99/3, Lev 19/18, 34, Matth 22/39, Luc
10/27; OrzList e2; Nieprzyiacioły cieſząc/ ſámi ſiebie ſmęcą.
RejZwierz 103, 5, 34b, 109b; BibRadz *2v, Lev 19/18, Ier 7/19, Luc
10/27, Rom 2/21, 1.Ioann 5/16; OrzRozm Mv; vpominał go áby
wſzedł do żony á wcżas ſobie vcżynił/ á pocieſzył ſie y onę.
BielKron 70v; Boguſzá chcąc wybáwić ſiebie y towárzyſze/ vcżynił
ſmowę s Pruſkim Miſtrzem BielKron 369v, 4v, 51, 52, 124, 126
(17); GrzegRóżn K2v; KochSat Cv; KwiatKsiąż L3v; Non videmus
manticae quod in tergo est proverbium, Inſze widźimy á ſámi ſiebie
nic Mącz 208c, 92d, 288d, 337c, 508a; OrzQuin Bv, O, Y4v;
SienLek 2; Przeto potrzebá/ áby ſiebie ſam cżłowiek dobrze znał/ y
ſwoię śiłę GórnDworz L, I4v, K2, L4, X8, Y6v (9); Iam ćiebie cżćił
áż do thego cżáſu/ cżći iuż ſámá ſiebie HistRzym 25v; A przetoż
iáko długo cżłowiek rządzi ſie rozumem/ á rozum w nim pánuie/
táko długo może ſie dobrze rządzić y ine. HistRzym 75v, 51v, 54,
112, 119v; ták iż y ſámi ſiebie/ y páná ſwego/ y wiele ludzi
przywiedli ná márne zginienie RejPos 298, 15v, 145, 168, 208,
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209v (19); bo nie Bóg go [szatana] złym vczynił/ ále ón ſam śiebie.
BiałKat 16, 1v, 373v; Naprzod pilnie bácżyć mamy/ kogo thu
Páweł thák mowiąc rozumiał: duſzęli iáką ſwą/ cżyli śiebie żywego
cżłowieká. GrzegŚm 34, 21, 26, 38, 46, 54; KuczbKat 5, 225, 325;
O nędzny więzácżu rozwięż pirwey ſam ſiebie/ toż potym rozwięż
kogo drugiego będzieſzli mogł. RejZwierc 192v; A wżdy ia o
cudzym chlebie/ Bronię y ciebie y ſiebie. RejZwierc 233v, A2v,
37v, 50v, 90v, 93 (11); To ieſt włáſny vrząd tego Decuryuſá álbo
dworzániná/ nie tylko ſiebie ćwicżyć ále y koniá. BielSpr 13v;
boſmy ſie też barzo záleżeli y zániedbáli Rycerſkich ſpraw/
vżywáiąc rozmáićie domowey wcżeſnośći przes wymyſlne ſtro-
ienie/ thák Zon iáko ſiebie BielSpr 60v, 44v; WujJud 33v, 47, 59v,
148, 197; RejPosRozpr c [2 r.]; RejPosWstaw [212]v, [1102]; iáko-
bychmy wſzytcy chwałę y prawdę iego S. á nie ſiebie/ áni ſwoie
chwáły/ miłowáli BudBib c3v; BudBibKaw A3v; BiałKaz L; Co bo
pomoże cżłowiek zyſkawſzy wſzytek świát/ á ſamego śiebie
zgubiwſzy? BudNT Luc 9/25, 2.Tim 3/2; StryjWjaz A4; CzechRozm
67v, 89, 206, 245v, 251 (8); PaprPan E2v; KarnNap C, D3; ktore
[potomki swe] chcą do teyże wiela złego przepáśći wtrąćić/ z ktorey
áni śiebie áni ich wyplątáć nie będą mogli. ModrzBaz 66v, 4v, 42,
50, 60, 91v (12); SkarJedn 170, 359; KochOdpr B; Oczko 1v; iſz
podkawſzy vbogiego/ ſwoy mu płaſzcż dał/ á ſam ſiebie obnáżył.
SkarŻyw 97; iſz wſzytkiey maiętnośći ſwey nie żáłował dla Páná
Bogá/ nákoniec y ſamego śiebie. SkarŻyw 98, A2v, 182, 235 [2 r.],
261 [2 r.], 269 (13); CzechEp 101, 195, 249, 261, 400; KochJez A4;
NiemObr 34, 35, 85; KochFr 27; KlonŻal C4; ktory ſam tylko ſię zá
cokolwiek/ inſzych wſzyſtkich práwie zá nic nie ma. ReszPrz 64;
ReszHoz 136; WerKaz 289; A wiárę/ coś mi ślubował/ Pómni ábyś
przy tym chował: Tę mi przynieś/ á ſam śiebie KochSob 68, 70;
ArtKanc M3; Y mniey Krolá niż śiebie w tym winowáć mamy.
BielRozm 7; PaprUp C4v; ZawJeft 32; ActReg 13, 46, 101, 118;
GostGosp 26, 84; Phil D, S2; GórnTroas 34, 40; ábyśćie [...] krześ-
ćiánſtwo wſzyſtko/ śiebie nákoniec ſámych/ do mizerney y nie-
ſczęſnéy niewoli nie wdawáli. OrzJan 65; [Grzech przeciw trze-
ciemu przykazaniu] Sámego śiebie ábo inſzego przeklinánie. Lat-
Har 118, +++, 593, 595, 700, 713, 725; Nie poſądzáć blizniego. Ale
ſámego śiebie. WujNT Matth 7 arg; Inſzych rátował: ſam śiebie
rátowáć nie może WujNT Matth 27/42; Ktory tedy vczyſz drugiego/
śiebie ſámego [teipsum] nie vczyſz WujNT Rom 2/21, przedm 27,
Matth 19/19, 22/39, s. 98, Matth 27/40 (35); WysKaz X3v; Jan-
NKar B2; SarnStat 685, 992 marg, 1025, 1249; Wróćiłáś ſię do
domu/ ćieſząc vſty ſwémi/ Apoſtoły/ y śiebie SiebRozmyśl K3, G2;
PowodPr 41, 57, 58; ſwemu domowi y ſławie folguie/ [...] á ſyná y
duſzę iego záraża: śiebie miłuie nie ſyná. SkarKaz 421a, 39b, 244b,
421a; CiekPotr 70; Człowiek śiebie niebacząc/ ludzkié złé obaczy
GosłCast 32, 28 [2 r.]; Maćieli co nád ſeymy do porátowánia śiebie
y Rzeczypoſp: gruntownieyſzego? SkarKazSej 695b, 660a, 668b;
żaden ſię ná to nie ogląda żeby w doſtawániu tych rżecży nie
odſtępował Bogá/ ſumnienia/ ſławy/ cnoty/ pocżćiwośći/ zbáwienia
ſwego y ſam ſiebie KlonWor **3; To miáſto świát zwalczywſzy/ y
śiebie zwalczyło SzarzRyt D2v; ZbylPrzyg B.

Całość połączenia jest odpowiednikiem czasownika zwrotnego
[w tym: w połączeniu z „sam” (33)] (45): Ośieł konia gdy widział/
Błogosłáwionym go mnimiał/ [...] Siebie mieniąc nieſzcżeſnego
BierEz L2v; BielŻyw 82; Nic to vnich płátno niebyło ieſliżem kiedy
poſtem álbo płáczem vdręczyl ſiebie RejPs 100v; Ale cżemuſz iuż y
ſiebie mam daley fraſować RejJóz O5v; potrzeba áby nye doſpał/
nye doleżał/ ále przypilował/ ták żeby zebrał á ſiebye zápomogł.
GliczKsiąż P2v, D2v, K3, K5v, L4; KrowObr C3; A on chcąc
vſpráwiedliwić ſiebie ſámego [iustificare seipsum]/ rzekł do Iezuſá:
[...] Leop Luc 10/29, Iudic 5/9, Eccli 20/29; RejZwierz 20v; Ktorzy
bez żáłośći vdáli ſámi ſiebie [semetipsos tradiderunt] ná hániebną
ſromothę BibRadz Eph 4/19, 2.Tim 2/13; Plato k nim ſie przy-
chyláiąc/ powieda być duſzę nieiáką bytność ſámá ſiebie ruſzáiąc
BielKron 127v, 124v; Male maceror, Trapię/ Grizę ſie/ álbo ſam
ſiebie. Mącz 205c, 130b, 221a; OrzQuin Aa2v, Aa4; ále to telko ia

powiem cżym bych ſiebie z grzechu zazdrośći ocżyśćił GórnDworz
Eev; RejPos 63v; ſam śiebie vniżał kſztałt ſłużebniczy ná ſye
przyiąwſzy. BiałKat 303v, 23v, 233v; KuczbKat 370; WujJud 143v;
Ieſli kto chce zá mną iść/ niechże záprzy ſámego śiebie/ á nieſie
krzyż ſwoy CzechRozm 225v, 254; KochPam 80; KochPieś 38; A
iam tobie ták dufał/ żem wſzytki dla ćiebie Wzgárdźił: álem
oſzukał/ widzę/ bárzo śiebie. PudłFr 32; GórnRozm M2v; Koch-
Frag 26; Ieſus tedy [...] rozrzewnił ſię w duchu/ y zátrwożył ſam
śiebie [turbavit seipsum] WujNT Ioann 11/33; we wſzytkim ſtrze-
głem ſámego śiebie [me … servavi] ábych wam był bez vćiążenia
WujNT 2.Cor 11/9, s. 526, 2.Cor 6/4, Eph 4/19; WysKaz 26; Po-
hámuymy iedno ſámych śiebie VotSzl C4; CiekPotr 16.

Wyrażenie: »wszytkiego siebie (a. [się])« [w tym: w połączeniu
z „sam” (1)] [szyk 3:3] (6): tobiem ſiebie zwierzył wſſytkiego RejPs
35v; KromRozm III B2v; GórnDworz Ee2v; ále ſam śiebie wſzyſt-
kiego maſz z ochotą woley Bożey poddáwáć KarnNap Ev; ArtKanc
E15; LatHar 652; [Iádąc Poſłem ná Seym/ nie bydź ſam ſwym/ ále
wſzyſtkiego ſię oddáć do poſług Rzecżypoſp. KarnEksorb Cv].

Anakolut (1): s ktorą Regułą/ ſámá ſiebie/ y s ſwymi ſioſthrámi
inſzymi Mniſſkámi/ poddáłá ſie Mnichom Minorytom w náukę y w
ćwitzenie. KrowObr 135v.

2) W rekcji czasownika nieprzechodniego (też rzeczownika od-
słownego i imiesłowu) (2014): Cżemuśćie ták záſlepieni: Iż nie-
chcećie o śię radzić BierEz N; Ci co w śię bárzo dufáią/ Rádzi
cżęſto vpadáią. BierEz O2; By ták miłośiernym nie był/ Iákoby
ſobie záſzkodził. BierEz P3v; Zadny w ſobie nie ma doſyć/ A muśi
też z innymi być. BierEz R2, B, G, I3v, L2, L4v (15); pocżniż
odemnie á dokonay na ſobie. BielŻyw 76, 49, 76, 106; BierRozm
24; LibLeg 7/99, 10/151v, 11/32a; WróbŻołt Nv; RejPs 44, 47, 73v,
100v, 198; RejRozpr B4v; SeklWyzn f3; RejJóz B6, C4v, C6v marg,
D7, E (8); SeklKat I3v; Ale mnich na wſem nieſtraczyl Dobrze
ſobie ſluſbe placzyl. RejKup c3; Kupiec vpominá Mnicha aby ſię
oſſe wieczey ſtarał RejKup v7v, Mv, r4v, ſ2v, v3; KromRozm I C, D,
Ev, E2v, G, I2v, M; Boc niéleda rzeczy potrzeba/ aby kto mogł o
ſobie cwierdźic iże w dobrym ſtanié ieſt MurzHist P2, D, G4v, I2v,
K3v, P2; MurzNT 11, Ioann 8/13, 14; KromRozm II ſ2v, ſ3 [2 r.],
ſ3v, ſ4v; LibMal 1552/167v; KromRozm III B4, B6, C, Cv, E2v (9);
BielKom C4v, F2v; GliczKsiąż E6v, G6v, L6, P5v; LubPs S5v, hhv;
Nie iżbym to o ſobie rozumiał/ álbo znáć dawał/ ábym temu doſyć
vczynił GroicPorz B4, A4, C2v; KrowObr 8v [2 r.], 9, 14, 21, 22
(13); O gdyby káżdy weźrzał z nas we wnątrz do ſiebie/ Iáki tám
márny robak vſtáwicżnie grzebie. RejWiz 53, 56v, 57, 59v, 76v [2
r.] (13); Leop Ioann 1/22, Philipp 3/13; Ktoremu [Antypater] iáko
ſobie/ bárzo wiele dufał. RejZwierz 5v; ni o kogo nie dbay/ A iżći
wſzyſcy ſłużą/ ták o ſobye mnimay. RejZwierz 124, kt, 32v, 137;
BibRadz *5, I 273v, Iob 14/3, I 351b marg, Ez 34/21 (11); OrzRozm
H, P4v, R, T2; niewiedzyał co dáley mowić/ gdyż mu żadny nie
rozumiał áni ieden drugiemu/ tylko káżdy ſobie. BielKron 7v; chcąc
co oſobliwego po ſobie w pámięć ludzką ná ſwiecie zoſtáwić/
vmyſlił żeglowáć á doſtáć złotego runá w Kolchis BielKron 53v;
gdy vyrzą iż ſtárſzy od ſiebie pocżynáią ſpráwiedliwość/ ſnádnie ſie
poſpolity vkarze. BielKron 105; żáłował ſie przed nimi [biskupami]
ná ſię iż thák nieſtały był w wierze Krześćiáńſkiey BielKron 154v,
9v [2 r.], 38v [2 r.], 96, 116v, 141v (23); GrzegRóżn C2, D3, K;
KochSat B; KwiatKsiąż B4, C3, L2v, L3; ktory widząc ſye być w
wielkiey nieprzeſzpiecznośći morſkiey na ſye nárzekał/ że przy
Troiey gárdłá nie dał LeovPrzep H4; Pessime isthuc in te atque in
illum consulis, Nie dobrze y yemu y ſobie cziniſz. Mącz 205c, 20c,
113c, 146d, 161c, 180d (11); OrzQuin K3v, Y4v; Prot A3; SarnUzn
C4v [2 r.], C8v [2 r.], D, F5, F8; LeovPrzep I2; Otho ſłyſzyſz co o
ſobie then ſwięty Apoſtoł powiedáć racży RejAp 10v, 10, 10v, 11,
29, 42 (12); więc oni ſámi dokłádáią/ y plotą ták wiele o ſobie/ iż
pochlebcá by nayniewſtidliwſzy ſromáć ſie muśi. GórnDworz G6v,
B5, B7v, D, D7v [3 r.], D8 (30); HistRzym 12, 34v, 132; Coż tedy
thy o ſobie tuſzyć ábo rozumieć możeſz nędzny á mizerny cżło-
wiecże RejPos 114v; Iż náſtáną ludzye z náukámi diabelſkiemi/
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ktorzy ſobie będą zákázowáć małżeńſtwá RejPos 345v, 39v, 64,
79v, 106v, 118v (34); RejPosWiecz2 91; RejPosWiecz3 95v; BiałKat
108v, 171; BielSat Cv; GrzegŚm Av; HistLan B2v, D2v, E2;
KuczbKat 180 [2 r.], 380; Fráſowny dwie ſobie ſzkodzie cżyni z
iedney. RejZwierc 85v; iedno ſam ſobie v ſiebie áni wypożycżáć/
áni wyłudzić nic nie może RejZwierc 104v; Powiedáią o tobie
ludzie żeś ſpráwiedliwy/ á iákaż to ſpráwiedliwość twoiá mnie
kázáć wieśić com iedną gálerą żywił/ á ty ich tyſiącmi łupiſz
wſzythek ſwiát á ſkryſlałeś morze/ á wżdyś nic niewinien/ rozſądź
miedzy mną á miedzy ſobą kthoby godnieyſzy był obieſzenia
miedzy námi. RejZwierc 135; Kiedy niecnotá iáka ruſzy ciebye/
Niemaſzli kogo záwſtyday ſie ſiebie. RejZwierc 211, B, B4v, 25v,
[283]v, 38v (56); BielSpr 5v; KochMon 34; chcećie áby wſzyſcy ták
trzymáli/ y tho o ſobie bez żadnego wątpienia wierzyli WujJud
104v, 47v, 115, 131, 140v, 226v;WujJudConf 7v, 216; RejPosRozpr
b4; RejPosWstaw [412] marg; BudBib bv, b3, 3.Esdr 8/68, Ios 3/25;
MycPrz II A3v, [B]3, C2v; Sproſnyć łákomiec záwżdy y ſobie nie
wierzy WierKróc B, B2v; BiałKaz E, Fv, F3v; Iesli kto chce zámną
przyść/ niech ſię śiebie záprzy [abneget semetipsum]/ á weźmie
krzyż ſwoy BudNT Luc 9/23, przedm b8, c6v, d2, Ioann 5/31; y Bog
by ſie z ſobą niezgádzáć muſiał/ rzecży przećiwne obiecuiąc Czech-
Rozm 111; Iáko ono Páweł cżynił/ y to o ſobie ku náuce inſzym ná
piſmie zoſtáwił CzechRozm 250, A3v, A7v [2 r.], 21, 23v, 27 [2 r.]
(39); PaprPan A4v, Dv, [Hh5]; káżdy pirwey ſobie pánowáć ábo
roſkázowáć [sibi … imperare] ma/ niżli drugim. ModrzBaz 18; od-
powie/ iż ná śię ábo ná ſwoie trzebá bacżenie mieć. ModrzBaz 31v;
Bo niesłuſzna rzecż/ áby ſię ten wnicżem niemiał bać o ſię [de se
nihil timere]/ kto kogo złośćiwie w niebezpiecżność wdawa.
ModrzBaz 85v, 5, 7v, 14, 18v [2 r.], 21v (26); SkarJedn 149, 185
[2 r.], 332, 333, 384; Przy pierwſzey poſłow ſkárdze/ dałem
doſtáteczną Spráwę o ſobie KochOdpr B3v, A3v, Bv, B4, Cv;
[chora niewiasta] mężowi y ſobie przemiérzwſzy/ w ſadzawce
Cieplicznéy vtopić ſye chćiáłá Oczko 11v; Calag 294a; KochPs 5;
gdy Ceſarz z cżyiey winnice iágody ſkuśił/ tym ſamym ią ſobie
przyſądził SkarŻyw 88; Mátká Boża Iozephá nád ſię przekłáda.
SkarŻyw 244 marg; ktory ná wyſoką opokę niemogąc do niego
włazić: przez dzwonek o ſobie pod gorą dawał znáć SkarŻyw 249,
A4, 14, 16, 36, 76 (28); KochTr 16; (did) Będźie vkázował ná śię y
ná drugie. (–) MWilkHist B2; A Krzyżacy zwątpiwſzy bárzo o
ſobie/ vprośili ſtania pokoiu ná trzy Mieſiące. StryjKron 577, 265;
Niech ſię w tym dobrze I.M. X iądz K anonik z ſobą obráchuie
CzechEp 333, *2, *4v, 9 [2 r.], 19, 54 (41); CzechEpPOrz **4v;
KochJez Bv; ktory [Paweł] o ſobie przypomina/ iż więcey niż
wſzyſci inſzy prácował NiemObr 39, 17, 23, 31, 40 [2 r.], 41 [2 r.]
(19); KochFr 51, 85; KlonŻal B3; Cyryllus záś y ś. Woyćiech nie
od ſiebie tego co vcżyli mieli/ [...] ále ſię tego od Papieżow
Rzymſkich vcżyli ReszPrz 29, 49, 56, 101; WerGośc 253, 257;
BielSen 13; KochPam 86; Zetrzy ſen z oczu/ á czuy wczás o ſobie/
Cny Láchu KochPieś 38; A máło ſobie popráwiſz/ Ze mię w
nieprawdźie zoſtáwiſz. KochSob 62; KochTarn 76; PudłFr 10, 17,
29, 52; ArtKanc D2v, I20, K8, O3v, O4, R18; Cżemuż tedy ták
ſłábo o ſobie rádzićie? BielRozm 6, 8, 9, 16; GórnRozm A4v, F3v,
Gv, H4, Kv, N2v, N3; KochWr 40; PaprUp G, Hv, L3v; przypuść
prosby głos moiéy do śiebie. ZawJeft 28, 18; ActReg 14, 15, 89
[2 r.], 126, 135 (9); Arrogans – Hardy, nazbit ſobie przipiſsuiący.
Calep 98a, 98a, 238a; GostGosp 20, 76; Phil R4; Y śiebie dla
oyczyzny nigdym nie żáłował. GórnTroas 27; Niech ten co ma
ieſcze żyć [...]. Twóy święty popiół/ niechay ku ſobie przygárnie
GórnTroas 38, 9, 75; KochCn B3v [2 r.]; GrabowSet C3, M2v, M3,
V2; OrzJan 5, 6, 9, 102, 116; LatHar 90, 116, 130, 217, 317, 377,
664; Ktoremu [Panu] też káżdy ma liczbę czynić z śiebie. WujNT
568, 47, 66 marg, 116, 237, Ioann 1/22 (23); WysKaz 12 [2 r.], 13,
45; SiebRozmyśl A3; PowodPr 16, 37, 56; gdy kto w bezżeńſtwie
zoſtáie/ [...] gdy ſobie tę roſkoſz y kochánie odbiera/ ktoregoby bez
grzechu záżyć mogł. SkarKaz 120b, 7b, 42b, 83b [6 r.], 120a, 352a
(17); VotSzl B2v [3 r.], C3v; CiekPotr 6 [2 r.], 10, 22, 26; Ciek-

PotrHerb )?(3; Toż też mowię do ſiebie co y do drugiego. CzahTr
C4v; A mnie proſzę w tym odpuść że piſzę o ſobie. CzahTr I2v,
D3v, E2v, H2, H3, K2; Lecz ſie wprawdźie obawiam/ by ſię nie
zemśćiłá Nad ſobą właſną ręką/ by ſie nie zábiłá. GosłCast 60, 17,
34, 44, 70, 71; Ktorych [trosk] mocą zmorzoná/ iuż y o ſię niedbam.
PaxLiz B3v; SkarKazSej 658a, 661a [2 r.], 667a, 670a marg, 672b
(10); KlonFlis C, E2v, E4, F; SapEpit B3; KlonWor 12, 63;
Wſpomni tákże y ná ſię iż w cudze kráiny/ Odemnie precż vciekaſz
PudłDydo B2.

W połączeniu z „sam” (441): BierEz K3, O2v, Rv; Czorki
Ieruzalem nie placżcie na mię/ ale ſamy na ſię placżcie ij na ſyny
waſſe OpecŻyw 136, 35, 94, 191v [2 r.]; PatKaz III 113v; TarDuch
C5; A tak ſam po ſobie ſwiadcży: iż tego na ſobie y na inym
doſwiadcżył. FalZioł IV 38b; To wnas oſobliwa przekażkę mądroſci
cżyni że ſie ſami barzo ſobie ſpodobamy BielŻyw 145, nlb 10, 20,
31, 88, 126, 144; Ocży wielkie á barzo roztworzone znamionuią
cżłowieka [...] mnieyſzego rozumu niż ſam o ſobie trzima GlabGad
N6; BierRozm 25; w tych ſlowiech wſzytkich grzeſznik ſie vniża, a
iakoby ſam ſobą brzydzi. WróbŻołt M8v, Ev, E6, N, dd3v, dd4;
RejPs 110; A gdy niemaſz towarzyſza/ więcz ſobie ſam naſmieſzyć
RejJóz C5, D2; SeklKat I2v, K2v, L3, M4v, N2 (9); RejKup Iv, q6,
aa6v, ee6; RejKupSekl a5; KromRozm I C3v, G, H4 [2 r.], Kv, M3v;
MurzHist B2, I, P2; MurzNT A4v, Luc 9/23, Ioann 8/18, s. 238v
marg; KromRozm II d3v, f4v, t2v; KromRozm III H5, I2, M2v, O2v;
Vżáłuy ſie ſam ſiebye y młodośći ſwoiey BielKom Ev, B8v, F7v;
GliczKsiąż Cv; Owſſem mu życży wſſego yák ſobye ſámemu.
LubPs F4, C3v, Z2 marg; iż ſami przed otzymá náſzymi bárzo ſię
ſobie podobamy KrowObr 189v; iedno iż to co nam podał/ wziął
nie od ſámego ſiebie/ ále od Páná Kryſtuſá KrowObr 203; tzemu ſie
ſámi nad ſobą/ y nád inſzym ludem Bożym nieſmiłuiećie? KrowObr
220, C3v, 58v [3 r.], 60v, 74, 155 (15); Iż kiedy ráno wſtawſzy
wiecżor wſpomináią/ Albociem był oſzálał ſámi ſobie łaią. RejWiz
16v, 29, 54v, 123, 168, 170v; Leop *B4v, Eccli 6/7, BBB3 (3);
OrzList d3v, h2v; RejZwierz 108v; o kimze tu Prorok mowi? ſamli
o ſobie czyli o kim inym? BibRadz Act 8/34; A ty rzecży bráćia
przez podobieńſtwo przyſtoſowałem ku ſobie ſámemu BibRadz
1.Cor 4/6, 2.Cor 12/5, II 77a marg, 90c marg; OrzRozm D, H, O4v;
BielKron 41, 143, 160, 160v, 249v (9); thegoż Syná względem
Boſtwá vczy być ſámego od ſiebie GrzegRóżn I2v [3 r.]; KochSat
B4v; KwiatKsiąż Q2; Tecum habita Proverb. Pátrz ſam ná ſię
ſámego. Mącz 151b; Te adhibe in consilium, Radz ſie ſam ſiebie.
Mącz 151c; Animum alterius spectare ex suo, Ták o drugim ro-
zumieć yáko o ſam ſobie. Mącz 405a; Totus displiceo mihi, Samem
ſobie omierzł. Mącz [460]a, 68b, 126c, 151c, 163a, 223c (20);
ábyſmy ſye przed tym á niżli budowáć poczniemy/ vśiadſzy ſámi z
ſobą poráchowáli OrzQuin I3v, E3, M3v; SarnUzn C; LeovPrzep
H4; RejAp 19, 29, 88v, 94v, 98, 172, 182; ſam zá ſobą [dworzanin]
páná ni ocż niechay nie prośi GórnDworz K7; walcżąc ſámá s ſobą/
y przećiw temu/ kogo więczey niż duſzę ſwą miłowáłá/ iednák ſie
obroniłá onemu ogniowi GórnDworz Aa8, D4v, F6v, Y8, Y8v,
Gg6v; Azaliżeś ſie nie powinien ſam vlitowáć nád ſobą? RejPos
169, 7v [2 r.], 30v, 53v, 59v, 76 (32); RejPosWiecz2 93v; BiałKat
121, 303v, 341, 378v; GrzegŚm 27, 46; HistLan C4v; KuczbKat 65,
280; ná ludzi nie pátrzy tylko ſam ná ſię pogląda RejZwierc 53;
rozſądźmy ſie ſámi s ſobą/ ieſliże wdzięcżnie prziymuiemy náwie-
dzenie á vpominánie Páná ſwego RejZwierc 258v, 12v, 13, [283]v,
79v, 81 (16); Aleć to v was nie nowiná/ nietylko inſzym/ ále y
ſámym ſobie ſie ſprzećiwiáć WujJud 45v; A ktoż to powiáda/ iedno
wy o ſobie ſámi WujJud 225, a6, 143v, 183v; RejPosWstaw [412];
Ałe gdy żadnego przeſtanku boleśćiam nie było [...] rozpacżáiąc
ſam o ſobie piſał pokorny liſt do Iudow BudBib 2.Mach 9/18, Ion
4/4, 9; MycPrz I [A]3, II B4v; Strum P2v; BiałKaz G4; BudNT
Ioann 9/21; y ná cęſtych [!] náſzych Synodziech/ wiele tych by-
wáło/ ktorzy ſie więc ná ſie ſámych/ y ná podłą pamięć ſwą [...]
vſkárzáli CzechRozm A4v; cżłowiek zły [...] w ſámym ſobie ná-
dźieię pokłada/ o Bogá nic niedbáiąc CzechRozm 207; Gdy z wiáry
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prawdźiwey y miłośći Bożey cżłowiek pobożny záprzawſzy ſie
ſámego/ dobrym oddawa zá złe CzechRozm 243v, 1v, 4v, 5, 7, 22
(47); PaprPan Gg2; Lecż ieſli kto ieſt táki/ coby [...] nikogo nie-
potrzebuiąc ſamby z ſobą przeſtawał [se ipse contentus sit]/ ten [...]
ModrzBaz 3; Co ieſli ſię ſam o śiebie nieboiſz [tibi ipsi nihil
metuas]/ tedy [...] ModrzBaz 67, 1, 18, 60v, 67v, 88, 99v, 132v; ále
ná ſamego ſiebie ſkárżyſz/ iżeś ich ſłucháć niechćiał. SkarJedn 185,
32, 62, 280, 359; Oczko 3v, 34; Obacżże Pietrze [...] w iákiey
ſtrażey Bożey ći ſą ktorzy ſami ſobą gárdzić vmieią. SkarŻyw 212;
w ktorym [przymierzu] im Bog poprzyśiągł ſam ná ſię/ iſz ich
Bogiem/ obrońcą/ y dobrodzieiem miał być ná wieki SkarŻyw 481,
32, 41 [3 r.], 68, 76, 80 [2 r.] (24); StryjKron 16; Ktoremu też kiedy
y wet zá wet/ y złym zá złe/ mſzcżąc ſię ſámi śiebie/ oddawáli?
CzechEp 18; iáko ſam pan Christus o ſobie świadcży, iż to záwżdy
cżynił co ſię oycu podobáło CzechEp 201; trzebá mu pierwey z
ſobą ſię ſámym [...] pogodźić. CzechEp 346, 9, 29, 35 [2 r.], 39, 40
[2 r.] (45); CzechEpPOrz **3 [2 r.]; NiemObr 10, 22, 105, 115,
125; KlonŻal A2v; ReszPrz 14, 55 marg, 61; ArtKanc I19v; O
Rzeczpoſp: żaden ſię tu nie ſtára/ [...] ále tylko ſam o ſię/ y o ſwą
rżecz ſtára GórnRozm I3v; KochWr 21; Zá co ſam z śiebie wézmę
głupſtwá ták znácznégo Karánie ZawJeft 43; ActReg 164; Prae-
sumptio – Oſamim ſobie wielkie rozumienię. Calep 841b; żeby mu
ſie zdáłá rzecż nie być pożytecżna więźnie wrácáć/ [...] o ſámego
ſiebie nic nie dbáiąc Phil O3, K3, M; GrabowSet O; LatHar [+10]v,
78, 158, 308, 330, 649; Zaden ſię nie ma ſam w ſobie chlubić.
WujNT Yyyyy, Matth 16/24, 23/31, s. 152, Mar 8/34, Luc 9/23
(20); PowodPr 77, 80; Bog właſnie kocháć ſię nie może/ iedno ſam
w ſobie y náturze ſwey. SkarKaz 117b, 117b marg, 118a [2 r.],
120b, 122a, 279b (12); VotSzl B3; Chroni ſię [Wenus] oczu lu-
dzkich, [...] A ná koniec, y ſámá przed ſobą vcieka. CiekPotr 18;
Sam o ſobie gdźiebym był pytam. CiekPotr 71; teraz czás mam
wolny ſam zſobą Vmowić ſię. CiekPotr 75, 21, 35; Acż mi to [...]
ze wſtydem wielkim przychodźi o ſobie ſámemu przypomináć
CzahTr A3, C4; A ſłuſznie/ vbaczywſzy/ ſámá z śiebie ſzydzę.
GosłCast 34; SkarKazSej 666b [2 r.], 670b [2 r.], 682b, 699a;
KlonWor 61.

Anakoluty (2): to ieſt znamię cżłowieka obłudnego, chytrego/
ktory o ſiebie wiele trzyma inſze wzgardzaiąc GlabGad O4v; Gdźie
mądrość ieſt [...] [tam] więtſze rozumienie o drugich/ niźli o ſámym
śiebie SkarKazSej 661b.

Zwroty: »w sobie (d)ufać itp.« [w tym: sam w sobie (6), w
samym sobie, w sobie samym (3)] = confidere in seipso PolAnt; sibi
confidere Mącz; in se (con)fidere Vulg [szyk zmienny] (11:1): Nám
nauka/ aby żádny wſobie niedufál OpecŻyw 35; MurzNT Luc 18/9;
Przypominánie mocnego vfánia/ nie w ſámym ſobie/ áni w mocy
cżłowieká/ iedno w ſámey ſpráwiedliwośći Páńſkiey/ przez ktorą
wierny wybáwion bywa. LubPs Hv marg; Vpomina ſie cżłowiek
ſpráwiedłiwy [!] áby nie w ſobie ſámym/ ále w Panie Boze duffał
Leop Ps 30 arg; Mącz 248a, 440d; RejPos 224; WujJud 113;
CzechRozm 211; Rzekł też y do niektorych ktorzy vfáli ſámi w
ſobie/ iákoby byli ſpráwiedliwymi WujNT Luc 18/9, s. 517,
2.Cor 1/9.

»oddalić itp. od siebie« [szyk zmienny] (15): OpecŻyw 91; Rej-
Ps 133; HistAl I4v; GliczKsiąż Fv, Q2; GroicPorz gg3; KwiatKsiąż
F4, M; Suspicionem a se segregare, Oddáłić [!] od ſiebie podey-
zrzenie. Mącz 406d; KochPs 66; SkarŻyw 168, 298, 325, 501; lu-
dźie nie oddaláliby od śiebie wolnośći/ by niekárność wyſtępków z
ćiężkim vpadkiem nie obfitowáłá SarnStat 953.

»odegnać itp. od siebie« = fugare a se PolAnt [szyk zmienny]
(14): RejKup d4; Leop Num 11/20; BibRadz 2.Esdr 13/28; á ſnadź
bychmy ie [proroków] widzyeli/ tedybychmy ie też podobno ábo
pobili ábo precż wygnáli od ſiebie RejPos 321, 114v, 180v; Rej-
Zwierc [782]v, 190v; BielSpr 48v; CzechRozm 240v; Powiedaſz żeć
kto vcżynił krzywdę/ ktorey okrom poiedynkowey bitwy odegnáć
od ſiebie [abs te repelli] niemożeſz. ModrzBaz 62; SkarŻyw 317;
NiemObr 151; Phil D2.

»odpędzić itp. od siebie« = expellere a se Vulg [szyk zmienny]
(23): OpecŻyw 46; FalZioł V 61v; WróbŻołt ff8v; Leop Gen 26/27;
BibRadz Ex 10 arg, Prov 8/33; Swidrygał s Korybutem bráthem/
ktorego byli wypędźili Cżechowie od ſiebie/ [...] ćiągnęli do Lithwy
przećiw Zygmuntowi BielKron 387v, 199v; OrzQuin G2v; RejPos
79 [3 r.], 185, 331v; S tą Wiárą odpądzam od śiebie ſzátáná/
báłwochwálſtwo/ náuki czarnokśięſkie BiałKat 73v; BiałKaz B2;
CzechRozm 242; Oczko 18v; WerGośc 245; LatHar 15, 587; Skar-
Kaz 384a; CiekPotr 21.

»od siebie odpychać itp.« [szyk zmienny] (15): FalZioł IV 56a;
chocia by też [...] y widłami naturę od ſiebie odpychał wſzakoż ona
zawſze ku ſwemu ciągnie. GlabGad L8v; RejPs 92, 146; Miły
miſtrzu co dolega ciebye/ Iż nas nagle wypychaſz od ſiebie BielKom
A2; BielKron 103v, 350; HistRzym 25v; RejPos 216v; RejZwierc
18v; CzechRozm 123, 246; CzechEpPOrz *3v;WisznTr 23; PRoſzę/
moy Pánie/ nie pchay mnie od śiebie GrabowSet I2.

»na sobie przewieść, przełomić, przemoc« [w tym: sam na
sobie (1)] = animo suo imperare Mącz, Modrz [szyk zmienny]
(10:2:1): SeklKat Mv; i czyni to duch święty wczłowieku/ czego by
na ſobie przes iego pomocy/ przewiéśc niemogł żáden MurzNT 176
marg; Mącz 280b; A ku temu ták przydzie/ kiedy [...] ſam ná ſobie
to przemoże/ iż ſie będzie kochał pánu kwoli w tey rzecży/ ktora by
go ſnadź s przyrodzenia mierziáłá. GórnDworz K6, H6, M4v, Y4;
ModrzBaz 60v; SkarŻyw 136; KochFr 108; WisznTr 24; PaprUp
K4; rzadki/ któryby to był ná ſobie przełomił/ żeby był w téy
mierze według náuki ſwéy ſie záchował. KochFrag 47.

»przyłączyć itp. k sobie« = iungere sibi Vulg [szyk zmienny]
(6): Leop Num 16/9; BibRadz II 90c marg; PRzyłącżmy k ſobie w
iedność/ Litwę dźikie Pruſy. BielSat L4v; BielSjem 28; ArtKanc
L20v, N9v.

»sobie przywłaszczać itp., przyczytać itp., przypisać itp.« [w
tym: sam sobie, sobie sam (26), sobie samemu, samemu sobie (12)]
= sibi assumere HistAl, Mącz, PolAnt; sibi vindicare Vulg, JanStat;
sumere sibi Mącz, Modrz; arrogare a. asserere a. attribuere a.
suscipere sibi, in se transmovere Mącz; sibi praescribere a. tribu-
ere a. usurpare Modrz; sibi imputare JanStat [szyk zmienny]
(231:44:46): MetrKor 31/620v; nie nadymáy ſie s tego/ anij ſobie
przypiſuy/ mnimaiątz aby to ty a nie bóg dzialál. OpecŻyw 45, 43;
OpecŻywSandP ktv; iż oni Gotowie kthorzy w Daciey pod krolem
Dunſkim mieſzkaią, nie ſprawnie ſobie imiona Oſtrogotow albo
wyſzogotow przywłaſzcżaią MiechGlab 38, 39; WróbŻołtGlab A5;
SeklKat L2v, x3; RejRozm 399; RejKup o7; HistAl E6v, F7v;
KromRozm I A2v, D3v, E3v; MurzHist P2; MurzNT 10v; Krom-
Rozm II y2v; KromRozm III A2v, B6, Cv, C2, C5v (11); GliczKsiąż
F5; LubPs A4, P6v marg; KrowObr 8v [3 r.], 13v [2 r.], 16, 19v, 25
(12); Leop *B4v, Num 16/10; cżynić będźie ofiáry niewodowi
ſwemu (marg) To ieſt/ wſzytko to ſzczęśćie ſwe ſámemu ſobie
przywłaſzczáć będźie. (–) BibRadz Hab 1/16, I 346, 1.Mach 6/56, II
93b marg; BielKron 64v, 81, 112, 150, 173v (13); GrzegRóżn G3v;
Hismaelitae, Lud który teras Saraceny/ to yeſt/ Turci zową/ álbo
ſámi ſobie Turci ten tytuł prziwłaſzczáyą Mącz 156d, 36b, 85d [2
r.], 86d, 89a, 235a (21); OrzQuin N3, O4; SarnUzn 7v; RejAp BB2,
BB3v, 38v [2 r.], 110, 112v, 114, 142v; GórnDworz E3, G5v, X8,
Z3v; HistRzym 43, 93; chocia ſobie y ſam tego nie przywłaſzcżaſz
RejPos 302v, 119v, 214v [2 r.], 216, 234v [3 r.], 277v (12); BiałKat
31, 323v; HistLan F4v; KuczbKat 130, 340; RejZwierc 172v, 192v;
WujJud 9, 9v, 39v, 85v, 88v (17); WujJudConf 88v, 244;
RejPosRozpr b4, b4v; RejPosWstaw 22v, [1432]; BudBib Eccli
20/8; MycPrz I C3v, II C3v; BiałKaz G4; CzechRozm 9, 10 [2 r.],
30, 43, 49v (18); KarnNap E3v; ModrzBaz 2, 17v, 45v, 48, 48v [2
r.], 81, 88v; ModrzBazBud ¶5v; ſami ſobie moc Boſką do kazánia y
cżynienia ſakrámentow przycżytáią SkarJedn 34, 27, 48, 138, 139
[2 r.], 150 (10); Oczko A2v; SkarŻyw 82, 91, 201, 212, 258 (12);
StryjKron 31, 622; Papież ktory to ſobie przywłaſzcża/ y to cżyni/
ieſt onym Antychriſtem w piśmie ś. opiſánym CzechEp 393, 21, 28,
37, 41 [2 r.], 49 [2 r.] (39); nie ſobie ſámemu/ ále miłośći



SIĘ SIĘ 7

oycowſkiey to przycżyta NiemObr 107, 40, 47, 48 [2 r.], 53, 65
(26); KochMuz 25; Opák cżynią wſzyſcy kácerze/ ktorzy ſobie tylko
ſámym poſſeſyą prawdy przywłaſzcżáią ReszPrz 100, 13, 97 [3 r.],
100, 110; ArtKanc N8; PaprUp F3v; ActReg 43; Calep 98a; Phil I2,
M3; Y ma kto iny [...] ſpráwy oycá mégo ſobie przypiſowáć?
GórnTroas 20; LatHar 263, 317, 318, 677; Ták dziśieyſzy
Haeretykowie ſámym ſobie wykład y wyrozumienie piſmá przy-
piſuią WujNT 216; Ták y Chriſtus nie ſam ſobie tey czći
przywłaſzczył [semetipsum clarificavit] żeby ſię sſtał Arcykáp-
łanem WujNT Hebr 5/5, s. 77, 93, 171, 364 [2 r.], 445 (19);
JanNKar D2; SarnStat 158, 252, 692, 789, 792, 795, 1148;
PowodPr 32; SkarKaz 279a, 352a [2 r.], 578a; Mychmy to zá
lekárſtwo ſobie poczytáły. GosłCast 41; SkarKazSej 677a, 680b,
694b; KlonWor 46.

»k(u) sobie przywodzić itp.« [szyk zmienny] (8): PatKaz III
126v; byłęm gościęm a wyście mię ogarnęli (marg) przyięli abo
kuſobie przywiedli (–) [collegistis me] MurzNT Matth 25/35;
BibRadz Ps 107 arg; BielKron 350; dwoiákim dobrodźieyſtwem
nas ku ſobie Pan przywodźić raczy BiałKat 198v, 48v; RejPos-
Wstaw [1432]; Attempero – Prziwodzę kſobie Calep 111b.

»śmierć sobie zada(wa)ć« = consciscere sibi mortem Mącz
[szyk zmienny] (8): GliczKsiąż P8; Mátká Dáryuſowá [...] gdy
vſłyſzáłá o iego śmierći/ od żáłośći chciáłá ſobie śmierć zádáć
BielKron 126v; Mącz 232b; BiałKaz B4v; KochDz 108; WisznTr
33; GosłCast 34, 36.

»sobie tuszyć itp.« [w tym: sam sobie, sobie sam (2)]
= spodziewać się; przewidywać; confidere Vulg; sperare Modrz
[szyk zmienny] (132): RejŁas w. 15; RejPs 204; RejRozpr H4, K2;
Czo ſobie dobrze tuſzą/ ſmieie ſie on [Bóg] z tego RejJóz B2, D5v,
E7v, Hv, I4, I5 (10); Kupieċ o zdrowiu ſam ſobie zlie tuſſy. RejKup
h7, f3, Hv, h2v, h3, h7 (15); Diar 21, 33; LubPs B6, C2v, G, K3v [2
r.], Z3; Abych cie tu miał widzyeć/ iuż ſobie nie tuſzę. RejWiz 45,
3, 25v, 35v, 41v, 42v (23); Leop 1.Mach 10/71; RejZwierz 4v, 113v;
BibRadz I 306b marg; BielKron 315v; Mącz [407]c; LeovPrzep Kv;
RejAp 119, 150v; RejPos 4v, 101 [2 r.], 166v, 204, 218 (10);
HistLan D4v; RejZwierc 86, 120v, 122v, 144 [2 r.], 144v (13);
BielSpr b4; CzechRozm A7v [2 r.], 15v, 21v, 216, 236v; ModrzBaz
114; SkarJedn 1; KochPs 7, 187; á tego Piotrá oſobliwie miłuiąc/ y
o nim ſobie zmłodośći wiele dobrego tuſząc/ do ſzkoły go ná náukę
[...] dáli. SkarŻyw 470, 79; CzechEp 19, 23, 319, 325, 381, 424;
NiemObr 166; KochFr 101; WisznTr 10, 12; KochPieś 14; ArtKanc
O4v, P3; ActReg 161; GrabowSet I2; KochFrag 22; KołakSzczęśl
C2;WujNT Mar 10/49, Rom 2/19, Hebr 6/9; á v kogo złe ſumnienie
będźie: oddala ſię od nádźieie/ y nie tuſzy ſobie iedno potępienie.
SkarKaz 350b, 7b; SkarKazSej 661a, 686a; KlonFlis C2; Klon-
Wor 23.

»zdać się itp., widzieć się sobie« [w tym: sam sobie, sobie sam
(5)] = sibi videri Vulg, Modrz [szyk zmienny] (47:2): zdam ſie ſobie
być więcey robakiem niżli człowiekiem RejPs 31, 105, 111v;
RejRozpr I; RejJóz L7; MurzHist P2; KromRozm II p3; Ano jeden
sam już się sobie widział Heliasz, zdało się mu, że wszytcy
odstąpili od Boga DiarDop 103; RejWiz 5v, 48, Cc6v; Leop Prov
28/11; RejZwierz 26v; BibRadz 1.Reg 15/17, Ps 49/19, 1.Cor 3/18,
10/12; OrzRozm Q3; BielKron 171v, 308; SienLek 95; RejAp 43v
[2 r.]; GórnDworz E6v, G, L8, N2, N2v, Q8v; RejPos 166v, 200v;
RejZwierc 3v, 166v, 231v; KochMon 31; ModrzBaz 56v, 62; O
ſobie niechay dzierży/ żeby ták był grożny/ Iáko ſię ſobie ſam zda.
KochOdpr Cv; NiemObr 44; WerGośc 234; A w tymeſmy przez
długi cżás trwáli/ ſami ſobie dobremi śię zdáli ArtKanc P6; KochPij
C2v [2 r.]; LatHar [249]; WujNT 1.Cor 3/18; SarnStat 950;
SkarKaz 85b; CiekPotr 51; Y Apoſtoł vpomina: áby nikt ſam ſobie
mądrym ſię nie vdawał. SkarKazSej 658a.

»sobie (z)jednać itp.« [w tym: sam sobie, sobie sam (5)]
= reconciliare sibi PolAnt, Vulg; comparare sibi Mącz, Modrz;
conciliare sibi Mącz; sibi demereri a. parare Modrz; sibi acquirere
Vulg [szyk zmienny] (220): ForCnR Cv; PatKaz I 15; FalZioł V 52,

52v, 53; BielŻyw 22; RejPs 46v; SeklWyzn b4v; RejJóz P2; SeklKat
Z3; RejKup k5v, l2, z3, cc7; KromRozm I O4v; Diar 21; DiarDop
107; A też ták wyecżne zginyenye zá to ſobye zyednał. LubPs N2v,
X5; GroicPorz n4v, o, ſ2v, ſ3v, y, pp4; KrowObr 214; RejWiz 4,
140v; Leop Matth 5/24; BibRadz *4v, II 72a marg, 2.Cor 5/18, 19;
BielKron 79v, 119v; GrzegRóżn L3 [2 r.]; Benevolentiam alicuius
allicere, Chuć cziyę ſobie yednáć. Mącz 181d, 62d, [114]d, 184c,
280a [2 r.], 280c, 395d; A nicżym inſzym thego ſobie zyednáć nie
możemy/ iedno krwią náſzego Báránká niewinnego RejAp 103, 71,
71v, 180v, Dd4v, Ff3; GórnDworz K4v, L2, O2, Cc2, Cc4;
HistRzym 34v; RejPos A5, 7v, 29, 33, 46v (43); HistLan C;
KuczbKat 1, 315, 415; iáko maſz vbłagáć gniew Páńſki/ á
przeiednáć gi ſobie v tego Boſtwá nierozmierzonego. RejZwierc
196, 21, 27, 44, 44v [2 r.], 137v (12); WujJud 93; RejPosWstaw
[413]v; Strum A4; CzechRozm 11v, 22v, 37v, 39v, 222, 239 [2 r.];
ModrzBaz 43, 44 [2 r.], 56v, 84v, 89 (9); SkarJedn 175 [2 r.], 187,
330; KochPs 162; SkarŻyw A2v, 22, 47, 57, 87 (23); StryjKron 330,
737; Bog w Chriſtuśie świát ſobie poiednał CzechEp 312, 47, 49,
149, 188 [2 r.], 311 [3 r.] (14); NiemObr 88, 113; KochFr 18;
ReszHoz 130; mamy [...] ſámi ſobie zaſługi przez dobre náſze
vcżynki iednáć ReszList 152, 148; KochPieś 52; PaprUp F3, F4;
ActReg 59, 138; KochCn B4; KochPij C3; KochFrag 42; OrzJan
73, 95; LatHar +8v, 7, 110, 133, 187 (11); KołakCath C3v; WujNT
17, 2.Cor 5/18, 1.Tim 3/13, s. 808, Aaaaaa2v; SarnStat 252, 403,
519, 701, 1298; SkarKaz 423a; PaxLiz C3v; SkarKazSej 661b.

Z czasownikiem łacińskim (2): tedy Sąd Ziemſki [...] ma ią
[winę, tj. karę pieniężną] ſkazáć iemu: żeby ſie káżdy in ſuo
contineret officio SarnStat 1149, 336.

a) W rekcji czasownika „być” w konstrukcji A cum inf (22):
BierRaj 17v; aby iedenkażdy poſſedl do miaſta ſwégo/ a tam
wyznanijé vcżinil bytz ſie z ludu ceſarſkiégo. OpecŻyw 14v; PatKaz
II 80v; HistJóz A3v; TarDuch B6; HistAl C3; DiarDop 117;
KrowObr 206v; BielKron 85, 178; GrzegRóżn F3; OrzQuin Y4;
RejPos 262; BiałKaz I3v; PaprPan Cc4; CzechEp 5; NiemObr 101;
Widzę ćię Bogiem być/ á cżłowiekiem śiebie/ Wiem ćię być
ſtudnicą y źrzodłem mądrośći/ A śiebie pochopem/ do wſzelkiey
ſproſnośći GrabowSet C; KołakCath Cv; ktorzy ſię w pochleb-
ſtwách y w chwałách ludzkich ták kocháią/ że ſię ludzmi być
zápomináiąWujNT 448; SarnStat 742.

3) W rekcji rzeczownika (210): Modlytwa na vpo[ro]ſſenye
odpuſſczenya grechow ij dobrego ſkonanya tako zaſy/ [lege: za sie a.
za się] yako ij zaprzijacyelye ij nyeprzijacyelye BierRaj 16; ſyn
przed matką ſtál w Betanij/ chtzątz datz ſwé mileé matce z ſiebie
niéktoré vcieſſenijé OpecŻyw 85; FalZioł III 15b; czoſczie [...]
prziſſilaly tich czassow do nas [...] Iacuba Wilamowſkiego staroſte
wposselſtwie od syebye y od sina swego Krola LibLeg 11/87; RejPs
31v, 77; Iuż ia iſcie o ſobie mam nadzieie mało RejJóz K2;
KromRozm III M6v; Diar 58; GliczKsiąż B5v; Iż pod przy-
powieſcią á w pieśni przykład káżdemu od ſiebie okázuie. LubPs
N2 marg; KrowObr 70v, 130; RejWiz 41, 159v; OrzList h4; pátrz
co Krol w mocy ma/ Iż iákie chce o ſobie/ tákie głoſy puſzcża.
RejZwierz 4; BibRadz 2.Par 23/16, Iudith 8/9; BielKron 38,
201v, 254.

a) W rekcji rzeczownika abstrakcyjnego (103): BielKron
[332]2v, 417v [2 r.]; o wielu rzecżach wielkich ſnadnie o ſobie
otuchę dayą KwiatKsiąż C2; Mącz 227a, 311d; GórnDworz Ee5v;
HistRzym 11, 93; Ale on przedſię/ iáko dobrotliwy Pan/ [...] racżył
im okázáć ieſzcże w dziećińſtwie ſwoim/ y ná zyemi/ y ná
powietrzu/ iáwne znáki o ſobie á o Boſthwie ſwoim RejPos 81; iż
mu [Bogu] inácżey nie możemy do ſiebie vtorowáć tey wdzyęcżney
drogi iego RejPos 298v, 52v, 199, 201v, 296v, 322v marg; Bo y o
ſobie znadzieſz tám pewne nowiny. RejZwierc 29v; A ták trzebá
nam záwżdy pilną ſtraż około ſiebie mieć RejZwierc 114v; Nuż też
on dobry á poććiwy cżłowiek á ſzedziwy ſtárzecz Heli biſkup
zakonu ſtárego [...]/ iáką hániebną pomſtę wziął nád ſobą RejZwierc
126; Y źwirzętá y ptacy cowzgorę latáią/ Kiedy pádną ná ziemi/
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wżdy oſtrożność máią. A my nędzne źwirzętá z mądremi głowámi/
Pátrz iákie opátrznośći tu o ſobie mamy. RejZwierc 246, 15, 47v,
108v, 126v, 134; BielSpr 18; áliśći niebożętá zbáwienia nie máią/
bo okupu zá ſię y grzechy ſwe mieć nie mogą. CzechRozm 157v,
189, 202v; Smiech tylko z śiebie poſtronnym narodom cżynią
ModrzBaz 28; wſzytkim tę iáwną o ſobie wiádomość damy/ że
pokoiu wielce prágniemy ModrzBaz 104; ieſli nie miłość wáſzá
przećiw ſobie/ á waśń przećiw bráćiey wáſzey/ záślepiłá was
ModrzBaz 143v; SkarJedn 84, 297; Tę vmowę teraz między tobą
Stánowię/ á między ſobą. KochPs 123; doſyć ſię pokaże/ iſz onę
przećiw ſobie ſrogą woynę/ z Bogá zácżął SkarŻyw 30; á vćiekáiąc
po wodzie gdy pogonią zá ſobą miał [...]/ obroćić do nich łodkę im
w ocży kazał. SkarŻyw 392, 195, 238, 294; Krol Włádiſław Iágieło/
ná Seymie Lęczyckim ſtárał ſię o to pilnie/ [...] áby mogł otrzymáć
Succeſſią ná Kroleſtwo Polſkie po ſobie Synowi Włádiſłáwowi
StryjKron 557; [wielki ksiądz] oddał mu [kniaziowi Michajle]
wſzyſtkę Oycá iego pierſzą dzierżáwę/ [...] chcąc go tymi rożnymi
vdziały w ſtáteczney wierze ku ſobie zátrzymáć. StryjKron 597, 6;
CzechEp 90, 191, 244, 304; A ia trudno mam być żyw/ ieſliże
muſzę Stráćić lepſzą częsć ſiebie/ á owſzem duſzę. KochFr 42; iż
Páná Chryſtuſá niechcą mieć iedno proſtym ſobie podobnym
cżłowiekiem: choć iednák przodek mu przedſię iákiś przed ſobą
dawáią ReszPrz 76; kto nie ma żony/ [...] Pámiątki po ſobie miec
nie może/ gdy ſynow właſnych [...] poſtánowić nie może WerKaz
288; Chwáłá świecka o ktorąm záwſze ſtał/ nakłádym ná ſię wielkie
dźiáłał. Toć zemną do grobu nie poydźie ArtKanc S11v; porżućili
mieſczánie wſzyſtkę o ſobie pieczą/ iuſz tylko ſzynkuią/ piją/ á
łotruią GórnRozm L3v; PaprUp G; Desperatus – Tenktori o ſobie
nadzeię vtraczieł. Calep 312a; IZaż godźiná przeydźie/ w ktorąbym
ku tobie Gorzkim duchem nie weſtchnął/ o rátunek ſobie Grabow-
Set E4v; Z niebem y z ſobą/ w gniewie Syſyf wraca. GrabowSet G;
Twirdzę to (bo mam pewną probę z śiebie) Iż godná ſławy/ godná
wiecżney chwały Twa ſzcżyrość GrabowSet Y; Mam z ſobą więcéy
niż doſyć kłopotá KochFrag 23; Zaćmiło ſię dla zbytniego (ná ſię)
gniewu oko moie LatHar 159; Ták ia nieſzcżęśliwy cżłowiek z ſobą
walkę wiodę LatHar 603, 254 [2 r.], 639; bárzo máło tych co
prawdźiwego zwyćięſthwá nád ſobą y nád namięthnośćiámi ſwoimi
dokázuią WysKaz 13; tákowy kmieć zbiegły/ nie ma żadnégo práwá
do śiebie żadnému vczynić SarnStat 657; A ieſli oſkárżonému o
złodźieyſtwo á ieſcze nieprzekonánému ſkażą o ſobie ſpráwę z
pewną liczbą świádków dáć/ [...] SarnStat 702; KmitaSpit B4;
PowodPr 78; Lecz gorną o ſobie dumą y podnioſłą á wielką myślą/
śiłá ſobie zepſuie człowiek. SkarKaz 83b; ćwiczeńſtwá á kárnośći
około śiebie vżyć. SkarKaz 314a, 83b, 209a [2 r.]; CzahTr E2v;
SkarKazSej 669a.

W połączeniu z „sam” (??): RejJóz N; RejKup m8v; MurzHist
N; Sámego też o ſobye śwyádectwo w tey myerze bárzo nye pewne.
KromRozm II ſ2v; dla cżego ſnadź nye tylko ſámi o ſobye właſną
pracą/ ále theż y o ſwych dzyatkách ſtáránye ná ſtronę odepchnęli
GliczKsiąż Mv; De me enim coniicio, Bierzę ſam z ſiebie przikład.
Mącz 162a; RejPos 63, 217v; widźiſz iż ſie zda być w tych kilká
mieyſc [...] wielka niezgodá y ſámego iedno Piſárzá z ſobą/ y
iednego z drugim CzechRozm 149, A2v; Y Zbáwićiel náſz
przykłádem ſámego śiebie [exemplo sui]/ chce to po nas mieć/
ábyſmy drugich krewkośći znaſzáli/ á one ile być może lecżyli
ModrzBaz 58, 24v, 68v, 140v; Wyſzedł ztámtąd wielce ku ſłuſzbie
Bożey gorącym: máiąc miáſto klaſztoru opátrzność y cżuyność nád
ſámym ſobą SkarŻyw 291; pochlebſtwá żadnego z miłośći ku
ſamemu śiebie [!]/ nieprzypuſzcżał. SkarŻyw 298, 32, 230, 353;
CzechEp 235, 256; On miłosćią ſámégo śiebie záślepiony/ Rozumié
że dla niego świát ieſt poſtawiony. KochFr 128; Phil I, I4; Sądem
ſamego śiebie ieſt ſpowiedź LatHar 133; iż tá rzecż ſámemu P.
IEzuſowi ieſt przyzwoita/ iáko S. Páweł [...] náucża/ iść y przyſtęp
mieć przez ſámego śiebie do Oycá LatHar 329; Modlitwá zá
kogokolwiek/ álbo też zá ſámego śiebie. LatHar 636, 393, 743;
WujNT 31; SkarKaz 314a.

b) W rekcji rzeczownika osobowego (12): Y ktoż ma być
pilnieyſzy ſtroſz iedno każdy ſiebie RejJóz F4v; zá żywotá ieſzcże/
[Jerzy Brodaty książę saski] vcżynił po ſobie dziedzicá brátá
Henryká BielKron 217; Grimáldus/ zábiwſzy w nocy nád ſobą
ſtrożą/ vćiekł ná koniu. BielKron 299, 226; Albo niechay kto
napiękniey ná koń wſiędzie/ ábo co ozdobnego vcżyni/ bá wneth
znaydzie ſędziego y podſędká około ſiebie [tj. osobę krytykującą
go]. RejZwierc 56v; świadkowieśćie wy ná ſiebie BudBib Ios 24/22;
Biádá páſterzom Izráelſkim/ ktorzy byli páſterzmi śiebie BudBib Ez
34/2; StryjKron 427.

W połączeniu z „sam” (4): nie bądźmy ſámi nád ſobą ſzpiegi á
zdraycámi ſwemi RejZwierc 265v; oto grzech we wroćiech twoich:
możeſz ſię mu odiąć/ á pánem ſam być nád ſobą SkarŻyw 263, 29;
WujNT przedm 12.

c) W rekcji rzeczownika oznaczającego dokument lub dowód
rzeczowy mający wpływ na sytuację prawną podmiotu [w tym: na
się (53) o sobie (2), za sobą (1)] (73): wedle thego Cirographu ktori
na się dali przerzeczony panovie wyssey napisany ZapWar 1549 nr
2658, 1548 nr 2669, 1549 nr 2658;MurzHist Kv, N3; GroicPorz q2,
r2v; Przeto też Papieſz [...]/ tákowy Kanon o ſobie nápiſał KrowObr
25v, 9; BibRadz *3v; OrzRozm G; BielKron 362; Omnibus sententiis
absolvi, Wſzelką skáźń zá ſobą otrzimáć. Mącz 400d; Ubicunque
posuit vestigia, Gdzieſzkolwiek yedno poſtał/ oślády ná ſię dodał.
Mącz 490a, 24b, 374d; cżyńco chceſz/ vkłáday ná ſię zakony iákie
chceſz RejPos 130, 8, 15, 102v, [105], 109 (13); RejZwierc 262;
WujJud 9; Wrocon mu zapis ktory był cżártu ná ſię dał. SkarŻyw
173 marg, 102; MWilkHist F3; StryjKron 502, 667; CzechEp 22, 82,
152, 191; Oſtre iákieś vſtáwy/ [...] chćiałbyś ty żebyſmy ná śię my
Polacy vchwalili GórnRozm C2; dźiwuię ſię/ czemuśćie ná ſię ták
głupie poſtánowili práwo. GórnRozm E4, A4; PaprUp G4v; pozew
im vkazował na się ActReg 105, 14, 78; Calep 948a; GórnTroas 44;
WujNT 836; Gdyż Król Włádyſław ná ſię tylko/ á ná potomki ſwé
ten Státut vczynił SarnStat 336, 12 [2 r.], 205, 592 [2 r.]; zá
pokaiániem gáśiem y przemagamy ſpráwiedliwość iego [Boga] y
dekret zá ſobą miłośierdźia otrzymawamy. SkarKaz 3a.

W połączeniu z „sam” (16): SeklKat S4v; ſám przećiwko ſobie
nie kto inſzy przećiw ięmu/ ſkargę położył MurzHist C3v; Leop
2.Reg 12 arg; OrzRozm Ov; iużeś ſam vcżynił dekret nád ſobą
RejPos 164, 102; RejZwierc 204v; ModrzBaz 50v [2 r.]; SkarŻyw
337; CzechEp 7, 108; SarnStat 1061, 1190; Sam ná ſię lice
przynioſł/ ſam pieniądze zgołá Z onym workiem foremnym wrzućił
do Kośćiołá. KlonWor 31 [2 r.].

4) W rekcji przymiotnika (180): Ktorzy ſobie źli/ nie dziw iż y
inym. BierEz I, O2, P3v; botz iéy mily ſyn/ náwiętſſą iéy po ſobie
motz dál OpecŻyw 186; panna Mariá [...] ieſt panna nad pannami/
ktorá przed ſobą niemá pirwé/ anij po ſobie má takowé panny wtoré
OpecŻyw 187v, 2v, 43v, 187v; RejPs 153, 179v; pirwſzym cie w
kroleſtwie po ſobie przekładam RejJóz L, C8v, Iv; Ienak mi czie
nieboze zal. Choczyas Lotr a ſobie winien RejKup g7v, y4; Diar 86;
BielKom D5v; że to yeſt rzecż ſwyętą [!] á ſſcżeſliwa/ gdy rodzicy
wywodzą na ſwyát potomſtwo ſobye miłe á podobne. GliczKsiąż
C2, G3; LubPs S6v; KrowObr 232v; RejWiz A3v, 30v, 62, 165v;
OrzList d2; BibRadz *5; A oni go s tego hámowáli/ [...] áby nád
ſobą nie był okrutny BielKron 154v; przyſzedł táki cżás ná
Belliſáryuſá iż inym był ſzcżęſliwy á ſobie nieſzcżęſliwy BielKron
162v, 17, 141, 429, 448; SarnUzn G6v, H6v; RejAp 185v; Dwo-
rzánin [...]/ áby záwdy był iednáki/ á we wſzytkich rzecżach/ nie
był nigdy od ſiebie rozny. GórnDworz I5, Ff6v; RejPos [36]v, 106v
[2 r.], 144v, 181; BiałKat 226, 328v; y wiele śię náucżyſz gdy ſobie
będźieſz znácżył/ y wyimował co obacżyſz ſobie być potrzebnego.
GrzegŚm 17; HistLan D2; ALe náſzy dobrzy towárzyſze ácż iuż
tego vſtáwicżnie pewni o ſobie ſą/ [...] iáko wiele pśich głoſow
około nich krzycży/ á wżdy [...] RejZwierc 132; A wżdychmy ták
niemiłoſierni ſámi nád ſobą RejZwierc 257, 22 [3 r.], 24v, [283]v,
71v [5 r.], 72 (25); RejPosWstaw [1102]; BudBib Iob 22/2, Ps 4/3;
BudNT przedm c7v; CzechRozm 69v; PaprPan Cc; Bo ſię zda
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iákoby wſzeláką ludzkość zwlekli z śiebie/ [...] ktorzi bogátemi
będąc/ ſobie tylko bogáći ſą [sibi tantum divites sunt] ModrzBaz 10,
45v, 68v, 89; SkarJedn 70, 183; że ći przed kilkiemnaśćie ſet lat ie
[wody lecznicze] zálécáią/ z dawnégo przed ſobą od ludźi
doświadczenia Oczko 3, 24v; Ná ſię byłá ſrogą/ á ná inne łáſkáwą.
SkarŻyw 142; Ciężek był poſtronnym/ á ſwoim okrutny/ á ná ſię
ſam náokrutnieyſzy SkarŻyw 164, 115; StryjKron 380, 385;
CzechEp *2, 253; NiemObr 31, 76; KochMarsz 154; GórnRozm
A3, B3, B4v; Nie tylko ſobie tedy ludźie vtrátni ſzkodliwi/ [...] ále
y rzeczypoſpolitéy bárzo wadzą KochWr 34; ActReg 148; Calep
[1017]b; GospGosp 20, 150; [Chciałbym, aby ziemianin był]
content (ále bez pre/ ſumpciey) z śiebie y z tego co ma przed
rękomá. GospGospPon 169; Phil K; Bogowie wámi świátczę/
mężu drogi tobą/ Iż nie ſobą mnie ſyn mił/ ále twą oſobą.
GórnTroas 46; GrabowSet Gv; KołakSzczęśl C2; WujNT 253;
SarnStat 645; GrabPospR K4v; PowodPr 43; To tylo wiem: iż kto
czuyny o ſobie á práwym ieſt vczniem tego Páná/ [...] iż w
Sákrámenćie przenadrożſzym Chryſtuſá ſwego może przy ſwey
śmierći mieć SkarKaz 552b, 519a, 638b; Chceſz mi pożytecz-
nieyſzym bydź, niźlim ia ſobie CiekPotr 47; PudłDydo B3v.

W połączeniu z „sam” (72): PatKaz III 149; BielŻyw 31;
SeklKat X3v; RejKup cc3, ee5; Melánchton/ ſam ſobye przećiwny.
KromRozm I H4 marg, H4 marg; KromRozm III E6; GliczKsiąż
B3v; Otom ſie sſtał iuż ták ćiężek y ſam przećiwko ſobie LubPs
hh6v; GroicPorz x4; KrowObr 20, 48; RejWiz 62, 87, 163v, 164v;
Oni tedy ſámi ſobie byli ćięſſy [sibi erant graviores] niż ćiemnośći.
Leop Sap 17/20, Eccli 14/5; Ieſli będźieſz mądrym ſam ſobie
będźieſz mądrym [sapiens eris tibi] BibRadz Prov 9/12; OrzRozm
Qv, V3v; ták krolowie Krześćiáńſci zápámiętali ſą ná Bogá ná nas y
ſami ná ſię/ iż wolą z ſobą walcżyć/ niż z pogáninem BielKron 315,
419v; KwiatKsiąż K3; Obtemperare sibi et decretis suis parere, Sam
ſiebie być posłuſzen á niewykráczáć nic nad ſwe vłożenie. Mącz
443b, 14b, d, 292c, 326a [2 r.], 374d (10); SienLek 105; RejPos
89v; RejZwierc *B2v [2 r.], 71v, 104v, 127v, 156v [2 r.] (10);
WujJud 45v marg; RejPosWstaw 21v, [413]v; gdyż BOg nie ieſt ſam
z ſobą niezgodny CzechRozm 148; ModrzBaz 40; CzechEp 7, 40,
96, 242; BielSjem 7; KochPieś 46; PudłFr 69; ArtKanc M3;
GórnRozm M2v; KochWr 18; PaprUp E; OrzJan 67; LatHar 603;
WujNT Philem w. 19, s. 890; JanNKar D3; GrabPospR M; SkarKaz
)(3; CiekPotr 25; Ia záiſte będąc w tey mierze y ſam ná ſie
fráſowity/ zem do tego przyść niemogł/ [...] SzarzRytJSzarz nlb 2.

Z przymiotnikiem łacińskim (2): bo ex inimico, vczyniłbych
owego sobie inimicissimum ActReg 119, 74.

a) W rekcji przymiotnika w comp (2): Glębſſych nad ſię rzeczy
niebaday SeklKat A5; záwſſe pożytek biorąc więcżſſy/ ſtáwał ſie
vſtáwicżnie lepſſy ſiebie ſámego. Leop *B2.

5) W rekcji przysłówka (6): Amandare procul a se, Zásłáć
dáleko od ſiebie. Mącz 206c; GórnRozm D4, Kv; A poſtaw rowno
zſoba [!] Herb Krolewſki iaki PaprUp Av; To Krol kto Pan w
miernym chlebie/ Pompy kłádźie niżey ſiebie RybGęśli C3.

W połączeniu z „sam” (1): [Bóg] Przedźiwny wſzędźie: ále
bárźiey w ſobie/ Sam ſobie doſyć w ſzczęśćiu y w ozdobie/ Wżdy
ku ſwey ſławie/ dał w tym vwielbieniu Mieyſce ſtworzeniu.
SzarzRyt B4.

6) W rekcji part praet pass (dopełnienie sprawcy) [w tym: od
siebie (17), przez się (5)] (23): A ták oni tym świętokráctwem od
ſiebież wynáleźionym wichłáią GrzegRóżn B3v, E3; OrzQuin I4;
BiałKat 76v; RejZwierc 139; WujJud 155v; WujJudConf 42v;
CzechRozm 73v; źle cżynią rodźicy/ ktorzi zániedbawáią dobrego
ćwicżenia/ dźiatkam od ſiebie ná świát puſzcżonym [a se editae]
ModrzBaz 10, 83, 125; CzechEp 74; Phil F3; krzywdę przez śię
álbo przez napráwné oſoby w przerzeczonych dobrách vczynioną
[...] ma nágrodźić SarnStat 1254, 355, 619 [2 r.].

W połączeniu z „sam” (6): KrowObr 38v; OrzQuin P3;
SkarŻyw 332; Ktemu haeretycy ſámi przez ſię bywáią oſądzeni y
potępieni WujNT 748, 314, 747 marg.

Anakolut (1): więcey ſię tám ſkłániał gdzie był Lánfránkus
vcżony/ áby v innych y ſamemv śiebie wzgárdzonym być dla Páná
Bogá mogł. SkarŻyw 332.

7) Bez wyrazu nadrzędnego, w tytułach fraszek [zawsze: o
sobie] (6): (nagł) O ſobie. (–) DOpiéro chcę piſáć żárty/ przegraw-
ſzy pieniądze w kárty KochFr 12; PudłFr 10, 44, 49, 55, 63.

8) Bez wyrazu nadrzędnego w zdaniach eliptycznych [zawsze:
sobie] (6): RejJóz L7v; ziemſcy wy Sálomonowie/ Ktorzy ni ocż
nie dbacie/ iedno wſzytko ſobie RejZwierz 43v; BielKron 41; Rej-
Zwierc 143; Ale wy ich [ubiorów] y nierządnicam wáſzym/ y in-
ſzym rádźi pozwalaćie/ á kośćiołowi pozwolić niechcećie. Owa
wolićie ſobie niż Bogu.WujJud 181v; SkarŻyw 115.

b. Realizuje dopuszczalną składnię wyrazu nadrzędnego (jako
dopełnienie dalsze lub okolicznik); różne działania podmiotu mają
różnego rodzaju odniesienia do jego osoby (4916):

α. Podmiotem jest jednostka (podmiot w pl dotyczy poszcze-
gólnych jednostek w zbiorowości) (4324): ZapWar 1545 nr 2646,
1549 nr 2662 [2 r.], 1550 nr 2676 [2 r.]; Podnyeſy kſobye panye
ſerca naſſe BierRaj 19; Rzekł wąż/ przetoć ia pokoy mam/ Iż od
śiebie ſzkodno kąſam BierEz O3v, Cv; Modli ſie dobry paſtyrz za
owiecżki ſwé/ nie zaſie/ ale za nás OpecŻyw 53v, 56v, 161, 189v;
ForCnR Dv; PatKaz II 46; PatKaz III 148v; Kto pierwſzego dnia
mieſiącza Kwietnia puſci ſobie krew/ [...] ten wnet albo w richłym
cżaſie vmrze FalZioł V 46v, I 13c, IV 40a, V 46, 47 [2 r.], 48v [2
r.], 49; ktory cżego nie rozumiał to za ſromotę ſobie licżili. BielŻyw
30; Także lud wſzytek [Zenon] po ſobie obrocił, aż onego okrutnika
vkamionowali, á Zenona z wiezienia wypuſcili. BielŻyw 41, 20,
133, 149; GlabGad D6, K5; MiechGlab 45; othoſſ v.m. samy vye-
czie, yakie zle [wojewoda Piotr] wnyoſl na ſyebye y na naſſą
zyemyą chrzeſczyanską LibLeg 6/190; Szmonycz okvpyl sye dal za
sye yako poltrzeczyasta ſlotich LibLeg 11/100, 6/190, 11/41v, 42,
43v, 99; Memor eſto congregationis tue/ : quam poſſediſti ab inicio.
Pamiętay miły panie na zebranie twoie ktores ſobie ſpoſobił od
pocżątku. WróbŻołt 73/2, 43/11, 73/18, 79/16, 18; Káżdy ſnich noſi
wſobie podobieńſtwo ſrogiego lwá RejPs 22v; miły pánie ſkłoniwſſy
ſobie nádoł niebá twego zſtęp ná ziemię RejPs 212v; abys był narod
człowieczy ſtracony ſobie na wolnoſc wyſwobodził RejPs 213, 29v,
33, 42, 72, 75 (27); RejRozpr C2, F3; ConPiotr 30v; SeklWyzn b3v
[2 r.]; Iſcie y pana Boga/ na ſię obrazicie RejJóz B6; Ba wieręć ia
wolę zdrowie Nizli ſobie ſwiat zamotać RejJóz C8v; Nie przy-
puſzcżay iedno nicz tych fraſunkow k ſobie RejJóz G6, F5v, G3,
H6, Q4; ktore przod pan Bog dlaych wiary zaſprawiedliwe ſobie
policzi SeklKat M, D3v; Tego [tj. człowieka] iedno ſtworzyl ſobie
Podobnego ſwey oſſobie. RejKup k2v; Abycz ċziało vſkromiało
Skruſſe wſobie mieſcze dało RejKup q6v, Hv, k4v, l6, n3, q7v (11);
Káżdy zá ſyę Bogu będźye lidżbę czynił. KromRozm I Bv, B2v,
Mv; wſzelakié pociechy/ przeciẃko ſobie obrácáł. MurzHist T2,
B2, B2v, K2; kaznodźieie [...] duſzám ſzkodzą/ ku ſobie ié od
pańſkiéi woléi odwodząc MurzNT 76; Nye od ſyebyeć będźye
mowił/ ále co vſlyſſy to powye KromRozm II gv, p2, v2; KromRozm
III B7, C7 [3 r.], I2, M2, M4v, M8v; LibMal 1554/190v; Mierny
cżłowiek w mowieniu/ trudnośći vchodzi/ Ale wielomowiący/
trudność ſobie płodzi. BielKom B7; Mnima pánná by [stary] ią
chciał wyſtráſzyć od ſiebye BielKom E2, C2, D8v, G6; Diar 55, 57,
74, 78, 83; DiarDop 102, 104; Vmrzeli mu thá/ drugą ſobye ná-
mowi GliczKsiąż O8v; yeſli głádką poymyeſz/ doſtányeſz ſpolney to
yeſt/ nye tylko ſobye/ ále y inſſem GliczKsiąż P7v, B4, E6v; Tyć
[= tych-ci] Pan doſtátkiem zboża ſobye nákarmił obficie LubPs S5;
Boże náwroć ſie ku nam á obżyẃ nas ſobye LubPs Tv, H, M3, M4v,
Qv, S2 (26); POdwoyſki ſwym świádectwem ſtoi zá dwu świádkow:
zá iednego s ſtrony ſyebie/ á zá drugiego s ſtrony vrzędu ſwego
GroicPorz g4, C2v, c4, v1, y2, ddv; KrowObr 4, 120, 167v, 195,
202v; Nie cżyń też s ſiebie błazna RejWiz 44; Gdyż Bog nie ma bez
[= oprócz] ſiebie Kánclerzá żadnego/ Coby nád iego wolą domyſlał
ſie cżego. RejWiz 183v, 29v, 84v, 99, 102, 103v (12); wſſędy po
drodze było pełno ſſat/ y nácżyniá/ kthore miotáli od ſiebie Sy-
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riycżykowie gdy ſobą trwożyli Leop 4.Reg 7/15; Y ty ſynu
cżłowiecży położ ſobie [pone tibi] dwie drodze Leop Ez 21/19,
*B2, Lev 14/4, Deut 17/18, Ruth 3/4, 1.Reg 16/1 (14); OrzList h4;
Tedy táki może domá oſtáć/ á wſzákże miáſto ſiebie ma wypráwić
poczet wedle maiętnoſći UstPraw D3; KochZuz A3; RejFig Bb8,
Cc3, Cc5, Dd2v, Ee3; Iáko ſtárych wiekow przypadki ſwieckie/
ludzye ſobie malowali. RejZwierz 113, 39v, 44, 56v, 71v, 111v, 113;
gdyby on człowiek od tákiego płynienia był oczyśćion/ odłoży
ſobie ſiedḿ dni ku oczyśćieniu ſwemu BibRadz Lev 15/13; wywiodł
ćie z Egyptu przed ſobą wielką mocą ſwoią. BibRadz Deut 4/37;
Pan Bog twoy poſtánowi ćie ſobie [Statuet … sibi] ludem ſwiętym
BibRadz Deut 28/9, *5, I 2d marg, Gen 22/8, Ex 19/4, Lev 7/35
(24); OrzRozm C3v, Qv, T4v; Trzebáć ſie obawáć zaprawdę áby ná
ſię bogow nie poruſzył niemiłoſierdzyem ſwoim BielKron 110;
Tego Iugurtę nád ine ſyny właſne ociec miłował/ y porucżył mu po
ſobie kroleſtwo ſpráwowáć BielKron 129v; Kleopátrá [...] zadáłá
ſobie trućinę przez węże BielKron 131v; A thák łácno [Mahomet]
tym k ſobie ludzi mogł przywieść/ gdy ſie ſámi náſzy rozerwáli.
BielKron 165; Tho oná ma dziś bogu nieznáiomemu ofiárowáć od
ſiebie y od nas. BielKron 319; A gdy ie [Polacy Wałachów] w lás
włudzili zá ſobą/ powálili wſzytek lás ná nie BielKron 375, 10, 12v,
15, 21v, 24v (84); kthorzy [papistowie] nowotnego Bogá ſobie
vkowáli GrzegRóżn K4, A2, J4v, K3; Ale tych obudwu rzecży [tj.
pisma i nauk] weſpołek łatwie ſobie wſpoſobić y ich doſtąpić [...]
mogą KwiatKsiąż N3v, A2v, H, K4v, I2v; Disceptare armis se
controversiis, Ręką ſpráwiedliwośći ſobie docięgáć. Mącz 90a;
Deferre alicui honorem, Dáć komu pierwſze mieyſce nád ſię/ Wáżić
kogo. Mącz 123a; Rursus [...] Záś/ Niektórzi piſzą záſię/ ále to
wątpliwe mówienie ſie być widźi/ yákoby rzekł zá ſię/ czin to/ nie
zá mię ále zá ſię Mącz 362a; Gdy zwłaſzczá ná to odpowiedamy/ y
káźimy coby przećiwna ſtroná mogłá zá ſobą [= na swoje poparcie]
prziwieść. Mącz 433b; Hominem advertunt res insigniores, Obrá-
cáyą ná ſię człowieká zacnieyſze rzeczy. Mącz 487a, 89a, 104c,
131a, 249a, 294b (15); OrzQuin N2v, Q3v, Q4v, T4, X2v; niech
ſierotki k ſobie twoiá dobroć gárnie. Prot D3v, D2; Y gdy Arriani
ciągnęli zá ſobą [= na poparcie swoich twierdzeń] the ſłowá/ Ieden
ieſth Bog/ Ociec. Tedy ORTHODOXI drugi koniec zá ſobą tákże
bráli/ Ieden ieſt Pan/ Kriſtus. SarnUzn Gv, F, F3v, F7v, Gv, G8v;
SienLek 40; iż nie tylko chwałę álbo powagę ſwoię thám wnieść
maſz od tey oſiádłośći ſwiętey/ ále wnieſieſz przy ſobie [tj. wraz z
sobą] powagę y chwałę onych wſzytkich ktorycheś pozyſkał Pánu
ſwemu RejAp 186v, 11v, 38v, 112v, 113, 141 (13); s kogoby wolał/
iżby vroſłá przycżyná gniewu/ ieſli s ſiebie/ cży s pánny Górn-
Dworz C6; iżem znał te ludzi/ ktorzy gorzkość w miłośći vmieli
więc ſobie oſłodzić GórnDworz Kk8v, C4v, E2, G5v, H4, K8 (17);
GrzepGeom Q4; Ale Anthyoch [...] niechćiał iey [córki] od śiebie
żadnemu dáć. HistRzym 8v; Niedam dla ſiebie źiemie zágubić
HistRzym 10v; oſtáwiam wam miáſto ſiebie ſioſtrę moię HistRzym
31v, 69v, 90, 102v; vkracaymy ſobie roſkoſzy tego nędznego
kroleſtwá ſwiátá tego RejPos 17; iżeś ty Syn moy miły ieſt/ á iam
dziś ciebie ſobie vrodził. RejPos 53v; Izali [Pan nasz] nie może
ſobie ſtworzyć nacżynia iákiego chce wedle woley ſwoiey? RejPos
74; iż ták rozſzyrzyć racżył to ſwięte żniwo ſwoie/ á to ſłowo ſwoie:
á wabi/ á prziymuie/ á zgromadza do ſiebie ten nędzny narod
obłędzony ludzki RejPos 166v; Támże y Máttheuſzá onego
iáwnogrzeſzniká powołáć zá ſobą racżył. RejPos 170; mogłżeby
ſobie káżdy nápiſáć ony ſłowá thwoie nád głową v łoſzká ſwoiego
RejPos 192v; Pánu też záſię o to idzye/ áby nie ſtráćił cżłowieká/
ktorego drogą krwią ſwoią odkupić racżył ſobie RejPos 329v, C4v
[2 r.], 6v, 16v, 41, 44 (125); RejPosWiecz2 93, 95 [3 r.]; RejPos-
Wiecz3 98v; BiałKat 271, 291; BielSat Dv; GrzegŚm A2v, 12, 17,
65; Iż pan ſtáry ma długow v ludzi niemáło/ Ktorych ſobie in-
wentarz iuż ſpiſał niemáły HistLan C, A3v, F4, F5v; KuczbKat 5,
170, 180, 195; Bo wielka to rzecż kto komu płácżliwey ſpráwied-
liwośći pomoże/ á ſam ią też káżdemu s ſiebie vcżyni. RejZwierc
94; A kto tháki żywoth około ſiebie poſtánowi/ ázaſz iuż może być

ſzcżęſliwſzy cżłowiek ná ſwiecie? RejZwierc 102; gdy ktho [...]
roſtropnie/ ſtátecżnie/ á poććiwie wſzytko około ſiebie ſtánowi.
RejZwierc 145, A2v, A3v, Bv, 11v, 18 (61); RejZwiercTrzec Aaa2;
BielSpr b3v, 19v, 46v, 60; ktorego Śmierć sobie z nas naznaczy,
niechaj umrze KochMon 22; WujJud 30, 173, 217, 232, 257 (8);
WujJudConf 260; RejPosWstaw 21v, 22 [2 r.], 41v; Niemaſz ſádzić
ſobie [Non plantabis tibi] gáiu żadnego drzewá przy ołtarzu Iehowy
Boga twego BudBib Deut 16/21; záś Arámcżycy [...] záſtąpili byli
ziemię. (marg) wł. nápełnili ziemię/ Rozumiey ſobą. (–) BudBib
3.Reg 20/27, c4, Gen 22/8, Ex 7/9, Deut 16/22, 27/2 (20); HistHel
Av; MycPrz I [D]v; Y weźmieſz wagę równo z wodą/ odmie-
rzywſzy sobie ná laſce dwá łokciá Strum B3v, A2v, B5 [2 r.], Cv,
D3, G, L4, N3; BiałKaz B3v, B4v, E; BudNT Ioann 7/18, 14/10,
18/34, Act 9/34; StryjWjaz A2; BOgábyś kuśił: drażniąc ná ſię nie
tylko zwierzchność/ ále też y inſze rycerſtwo CzechRozm 253, 14v,
20v, 22v, 27, 30 (29); KarnNap F3v; PaprPan Bv; Zápaláią ine
przećiw ſobie/ y ſáme bywáią zápalone ModrzBaz 54v; A ieſli ſobie
krzywdę od kogo mieć mnimaſz/ tedy ábo do vrzędu ſię vćiecż/ [...]
ábo [...] ModrzBaz 68, 8, 22v, [38]v, 45, 47v (11); SkarJedn A6v,
64, 71, 115, 154 (14); Oczko 12v, 28v; A ón mię wyſłucháć raczył
śiedząc ná niebie/ Y przypuśćił moię ſmutną ſkárgę do śiebie.
KochPs 23, 4, 57, 115, 119, 125, 127; Młodeś á wielką ſobie pracą
zádáieſz SkarŻyw 134; ná inſzy ſobie dzień to vważenie odłożyć
możeſz/ wierny cżytelniku SkarŻyw 261; idz do miáſtá/ przeday
ſobie tę ſuknią/ á głodem nieumieray. SkarŻyw 452, 20, 22, 26, 30
[2 r.], 36 (49); do roſprawy stawil za ſię Broſzk Buinik Iakuba
Wecka i Iana Zachowskiego ZapKościer 1581/25; slubuya pokoy
wyeczny vcziwemu Ierzemu tak ot ſyebyę yako ot swych dzatek
ZapKościer 1584/46v, 1579/2v, 1581/25, 1583/40 [2 r.], 1584/46,
50v (13); KochTr 7, 22;MWilkHist G3v; támże [Iberowie] oſiedli/ á
onę część Hiſpániey Iberią od ſiebie miánowali. StryjKron 16;
ktorych [więźniów] on potym ná okup wypuśćił/ gdy káżdy od
ſiebie 700. grzywien ważonego czyſtego á ſzczerego ſrebrá zápłáćił
StryjKron 205, A3v, 46, 51, 81, 91 (12); ná co iż X iądz K anonik
foldruie/ tedy to przećiw ſobie [...] y przećiw ſwemu duchowień-
ſtwu cżyni. CzechEp 93; iż tu ná tym mieyſcu Moiżeſz przez Bogá
rozumie ſámego oycá: [...] A pewnie to vcżynić muśi dla tego/ żeby
tá Troycá nie muśiáłá też mieć/ oprocż śiebie zoſobná inſzego ſyná
CzechEp 276, 8, 26, 50, 62, 69 (49); CzechEpPOrz **3v, **4v;
Czyli temu dawny czás/ kiedy ſzczęśćiu ſwemu Car Moſkiewſki
vfáiąc/ chćiał świátu wſzyſtkiemu Gróźnym być? wſzyſtki lekce
Króle Krześćijáńſkié Vważáiąc przy ſobie [tj. w stosunku do
siebie]/ tákże y Poháńſkié. KochJez A3; Abyś nie był pełnym iádu
y morderſtwá wrzodem/ Ale ſobie y z drugimi k lepſzemu PO-
WODEM. NiemObr ktv, 24, 29, 34, 37, 40 (19); By mi ćię wżdy
nákoniec odeſłał był cáło [...]. Ale ćię ná żal więtſzy ták do mnie
wypráwił/ Ze y ſerce/ y duſzę przy ſobie zoſtáwił. KochFr 68, 16,
17, 120; Też letni [= stary] wąż co rok z śiebie młodego vcżyni
KlonŻal C2v, D4; SObie ſpiéwam á Muzom KochMuza 25;
KochWz 137; ReszPrz 43 [2 r.], 54, 107; ReszHoz 131; ReszList
141; WerGośc 222; WerKaz 286; WisznTr 28; Pátrzćieſz ieſli nie
lepſzy rząd poſtánowimy/ Gdy ſobie oſobny Syem/ ku ſpráwam/
złożymy. BielSjem 4, 10; Nie rádá ćię ztąd puſczam/ á zwłaſczá bez
śiebie KochPam 82; (nagł) Do Bekfárká. (–) ARion/ y Orpheus/ y
choć Dawid trzeći/ [...] Bez pochyby ty wſzytkié zoſtáwiſz zá ſobą
PudłFr 19; mnie choćia iednégo Vćieſz ſobą/ który ćię wysſzéy
zdrowia ſwégo Miłuię/ móy Mieczniku PudłFr 45; MNie bo-
gáctwá/ mnie złoto/ mnie iedwabné śćiány/ Mnie nie gárnie do
śiebie páłac murowány. PudłFr 47; ArtKanc C18v [2 r.], E9v, K11;
BielRozm 7, 11, 25; nie náyduiećieli wy ná to [u] śiebie rády/ więc
iey ſzukayćie v ſąśiádá. GórnRozm M2, B2, D2v, F2v [2 r.], F3,
Hv; KochWr 25; PaprUp B2v, B3v, H2; ActReg 11, 58, 148, 164;
Kmieć ma tego doyźrzeć káżdy ſobie/ áby mu wory y wſzelákie
ſtátki Vrzędnicy wracáli GostGosp 34, 4, 58, 92; GostGospPon
169; Szalone dźieći/ iákoby nie ſobie To nárządźiły/ co nárządzą
tobie? GrochKal 24; C. Meuius/ [...] będąc poimány/ y do Anto-
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niuſá przywiedziony/ był od niego ſpytány/ coby s ſtrony ſiebie
kazał poſtánowić. Phil K2, G4, R2; GórnTroas 68; Bo cukruy ty
ſobie iáko chceſz pijańſtwo/ záwżdy ie przedśię miernośći naydźieſz
przećiwné. KochPij C3v, Cv, C2; Tyś od nas/ nawáłnośći wſzelákie/
odwroćił/ A chcąc lud mieć beśpiecżny/ náśięś ie obroćił.
GrabowSet P4v, G, Iv, I2, N3v, O, O3v, P3; Przeczże [Admet] ná
źiemi ieſt/ á nie pod źiemią? (–) Iż zá śię żonę [tj. Alcestis] dał
KochFrag 45; [cesarz turecki] otworzył ſobie teraz niedawno przez
Węgry drógę do Polſki. OrzJan 74, 10, 73, 74, 75, 77 (12); Ná śię
drugi bróń nośi WyprPl A3v; Rozdźiel ſobie wſzytkę ſpowiedź ná
cżtery cżęśći/ ná myśli/ ſłowá/ vcżynki/ y opuſzcżenia. LatHar 136,
10, 125, 169 marg, 210, 315 marg (10); RybGęśli A2v [2 r.]; Bomći
nie od śiebie przyſzedł [a meipso veni]/ ále mię on poſłał. WujNT
Ioann 8/42; [Piotr] Ewodiuſzá pierwſzego po ſobie Biſkupá
ſtánowi. WujNT 511; Abowiem ktory ie y piie niegodnie/ ſąd ſobie
ie y piie WujNT 1.Cor 11/29, przedm 36, s. 31, 67, 68, Matth 17 arg
(23); Bo nie dosyć iest że kto vmié Státut, y czyta go, á nieumié
ſobie y przyiaćielowi pozwu nápiſáć SarnStat *5v; deputuiemy
oſoby niżéy opiſáné [...]/ á im ſalaria de ſuo bráćia [...] dáć máią/
vchwaliwſzy certam quotam káżdé Woiewództwo ná ſię. SarnStat
58; Oycowie Opiekuny miáſto śiebie dáią SarnStat 595; co ſie
przygadza/ gdy od śiebie kto gwałtu gwałtem bróni. SarnStat 610;
áż álbo winę onę zápłácą/ álbo rękoymie zá śię [pro se JanStat 52]
ku zapłáceniu poſtáwią. SarnStat 926, *5v, 21, 97, 174, 385 (27);
SiebRozmyśl F2v, F4; Bo krol ſam niechćiał przyiąć tey godnośći,
Syná zá śiebie poſłał bez trudnośći. KlonKr E, Cv, C4v; iż te narody
Pogáńſkie dla tego Bog mnożył y mocnił/ áby nimi ćwicżył/ y w
boiáźni ſwey záchował lud ſobie wybrány. PowodPr 13, 28, 85;
Chytrzy [...] do tákiego miſtrzá vkázuią/ ktorego náchylić po ſobie
y po głowie ſwoiey mogą. SkarKaz 118b, 83b, 85b, 206a, 209a
[2 r.], 245b (13); CiekPotr 52, 67, 80; CzahTr [D2], F2, F3v, G4;
lepiéy z śiebie otrząſnąwſzy Kał ſtáry/ wſtáć/ w nim nie trwáć
GosłCast 26; Niechcę abym ſzácowáć z śiebie drugié miáłá Gosł-
Cast 38, 44, 45, 51, 56, 59, 66; nie bądź vtrátnikiem y proznu-
iącym/ á dla śiebie iednego tyśiąc tyśięcy ludźi bráćiey ſwoiey nie
gub. SkarKazSej 670a; Poćiągałby káżdy práwo zá ſobą/ y ná ſwoię
ſtronę kręćił. SkarKazSej 698a, 668b, 672b, 673a marg, 687a, 690a,
701a; KlonWor 2, 25, 26, 46, 82; Náoſtátek tym ſobie wiele ich
zwaśniłá/ Iż małżeńſtwem káżdego vpornie gárdziłá. PudłDydo A3,
B2, B3v.

Z przymiotnikiem łacińskim (1): Ia znałem dawno niechec P.
Gniezninskiego a conscius iestem dobrze sobie [= wiem], ze beź
przyczyny mogł bych to vkazać wielkiemi documenty ActReg 55.

W połączeniu z „sam” (271): Rozumieyćie ludzkiey potrzebie/
A zwłaſzcżá kożdy dla ſam śiebie. BierEz R2, Rv; OpecŻyw 63v,
66v; Inſzemu zawżdi wnieznaiomoſci bądz ale ſam ſobie nigdi.
BielŻyw 143; WróbŻołt 43/16; PAmiętay na to mily panie iz niko-
mu inemu iedno ſobie ſamemu racziles wykupic a wyzwolic nas
RejPs 204v, 120; LibLeg 11/39v; LibMal 1548/142; Bo ſam na ſię
kopas doly. RejKup n4v, aa2v; ze rąnczy za Męnza swego [...] y
sama oth siebye pokoy vrodzoney Iagnięscze [!] Lesczynskiey
ZapWar 1549 nr 2662, 1549 nr 2662, 1550 nr 2676 [2 r.]; W
wielkim był Alexander vćiſnieniu y ſmętku y wſzytek zaſtęp iego/
nie ták ſami dla ſiebie [pro seipsis] iáko dla bydłá y inych zwierząt
kthore ginęły HistAl H4v; KromRozm I C4; Gdźie żydowié
opuśćiwſzy vrząd ſami ſobie ſprawiedliwośći dociągali MurzNT 21;
A Phariſeuſzowie i w zakonie nauczęni wzgardźili radę bożą na
przećiwko ſami ſobie [in semetipsos] MurzNT Luc 7/30; KromRozm
II fv; kazal mu ij [podatek] zápłáćić/ nye zá wſſyſtkye/ [...] áni zá
ſyebye ſámego tylko/ [...] ále zá myę [...] y záſyę KromRozm III
M6, M, N2, N2v; BielKom B8; Diar 69; Co pyerwey około ſiebye
yednego tylko ſámego obyerał ſie GliczKsiąż O2v; áby pierwey
łáſkáwie vpomionął onego przećiw komu chce czynić/ żeby ſam s
ſyebie Spráwiedliwoſć vdźiáłał GroicPorz f2; KrowObr 10, 10v,
188v, 202, 203; Corki Ierozolimſkie/ niepłácżćie nádemną/ ále
płácżćie ſáme nád ſobą [super vos ipsas flete] y nád ſyny ſwemi

Leop Luc 23/28; wſzák ma látá/ ſam niechay o ſie mowi. Leop
Ioann 9/21, Bar 2/14; OrzList e3; Obácżćież żećiem nie tylko ſobie
ſamemu [non mihi soli] prácował/ ále też y wſzytkim ſzukáiącym
kárnośći. BibRadz Eccli 33/18, Ez 22/3, Zach 7/6, Rom 14/7 [2 r.],
1.Cor 15/29; Niecnotliwy Człowiek ieſt ten/ ktory v/márłego [!]
háńbi/ gdyż on iuż ſam zá ſye odmowić iemu niemoże OrzRozm
M2v; bo ia ludźmi inymi/ á oni [Hozjusz i Kromer] ſámi ſobą
Szláchectwá ſwego dowodzą OrzRozm Q; ábowiem ſnádniey ſie
káżdemu obácżyć z kogo innego niżli ſam z ſiebie. BielKron 333v,
92v, 254v; GrzegRóżn Bv, H3v, K2, K2v; Intestinum bellum,
Domowa woyná/ gdy która nácio á naród ſam przećiw ſobie walczi.
Mącz 173b; Non tam meapte causa laetor quam illius, Nie ták ſie
weſelę dla ſam ſiebie/ yáko dla niego. Mącz 220c, 62d, 69d, 164b,
225d, 307d, 412b, 450b; OrzQuin F2; GórnDworz K4v, L3v, T8v,
Vv, Aa3, Ee2; iż iuż nie ſámi w ſobie/ ále w nim [Chrystusie]
żywiemy. RejPos 92v, 129, 231v, 236v; BiałKat d2, 38v; RejZwierc
34, 43v, 74, 103, 151, 232v; Ktoby mowił/ że ſie nie godźi ká-
płanowi/ ktory ma Mſzą tego Sákrámentu od śiebie ſámego
prziymowáć/ ten przeklętym niech będźie.WujJud 264v, 255, Ll5v;
RejPosWstaw 21v, [1432]v; BudBib 2.Mach 4/24; WierKróc A4v;
BiałKaz Dv; BudNT Mar 3/26; on ſam ieſt ſobie pocżątkiem.
CzechRozm 19; gdy miáſto ſiebie ſámego/ z miłośći ſwey wielkiey
przećiwko nam/ wydał zá nas złoſliwe grzeſzniki/ ſyná ſwego [...]
ná śmierć hániebną CzechRozm 219v, 43, 203, 220; [Bóg] przyśiągł
nam przez ſámego śiebie/ że chce przeſtępnośći náſzych przeyźrzeć
KarnNap C3, A2; Bo żaden ſam dla śiebie nieprzyśięga [sua causa
iurat]/ ále dla drugiego. ModrzBaz 86v, 66v; SkarJedn 24, 54;
Oczko 24; niechayże [Trojanie] okażą ná ſobie Sámi naprzod/ iáko
ten gwałt [Aleksander] winien nágradzáć KochOdpr C2; Dla tego y
dla innych ćięſzkich brzemion/ ktore ſam ná ſię kładł/ precż mu z
klaſztoru kazáli SkarŻyw 29; bo ſam ná ſobie grzech zwyćiężywſzy/
dopiero innych miſtrzem zoſtáć miał SkarŻyw 249; Iáká ieſt wielka
rożność ſamemu ſobie więzienie zádáć/ ábo ie od drugiego ćierpieć.
SkarŻyw 473 marg, 32, 131, 473, 482, 569; zdobrey zaplaty po-
dziękowal i zmalzonką swoią, Obiecuiąc iemu pokoi ſami od
siebie, takze od potomkow i prziiaćiol ZapKościer 1579/2v,
1579/1v, 2 [2 r.], 3v, 1580/4, 4v (23); Toż też ſam przećiw ſobie
Bielſki wſpomináiąc krotko narod Iágełow piſze/ iż ſię Olgerdowi
doſtáło Krewo StryjKron 462, 95, 245 [2 r.]; Niezgody tedy y
przećiwnomownośći w ktorych ſam ſobie ieſt ná odpor przypo-
mináiąc [...] CzechEp 173; Bo á dokogoż wołał/ ieſli nie do śiebie
ſámego. CzechEp 184; nád ktore świádectwo/ nic pewnieyſzego/
iedno gdy kto ſam [...] przećiw ſobie świádcży CzechEp 205; Iezus
Chriſtus cżłowiek pośrzednik náſz [...]. Nie Bog iáki [...] z śiebie
wſzytko máiący: y inſzych z śiebie ſámego obżywiáiący CzechEp
291; Bo wſzytko co iest ná niebie y ná ziemi procż śiebie ſámego
poddał mu [Chrystusowi] Bog oćiec iego. CzechEp 413, 44, 45, 61,
160, 177 (15); NiemObr 145; Phoenix ptaſzek ſamopłodny/ ſpa-
liwſzy ſię pierwey/ Sam ná ſię znowu zácżerwi. KlonŻal C2v;
Oracż ſię ſam od ſiebie żaden nie náucży ReszPrz 101, 67; ReszHoz
137; GórnRozm E3v; ActReg 31, 80; A ták dobywſzy broni/
náthychmiaſt ſam nád ſobą Exequucyą vcżynił. Phil E4, S2; OrzJan
13; Ten przy oſtátecżney wiecżerzy obiecował Duchá S. y od Oycá/
y od ſámego śiebie LatHar 376; vważ v śiebie przycżyny prze-
rzecżone fráſunkow od Páná Bogá dopuſzcżonych: á iednę ábo
kilká z nich/ do ſámego śiebie przyſtoſowawſzy/ vtul ſię w płácżu/ y
troſce twoiey. LatHar 578, +2v, 27, 76, 216, 581, 677, 724; Ale
Pháryzeuſzowie y Doktorowie Zakonni znieważyli rádę Bożą ſámi
przećiw ſobie [in semetipsos] (marg) to ieſt, z ſwoią ſzkodą. (–)
WujNT Luc 7/30; Bo inſzy muśi być ten ktory był/ á inſzy ten v
ktorego był: gdyż żaden ſam v ſiebie być nie może. WujNT 305;
káżdy niech ſpráwy ſwoiey doświadcza/ á tedy wſámym ſobie tylko
przechwalánie mieć będźie WujNT Gal 6/4, przedm 12, Mar 3/26,
Luc 23/28, Act 26/1, s. 594 (12); Obiecuiemy téż ſámi zá śiebie y zá
potomki náſzé [wszystkie ziemie] wcále y niczym nienáruſzenié
záchowáć SarnStat 1059, 541, 1188; GrabPospR M2v; Dla Bogá
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ſkroćmy ſobie ſámi ánimuſzem ślácheckim tey roſpuſzcżoney
wodze. PowodPr 62, 9, 23, 26, 59; Zá odległe y dálekie ofiárá/ á
vżywánie obecne ſam záſię káżdy pożywa [sakramentu] nie zá
drugiego. SkarKaz 158a marg; pierweyże około śiebie ſámego
prácuy/ á vmieć dobrze w domu ſwoim: toż v drugiego śmieći
vkazuy. SkarKaz 279b, 158a [2 r.], 386b, 423a, 457b, 579b; Alem
ia ieſt ſzaleńſzy, co o ſię ſámego Pytam go ſkądbym iechał CiekPotr
71, 48; GosłCast 43; KlonWor 31. Cf Zwroty.

W połączeniach szeregowych z celowym nagromadzeniem
okoliczników zwrotnych (2): Gdźie też nie rozumie iákiego ſłowá
Bogá/ ktoryby w ſobie ábo przy ſobie będące miał Chriſtus Pan.
CzechEp 278.

Zwroty: »sobie być, zstawać się [kim, czym]« [w tym: z elipsą
„być” (2); sam sobie (10)] = sibi esse PolAnt, Modrz, Vulg (11:1):
gdy żadny niebędzie mogl bytz bez drugiégo wſpomożon ij
obronion/ ale ſam ſobie będzie brzemieniem cięſſkim. OpecŻyw 191;
KromRozm II k2; RejWiz 44; BudNT Rom 2/14; Potym też ſámi
ſobie z ſtawáią ſię Proroki [ipsi sibi vates existunt] ModrzBaz 69, 9;
KochTr 15; Przede wſzytkim Bog był ſam/ on ſam ſobie świátem y
mieyſcem y wſzytkim. CzechEp 254;WujNT Rom 2/14; SkarKazSej
696b; Gdyś ſobie łodźią/ gdyżeś ſobie wioſłem/ Nie bądźże oſłem.
KlonFlis F2.

»do siebie, k(u) sobie, sobie, na się ciągnąć itp.« [w tym: sam
do siebie (2), k sobie sam (1)] = ad se adducere a. trahere Vulg; ad
se allicere a. rapere, in se transmovere Mącz; ad se transferre
Calep [szyk zmienny] (45:39:1:3): BierRaj 17v; PowUrb +2v;
PatKaz II 41v; ktora [Maryja] moczą ſwey laſky przyczyąga kſobye
zathwardzyale a zelazne grzeſzne PatKaz III 113v; GlabGad A3;
SeklWyzn Gv; MurzHist M2v; Káżda z onych ſekt kſobye koſćyoł
ćyągnye/ á ine od nyego odpycha KromRozm III C2, F2v;
GliczKsiąż G8; LubPs Rv; Sam on k ſobie pociąga vpádłych nędz-
nikow. RejWiz 52; Leop 1.Mach 2/67; iż mu ten trunek ktory wypił
dáłá byłá iedná białłá głowá przypráwić/ przyćiągáiąc go ſobie k
miłośći. BielKron 356v, 10v, 43, 119, 139, 140 (17); Omnem in se
gloriam derivat, Wſziſtkę sławę ná ſię ciągnie. Mącz 356d, 194c,
235a [2 r.], 488b; iáko go oświećić á pociągnąć do ſiebie racżył
RejPos 282, A2v, 29, 165v, 244v, 286v, 308v, 325; RejZwierc 12v,
18v, [203]; WujJud 67, Ll2; WujJudConf 146; RejPosRozpr b4;
BudBib Iob 15/8; PaprPan F4; KarnNap E3v; ModrzBaz 20; Skar-
Jedn 110 [2 r.], 111; KochPs 36; SkarŻyw 31, 73, 127, 164, 180,
493, 557; CzechEp 366, 373, 383, 405, 406; NiemObr 159; WisznTr
20; mieſzkayże [zmarły Stachniku] tám w niebie/ A mnie/ iedno
wżdy nie wſkok/ poćiągay do śiebie. PudłFr 54; Bowiem do nas ták
mowi PAN/ ſwym słowem, ćiągnąc k ſobie ſam ArtKanc S16v, C14,
N20v; Calep 555b; Phil F2; Odmień troſki moy Oycże/ poćiągni ku
ſobie GrabowSet E4, M3, N, X; LatHar 43; WujNT 93, Ioann
12/32; SkarKazSej 691a; SzarzRyt A3v, B4.

»czytać itp. sobie« [w tym: sobie sam (1)] [szyk zmienny]
(103): FalZioł II 2c; RejPs 179v; SeklKat E, H3v, O4v, R2v;
GroicPorz C3v [2 r.], dd4v; Ieſli themu niewierzyſz tzytay ſobie
Polidoruſá piſárzá Rzymſkiego KrowObr 122v, 9, 14v, 20v, 29, 63v
(12); Bo thu cżtąc ſobie znaydzyeſz rozlicżne przygody RejWiz A9,
5v; BibRadz *5v, I 366 marg, Act 8/28; OrzRozm B4v, Gv, H2v,
H4, Vv; OrzQuin Fv; LeovPrzep I2v; Ktho chce niechay ſobie
cżcie żywothy thych oycow ſwiętych RejAp 165v, BB4, 61v;
GórnDworz Ddv; RejPos 253, 301, 306, 349, 355v; HistLan A2;
KuczbKat 35; Iż cżego kto ſobie nie do cżcie w kſiąſzkach niech ſie
oſthátká dopáthrzy ná vććiwych ſpráwach á zwycżáioch W.W.
RejZwierc A2, 12, 15, 49v, 112v, 139 (11); WujJud 117v, 201;
WujJudConf 125; RejPosWstaw [212]v, [213]; BudNT Kk3; Iáko
ſobie ſam powoli cżytáć możeſz. CzechRozm 126, 7, 50, 63, 119,
160 (11); ná Páná Chriſtuſá Zbáwićielá twego pámiętay/ y śmierć
iego ſobie rozcżytay KarnNap D4; co ſobie káżdy ktoby temu
wiáry dáć nie chćiał przecżytáć może CzechEp 115, 19, 32, 44, 88,
124 (23); NiemObr 116, 150; WerKaz 295, 298, 300; LatHar
299, 303.

»sobie gotować itp.« [w tym: sam sobie, sobie sam (5)] = sibi
parare Mącz; sibi comparare Modrz [szyk zmienny] (41): BierEz
O2; FalZiol IV 32a; kthore pyenyadze yuraſchek bil ſobye na drogą
zgothowal LibMal 1544/92v; SeklKat Dv; HistAl K2; GliczKsiąż
N5; GroicPorz f2; Sam ſobie też ná potym/ zapłátę gotuie.
RejZwierz 115; BielKron 108; A dobre náuki [...] ſam ſobie káżdy z
oſobná przes właśćiwą pracą przygotowywa. KwiatKsiąż A3v, F2;
Mącz [269]d; OrzQuin M4v; RejPos 9v, 11v, 12, 201; RejZwierc
62; BudBib Sap 9/8; CzechRozm 113, 235v; ModrzBaz 9; SkarJedn
A7; SkarŻyw 74, 134, 136, 519; CzechEp 135, 354; KochFr 53;
GrochKal 26; GórnTroas 26; oczyśćże ie [serce]/ á nágotuy ſobie
ſámże przyſtoyne mieſzkanie we mnie. LatHar 222, 190, 220;
KmitaSpit C4v; SkarKaz 5b, 42a, 421a, 551b [2 r.], 577.

»mieć [kogo] po sobie« = ktoś komuś sprzyja, pomaga [szyk
zmienny] (19): RejKup v2, z7v; KromRozm II q3; KromRozm III
P6v; kiedy ſie Papieżowie vbogáćili [...] y Pány thego Swiátá ſobie
zołdowáli/ y po ſobie mieli. KrowObr 235; RejWiz 106; poki
Tullius żyw nie możeſz być beſpiecżnym krolem/ bo ma poſpolſtwo
po ſobie. BielKron 103v, 56v, 76, 177, 347v; RejAp 103, 104v, 118;
gdyż ia mam po ſobie tákiego mocarzá/ thákiego krolá/ przed
ktorym drży wſzytek ſwiát RejPos 109v; BudBib 3.Reg 2/22;
SkarŻyw 301; Tę nádźieię mam/ że ludźi báczné/ którzy przyſtoy-
ność á ſromotę rozeznáć mogą/ po ſobie miéć będę. KochPij C;
KochPs 177.

»mieć [co] po sobie« = coś jest korzystne dla podmiotu [szyk
zmienny] (14): RejKup v2v; KromRozm III L5v; OrzList g4; Biel-
Kron 108v, 409v; Prot B4; RejZwierc 82v, 88; Trzebá też to wie-
dzieć káżdemu ſprawcy woiennemu/ iż kthemu bárzo pomaga wiátr
y mieyſcá po ſobie mieć BielSpr 16v; KochProp 6; Abowiem
omowcá muśi mieć po ſobie iáką do tákowego ſwego poſtępku
nienawiść/ do tego ktorego ſpráwy ſzácuie. Phil G4; OrzJan 26;
JanNKar D2v; Toć czáſem żoná z ſobą bogáta przynosi, Máiąc to
choć nieſłuſznie po ſobie. CiekPotr 30.

»mieć [kogo, co (tekst)] za sobą, po sobie« = móc przywołać na
swoje poparcie; habere pro se Modrz [szyk zmienny] (46:39):
LibLeg 11/161v; RejRozpr Cv; Bowiem my mamy po ſobie Swiá-
decztwa y wſzytky znaky RejKup z5, ſ6v, bb4; Tákći zá ſobą myał
piſmo Arius/ yáko Sabellius/ lubo przećiwnych błędow bronili
KromRozm I M3v, M, Mv [2 r.], M2; KromRozm II pv, q3, q3v, r,
r2v, r3, x3; KromRozm III A4v, F3v, H7v; GroicPorz m4; ábowiem
niemáią [katolicy] po ſobie żadnego fundámentu/ s ſlowá Bożego.
KrowObr 143, C4, 85v, 141, 225v; RejZwierz 34; BibRadz Act
16/2; Exclusus suffragio, Nie miał zá ſobą żadnego wotum. Mącz
56c; OrzQuin K2v, K4; SarnUzn Cv; LeovPrzep a2v; RejAp 103v,
104, 104v, 150v, 157v, 159v [3 r.]; iż ten/ máiącz zá ſobą prawdę/
będzie to mogł pokázáć ná oko/ iż białegłowy we wſzythkich
cznotach/ nic naprzod męſzcżyznam nie dádzą. GórnDworz V2v,
G7v; RejPos 33v, 109v [2 r.], 152v, 344v; RejZwierc 235b; Y
Auguſtyn ś. dowodźi/ że ten obycżay śpiewánia hymnow y
Pſálmow ma po ſobie Páná Chriſtuſowe y Apoſtolſkie náuki WujJud
186v, 225v; BudNT przedm b8; CzechRozm 59v, 63v, 64, 65, 114v;
ModrzBaz 5, 5v, 29v, 30, 120; SkarŻyw 390; CzechEp *3, 7, 49, 79,
157, 325 [2 r.]; miałem po ſobie y one Oyce dawne Kośćielne/ y
Hiſtoryki przednieyſze NiemObr 66, 106; tęn w tem wygrawa kto
więcey ſententiy w rádźie má zá ſobą GórnRozm H4, G3, L;
KochFrag 47; OrzJan 57;WujNT 5; SarnStat 18, 47, 148, 854, 868;
PowodPr 60; CzahTr I3v.

»nawrocić itp. k(u) sobie« [w tym: k sobie sam (1)] [szyk zmien-
ny] (9): KromRozm III A8; Przywrocę was ku ſobye od błędu
káżdego LubPs P5v; O Boże Sábáoth náwroć yuż nas k ſobye ſam
LubPs S3v, H4; RejPos 76; vprzedza nas miłośierdźie Boże/ y ſercá
náſze kſobie náwraca. KuczbKat 195 [2 r.]; Ześ go ty ſam moy
Pánie/ ku ſoby [!] náwroćił HistHel C2;WujNT 564.

»oczy [czyje] na się, ku sobie obrocić« = in se oculos vertere
Mącz [szyk zmienny] (4:1): Mącz 486a, 487a; GórnDworz Dd2;
ocży ná ſię gdy ze ſzkoły pánieńſkiey ſzłá/ ſyná Rzymſkiego
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Stároſty Semproniuſzá obroćiłá. SkarŻyw 68; Z podźiwieniém ku
ſobie oczy obróćiłá Wſzyſtkich ZawJeft 47.

»sobie odejmować itp.« [w tym: sam sobie, sobie sam (2)] [szyk
zmienny] (18): FalZioł I 16d; RejWiz 44v; Mącz 472a; GórnDworz
I6v; RejPos 315v; GrzegŚm 12; ieſliby fáłſzywie przyśiągł/
przeklina ſie ſam/ y odeymuie ſobie wſpomożenie Boſkie WujJud
62; BiałKaz K4v; CzechRozm 136; SkarŻyw 117; WerGośc 261; Im
ſobie człowiek więcéy pomierny vymuie/ Tym mu więcéy od Bogá
z łáſki przyſtępuie KochPieś 36; LatHar 681; WujNT 120;
GrabPospR N3; PowodPr 71, 84; SkarKaz 638b.

»sobie otworzyć itp., zamknąć itp.« [w tym: sam sobie (1)]
[szyk zmienny] (18:4): pyenyadze zworkyem wziela y snymy
drzwyamy zoni komori othworziwſchi ſzobye wiſchla LibMal
1552/167v, 1546/114; RejKup e7, o8; RejWiz 135; BielKron 308v,
310; Zámkniſz ty ſobie iedno drogę do złego RejAp 46; że wſzyſtki
dobrodzieyſtwá chczemy ſobie záwrzeć od pánow ſwoich Rej-
Zwierc 194v, 168v; BudBib Dan 13/40; CzechRozm 259; wzgár-
dziwſzy przełożone ſwoie/ ſami ſobie niebo otwarzáć chcą SkarJedn
20, 324; SkarŻyw 36; CzechEp 371; ReszPrz 62; PudłFr 65; Gost-
Gosp 58; WujNT 386; SkarKaz 204a, 242b.

»z sobą, ku sobie pojednać itp.« = reconciliare sibi Vulg [szyk
zmienny] (6:1): Leop 2.Cor 5/19; CzechRozm 90v, 97, 221v; ále
[Chrystus] nas ſwym właſnym ćiáłem karmi/ y z ſobą iednocży.
SkarŻyw 91; żeby [Bóg] przezeń [przez Chrystusa] ku ſobie po-
iednał wſzytkoWujNT Col 1/20, 2.Cor 5/17.

»sobie (po)stanowić itp.« [w tym: sam sobie, sobie sam (3)]
= sibi instituere Modrz, JanStat; ponere sibi PolAnt; sibi constituere
Mącz [szyk zmienny] (63): RejPs 71v, 72; KromRozm III G6, I5,
Kv; Diar 34, 80; GroicPorz a3v; Tenże dzień poſtánowili ſobie
ſwięthem vrocżyſthym Leop Esth 9/17, Num 6/13, 2.Par 26/1; Ust-
Praw E; BibRadz 2.Par 36/1, Ez 21/19; OrzRozm E2v; [król Bole-
sław] gránice po rzekę Elb álbo Labi áż do morzá Niemieckiego
ſobie ſnimi vſtháwił BielKron 345, 3, 40v, 118v, 140, 201 (9); Mącz
33a, 228a; SienLek 10; RejPos 329v; BielSat C; RejZwierc B, 89,
93v; BielSpr 75v; WujJudConf 82; BudBib Deut 16/18, 1.Reg 8/12,
2.Par 36/1; ModrzBaz 5, 143; A drudzy ſobie ie [namiestników]
ſami iáko chcąc ſtáwiąc/ Hieroboámitow onych náſláduią SkarJedn
53, 104, 162, 170, 202, 239; Modlitew ći nie vſtáwuię: ſam ie ſobie
vſtáwiſz SkarŻyw 166, 301; CzechEp 39, 115, 332, 379, 405; Resz-
List 164; BielRozm 15; KochWr 23; SPráwiedliwośći táki porządek
w mocy záchowuiemy/ iáki ſobie któré Woiewództwo domá ſpólnie
poſtánowiło SarnStat 6, 396, 1183 [2 r.]; SkarKaz 311a; SkarKazSej
689b, 690a, 697a.

»sobie (po)szukać, patrzyć itp.« = quaerere sibi PolAnt [szyk
zmienny] (90:10): a on komv ſwyathki zganya ma ſſobye ynſchich
patricz. thilye ilye mv ich z ganyą. MetrKor 40/814, 34/134v,
40/813; A kto chce bytu dobrego/ Pátrz ſobie rowny rownego. Bier-
Ez Pv, C3v, I2, M3, P2v, Q3v, Rv, S3; FalZioł V 30v, 52v; Miech-
Glab 43; bilabi tho wyelka glvposcz moya y vczyſk abich ya mial
ze wſchech ſtron ſobye nie przyazny ſchvkacz LibLeg 11/13v,
10/152v; RejJóz Q3v; GliczKsiąż K3v, O8v, P5; LubPs K4v, P5,
Tv, bbv, cc; KrowObr 58, 141, 185; poſſukayże ſobie [Inquire tibi]
iákiego mężá wiernego/ ktoryby ſtobą ſſedl/ zá ſluſſną zápłátą. Leop
Tob 5/4; BibRadz I 336b marg, 428c marg; OrzRozm M4v, P2v;
BielKron 97v; KochSat A2; Prot D4; SienLek 124; RejAp 45, 64,
118, 141, 184; HistRzym 9v; RejPos 41, 68v, 74v, 119v, 131 (19);
RejZwierc 20v, 30v [2 r.], 31v, 91v; BudBib 2.Par 25/15, Is 40/20,
Ier 45/5, Tob 4/19;MycPrz I B4; BudNT przedm a2; CzechRozm 1v,
164, 234 [2 r.], 248, 251, **v; SkarJedn 217; Oczko 15v; SkarŻyw
150, 250, 470, 504; CzechEp 84; Wſzákoż potrzebá ſámá roſkázuie.
Aby dlá rządu/ y lepſzey obrony/ Káżdy/ gdzie może/ pátrzał ſobie
żony. KochSz C, C; ReszPrz 35; ArtKanc P3; GórnRozm H3; Orz-
Jan 59, 62; LatHar 512; SarnStat 639; CiekPotr 56; Niechćiey
mądrego/ ſzukay ſobie głupcá KlonFlis H2; Szuka ſobie goſpody/
wierney choć nieznácżney/ Goſpodarzá nie plotki/ goſpodyniey
bácżney KlonWor 35; PudłDydo A4.

»pożytek (a. zysk, a. korzyść) sobie (u)czynić itp.« [w tym: sam
sobie (1), samemu sobie (1)] [szyk zmienny] (45): RejPs 146; Rej-
Rozpr K2v; Vczyniſz panu ſwemu pozytek y ſobie RejJóz L4v;
Roſkazuie pan Bog ſzukać pozytku/ nieiedno ſamy ſobie/ ale też
bliznego naſzego SeklKat M4; LibMal 1548/144; RejKup g6v; Lub-
Ps Y5v; RejWiz 172; BibRadz I 353v; BielKron 185v; RejPos 25v,
64, 82v, 135, 236, 247; KuczbKat 330; RejZwierc 65, 109, 111
[2 r.], [280]; ModrzBaz 40v [2 r.], 44v, 54 [2 r.], 69, 74v, 78, 117;
táiemnice iey [wiary] poſłuſzeńſtwem kośćielnym rozumieli/ á
cnem żyćiem ie ſobie obrácáli. SkarŻyw A2, 25, 334, 358, 413,
502; CzechEpPOrz **2; GostGosp 14, 38, 142, 166; Phil Q3; Pax-
Liz E; Przedaway kupuy/ hándluy/ biy dłonią w dłoń/ Zyſk ſobie
vgoń. KlonFlis H2.

»sobie być przyczyną itp.« [w tym: sam sobie (7)] = conscis-
cere sibi Calep [szyk zmienny] (14): FalZioł V 66; SeklKat Z2;
Contrahere sibi causam mortis, Sam ſobie być prziczyną śmierći.
Mącz 461b; Prot B2v; RejPosWstaw [412]; SkarŻyw 29, 398; Przy-
czynym nie dał żadnéy do chudoby ſobie. PudłFr 49; Calep 244b;
ſámiśćie ſobie przyczyną zginienia á nie ia. WujNT 472 marg, 200,
253; PowodPr 12; Bo tey niewiádomośći ſam ſobie przycżyną
KlonWor 70.

»sobie przyczyni(a)ć itp., przymnożyć itp., przyda(wa)ć, przy-
sporzyć« = cumulare sibi Mącz [szyk zmienny] (27:20:4:1): Opec-
Żyw 180; FalZioł V 17b; RejJóz I5; GliczKsiąż Hv; RejWiz 143,
145; Sobie ſławę/ Koronie/ pożytek vmnoży. RejZwierz 110; Mącz
71d; RejAp 104v; GórnDworz X3v; Abyś thedy przydał ſobie
mądrośći Cżytay Hiſtorie tyto w ćichośći. HistRzym ktv; RejPos
52v, 103v, 257v, 283v, 298v, 325 [2 r.]; Niech pomni ieſli ſobie
może y ná piądź przycżynić wieku ſwego RejZwierc 48, 139, 165v,
234v; BudNT przedm b8; PaprPan I4; SkarJedn 404; A im ſię
więcey z máiętnośći świeckiey obnáżał: tym ſobie więcey bogáctwá
duſznego przymnażał SkarŻyw 235, 14 [2 r.], 29, 168, 225, 235
(13); CzechEp 81; KochFr 31; WyprPl Cv; LatHar +8v, 132, 351,
463, 579 [2 r.]; JanNKar C3v; SkarKaz 120b, 348a; PaxLiz C; Bo
P. Bog ná to dał przyrodzony rozum: áby go ſobie człowiek pracą
ſwoią pomnażał SkarKazSej 662b.

»skłonić itp. do siebie, k(u) sobie« [w tym: do samego siebie
(1)] = inclinare facere ad se PolAnt [szyk zmienny] (3:3): BibRadz
1.Reg 8/58; Y ſkłonił k ſobie ſwą powieścią á vkłádnością wiele
ludzi onego kráiu. BielKron 72; KwiatKsiąż H3v; RejPos 349v;
BiałKat 46; rácż ſerce moie ſplugáwione grzechámi ocżyśćić [...] y
do ſámego ſiebie teraz ſkłonić y obroćić. LatHar 14.

»sobie sprawić itp.« [w tym: sobie sam, sam sobie (3)] = facere
sibi Vulg, PolAnt; ponere a. sumere sibi PolAnt [szyk zmienny] (37):
RejJóz G3; ſmierc wieczną ſamy ſobie ſprawuią cy ktorzy niewierzą
SeklKat R3v; RejKup f2v; LubPs C, X5v, gg3; RejWiz 56v, 106,
120, 153v; Leop Bar 2/11; TEn Zrzobek iáko widziſz/ ſtádá
domowego/ Choć nie bywał ná paſzach/ kráiu poſtronnego. Ale
ſobie ſam ſpráwił/ twárdy Munſztuk s cnoty. RejZwierz 64, A4v,
15v, 44v; BibRadz Iudic 19 arg, 1.Reg 22/11, 1.Par 17/21; Biel-
Kron 56v; Mącz [114]d; RejAp Cc5; RejPos 110v, 159, 191, 224v,
237v; RejZwierc 17v, 172v, 226; BudBib 4.Esdr 2/11; A ieden z
nich cżelnieyſzy/ rogi ſobye ſpráwił/ Zelázne HistHel D2; Czech-
Rozm 156v [2 r.]; PaprPan I2; ludźi y náſzych miłość y poſtron-
nych przyiaćielſką chęć ſobie ſpráwimy [nobis adiungemus].
ModrzBaz 104; WyprPl B2; WitosłLut A5v; Bo kiedy ſwoie ſpráwy
porządnie poſtáwiſz/ Wielki ſobie pożytek bá y ſławę ſpráwiſz.
CzahTr C4.

»sobie (u)czynić itp., udziałać itp., urobić« [w tym: sam sobie,
sobie sam (13), samemu sobie (1)] = facere sibi Vulg, PolAnt, Jan-
Stat; sibi parare a. reddere Modrz [szyk zmienny] (359:17:1): Bier-
Ez B4v; OpecŻyw 49, 66, 101, 110, 118; FalZioł IV 33b; BielŻyw
162; RejPs 64v, 66v, 82, 108, 157v; RejJóz K6, L4v, P3v; Vczynili
ſobie bogi zezłota y zrzebra SeklKat Ev, E, E2, F4, N, Y4v; ZapWar
1549 nr 2657, 1550 nr 2665; MurzHist D, S4v; LibMal 1553/175;
LubPs R2v, S6, T5, Z4; GroicPorz ſ3, v, v v; SeklPieś 19; KrowObr
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10v, 34v [2 r.], 35 [2 r.], 36, 73v (22); vcżyniłeś ſobie lud [posuisti
… tibi in populum] twoy Iſráelſki zá lud áż ná wieki Leop 1.Par
17/22, Ex 20/4, Deut 17/15, 3.Reg 22/11, 4.Reg 17/10, 1.Par 17/21
(9); RejFig Bb6v; RejZwierz 34v, 38v, 40, 44v, 45v; BibRadz Gen
6/14, 11/4, Ex 30/37, Lev 19/4, Deut 5/8 (16); Dźiwna rzecz będźie
ieſli my tego Krolá kiedy Tyránnem ſámi ſobie nie vczynimy.
OrzRozm O2, Cv, H2v; Potym Saul vcżynił ſobie tryumf pychy
obycżáiem pogáńſkim. BielKron 65; Nortmáni ná brzegách morſ-
kich ſobie mieſzkánie vdziáłáli BielKron 292v, 4v, 5, 25, 32v, 33v
(37); GrzegRóżn G3, N3v; Pompeio gratificari se putant, Máyą zá
to że ſobie tym wielką przisługę v Pompeyuſa vczynią. Mącz 149b,
229d, 237a, 263c, 387c, 505a; Prot D3; SarnUzn G3; SienLek 2v,
72; RejAp BB2, 46v, 58v, 112, 177; iżeſmy my męſzcżyzni/ vcżynili
to práwo ſámi ſobie/ że nam niemáſz ſromothy [...] żyć roſpuſtnie
GórnDworz T8, K7, Kk7v; GrzepGeom B4; Dom moy dom mod-
litwy wezwan ieſt/ á wy z niego cżynicie ſobie iáſkinią łotrowſką.
RejPos 195, A6, 3v, 13, 43v [2 r.], 44 [2 r.] (53); BiałKat 111;
GrzegŚm 35; HistLan D3, D4v; KuczbKat 275; RejZwierc A6v,
B2v, 18, 24v, 39v (24); WujJud 46v, 54, 173; Synu cżyń ſobie do-
brze [bene fac tibi] według máiętnośći ktorą maſz BudBib Eccli
14/11, Ex 20/4, 23, 34/17, Deut 4/16, 23 (15); HistHel B; BiałKaz
I2v; CzechRozm 8v, 14, 34, 47, 47v [2 r.] (14); Pocżyńcieſz s
Koſcieleckich ſobie Woiewody. PaprPan L4v, Dd, Ff3v; ModrzBaz
[38], 127; SkarJedn 19, 31, 62, 160, 200 (12); Oczko 29v; KochPs
103; Theophilus [...] Synod ſobie fałſzywy vcżynił SkarŻyw 89, 15,
22, 32, 76, 82 (18); StryjKron 26, 95, 390, 497; CzechEp 14 [2 r.],
172, 173, 193, 309, 312; CzechEpPOrz *2v; KlonŻal Bv; KochBr
150; ReszPrz 69; Inny porządek w práwie ſobie vdziáłaymy.
BielSjem 24, 6; KochPam 83; PudłFr 12; ArtKanc M6; PaprUp K,
L3v; ActReg 61, 94, 148; GostGosp 114; Phil S; OrzJan 83; LatHar
112, 171 marg, 477, 570; KołakSzczęśl Bv [2 r.]; WujNT 140, Luc
16 arg, 9, s. 483; WysKaz 5, 13, 48; krzywdę wielką y ſromotę ſámi
ſobie y przyrodzeniu właſnèmu ięzyká náſzègo czynimy. JanNKar
D2; Práwo ſobie ſámi czyniémy. SarnStat 65, 17, 706, 1277, 1280;
GrabPospR L4v; PowodPr 36; SkarKaz 40a, 80a, 121b, 312a, 350b
[3 r.] (13); CiekPotr 21; CzahTr E2v, F2v, K4v; náczyniliśćie ſobie
kápłanow iáko inſzy pogánie. SkarKazSej 685b, 666a, 677a, 682a,
687a, 694a; KlonFlis F2v; KlonWor 20, 82.

»sobie wyzwolić itp.« = wybrać dla siebie [w tym: sam sobie
(2)] [szyk zmienny] (20): Dźis też ieſt przenaſwiętſſe panny Marié
ſwięto/ ktorą dźis buog ocietz oſobną ſobie tzorką wyzwolil
OpecŻyw 9v; BielŻyw 15, 53, 80; poſlalysmi kv niemv [królowi
polskiemu] poſli swe oznaymvyacz mv mieſcze y czas zyechania
yako sobie sam wiſwolyl LibLeg 11/75; KromRozm III I8v; Leszcz-
Rzecz A2v; BielKron 111v, 253, 327v, 375v, 383; á iam tobie ſlubił/
że ćie niedam żadnemv/ iedno temu kogo ty ſámá zwoliſz ſobie
HistRzym 14, 13v, 14 [2 r.], 14v, 15, 38v; RejPos 341.

»sobie zacho(wy)wać itp., zostawić« [w tym: sam sobie, sobie
sam (5), sobie samemu (2)] = reservare sibi Vulg, JanStat; servare
sibi PolAnt [szyk zmienny] (45:1): BierEz M4v, O4 (2); ForCnR C3;
rad by tho vydzial aby sobye laſką V.C.M. zachowacz vmyal
LibLeg 7/34v; SeklKat I2; RejKup k2; LubPs S5; GroicPorz r3;
KrowObr 26; RejWiz 144; Leop 1.Par 18/4; BibRadz 4.Esdr 9/21, II
64c marg; BielKron 214; Mącz 362b; Iedno on [Bóg] ſam ſobie á
nikomu inſzemu ty tytuły [...] záchowywáć racżył. RejAp 77, 112v;
GórnDworz Cc6 [2 r.], Dd; RejPos 30, 128, 138, 191v, 248v, 350;
Bog tę wiadomość sobie samemu zachował KochMon 30; Czech-
Rozm 80; KarnNap Dv; ModrzBaz 75; SkarŻyw 99; CzechEp 34;
przedśię ſobie [Karol Wielki] nád nimi [papieżami] zwierzchność/ y
iurisdycyą záchował NiemObr 169, 39; PaprUp G2; ZapKościer
1588/80; WujNT 520; SarnStat 194, 205, 1089, 1090 marg, 1101
(8); SkarKaz 578a.

»sobie zamierzyć itp.« [w tym: sam sobie (1)] [szyk zmienny]
(10): RejKup b8; Czo zá kres ma cżłowyek ſobye zámierzić ku po-
bożnemu życiu LubPs bb4 marg; ták iáko niektorzy cżynią/ ktorzy
ſobie zámierzáią/ ábo im ſą zámierzone poniewolne modlitwy

RejPos 214, 145, 247v, 328; KuczbKat 195 [2 r.]; Ale dobry
cżłowiek ten ſobie kres ma zámierzyć [bono viro finis ille pro-
ponendus est]: áby náuki ſwoiey vżywáć mogł ku służbie Bożey y
ludzkiey.ModrzBaz 135; KochFrag 26.

»sobie zbierać itp., zgromadzać itp.« [w tym: sam sobie (2)]
= coacervare a. congregare sibi Vulg [szyk zmienny] (27:7): BierEz
S3; OpecŻyw 59; WróbŻołt 40/7; GliczKsiąż G8; názbieráią ſobie
vcżyćielow wedle żądliwośći ſwoich Leop 2.Tim 4/3, Prov 6/33;
BibRadz Prov 21/6, Ier 46/11; OrzRozm N4; BielKron 139v; Mącz
357d; iáko pcżołká zbyera ſobie z nadobnych zyołek przyſmáki
ſwoie. RejZwierc 17, 17, 210; WujJudConf 115v; Owſzem to mo-
wiąc/ tym ſobie gniew więtſzy ná dźień gniewu zgromádzáią.
CzechRozm 171v, 108, 112; á náuki ktoremi ſam ten żywot/ iáko
kwiáty wonnemi y pięknemi przeplata/ ſam ſobie ku zbáwienney
pomocy zbieray. SkarŻyw 253, 73, 74, 103, 332, 353, 535; Czech-
Ep 104; Kto ieſt cudzołożnikiem/ [...] zgromadza ſobie lekkość/ y
ſromotę WerKaz 295; LatHar +++v; WujNT 2.Tim 4 arg, 3; Sarn-
Stat 1263 [2 r.], 1301; SiebRozmyśl C4.

»sobie zostawi(a)ć itp.« = relinquere sibi PolAnt, Vulg, JanStat
[szyk zmienny] (12): A thák wſzytko ciáło cżłowiecże bogom roz-
dzielaſz/ żadney cżąſtki ſobie nie zoſtháwiáiąc [nullam in te parti-
culam reservando] HistAl Kv; Diar 79; Coż rozumieſz ieſli káżdy
miſtrz záwżdy ſobie ſztuki nie zoſtáwi? RejPos 341; HistHel C4;
BudNT Rom 11/4; PudłFr 56; ActReg 165; GórnTroas 64; WujNT
Rom 11/4, s. 563; SarnStat 978, 1253.

Wyrażenia: »inny za sobą, po sobie« = następny, przyszły (1:1):
krwią ſwoią a rány trudząc nieprzyiaćielá/ innym zá ſobą towá-
rzyſzom dobry przyſtęp do miáſtá [...] gotuie SkarŻyw [407]; Ten
Symon czárnokśiężnik [...] był napierwſzy haeretyk/ y oćiec
wſzytkich innych po ſobie haeretykow WujNT 430.

»sobie własny« (3): Odmienił y przenióſł ofiárę/ wedle káp-
łáńſtwá ſobie właſnégo BiałKat 343v; SkarKaz 516a; SkarKaz-
Sej 703b.

αα. Podmiot działa dla własnego dobra, na swój użytek [tu za-
liczono odniesienia do realnych sytuacji; podobne przykłady prze-
nośne znajdują się w grupie nadrzędnej] (542): MetrKor 34/135;
March1A3; Drwoſzcżep ieden vbogi był/ A drwá ſobie w leśie rąbił
BierEz L2, H3, H4, M2v, P3v, S3; OpecŻywPrzedm C4; Opec-
ŻywSandP ktv; PatKaz II 42; [rzeczy] kthore schobye narządzyla
ku pozythkv na drogą ZapWar 1527 nr 2534; gęba [suma] ſzyroka,
wąſy długie: ktoremi ſobie nagania ribek małych FalZioł IV 43c, I
8a, 64b, IV 23c, 46b; GlabGad I7v; MiechGlab 62; March3 V;
WróbŻołt 106/36; Cziyekolwiek owcze abo ynsche bidlo chadzalo
ony ze wſchitkiego tego dzieſſieczynę na sye bieraly LibLeg 11/84,
7/99, 11/84; RejPs 117v, 217, 219v; wilomili deſchczką wpywnyczi
y thoczili ſobye vino ku pyczyu LibMal 1544/92; thelko zlothy na
zaplathą ych [tych rzeczy] ſſobye zaroſzkazanym Zyda naliczyll
LibMal 1551/158v, 1544/80v; RejRozpr K3; RejJóz Bv, O3v;
Wſytko tu mnich kſobie zenie RejKup c2v, c7v, d4v, l4, q3; HistAl
I7; KromRozm I C3; KromRozm III A8v, F6, G6; BielKom B8, C8;
Diar 52; GliczKsiąż B6v, B7v, Hv; LubPs O5v, S2, T5, X5v, Y5v;
KrowObr 60v, 94, 213; káżdemu wſzytko zginie márnie/ Kto do
ſiebie z łákomſtwem co cudzego gárnie. RejWiz 125v, 34v, 50, 75,
83, 130 (10); Leop Ex 30/23, 34, Ios 7/1, 2.Par 2/1; OrzList f2v;
RejFig Ee2v; ZLego ſługę málárze/ ták figurowáli/ [...] miáſto rąk/
dwie Niedzwiedze łápye/ Iż wſzytko gdzye co potka/ to do ſiebie
drapye. RejZwierz 118, 56, 115v; Oto dawamći łáyno wołowe
miáſto łáyná człowieczego/ á ná nim ſobie vpiecżeſz chleb [facies
panem tuum]. BibRadz Ez 4/15, Gen 11/4, Deut 9/12, 16, 1.Reg
2/36, 2.Par 28/24 (11); vbodzy iuż ſkory y pſy ſobie wárzyli
BielKron 147; wyrzućili obrázy zewſzytkich kośćiołow/ dáli vbo-
gim ku paleniu ſobie miáſto drew BielKron 205v, 3, 18, 35, 36, 42
(25); Mącz 153b, 171b; OrzQuin I4; SienLek 72, 88; iż Pan chowa
ty ſrogie pogány wſchodoſłońcowe ſobie miáſtho bicżá ſwego ſro-
giego. RejAp 137, 22, 68v, 111, 137; GórnDworz R5, Gg6v;
HistRzym 3v, 11v, 24, 56v, 112v; bychmy też naywięcey kołátáli/
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mrucżeli/ wołáli/ iuż więcey wykołátáć/ áni wymrucżeć/ nigdy-
bychmy ſobie nie mogli RejPos 134; [Lucyfer] chciał ſobie poſtáwić
drugi máieſtat ná zachod ſłońcá/ á być drugim pánem ná niebie
RejPos 200, 9v, 65, 77, 81v, 85 (21); BiałKat 336; Albo też ná
mnieyſzych wodach káráśi/ kárpi/ okuni/ y ſzcżucżek ſobie náłowić.
RejZwierc 111; A ći co tym ſzáfuią rządem to názwáli/ Bá práwie
rząd/ bo ſobie doſyć náłápáli. RejZwierc 248v, 16, 17v, 22v, 57v, 61
(30); BielSpr 35v; Iać dla was do Kośćiołá chodzę/ mogłćibym ſobie
Mſzą mieć w domu. WujJud 225v, 230v; WujJudConf 85; BudBib
Ex 34/1, Ios 17/15, 2.Par 16/14, 32/29, I 334 marg (11); MycPrz II
C3, D; ieno ſye [karpie zimą] położą wybiwſzy ſobie doły iáko
kotliny Strum P, N3; BudNT przedm b3; CzechRozm A4v, 69v;
ModrzBaz 33v, 43v, 68v, 96v, 112, 124; SkarJedn 10, 19; Oczko 8v,
20v; Bogów ſobie z kámieniá nowych nákowáli KochPs 118 [2 r.],
161; Po modlitwie ſzły do roboty/ káżda do ſwey/ ábo ſobie ſzáty/
abo innym robiąc. SkarŻyw 141, 29, 35, 51, 107, 118 (20); Ták nie
dla ſiebie w Iárzmie robią woły/ [...] Y owcá w wełnie nie dla ſiebie
chodzi StryjKron 279; Nie ſobie biedne miod zbieráią pſczoły/ Nie
ſobie ptaſzek miłych dziatek rodźi StryjKron 279; Rapſtin Zamek
iego ná ſię Krol wziął StryjKron 587, 81, 279 [2 r.]; CzechEp *3,
79; NiemObr 22; ZapKościer 1584/43; ReszList 152;WerGośc 223;
KochPieś 3, 32; y ták człowiek doſtał dowćipu/ iáko y z czego żyw-
ność mial ſobie obmyśláć GórnRozm N2; KmitaPsal A4; KochWr
29; ActReg 118; Calep 255b, 378a, 898b, 1023b; Kmieć nie gor-
ſzym ma ſprzężáiem Pánu robić/ iedno ták iáko ſobie GostGosp 32;
W mnieyſzych folwárcech Dworki máią ſobie wieprzá álbo świnię
karmić ná ſwe wychowánie GostGosp 120, 18, 20, 30, 36, 62 (15);
WyprPl C2, C3v; LatHar 725, 734; WujNT Rom 14/7 [2 r.]; Wys-
Kaz 43; SarnStat 135, 141, 268, 412, 435 (8); źimie woiuiąc/ y
ſobie y koniom/ więcey niż ná kwártał/ doſtátecżną ſtrawę moſkwá
z ſobą woźi GrabPospR M3v; KmitaSpit A3; PowodPr 74; káżdy
ná ſię pilniey y wierniey robi niżli ná drugiego. SkarKaz 383a,
455b, 489b, 611a, 633a; CiekPotr 14; CzahTr K3v [2 r.], K4, Lv;
Práwá tu ſobie knowáć ná Seymách chcą SkarKazSej 681b; zá mąż
pánny nie dádzą/ áż im ono z mężem dáruie co chcą/ y co ſobie
złupili/ dobrzy opiekálnicy y krewni. SkarKazSej 705b; ſna dla
tego/ że to wſzytko [tj. jedwabne szaty itp.] ſobie ná potrzebę y ná
ozdobę vrobił KlonFlis A2v; [człowiek dobry] Rzecżkę dla bydłá/ á
zdroy ma dla śiebie KlonFlis B4; KlonFlis A4, Ev; Cżwarty rodzay
[złodziei] tyráńſtwem y mocą nárabia: Ták cudzy pot y pracą do
śiebie przewabia. KlonWor **; Ocżekiwa pogody/ Páńſkiego odeſz-
ćia: Zyſk ſobie vpátruie z cudzego nieſzcżęśćia. KlonWor 36; Ci
ſzcżęśćie opuśćiwſzy ſztuką nárabiáią: Pieniądze towárzyſkie k ſo-
bie przewabiáią. KlonWor 72, ded *3v, 9, 21, 37; ZbylPrzyg ktv.

W połączeniu z „sam” (24): LibMal 1547/126v; GliczKsiąż D7,
K5 [2 r.]; LubPs Z4; Leop 2.Tim 4 arg; BLaznowi máłą rybkę/ ná
tálerzu dáli/ A ſámi ſobie więtſze/ z miſy rozebráli. RejFig Dd8v;
Boguć nic potym nie było iżby był ſtworzył ten świát ſam dla ſiebie
BibRadz I 323c marg; GrzegRóżn Hv; Mącz 161c; SienLek a4;
BudBib Eccli 24/40; CzechRozm 124; SkarŻyw 374; StryjKron 279;
CzechEp 63; Phil B; y owſzem ieſzcze nie dla śiebie ſámego/ ále
dla pożytku twego/ tey poſługi iákoby ſię domaga LatHar +8;
SarnStat 389; SkarKaz )(3. Cf »sobie udziałać«, »sobie k woli«.

Zwroty: »k sobie, na się garnąć itp.« = ad se trahere Calep
[szyk zmienny] (9:1): RejKup e8; SObki więc w przypowieſciach/
tákie przezywano/ Co k ſobie wſzytko gárną RejZwierz 65v, A3,
116v; Biádá temu ktory nie ſwoie zgromadza/ y pokądże tego
cżynić będźie/ długoż ták iáko błoto gęſte ná ſię gárnąć będźie
[aggravat super se]? BibRadz Hab 2/6; RejAp 199; RejPosWstaw
[1433]; Calep 206a, 1077a; KlonWor 16.

»sobie gotować itp.« = parare sibi Vulg, PolAnt, Modrz; prae-
parare sibi Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (29): RejPs 27v; LibMal
1543/76v; GroicPorz o3v; Leop Ios 1/11, Prov 6/8; BibRadz Ios
1/11; BielKron 31, 49v; Mącz 59a; Bo mądry goſpodarz gdy widzi
gorące Láto zá czáſu ſobie wodę gothuie pod dáchem ſwoim Rej-
Zwierc 182v, 22v, 74v, 136, 171 [2 r.]; BudBib 4.Esdr 14/23, Sap

14/1; CzechRozm 32v, 212v; áby śláchtá zgotowáłá ſobie wſzytkie
potrzeby ná woynę ModrzBaz 116v, 11v, 13, 116v; Ty ſobie
roſkoſzne potráwy gotuieſz: á ſługá moy ná tym á ná tym mieyſcu
głodem zmorzony ieſt. SkarŻyw 249 [2 r.]; KochAp 6; SarnStat 64,
885; KmitaSpit C6.

»nazbierać itp., zgromadzać itp. sobie« = invenire sibi PolAnt
[szyk zmienny] (3:2): káżdy národ zobfitoſći ſwey zgromádza ſobie
żywnoſć[i] ſwoye RejPs 153; Roſproſz ony pogány co ſye w walki
wdáli/ Aby obfitość ſrebrá ſobye názbyeráli. LubPs P6; Leop Deut
24/21; BibRadz Os 12/8; HistLan D3.

»sobie sprawić itp.« = sibi comparare Modrz [szyk zmienny]
(20): Rzecżi wſzelkie ku walcze ſluzącze ſobie ſprawuy. FalZioł V
52v, IV 7d; GlabGad C4v; WróbŻołt ff3v; LibMal 1544/92,
1546/116, 1552/171v; LibLeg 11/140v; GliczKsiąż M6v; BielKron
72, 210v; Gloriose amiciri, Pyſzno ſie nośić álbo koſztowne ſzáty
ſobie ſpráwowáć. Mącz 146d, [169]a; RejZwierc 65; dobrzeby
wcżás przez woźnego obwołáć/ áby káżdy przed cżáſem konie
dobre ſobie ſpráwił. ModrzBaz 110; GostGospPon 170; SarnStat
1274; GrabPospR K4v, N4; ZbylPrzyg B3v.

»sobie szukać« = sibi quaerere Miech [szyk zmienny] (12):
Orzeł podle morzá latał/ Pożywienia ſobie ſzukał BierEz M4; Fal-
Zioł IV 17d, 24b, 27b; MiechGlab 19; RejPs 87; Leop Esth 2/15;
OrzRozm O3; BielKron 289; RejZwierc 83; żeby oni niemuśieli
ſobie pożywienia tákiemi ſpoſoby ſzukáć/ ktoreby ich od náuk
odrywáły.ModrzBaz 134; StryjKron 41.

»uczynić itp., (u)działać itp. sobie« [w tym: sam sobie (1)] = fa-
cere sibi HistAl, PolAnt, Vulg; praeparare sibi PolAnt [szyk zmien-
ny] (66:10): uſrzala ptaſzky gnyezdząc ſyą abo czynyącz ſobye
gnyazda PatKaz II 63v; HistJóz E4; FalZioł I 16d, 20a, 31a, 85b,
IV 28c, V 46, 64v; MiechGlab 22; LibMal 1544/91v, 1546/114,
116v, 1550/153v, 1551/159; HistAl I5v, K8v; MurzNT Luc 12/33;
GliczKsiąż I5v; LubPs N5v; KrowObr 61v; RejWiz 79; Leop Iudic
6/2, 1.Reg 5/9, Ion 4/5; UstPraw D2; [Adam i Ewa] ſplotli liśćie
Figowe/ á poczynili ſobie ſzorce [= fartuchy]. BibRadz Gen 3/7,
1.Reg 6/4, Ez 4/9; Mowił ieſzcże Pan Bog do Moiżeſzá/ vcżyń ſobie
dwie trąbie ſrebrne rozdęte BielKron 39v, 1v, 71, 92, 94v, 234 (10);
Mącz 76b, 246d, [297]a; GrzepGeom B; RejPos 71 [2 r.], 159v,
218; Zaſz też wádzi y powidłek ſobie nádziáłáć? RejZwierc 110v,
107v; BielSpr 4; BudBib Gen 6/14, Ios 5/2, 3, 3.Reg 17/12, 13 (9);
HistHel B2, B2v; ModrzBaz 110v; Strum E4v; Potym po kilu dniu/
cżynił ſobie ieść wgoſpodzie ſwey SkarŻyw 118, 30, 471, 546, 558;
CzechEp 47, 206; ReszList 150; BielSjem 32; WujNT Luc 12/33;
WysKaz 13; SarnStat 1277; KlonFlis E3v.

»sobie zostawić itp.« [szyk zmienny] (23): ZapWar 1506 nr
1976; nie wiele ſobie zoſtawiwſzy; dziedzidzſtwo ſwe rozdał Biel-
Żyw 64; LibMal 1544/92v, 1548/139v; UstPraw G2 [2 r.]; BibRadz
1.Par 18/4; BielKron 99, 206v; HistRzym 112; RejPos 337v; Hist-
Lan A3, E2; RejZwierc 111; CzechRozm 110; SkarŻyw 143, 452;
sto m. zyęczowy swemu wyſzi pomyenonyemu [...], a ſzobyę zoſta-
wuyę sternaſcze m. dla przigodi ZapKościer 1582/35v, 1585/60v;
PudłFr 79; Król od wſzytkich podatków ſzláchtę wolną czyni,
iedno Podymné z łanu ſobie zoſtáwia. SarnStat 349, 1060, 1098.

[Cf w grupie nadrzędnej »sobie (po)szukać«, »pożytek sobie
(u)czynić«, »sobie przyczynić«, »sobie sprawić«, »sobie zbierać«.]

Wyrażenie: »sobie k woli« [w tym: sam sobie (3)] = sibi tantum
Modrz [szyk 17:8] (25): BierRozm 16; BielKom A3; á ſwey kro-
tochwile Vżywa w beſpiecżeńſtwie/ ſobie k woli mile. RejWiz 54v;
BielKron 411; Intus canere, Sam ſobie yedno gwoli być. Mącz 33d,
472a; GórnDworz M8, X3v; RejZwierc A2v, 236; CzechRozm
225v; ModrzBaz 68v; SkarŻyw [237], 455; GórnRozm Av; ſami
ſobie gwoli Swiatki/ nakladem R:P: chowali PaprUp L2; GrochKal
6; OrzJan 133; Zoſtáwuie poćiechę miłą Mátko tobie/ Nie ludźiom
gwoli iedno kwoli Pán Bog ſobie. KołakCath C4v, B4; JanNKar
A2; WitosłLut A4; GosłCast 59, 61; KlonFlis A2v.

ββ. Podmiot jest obiektem własnej obserwacji, oceny (257):
Wroná gdy to vsłyſzałá/ I ſwą żadnoſć [= brzydotę] ná ſie znáłá:
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Cudnych ptakow pierza nabyłá BierEz K2, Lv; BielŻyw 53, 65;
BierRozm 11; będę ia wyznawał przed panem bogiem na przeciw
ſobie nieſprawiedliwoſć moię WróbŻołt 31/5, ll8; oſtárzáłoſći nigdy
niepoznáią ná ſobie RejPs 137v; RejRozpr E4; lepiey bis milcżała
Bis wilka na ſię z laſa tu nie wyſzczekała RejJóz H3v, C6v [2 r.], D,
H4v, I4v; RejKup h7, o3v, t5, v7v; A zaż tego nye baczymy po
ſobye [...]/ iż poſpolićye rychley ſye nam złego záchce/ niż dobrego
KromRozm I N2; że doctorowie/ wtem ſwoię nieumieiętność do
ſiebie ználi MurzHist E2v, F4v; MurzNT 11; KromRozm III E4v;
Aleć potrzebá áby kápłan żadney winy do ſiebye nye znał.
GliczKsiąż O6, F2v, F3, O6; Gdyż około ſyebye z inąd dziwny po-
ſłuch cżuyę. LubPs aa, A3v, D3, H3v, N3v, N4 (9); GroicPorz ll4v,
mm; KrowObr 148; RejWiz 4v, 54v; Leop 1.Reg 5/7; RejFig A2v;
Bo cożkolwiek bogáctwá ná ſobie widzimy/ Tymechmy to pobráli/
co im kęs dáiemy. RejZwierz 29v; BibRadz Eccle 7/23; Przemyſl
znáiąc po ſobie krotki ſwoy wiek świátá/ wezwał k ſobie pánow
radnych BielKron 320v, 70v, 409v, 467; KochSat B3; Facinus in se
foedum consciscunt, Wiodą ná ſię ſromotny vczinek Mącz 373a,
42d, 85b; Dáłá białymgłowam Náturá/ iż niemáią tey śiły/ [...] ktorą
męſzcżyzni: więc cżuiąc to do ſiebie/ muſzą być boiázliwſze Górn-
Dworz X6v, Cv, N4v; RejPos 76, 78v, 81, 133v, 167 (13); GrzegŚm
38; żebráć ſie też wſtydzi/ Acż zewſząd niedoſtátek iuż o ſobie
widzi. HistLan Bv, D2; Boć to ieſt przyrodzenie káżdego/ iż mu ſie
wſzytko do ſiebie podobáć będzie RejZwierc 25v; Czo w kiem
gániſz to w ſobie karz. RejZwierc 81 marg; niech káżdy zmázy ſwe
w ſobie vpátruie RejZwierc 148v; kto iedno kęs iákiego rozważnego
bacżenia v ſiebie ználeść będzye mogł. RejZwierc 182; To ieſt
práwy ſláchćić Co ná ſię niewie nic. RejZwierc 238v; cżemu ná ſię
dobrowolnie wlecżeſz to iáwne przeklęctwo Páńſkie? RejZwierc
259v, 66, [782], 149, 171, 219, 238v, Aaa3; WujJudConf 83; Bud-
Bib bv; W chudobie zacne ſtany wſzák ſie odmieniáią/ A cne
ſpráwy Przodkow ſwych w ſobie poháńbiáią.MycPrz I B2v; BudNT
2.Petr 2/1; CzechRozm Av, 69v, 88, 112v, 119, 205v [3 r.], 218
[2 r.]; PaprPan Qv, Hh3v; Ale iż wiele Pánow cżuli do śiebie
[conscii sibi essent] krewkość ſwoię/ przeto [...] ModrzBaz 43v,
51v, 100v; KochPs 44, 60, 76; SkarŻyw 32, 140, 310; iż ſkoro
vkuśili owocu drzewá zákázánego/ wnet nágość ſwą do śiebie po-
ználi CzechEp 206, 10, 20, 68, 281, 292; NiemObr 26; KochFr 15,
105; KochSz Bv; ReszPrz 39; Tákżeć też cżłowiek/ co naſkrytſzego
w ſobie ma/ to ná ſię vpiwſzy ſię wywoła WerGośc 260; KochPieś
44; PudłFr [2], 15, 42, 49; Pan Iezus Kryſt płákał/ przychodźiłá
Wielkanoc/ śmierći ná ſię cżekał. ArtKanc D12; GórnRozm H3;
PaprUp L2; Więc iż to wieſz do śiebie/ [...] żeś do złego y már-
nośći świeckich ſkłonny LatHar 3, 250; WujNT 1.Cor 4/6; Ná ſię
pirwey weyźrzeć ma kto kogo vpomina SkarKaz 279a marg, )(2v,
279a, b, 352b, 383; CzahTr I3v; Komu wſzytko omierznie/ ni
ludźióm/ ni ſobie/ Myślić dobrze niemoże GosłCast 47, 24, 26, 60,
70; SkarKazSej 667b; KlonFlis G4.

W połączeniu z „sam” (46): BierEz P3, Q4v; ForCnR D, D3v;
Też namdleyſzy ieſt ten ktory ſam naſię nic zataić niemoże. BielŻyw
83; bo gdy kto komu czo nieſłuſznego cżyni ſam na ſię klątwę
kładzie. BielŻyw 88, 61; zgładz grzech moy ktory ia ſam wſobie
znam RejPs 76v; SeklKat I2; GliczKsiąż C5; KrowObr 19, 159; Ale
chcemyli zgodą/ naydzyeſz mie tákiego/ Ná wſzem cobyś rad
widzyał/ v ſiebie ſámego. RejZwierz 76v; BibRadz 1.Reg 2/23,
2.Petr 2/1; BielKron 402v; Agnoscere ex se, Wiedźieć ſam po ſo-
bie. Mącz 250d, 421c; OrzQuin V4; RejPos 119v, 248; RejPos-
Wiecz3 98; RejZwierc 62, 75v, 267; Gdyż my ſámi tego po ſobie
doznawamy/ iáko ćiáło náſze ieſt chwale Bożey przećiwne. Czech-
Rozm 44v; ktory [Dawid] też zgrzeſzywſzy przećiw Vryaſzowi [...]/
poznáć ſam do ſiebie grzechu ſwego nie mogł CzechRozm 218v, 94,
140v; Cokolwiek tedy tu X iądz K anonik mowi przećiw nam/
więcey mowi ſam przećiw ſobie y Kátholice ſwey CzechEp 359, 7,
86, 365; Dobrowolnie ten ćiężar ſam ná ſyę przyymuieſz ZawJeft
39; W ſámym ſobie obacżyſz vwielbienie duſze twey LatHar 680;
A to iáwne fáłſzowánie piſmá nie prze co inſzego vczynili Ewán-

gelikowie (iáko Bezá ſam ná ſię wyznawa) iedno áby [...] WujNT
404, 2.Petr 2/1. Cf Zwroty.

Zwroty: »na się czuć itp.« [w tym: sam na się (1)] [szyk zmien-
ny] (38): Dobrzy ludzie co prácuią/ Rzadko nędze ná ſie cżuią
BierEz K; RejPs 57; LibMal 1545/103v; RejJóz E2v, L5v, N3;
Kiedy to ſąm na ſię czuie Iuż ſię nam niewyfygluie. RejKup h3, h5,
q3v, r3v; LubPs B4v, aa5 marg, ff3; RejWiz 91v, 103; Mącz 373a;
RejPos 196; RejZwierc 19v, 46, 51v, 65v, 78v (12); WujJud 177v,
211; chorzy tákże máią Páſterzow y ſtárſzych do śiebie bez omieſz-
kánia wzywáć/ cżuiąc ná śię tákowe potrzeby. WujJudConf 199v,
210; LatHar 111, 157, 189, 244;WujNT 649.

»na się (da(wa)ć) znać« [w tym: sam na się (1)] [szyk zmienny]
(10): BierRozm 9; Ale teras znam to naśię/ iżem błądźił MurzHist
N2v; BielKom D7v; iż ći Bárbáry [= nieokrzesanych] ſtráſzą/ dáiąc
znáć ná ſię wielką pychę BielKron 124, 105, 105v, 129v, 157, 218;
Kto więcéy ſzuka/ iáwnie to znáć dáie Sam ná ſye/ że mu ieſcze
niedoſtáie. KochPieś 5.

»powiedać itp. na się« [w tym: sam na się (2)] [szyk zmienny]
(15): będę powiedal na ſię nieſprawiedliwoſć moię panu TarDuch
E3v; FalZioł IV 24b; RejJóz E6v; Item ſam na ſzye powyedzyal
yſch v dreya wrunowye ſkopu vkradl LibMal 1546/110; Mącz 48d;
Prot A3 [2 r.], B; Więc też y to podcżás ma wdzięcżność/ kiedy kto
wypowieda to ná ſię/ cżego nigdy nie winien. GórnDworz Sv;
SkarŻyw 582; PudłFr 18; tákowy/ choćiaby też ná ſię prawdę
powiedał/ poczytanby wnet był zá ſzalonego. GórnRozm N3, N2v,
N3; PaprUp L4v.

»w się wej(ź)rzeć« [w tym: sam w się (5)] = zastanowić się nad
sobą; se inspicere Modrz [szyk zmienny] (8): GliczKsiąż F5; Orz-
Rozm F2; Introspice in mentem tuam ipse, Obácz ſie ſam/ weyźrzy
ſam w ſię.Mącz [407]a, 468a; OrzQuin Y4; Ale gdyby ći ſámi w ſię
weyrzeli/ wnetby obacżyli/ że ſámiſz tego złego ſą przycżyną. Rej-
PosWstaw 42;ModrzBaz 11v; LatHar 250.

γγ. Podmiot jest uczestnikiem sytuacji (224): Miła śioſtro cże-
mu ſtękaſz/ Albo ná śię przygodę maſz. BierEz I2, R3v, S, S2v;
BielŻyw 105; MiechGlab 60; BierRozm 21; RejPs 80, 111, 124v,
198v; RejRozpr F; MurzHist O4; Kto zwirzchnośći nád ſobą nie
cżuie/ We wſzech zbytkach żywot ſwoy ſpráwuie BielKom G2v;
Diar 47, 87; Czo ieſt zá cięſzkość grzechu/ gdi gi cżłowiek pozna
nád ſobą LubPs X3v marg; przy ktorey [nauce Pańskiej] gdy
mocznie ſtać będzie [wierny]/ żadnej przigody złey nád ſobą vznáć
nye może. LubPs aa5 marg; Okrutny ſtrách wiecżney ſmierći będą
ná ſię mieli LubPs gg5, Hv, L4, Yv, Y5 marg, V6v (11); KrowObr
137v; Y cożechmy nędznicy ſobie przyſporzyli RejWiz 162v, 189v;
RejFig Dd4v; Pomniſz też ty Sámſonie/ káżdy wieku ſwego/ Iż
maſz ná ſię záwżdy Lwá/ ſrodze rycżącego RejZwierz 43; BibRadz
Deut 28/36, 1.Reg 22/2, 1.Par 4/42, I 316b marg; [Luter napominał
książęta] krocąc ich płochoć [!] bacżenim ſwoim widząc bliſko zle
ſiebie BielKron 203, 44v, 50v [2 r.], 58v, 59, 60 (20); KwiatKsiąż E;
Ancipiti urgentur bello, Dwoyę woinę ná ſię mayą. Mącz 9b, 126a,
304c, 486b [2 r.]; LeovPrzep B2v; gdyż wiemy [...] iákie hár-
cowniki y ſprzećiwniki vſtháwicżnie około ſiebie mamy. RejAp 74;
á k woli nędznemu á ſwowolnemu żywotowi [...] woliſz vſłyſzeć ty
ſrogie á ſtráſzliwe głoſy nád ſobą cżáſu onego oſądzenia twego.
RejAp 98; GórnDworz Y4v, Kk7v; chocia nie będzieſz bacżył
wſpomożenia żadnego zá ſobą/ nie wątṕ nic przedſię w Pánu ſwoim
RejPos 76; áby káżdy wierny [...] bliźniemu ſwemu tego życżył coby
też rad widział około ſiebie. RejPos 84v; Widziſz záwżdy nád ſobą
rozlicżne dziwy á możnośći Boſtwá iego RejPos 177, 6v, 79v [2 r.],
133, 135, 145 (15); pręthką lekkość y oſławę będzieſz około ſiebie
miał RejZwierc 36; Táki ſam bądź iákiego byś páná nádſobą rad
widział. RejZwierc 147v marg, 14v, 25, 43v, 60v, 95v (11); WujJud
59v; BudBib Iudic 11/11, Am 6/1; HistHel C2v; CzechRozm 112v,
249 [2 r.], 251; PaprPan [Hh5]v; Ieſli ſię co ztąd [tj. z małżeństwa
nieobyczajnej kobiety] vrodźi/ iáko wiele przymowek ná ſię ma?
ModrzBaz 53v; bo ſię wam niegodźi przekłádáć nád ſobą [vobis
praeficere] cżłowieká poſtronnego á cudzoźiemcá. ModrzBaz 75;
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Cżęmu święći tákie (iáko ſię zdáć komu może) zbyteczne nád ſobą
męcżeńſtwá cżynili. SkarŻyw 32 marg, 29, 142, 317; A tym cżáſem
dobrzy muſzą vſtępowáć: y od niego [antychrysta] wiele nád ſobą
złego doznawáć. CzechEp 369; CzechEpPOrz **2v; BielSen 8;
KochPam 80; ZawJeft 8; OrzJan 51; SarnStat 953; SkarKazSej
690a; KlonFlis G3.

W połączeniu z „sam” (8): A ktorym máło nie wſzytek ſwiát
trzymał pod ręką ſwą/ á teraz ſam nád ſobą mocy nie mam [meimet
non habeo potestatem]. HistAl G2; Mącz 448b; CzechRozm 226;
ModrzBaz 74; SkarŻyw 31, 484; Phil C2; ták ſie ſam dla śiebie/
iáko y dla ſwoich od więźniów bał OrzJan 41.

Zwrot: »mie(wa)ć nad sobą« [w tym: z podmiotem nieosobo-
wym (1)] = podlegać; habere super se PolAnt, Vulg [szyk zmienny]
(74): BielŻyw 18; RejPs 51; Bo bog inego bogá nád ſobą nyema
KromRozm II r3v; GroicPorz f4; KrowObr 62; RejWiz 133; Leop
Luc 19/27; OrzList e; BibRadz Apoc 9/11; co wam lepiey ieſt/ y
mieć nad ſobą ſiedḿdzyeſiąt pánow cżyli iednego. BielKron 50v,
44v, 209v, 230, 263v, 268v (9); GrzegRóżn K2; Mącz 79b, 179a,
411a; OrzQuin C4, Sv [2 r.]; LeovPrzep Bv; RejAp 79, 80; Iákiego
[...] ſrogiego kátá cżártá ſprzećiwniká ſwego vſtáwicżnie nád ſobą
maſz. RejPos 141, 27v, 49, 100v, 130v, 134 (16); BiałKat 356;
RejZwierc 1v, 147v; TVrcy iednego Monárchę nád ſobą maią wſzyſ-
cy BielSpr 50, 52, 52v; MycPrz I C3; WierKróc A3; BudNT Cc7v
marg; CzechRozm 79; SkarJedn 201, 202, 203, D6v; KochOdpr
B2v; StryjKron 275; CzechEp 181, 206, 231; ále poſpolićie ćiáło/
głowę nád ſobą miewa. NiemObr 47, 126; KochSz Cv; KochPieś
17, 46; ArtKanc Q3v; GórnRozm I3v; GórnTroas 65; OrzJan 18;
WujNT przedm 27, Apoc 9/11.

1) W rekcji rzeczownika (25): RejPs 166v; RejWiz 95v, 134; á
nie bacżiſz nád ſobą ſrogich dekretow Páńſkich. RejAp 189v, 163v,
173, 189; kędy iuż nigdy nie oglądaſz żadnego miłoſierdzya ſwego
nád ſobą. RejPos 181v, 7, 37, 223, 228v, 276v (10); przyzwał ſtra-
żey/ ktorą nád ſobą miał/ y o bliſkim ześćiu ſwym oznaymił Skar-
Żyw 473; ieſli [człowiek] niechce podlegáć práwu/ ieſli ſądu nad
ſobą nie ćierpi/ naygorſze/ y nayokrutnieyſze ieſt miedzy wſzyſt-
kiemi zwierzęty. GórnRozm A4v; oſtrość gniewu z żalem nád ſobą
widźieli ZawJeft 5; którzy kmiećie iákoby żadnégo práwá nád ſobą
niemieli [nulla lege astricti JanStat 1090] SarnStat 293 [idem (2)]
665, 920; KlonFlis G3v; SkarKaz 44b.

δδ. Podmiot jest nosicielem stanu psychicznego (374): Opec-
Żyw 166v, 168v; odeym to od ſiebie cżego w innym nienawidziſz
BielŻyw 77, 81; abyſmy też rzecży ktora cżęſtokroć miewa w ſobie
chocia potaiemnie zloſć nieiaką w ſię nie przypuſzcżali BielŻyw-
Glab nlb 12; GlabGad L8v; RejPs 107v; Zes mię beż mey wſzey
winy w kłopot przyprawiła Przekładaiącż ſwoie ſidło na mą głowę z
ſiebie RejJóz H5; gdy w ſobie ku mnię tę życzliwoſcz bacżys Wiem
iuż ze na wſzem wiernie zachować ią racżyſz RejJóz L4, C7, E6v,
F2 marg; SeklKat T4v; Ktorych [złości] bys ty Seſcz krot vmarł
Nikdy býſs ſſiebie nieotarł RejKup ſ5v, e7, L, l4v, r3v, r4v (10);
KromRozm III A7v; Diar 34; GliczKsiąż F3; iżbychmy też w ſobie
vtwierdzáli mocną wiárę y ſtátecżny vmyſł LubPs Z6, A5v, H3 [2
r.], R2, Sv, Y2, bb5v, ee4; SeklPieś 31v; KrowObr 64, 187, 189v;
Przedſię nic nie ſkromiemy w ſobie márnych zbytkow. RejWiz 157v,
1v, 11, 16, 62v, 99 (13); Leop Ps 2/3; O wzruſzże w ſobie [...] Krolu
ſerce miłoſierne krolewſkie LeszczRzecz A5v; OrzRozm F4v; Biel-
Kron 36v, 214, [3322]v; KwiatKsiąż A4v; Culpam a se amovere,
Złożić z ſiebie winę/ wymowić ſie. Mącz 234b, 229d, 400a, [407]c,
468d; SienLek 4v, 28v, Vuu, Vuu4; LeovPrzep H4; áby wierni
probowáli w ſobie ſtałośći ſwoich RejAp AA7; iuż záćmili y zá-
gubili w ſobie onę wierną á prawdziwą iáſność niebieſką. RejAp
76v, 18v; ieſli co zna nie bárzo trefnego w ſobie. GórnDworz N5v;
y pocżnie cżuć v ſiebie nowego goſciá [tj. miłość] GórnDworz Mm,
Bv, C7v, C8, D7, G7 [2 r.] (16); HistRzym 23v; [przyrodzenie czło-
wiecze] co vſłyſzy á cżego ſie náucży/ to rozeznawáć muśi/ á zá-
wżdy w ſobie nośić musi. RejPos 63; ktory [sługa] nie vmiał w
ſobie zgwałćić okrucieńſtwá ſwoiego nád bliźnim ſwoim RejPos

247v, 2v, 4, 12v, 23, 31 (79); Iákoż tedy ten grzech w ſobie po-
znawáć mamy? RejPosWiecz3 98, 98v; GrzegRóżn 46; KuczbKat
235; gdyſcie tym wzgárdzili/ á niepoććiwieſcie w ſobie wſzytko
ſplugáwili. RejZwierc 67; iuż łákomſtwo/ iuż gniew/ iuż obżárſtwo/
y inſze wſzitki przypadki/ wſzytko to s ſiebie [...] ſnádnie káżdy
otrząſnąć może. RejZwierc 68; Abowiem ći pieſzcżoſzkowie [...]
nigdy nie máią nic pewnego áni nic gruntownego około ſiebie/ á
nápoły s poſmiechem o káżdą ſie rzecz pokuſzáią. RejZwierc 144v,
A2v, A6 [2 r.], A6v [3 r.], B, B3 (100); WujJud 160v; WujJudConf
59, 65, 191v; Po wárgach iego bywa poznan nienawiſtnik/ bo w
ſobie [in interioribus suis] pokłáda zdrádę. BudBib Prov 26/24,
2.Mach 7/21; MycPrz I C3; BiałKaz B2; BudNT q7 marg; Czech-
Rozm 57, 155v, 240v, 268v; PaprPan Z2, Ff, Ff4v; KarnNap D3;
ModrzBaz 9, 14, 48, 69; SkarJedn 41; SkarŻyw A3, 121, 136, 249,
297, 317, 354; NiemObr 10; Słowá niemogę domácáć ſię w ſobie
KochFr 80, 54; WisznTr 10, 23; ArtKanc N3v, O4v; nákoniec pod
Tyránná wpadli/ którégo potym nigdy z śiebie zrzućić niemogli
KochWr 28; GórnTroas 28; GrabowSet A2, E, H3; OrzJan 33, 57;
LatHar 121, 144, 145, 190 [2 r.], 351, 359, 751; RybGęśli Dv; Wuj-
NT Mar 5/30, s. 186, Rom 7/18, Gal 5 arg, Bbbbbb2; KmitaSpit B4;
Ci ktorzy P. Bogu kośćioły widome buduią/ pierwey kośćioł
ſerdeczny w ſobie zbudowáli. SkarKaz 457a, 121a, 159a, 421b;
Niechay wſtyd ná ſię włoży kto falſz ná mię wlecże. CzahTr Kv, D;
GosłCast 6; SkarKazSej 693a.

W połączeniu z „sam” (13): bo powiadał iżby to niebył mędrzec
ktoryby ſam nad ſobą nie panował. BielŻyw 71; RejWiz 8; Leop Eph
2/16; RejPos 64v, 189; BiałKat 171; Ale ieſli tho w ſobie ſam
záhámuieſz/ [...] pátrz iákie dziękowánie odnieſieſz. RejZwierc 79v,
74, 87; LatHar 145; WujNT Eph 2/16; SarnStat 879; Ieſlić żądze
Dogaráią, á ogień ten ſam w ſobie mnożyſz; Spłonąć ci z domem
twoim CiekPotr 53.

Zwrot: »w sobie postanowić itp.« [szyk zmienny] (20): Iáko ma
w ſobie wierny cżłowiek poſtánowić ſerce w mocnem vfániu. Lub-
Ps R5 marg; RejPos 90, 119v, 256v, 299; Snádnie wſzytko w ſobie
poſtánowi kogo rozum rządzi. RejZwierc A5v; tedychmy tego w
ſobie na pilniey powinni vpátrowáć/ y tho w ſobie ſtánowić/ co
náſzym poććiwym ſtanom należy. RejZwierc 148, 4v, 17v, 20v, 21
[3 r.], 86 (15).

1) W rekcji przymiotnika (2): Ocży głęboko w cżele lezące,
znamio nują [...] zwodnika też y porobnika, w ſobie pyſznego.
GlabGad N6, O2v.

εε. »sobie« zastępuje lub uzupełnia przydawkę „swój” przy
dopełnieniu (409): [wilk] Dźiurą w chlewie koźlę vźrzał: Koźi ſobie
głos złágodził BierEz N2v, Dv, N2v; OpecŻyw 141; gdzyeſz cząſto
ſen y robotą ſobye przeryuala wſtauayącz. a pyſmo czczyla pro-
roczkye PatKaz III 143, 142, 149; FalZioł IV 32c, V 57; Miech-
Glab 58; wſzak ya sobye nie prosze na pozitek ale prosche dla
Chrzesczyan LibLeg 11/46v, 11/161; á prawie vmyſl ſprzećiwny
naſtrogili ſą ſobie przeciw mnie. RejPs 83; á bowiem on poſtá-
wiwſſy ſtolec ſobie ná wyſokoſći niebá nam ziemię poruczył wo-
piekę náſſę. RejPs 170, 37v, 72, 143v, 152, 184; LibMal 1545/101v,
1546/116; RejJóz C8v, E2 marg, G3, Pv; SeklKat Y4; RejKup F, n6,
cc3; Czego ſobye ku zelżenyu bráć nyemáyą ći/ ktorzy ſye wczym
tákim nyeczuyą. KromRozm I A2v; MurzHist A3v; KromRozm II b;
Diar 31 [2 r.], 34; BielKom D8, G, G2; Przeto tedy rodzicy
wzyąwſſy ſobie w rozum wtey rzecży nyechay mądrze obchodzą ſie
z dzyećmi ſwemi. GliczKsiąż F2, I2v; LubPs K4, O2, aa, ee4 marg;
Czemu ſobie papiezowie odmieniaią imiona. KrowObr 34 marg,
33v, 34, 34 żp, Rr, Tt2v; Bo kto ſobie myſl zwiąże to niewolnik
práwy RejWiz 88; to ieſt on Ray zyemſki/ Ktory ſobie ku ſwey cżći
ſpráwił Pan niebieſki. RejWiz 178v, 7, 22, 44v, 59v, 66v (13); Leop
Os 10/11, Ioann 19/17; ieden miewał gruſzki/ Ktore ſobie więc
kładał w głowy pod poduſzki. RejFig A5; Wſzákbym ták ſobie
zdrowia kilá lat vkroćił. RejFig Ee3; RejZwierz 6; A vczyniwſzy
ſobie dobre ſerce [confortatus est]/ pobudował wſzytki obalone
mury BibRadz 2.Par 32/5, I 353v, 2.Mach 4/37; OrzRozm I2 [2 r.];
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BielKron 241v, 244, 299, 373, 429, 447v; KwiatKsiąż A2; Fuga
salutem petere, Vcieczką ſobie żywot záchowáć Mącz 295b; Assu-
mere suae laudi, Sobye ku czći prziwłáſzczáć. Mącz 432d, 369a,
511b; SienLek 158v; RejAp 101v; że [...] ſkroćił ſobie żywotá/
onemi nieznośnemi fráſunki GórnDworz Dd4v, D7v, K3, K4v,
M6v, Cc3v, Ee4v, Ff4v; Co w tey Ewányeliey ſobie ku náuce
obacżáć mamy. RejPos 145v, 43v, 44, 53, 65v, 74 (24); HistLan
F4v; y wżdy z onemi ſproſnemi chłopięthy ſzkolnemi poſpołu rość
nie będzie/ y ich obycżáiow ſobye do młodey głowy nie nábije.
RejZwierc 7v; á o coż ſobie dobrą myſl pſowáć máſz? RejZwierc 87;
A ták ſtrzeż ábyś myſli nie rozdwoił ſobie RejZwierc 180, 16, 21,
22v, 23v, 26 (30); KochMon 34; BudBib Deut 22/12, 2.Mach 4/37;
CzechRozm 36v, 149, 244; ModrzBaz 50v, 109, 117v; SkarJedn
173; KochDryas A2v; SkarŻyw 26, 57, 332, 589, 596; CzechEp
*2v; gdy ſobie chmielem łeb ták bárzo náſtroi/ że muśi práwie od
rozumu odſtąpić WerGośc 234; KochPieś 37; PudłFr 39, 55, 58;
ArtKanc P6; ActReg 163; GostGosp 10, 26; GrochKal 21; OrzJan
6; LatHar 3, 96, 135, 649 marg; WujNT Ioann 19/17, s. 382;
SarnStat 868; PowodPr 52; SkarKaz 350a; day mi ſtáć w tey ſtá-
tecżny [lege: statecznej]. Nádźieiey ktorą ia ſobie/ Vpátruię pewną
w tobie. CzahTr [D2]; KlonFlis D4, H4; KlonWor 53, 58, 70; Byś
też ſnadź więc y nálazł páńſtwo k myſli ſobie/ Ale ktoż da nie
znáiąc w nim pánowáć tobie PudłDydo B.

W połączeniu z „sam” (7): Tácyć ſą co ſie gadáią/ Táiemnic
Boſkich bádáią: Sámi ſobie rozum káżą BierEz Rv; RejJóz D2v;
Deserere vitam suam, Sam ſobie żiwotá vkroćić. Mącz 387d; Rej-
Zwierc 110; ktory [Aleksander Macedoński] y ſam to ſobie ku wiel-
kiey cżći miał [honori sibi ducebat]/ że był wychowáńcem náuki y
kárnośći Aryſtoteleſowey ModrzBaz 130v; Bo mądry ſam fortunę
záwſze ſobie tworzy CiekPotr 25; CzahTr K2v.

Zwroty: »brać (a. wziąć) sobie w rozum (a. w głowę, a. w (a.
na) myśl, a. w serce, a. w smysł); w głowie (a. we łbie, a. w
smyślech) sobie kryślić, zbudować, kować, usłać; sobie do głowy
pojąć, na umyśle rozliczyć, w sercu wymalować« = rozmyślać
(przemyśleć) [szyk zmienny] (23;6:2:1:1;1:1:1): RejJóz L4v; ſłowá
one Páná Kriſtuſowe mamy przywyesć á ſobye ye dobrze ná vmyſle
rozlicżyć. GliczKsiąż L5, A2v, N2; Czo naoſobliwſzego s tego
Pſalmu ſobie bráć w rozum mamy. LubPs Y4v marg, N3, gg5; W
cżym on ſobie w ſwych ſmyſlech dziwne rzecży kryſla RejWiz 153v,
74, 77v; Leop Ps 49/22; BielKronCies Mmmm3; Imaginor, Myſlię
nieco/ Bierzę ſobie ná myśl. Mącz 165d, 187c, 250c, 311c, 392a,
402d, 405c; LeovPrzep b3; GórnDworz C2, E6v, I7, M7, N2v (8);
RejZwierc 12v; bo rozumiem że iáko z pierwſzey fábuły/ śiłá ſobie
káżdy do głowy poiąc może/ ták y z tey GórnRozm N3; Calep
[506]a; LatHar 259; áby [...] w myśl y w ſerce to ſobie bráłá, że [...]
GosłCast 6; Tám ná to patrząc/ w głowie ſobie kryślił/ Cżłowiek
roſtropny/ y okręt wymyślił. KlonFlis E4; Y to cobyś rad widział w
głowie ſobie kuieſz. KlonWor 77, 70.

»sobie przed oczy przekładać itp., brać, stawi(a)ć, przytaczać,
przywodzić; na oczy sobie kłaść« = brać (wziąć) za temat prze-
myśleń [szyk zmienny] (14:2:2:1:1;1): Czo ſobye s Pſalmu thego
przed ocży przytácżáć mamy. LubPs Vv marg, K, R5, ccv marg,
dd; Leop 3.Mach 4/4; tedy koniecżnie trzy rzecży ſobie przed ocży
bráć bychmy mieli. BibRadz *3v, *3v, 2.Mach 8/17; ktorą [cnotę] y
pogáni/ nie znáiąc ieſzcże áni Bogá áni powinnośći ſwych/ záwżdy
ſobie przed ocży ſwoie przekádáli. RejPos 247, 41, 87v, 305, 328v;
KuczbKat 419; SkarŻyw A4v; OrzJan 18, 22; LatHar 135, 670;
GosłCast 10.

»sobie na pamięć (a. ku pamięci, a. w pamięć, a. na myśl)
przywodzić itp., brać (a. wziąć) itp.; w pamięć sobie chować (a.
wbić, a. wlepić, a. wpoić), na pamięć przytaczać, haftować na
pamięci, przy pamięci zachować« = przypominać (przypomnieć)
sobie; (za)pamiętać; sibi conquirere Modrz [szyk zmienny]
(58:23;4:3:1:1): BielŻyw 15, 30; RejPs 63v, 112v, 113, 176v, 183,
220; MurzHist L2; KromRozm II i3v; bo gdy ſie cżego zá
dzyećińſtwá náucży/ dobrze á długo ono ſobye w pámyęć wpoi.

GliczKsiąż K2v, F2; Czo godnego ſobie ku pámyęći s tey tho
pyosnki przywodzić mamy. LubPs Y2 marg, L3v, R2 marg, T2
marg, T6v marg, X4 marg (11); przywiedź ſobie ná pámięć/ iż Pan
Bog ieſt ná niebie wzgorę/ y ná źiemi niſko BibRadz Deut 4/39;
Przeczżeś ſobie tę rzecż ná myſł przywodźił? BibRadz Act 5/4, Gen
I 10d marg, Ps 25/7; KochSat B4; KwiatKsiąż P3; scribere in
animum, Dobrze ſobie w pámięć bráć.Mącz 374b, 60b, 126d, 165c,
213a, 215a (9); SarnUzn C4v; GórnDworz H6v, Z6v; Co ſobie ku
pámięći s tey Ewányeliey s. bráć mamy. RejPos 186, 35, 58 [2 r.],
87v, 147v, 173 (19); HistLan Ev; KuczbKat 205; Tákże też náſłu-
chawſzy ſie álbo nácżedſzy ſie onych rozlicżnych rzecży/ ſnádnie
rozeznáć czo cudnie piſka á co nikcżemnie bęcży. A to co cudniey
piſka/ to ſobie y przy pámięći záchowáć RejZwierc 16, 23v, 81, 184;
CzechRozm 214; KarnNap B4, C4v; ModrzBaz 12, 13v, [16];
StryjKron 707; NiemObr 168; WerGośc 257; WerKaz 279; Phil P;
OrzJan 75, 92; LatHar 702; WujNT przedm 2, 2.Tim 1/5, s. 770;
SkarKaz 513b; GosłCat 30; PaxLiz B2; żeby ſobie dobrze w pámięć
wlepili onę Regułkę práwną/ ktora ſię ták ma: [...] KlonWor 4.

»sobie w głowę (a. w myśl) wlepić (a. wbić); znaczyć sobie w
sercu« = zapamiętać [szyk zmienny] (4;1): ſłuchay á bierz w pámięć
ſłowá moie/ á znácż ie ſobie w ſercu BielKron 44; piſmo twoie/ To
ćiebie oznaymiło/ y przed ocży moie Przynioſło: żem ćię w głowę
lepiéy wlepił ſobie KochFr 87; KochFrag 15; kiedy ſobie w myśl
dobrze wbijeſz/ że przez cáłe trzy godźiny/ y trochę więcey/ wiśiał
Pan twoy ná drzewie krzyżowym LatHar 259; GosłCast 9.

»sobie z myśli wyrazić; wybicie sobie z głowy« = przestać
myśleć o czymś (1;1): Tym bys ſobie więczey z myſli ſnadz miała
wyrażić RejJóz F4; nie rozumiem áby vczieſnieiſza zabáwá mogłá
być ku wybiciu ſobie z głowy wiele fráſunkow pocżćiwemu
cżłowiekowi/ iáko tá GórnDworz Hv.

»sobie głowę (a. myśl, a. łeb, a. serce) psować, frasować
itp., (s)kazić, trwożyć, utroskać« = martwić się [szyk zmienny]
(15:8:3:1:1): A czo bych ſobie darmo ſercze vfraſował RejJóz I3v;
Ieſzczecz ſie nicz nie ſtało iuż ſobie myſl pſuieſz RejJóz N2v, C7v,
D2, D5, P2v; RejKup Iv, L, ſ4, cc2, dd5v; RejZwierz 38; przetoż ſie
nie boy áni ſobie każ ſercá [neque paveas]. BibRadz Deut 31/8;
BielKron 244v; RejZwierc 86, 87v, 154, 155, 232; KochFr 5, 46;
Nie myślić oná o tym/ że ia przy tobie Głowy niefráſuię by
namniéy ſobie KochPieś 52, 40; PudłFr 76; KochWr 16; KochFrag
47; PudłDydo Bv; ZbylPrzyg A4.

ααα. Działanie podmiotu skierowane jest na obiekt będący jego
własnością (30): á dla tego Tatarowie kliją ſobie ſiodła y ſtrzały
FalZioł IV 35b; RejRozpr I2; RejWiz 72; Leop Ier 4/3, Os 10/12;
VYrzal ieden á dziewká pierze ſobie chuſty RejFig A5v; RejZwierz
18; wſzytcy ſobie konie pochromili BielKron 341v, 258v, 308v,
341v; KochSat A2; Providere sibi ex iniuria alterius, Opátrzić ſie/
nábić ſobie mieſzek s krziwdą ynſzego. Mącz 495b, 288d, 453d,
511b; A ſam ſtárſzy kupyec vpſtrzywſzy ſobie knechty ſwoie iáko
ine ſzkápy/ iedno iż im wędzidłá do gęby nie kłádą RejAp 153;
RejZwierc 52, 79v, 83, 114v, 155v, 243, 246; BielSpr 9; ábyś ſobie
Drobów z Stáwu nie wypuſtoſzył. Strum L, P3v; on tilko popra-
wiwſzi ſobie Szable wreku rzekl: [...] PaprUp I, H3, Iv.

β. Podmiotem jest zbiorowość samodzielnych jednostek (588):
αα. We własnym gronie (503): OpecŻyw 74, 83v, 108; Gdy

[delfin] vmrze, tedy ſie do niego zbieżą/ á wziąwſzy go miedzy ſię:
thedy go nioſą na głębią FalZioł IV 33d, IV 20c, V 70; Sami nie
kradną ani złodzieyſtwa miedzy ſobą [inter se] cierpią MiechGlab
23, 15, 58, 59; a wſzakoż lepieyby miedzy ſobą niemiec tego ludu
żidowskiego WróbŻołt S6v, O6v, S6v; LibLeg 6/118, 119, 11/65v,
84v; RejPs 79v; LibMal 1543/67v, 1547/135v, 1548/142v; Con-
Piotr 31, 31v, 34v; SeklKat X3; HistAl B2, F8; KromRozm I E4, Lv,
M2; MurzHist E2, R3v; KromRozm II rv; oſobliwe ſchadzki ſobye
czynyą KromRozm III E; gdźye ono ápoſtołowye ná mieyſce
Yudaſſowo myędzy ſyę inego wybiráli KromRozm III H8v, D5v,
D6, G3 [2 r.], G3v [3 r.], H8 (14); Panowie Ich M [...] wyprawili z
pośrodka siebie ku posłom sztyrech senatorow Diar 38; Wyprawili
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przeto posłow, sześć miedzy sobą przebrawszy, ku panom Ich M
Diar 55, 20, 31 [3 r.], 32 [2 r.], 34, 38 (16); DiarDop 117;
GliczKsiąż H7 [2 r.]; LubPs Rv, gg5; GroicPorz a3, f4; Więc iedno
nędzne kmiotki miedzy ſobą męcżą RejWiz 172v, 67v; rozedrą
miedzy ſie [diripient] thowáry twoie Leop Ez 26/12, 2.Par 20/25,
3.Esdr 3 arg; OrzList b; LeszczRzecz A3v; RejZwierz 18v; Obierz-
my ſobie ſąd/ á rozeznaymy miedzy ſobą [sciamus inter nos] co
lepſzego. BibRadz Iob 34/4; boiąc ſię Rotmiſtrzow áby Páwła nie
rożſzarpáli miedzy ſobą [ne discerperetur … ab ipsis]/ roſkazał idź
ſłużebnym á wydrzeć go z poſrzod ich BibRadz Act 23/10, *2, *3v,
Deut 18 arg, I 431b marg, Dan 13/14; iużechmy Duchowne chleby
wyniſzczyli/ y miedzy ſye ie rozebráli OrzRozm C4v, H3v, L4v,
P3v; zlękli ſie rozumieiąc być zdraycę miedzy ſobą BielKron 248v;
ále [Niemcy] nápuśćili miedzy ſie cudzego narodu doſyć BielKron
281v; Komendatorowie zakonni/ wſtąpili w rádę/ y zámknęli [= po-
stanowili] tho miedzy ſobą/ áby nigdy nie bráli s kſiążąt ná to
przełożeńſtwo BielKron 415v; poſłáliſmy do Krolá onego miáſtá/
żałuiąc ſie tego co nam wyrządzono w Kálekućie/ ktory nas bárzo
żáłował/ y dał nam wſzytko zwoleńſthwo v ſiebie BielKron 454, 16,
20, 47, 55v, 59 (54); którzy powiádaćie/ Ze v śiebie náukę gruntow-
nieyſzą maćie. KochZg A4; Mącz 181a, 187a, [267]b; OrzQuin Yv;
co nam po ſpráwách tych boſzkow niezgodnych Gdy mamy miedzy
ſobą wiele ludźi godnych? Prot C3; iżeś nie mogł ćirpieć fáłſzerzow
w poſrzodku ſiebie. RejAp 18, BB8, 17v, 18, 26, 26v, 30, 179v; iáko
trzodá/ ma páſterzá/ nie poſrodku ſiebie nieme źwirzę/ ále czło-
wieká GórnDworz Gg2, C6v, P5v; HistRzym 114, 114v; Strzeżcie
ſie brácia miła miedzy ſobą kłamſtwá RejPos 189v; ábyſcie
wiedzyeli miedzy ſobą/ iż ja Pán wáſz poſwiącam was ſobie. RejPos
226v; obierzmy miedzy ſobą iednego s tych bráciey ktorzy tu ſą
poſpołu z námi RejPos 289v, 22 [2 r,], 23 [2 r.], 35v, 143v, 235 (17);
BielSat G2, L3; Bo będzieć ſie zdáło iż cie wnet wſzyſczy chwalić y
miłowáć bedą/ miedzy ſię cie pociągáć będą RejZwierc 25; Gdy
ſpokoynego miedzy ſię ſádzáią/ Nieſpokoynego za drzwi wypy-
cháią. RejZwierc 227v, A3, 24, 36, 82v, 96 (15); BielSpr b4v, 18,
27; WujJudConf 147; RejPosWstaw [413]v; BudBib Deut 1/13,
17/7, 2.Par 20/25, Esth 9/21, Ez 22/3; Przeſtrogá. S pokazánim
niepożytkow z wźięćia Páná s poyśrżodku ſiebie. MycPrz II A, I kt,
Bv, B3v, B4v, II A (26); WierKróc Bv; BiałKaz M3; CzechRozm
230v, 240, 248; PaprPan K4v; ModrzBaz 3v [3 r.], 32v, 47v, 60v,
68v (12); SkarJedn 155; vćiekáiąc/ trzydzieśći ſześć cżłeká miedzy
ſobą ſtráćili. SkarŻyw 502; ZapKościer 1581/23; StryjKron 66, 592,
772; Gdyż między ſobą nie karnych [...] nie ćierpimy CzechEp 61;
ále ie [łakomców, zwajców] z pośrzod śiebie wyłącżamy. CzechEp
61; Ano oni piſmo dobrze wiedźieli o Meſyaſzu/ bo go nie máło v
śiebie mieli. CzechEp 210, 12, 26, 40, 158, 360, 394; y owſzem od
śiebie wyłącżamy ty/ dla tych grzechow/ ktorych v nich zgołá nie
karzą NiemObr 150; że go [Pelopsa] oćiec ſrogi Vwárzył/ y dał na
ſtół/ gdy częſtował bogi. Y zyedli mu tám byli miedzy ſobą rámię
KochFr 80; KochWz 138; ReszList 162; WerGośc 215; BielSen 15;
BielSjem 23, 25; GórnRozm D3, M4v; KochWr 24; PaprUp B, G4v,
H2; ZawJeft 48; ActReg 12, 49; Phil C3; Po páznokćiu lwá poznáć
wſtyd go ſtrách w śię w puśćić GórnTroas 38; która [moc boska]
ſerce Polakom dáłá/ áby bliſki vpadek ſwóy mieczem od śiebie
odráźić mogli. OrzJan 107, 129; LatHar 713; WujNT Matth 16/8, s.
166 marg, Act 6/3, 15/22, 23/10 (9); kupcy między ſobą [inter se
JanStat 1034] niech záchowáią ſtáry zwyczay w płáceniu y w
wyćiągániu ſwych dlugów. SarnStat 276; powiedźiał/ iż niechcąc to
vczynił/ ále śmiéchem y żártem/ iáko częſtokroć zwykli przyiaćiele
między ſobą żártowáć. SarnStat 620, 17, 129, 180, 197, 203 (19);
KmitaSpit B; iżeś nieſzcżeſna corko Bábilonſka puśćiłá po wielkiey
cżęśći nity tego vſzykowánia ſwego/ przyiąwſzy w pośrzodek śiebie
żámieſzánie religiey y wſzelákiego dobrego porządku PowodPr 5,
38; Więc iedno miedzy ſobą z piłnośćią ſzukayćie/ Tych wáſzych
ſzkodcow CzahTr F2v, D4v, F2 [2 r.]; KlonWor 27 [2 r.], 74; trzech
teſz z śiebie wybrawſzy poſłáli By ćię iák nayvcżćiwiey káżdy w
ſwą witáli. RybWit A3.

W połączeniu z „sam” (21): lud to ieſt chytry a nie wierni ku
opczym, ale ſami miedzi ſobą wiarę pilno chowaią [sibi invicem
vero et suis omnibus fidelissimi]. MiechGlab 23; RejJóz O3v;
KromRozm II i4; ktorzy nic nie dbając o [Rzecz]pospolitę sami to
miedzy się drapają a szarpają bez wstydu DiarDop 113; GliczKsiąż
Cv, K5; Leop 2.Mach 8/28; OrzList h3v; UstPraw I3; KochZuz
A2v; BielKron 213, 318v; SienLek 195; RejPos 308; WujJud A3;
Wyniſzcżćie przeto złośliwego z ſiebie ſamych [ex vobis ipsis].
BudNT 1.Cor 5/14[13]; Bo ſámá Sláchtá miedzy ſobą [ipsi inter se]
ná ſto grzywien głowę przyiaćielſką ſzácuie.ModrzBaz 27v; iáko ná
nim [koncylium] Grekowie oſobno miedzy ſobą ſami/ w domu
Pátryátchy [!] ſwego wotowáli. SkarJedn 289; StryjKron 537; Pá-
nowie Duchowni/ ſześć Duchownych Sędźiów ſámi z pośrzodku
śiebie obráć máią SarnStat 854, 1011.

Zwrot: »rozdzielić itp. miedzy się« = dividere a. partiri sibi,
dividere inter se Vulg; inter se partiri Mącz [szyk zmienny] (23):
BierEz B2v; LibMal 1547/134v; Lupow ktore bráć chcieli miedzy ſie
nie dzyelili. LubPs hhF2; KrowObr 47v; Rozdzielili miedzy ſie
odzienie moie Leop Ioann 19/24, Ios 11/14, 3.Reg 18/6; UstPraw
E3v; BibRadz Num 33/54, I 288d marg, 451a marg, 2Mach 8/28, 30;
bo oni cudze kroleſthwá miedzy ſię roździelili BielKron 262, 99, 445,
463;Mącz 281c; BiałKat 343v; Phil R;WujNT Luc 22/17, s. 655.

1) W rekcji rzeczownika (2): Dano odpowiedź od panow [...] za
schyleniem się [= naradzeniem się] panow i porozumieniem mie-
dzy sobą Diar 43; bo tą ſpráwą nic ſie nye dzielą od ſámych beſtiy/
ktore yedno s pożądliwosći żywyą/ á miedzy ſobą ſchadzki máyą.
GliczKsiąż E3.

2) W rekcji przymiotnika (3): [Łukasz św.] o pyerwſſych
krzeſćiyánoch nápiſał: Iż myeli myedzy ſobą wſſyſtkye rzeczy
poſpolite. KromRozm I M2; RejPosWiecz2 94; obráli ſobie Krolá/
naylepſzego miedzy ſobą czlowieká GórnRozm M4v.

ααα. O rozmowach (124): LudWieś A2; HistAl E3v; MurzHist
S2v, S3; MurzNT Luc 22/23; Diar 27, 39, 42, 44; Leop Ez 11/2;
Vcżynili też rzecż Machometowie do ſiebie/ iż ich Máchomet
obroni od nieprzyiaćieli iego. BielKron 459v, 379v; RejPos 125v,
235v, 309; HistLan C3; KochMon 24; MWilkHist I3; NiemObr 133;
LatHar 717; Y zdumieli ſię wſzyſcy: ták iż ſię miedzy ſobą pytáli/
mowiąc: Coż to ieſt? WujNT Mar 1/27, Mar 9/16, Luc 22/23, Ioann
6/43, 16/19; SarnStat 1019.

W połączeniu z „sam” (4): BielKron 115v; Ale około iednégo
ſpólnégo Páná y iednéy głowy/ tedy ſie ták ſámi między ſobą
námówili: Iż [...] SarnStat 1011. Cf »mowić itp. miedzy sobą«.

Zwroty: »mowić itp. (a. rzec, a. prawić, a. wołający) miedzy
sobą, z sobą, sobie, do siebie, k sobie« [w tym: sami k sobie (1),
sami miedzy sobą (1)] = inter se dicere HistAl, Vulg; dicere ad
invicem Vulg, PolAnt; adinvicem replicare Miech; inter se referre
HistAl; colloqui adinvicem, dicere apud seipsos PolAnt; dicere
intra se a. ad semetipsos, inter se disputare, loqui ad invicem, trac-
tare secum Vulg [szyk zmienny] (43:8:6:1:1): Lepak Xántowi
vcżniowie/ Mowili ták ſámi k ſobie: [...] BierEz B2, Bv, K; Opec-
Żyw 50v, 69v; MiechGlab 57; LibLeg 9/49v; HistAl E2, E4, G6,
[I3]; ták ſye nápiſáło yákoby ſye dwá myedzy ſobą rozmawyáli/
Dworzánin yednę/ á Mnich drugą ſtronę dźyerżąc. KromRozm I A2;
MurzNT Ioann 11/56; Diar 26, 76; Azaſz to nie pięknieyſza bywa
krotochwilá/ [...] mieć ſobie nie wrzeſzcżąc pocżćiwe rozmowy
RejWiz 17, 75v; przetoż wyſſli z obozu/ á pokryli ſie po polu/ thák
ſobie mowiąc: Gdy ſie wytoczą z miáſtá/ poimamy ie żywo Leop
4.Reg 7/12, 2.Reg 6/10, Act 28/4; BibRadz Gen 11/3; Contatissime
exquirere quid dicatur, Pilniuchno ſie wywiádowáć co ludzie mie-
dzy ſobą mówią. Mącz 418b; krol/ vcżynił ſobie rzecż o cżárno-
kſięſtwie z onym dworzáninem GórnDworz T5; niektorzy z náu-
cżonych pocżęli mowić ſámi miedzy ſobą: To then bluźni. RejPos
233v, 353v; RejZwierc 267; BudBib 1.Mach 7/14; BudNT Mar 12/7,
Luc 2/15; CzechRozm 40v, 140v, 236; Miáły miedzy ſobą iednego
cżáſu cżłonki ćiáłá cżłowiecżego rozmowę [Habuerunt … inter se
… sermonem] o Słońcu ModrzBaz 29v; MWilkHist I3v; StryjKron
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122; ReszHoz 132; WerKaz 305; ArtKanc Q3; Podobni ſą chło-
piętom ná rynku śiedzącym/ y do śiebie wołáiącym/ y mowiącym:
[...] WujNT Luc 7/32; á ći rozmawiáli z ſobą o tym wſzytkim co ſię
było sſtáło. WujNT Luc 24/14, s. 65 marg, Matth 21/38, s. 158
marg, Mar 9/34, 12/7 (15); SarnStat 1005; GosłCast 28; PaxLiz
Bv; SkarKazSej 694a; KlonWor 13; ZbylPrzyg A4v.

»radzić itp. miedzy sobą, sobie, z sobą« = capere invicem
mutuum consilium JanStat [szyk zmienny] (19:8:2): BierEz K, O4,
Q4; BielŻyw 68; tedyż mowił to, co byli miedzy sobą naradzili pan
Ossoliński Diar 64, 25, 61; Przydźże tedy á poradźmy ſię miedzy
ſobą [consilium ineamus pariter]. BibRadz 2.Esdr 6/7; ábyśćie
pewnie miedzy ſobą vrádzili kogo ſobie zá páná iuż chcecie wźiąć.
BielKron 318v; Radzili poſłowie z ſobą co cżynić máią. BielKron
362v, 59, 60, 99v, 146v, 196 (10); GórnDworz P5; Widząc to oni
pánowie że tą chytrośćią á zdrádą niemogli go zábić/ rádzili miedzy
ſobą myſląc iákoby go iną zdrádą zábili HistRzym 59, 58v; RejPos
283; HistLan B2, C3; Vbodzy Troianowie [...] zbyegli ſie ná dziw
do onego koniá/ y vrádzili ſobie áby gi ná wiecżną pámiątkę do
miáſtá wciągnęli. RejZwierc 168; BudBib 2.Esdr 6/7; NiemObr 148;
PaprUp K4; SarnStat 10.

1) W rekcji rzeczownika (8): gotowi są i o tej postronnej
obronie radzić, Jakuż o niej namowy mają miedzy sobą, ktorych
jeszcze nie skończyli. Diar 31, 91; BielKron 259v; RejPos 316;
niemáią dobrey ſprawy miedzy ſobą/ á znami ieſt Pan Bog/ ktory
nas ſpráwuie y rządzi. SkarŻyw 500; SarnStat 953, 1146, 1155.

ββ. W funkcji zbliżonej do wzajemnej (cf II.): w działaniu
uczestniczą dwa zbiorowe podmioty wykonując wobec siebie tę
samą czynność (85): BierEz B3v; FalZioł IV 17a; LibLeg 11/76,
85v, 91; ComCrac 22; KromRozm I Gv, G2 [2 r.], Kv; KromRozm
III C2, G2; KrowObr B; RejZwierz 28v; Biſkup Deziderius iechał
do Gieze proſząc go áby miedzy ſobą brátherſkiey krwie nie
rozlewáli BielKron 300v, 49, 325v; GrzegRóżn I3; [świat] Dawa też
pokoy miedzy rozboyniki/ ktorego miedzy ſobą nadobnie vżywáią
gdy idą do láſá ná vſiadkę RejZwierc 132v, 97, 178; BielSpr 57, 61;
CzechRozm 250; Oczko 2; NiemObr 131; áczći Philizoph chce to
mieć/ iżby bárźiey bogátego kárano/ gdy vbogiemu czyni krżwdę
[!]/ niż gdy miedzy ſobą iedęn drugiemu onę vczyni GórnRozm E4,
L; KochWr 27; PaprUp A4v; ActReg 149; WujNT Ioann 6/52;
SarnStat 214, 1217.

W połączeniu z „sam” (14): ZapWar 1548 nr 2669; KromRozm
III A7; GliczKsiąż O3v; poſiekli ſie ſámi miedzy ſobą ieden
drugiego [caesi sunt mutuo] Leop 4.Reg 3/23; BielKron 55, 60v,
160, 179v, 196v; Prot B3; NiemObr 132; KochSz B4v; WujNT Iac
2/4; iednośći miłośći niemáſz/ iedno ſię pry ſámi miedzy ſobą kąſáią
CzahTr D3v.

1) W rekcji rzeczownika (budowa zdania dopuszcza też czasem
rozumienie rekcji jako czasownikowej) (35): BielŻyw 114; na kozdi
dziem [!] miewaly ſſobą harcze LibLeg 10/146v, 11/66v, 86;
ComCrac 20v; Nyezgodá Luteranow myedzy ſobą. KromRozm I Gv
marg, C; KromRozm III A6, B2, L7v [2 r.]; mieyćie między ſobą [in
vobismetipsis] ſpołecżną á vſtháwicżną miłość Leop 1.Petr 4/8,
1.Mach 11/9, Mar 9/49; BibRadz Gen 21/27, I 28c marg, 358d
marg, 4.Esdr 15/35, Act 23/13; BielKron 69; RejPos 286; RejZwierc
152v; ModrzBaz 53v; ReszPrz 66; PaprUp B; ActReg 147; LatHar
203; WujNT Mar 9/50, 1.Cor 6/7, 1.Ioann 1/7; tákieſmy niżéy
opiſáne Tráktaty y namowy między ſobą vczynili SarnStat 1019,
276, 1195, 1272.

W połączeniu z sam” (1): Pharsalici campi Thessaliae dicti
sunt, Ná którim Rzimiánie bitwę ſámi miedzi ſobą zwiedli Mącz
[279]b.

2) W rekcji przymiotnika (2): żadna moc y żadne doſtátki nie ſą
thák trwáłe áby ią w cáłośći záchowáć miáły/ gdzie vmyſły
obywátelow miedzy ſobą ſą y tám y ſám waháiące ſie rozroznione
Phil B2.

W połączeniu z „sam” (1): iż oto nie tylko ſłowu Bożemv

ſprzećiwiáią ſię/ ále ſámi między ſobą niezgodni ſą. NiemObr 139.

γ. Podmiotem jest zbiorowość traktowana jako jednolita całość
(3): BielKron 384; á tym obycżáiem przywiodł nieprzyiaćielſkie
woyſko ná pośrodek ſwoy y záwárł ie miedzy ſobą BielSpr 40v; Tę
wieżę źli Grékowie ſobą opáſáli GórnTroas 69.

c. Jest jedyną możliwą realizacją tej rekcji czasownika; nie
wprowadza z zdaniu nowego sensu, tj. dla wyrażenia tej samej
treści można użyć czasownika bez zaimka zwrotnego (4494): Miły
braćie co to dziáłaſz/ Iż ná łyſzkę táko dmuchaſz. A to pry ſobie
ſtudzę/ Gdy gorąco iáko widzę BierEz S3; bo wſſytkę roſkoſz
cieleſną od ſiebie odrzutzil. OpecŻyw 5; O wielká pociecha
rodzitzom/ mietz s ſobą w rodzie takoweé dzieciątko OpecŻyw 32;
naſſ mily ſtworzyciel [...] chciál to wſſytko popelnitz w ſobie/ tzo
byl przykázál w zákonie. OpecŻyw 90v, 168v; tak ſwą łagodą ludźi
ſobie zwiodł ForCnR B; Item yeſtlibi ktory zyemyanina [...]
zlodzyeye yawnye przechowawal, abo pod sobv wymyenyv myal a
nanye bi bila skarga, [...] ma ye poſtawicz przed ſwim staroſtą.
MetrKor 40/823, 40/813, 823; PatKaz II 28, 82v; TarDuch C;
[wieloryb] drobne ribki pożyra: ktore wonnoſcią ſwoią do ſiebie
przywabia. FalZioł IV 31c, V 43; po wſzitki dni żywota ſwego
żadnżgo [!] pogorſzenia nigdy po ſobie nikomu niedawał BielŻyw
46; Kto rad zbywa vrzędu cięſzkie brzemię z ſiebie ſkłada BielŻyw
146, 70; LibLeg 6/79, 160, 191; bo Pana boga taci ſobie niewzywali
WróbŻołt 52/6, 70/9, 76/8; nieracz od ſiebie odmietowac nas RejPs
156, 22, 157v, 189, 206; ComCrac 16v, 21v; Aleſcie dawno w ſobie
wſzytko pomieſzali RejJóz H3; SeklKat Yv, i7v, n2, r7, Tv, Xv, x6;
HistAl A2, M4v; MurzHist E3, L2v; MurzNT A4, Matth 5/29, 30,
18/8, 9; BielKom E4v; Diar 74; GliczKsiąż E4, L4, N4, Q2; Gdyż
iednák ći [...] márną pomſthę á ſrogi vpádek nád ſobą odnyeść
muſzą. LubPs R; ktorzy nie podáiąc s ſiebie zgorſzenia/ pokoy
kościołá ſwiętego miłuią LubPs ccv marg; Przetom ie też ták od
ſiebie w tę niewolą podał. LubPs gg5, G, H2v, H3, O2 [3 r], R2v
(17); gdy Credytorowie [...] Cyrográff v ſyebie zátrzymawáią.
GroicPorz y; Gieradá álbo ſprzęt wſzytek ktory s ſobą żoná wnioſłá
[...] Przy zoſtáłey wdowie máią zoſtáć. GroicPorz gg3v, l4, hh4;
SeklPieś 31v; ále áby [antychryst] mogł zá ſobą co nawięcey ludzi
do piekłá poſláć. KrowObr 52; Abowiem Mniſzy thy ſterzy Reguły
máią v ſiebie naprzednieyſze KrowObr 135v; Przyimi Boże tę
offiárę do ſiebie KrowObr 184, 45v, 91, 131, 170v, 186, 187; Iużeś
ſobie odmierzył noſem ná południe [= umarłeś]. RejWiz 87, 58,
103, 117, 182, 186v; Nie będzieſz przy ſobie trzymał [Non
morabitur … apud te] zapłáty robotniká twego/ do iutrá. Leop Lev
19/13; Cżłowiek ná cżłowieká trzyma w ſobie gniew Leop Eccli
28/3; zewlokſſy z ſiebie odzienie ſlawy/ [...] ſámiuſtek przyſſedł do
Anthiochiey Leop 2.Mach 8/35, Lev 1/3, 25/8, 4.Reg 11/4, Ps
17/23, Prov 7/1 (14); OrzList f3, f3v; Y dla tegoś precż od ſiebie
pánny odeſłáłá. KochZuz A3; Tedy oni nic inego przed ſobą iedno
boiaźń Bożą máiąc/ ſobie Práwá vſtáwiáli OrzRozm E2v; RejFig
A4v, Ee3; RejZwierz 106; iákoż bych ia mogłá z ſiebie z iąć
zelżywość ſwoię? BibRadz 2.Reg 13/13; A ieſli oko twoie ćiebie w
zgorſzenie przywodźi/ wyłup ie/ y zárzuć od ſiebie [iace abs te]
BibRadz Matth 18/9, *5, Gen 23/8, Ex 18/27, Lev 12/2, I 63c marg
(19); OrzRozm Qv, Q4; Piekarz też ſwoy ſen powiedzyał/ widzyá-
łem ná głowie trzy koſze v ſiebie nośić BielKron 16v; ſiedeḿ-
dzyeſiąt ſtárcow wybierzcie k ſobie z ludu Izráelſkiego BielKron
32v; iż nigdy od ſiebie cżłowieká iáłmużny żądáiącego dármo nie
puśćił BielKron 168; Nieznamy ieſſcże tego po ſobie/ áby naſze
wyznánie wiáry kto miał ſtrofowáć BielKron 208v; a ſpráwiedliwyli
ſędzia: [...] Nia mali ná ſobie wády? BielKron 275; Brátá też ſwego
Belę z Polſki proźbámi przywabił do ſiebie BielKron 300v, 21v, 25,
51, 51v, [852]v (25); GrzegRóżn D3 [2 r.], G3, Nv; KwiatKsiąż A3;
Virgo satis dotata est, si pudica est, Pánná vcćywa á dobrze
wychowána/ nie máły poſag zá ſobą ma. Mącz [95]b; Labores
subire, Prácę ná ſie podyąć. Mącz 105d; Imaginem sceleris re-
praesentare, Nic z ſiebie ynſzego nie okázowáć yedno wirudną
złość. Mącz 431b, 85b, 119b, 197a, 310c, 316c (15); OrzQuin Cv,
L4v, Q3, Vv; SarnUzn Cv, E5v; gdy ſobie tym pachy náćieráć
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będźie/ pewnie téy przykréy párkowéy woniéy od ſyebie zbędźie
SienLek 136v, 133v, 156v, 190, Vuu2v; LeovPrzep Gv; RejAp BB6,
5v, 14, 66v, 106v (8); Y to mi ſie też nie zle podoba/ kiedy
[dworzanin] ſtworzy ſobie nowe ſłowo: ále ná Polſkim gruncie
GórnDworz F6, H6, I5v, L5v, M2v, N2v (16); Ale [ziarno, tj.
słowo] co vpada ná zyemię dobrą/ tedy ći ſą/ kthorzy dobrym á
wiernym ſercem ſłucháiąc/ záchowywáią w ſobye ſłowá ony RejPos
62v; Ale chceſzli mi wdzięcżny poſt vcżynić/ rozwięż około ſiebie
vporne myſli ſwoie RejPos 71; iż on woła káżdego vćiſnionego do
ſiebie RejPos 79; iáko ten wdzięcżny vpominek v ſiebie prziy-
mowáć maſz. RejPos 148; iákie then ſzcżep á tá látoroſl [tj. wierni]
powinná kwiátki s ſiebie podawáć RejPos 172; á iuż [grzeszny
człowiek] żadney ſtrażey áni błogoſłáwieńſtwá iego [Boga] nie
cżuie nád ſobą RejPos 176; wiárá wiernego cżłowieká inym lu-
dzyom wiele przy ſobye pomoc może. RejPos 236, 2v, 3v, 5v, 7v,
14 (72); RejPosWiecz2 93, 93v; RejPosWiecz3 98v; BiałKat 113v,
121, 163v, 166, 308v (8); Ali paná przy ſobie/ on łotrzyk záwiedźie.
BielSat D3v [idem BielRozm]; gdyſz Bog bierze y w ſobie
záchowywa Duchy y żywothy náſze. GrzegŚm 51, 59; HistLan
A4v, C4v; co dobre to przy ſobie záwżdy rozmyſlnie zoſtáwuy.
RejZwierc 146v; w ktorey [łaźni] ony wſzytki prace y trudy s ſiebie
nadobnie wypoći RejZwierc 161v; dobry dłużnik [...] wie iż onym
zádłużeniem wiele ſobie zárobić może RejZwierc 167v, 16v, 21v,
24v, 41, 52 (23); Máło przyrodzenie dawa s śiebie mężow dobrych/
mocnych/ ſpráwnych BielSpr 36, 4, 43, 57v; tego wáſzy o ſobie
żadnym obycżáiem nie pokażą. WujJud 30v; iż [Abraham] vcżyn-
kámi pobożnemi á poſłuſzeńſtwem/ wiárę żywą y vſpráwiedli-
wiáiącą w ſobie pokázował. WujJud 103v, A3, 68, 134v, 192, 249v,
257v; ále Oycá wierzymy być tego ktory ſpłodźił z śiebie Syná
WujJudConf 23, 67, 103, 106, 124v, 188; nie więcey tácy dzyatkom
ſwm dawáią iedno iáko nieme bydło s ſiebie vrodzonym bydlątkom
RejPosWstaw [412]v, [212], 22v, [1103], [1103]v [2 r.], 111, [1434]v;
Strzeſz ſobie [Serva tibi] tego co ia tobie roſkázuię dziſia BudBib Ex
34/11; przykazánia moie záchoway v ſiebie [reconde tecum]
BudBib Prov 7/1, Lev 22/3, 25/8, 3.Reg 14/9, 4.Reg 2/9, 2.Esdr
9/26 (13); MycPrz I A2v; Rozmiérz ſobie ónę Groblą tego ſtáwu ná
ſztuki Strum D2v, Cv, M4v, N3v, Pv, P3v; Iákiekolwiek tedy
vmárły Pan náſz miał do śiebie winy. Pámiętay [...] BiałKaz K2v,
C, E2, M4; BudNT Eph 2/15; CzechRozm 19v, 43, 50, 75v, 77 (16);
PaprPan Iv, L3v, P2, Cc4; w więźieniu ták długo ma być/ áż ábo da
rękoiemſtwo po ſobie że doſtoi práwá [...] ModrzBaz 84v, 14, 17v,
48, 68v, 75 (12); iżeś opuśćiłá Páná Bogá twego/ á nie záchowáłáś
przy ſobie boiázni iego. SkarJedn 387, 53, 141, 260; KochOdpr C3;
Calag 130b; A ty prośb niechceſz przyiąć do śiebie. KochPs 30, 8,
31, 195; Przetoſz święći tákiego krzyżá/ nie rádzi z ſiebie ſkłádáli
SkarŻyw 185; oną głownią krzyż ſobie ná śćienie ná kreśiwſzy: padł
ná twarz ſwoię SkarŻyw 201; do niego [zakonu] ſię gotował/ roz-
máićie ſtátku y ćierpliwośći ſwoiey po ſobie doświadcżáiąc. Skar-
Żyw 461, A3v, 14, 118, 187, 203 (18); MWilkHist E2v; [Elżbieta
Sławkowska] na Smiertelnym lozu [...] niechcąc mieć na ſobie
niczyiego dobra [prosi syna aby] [...] podziękowal za posag ktory
wzięla od Braćiey swoiey. ZapKościer 1581/23, 1588/78; ále y
Gońcá Krolewſkiego ledwo wyſłuchawſzy/ dáleko od ſiebie odeſłał
StryjKron 782, 360, 462; [...] wiedząc iż v śiebie maćie máiętność
w niebie lepſzą y trwáiącą. CzechEp 25; Bo raz go ſobie duchem/
ániołem/ Bogiem bez ćiáłá ſtánowią/ á drugi raz go ćiáłem przy-
obłocżą CzechEp 75, 15, 16, 47, 54, 56 (37); CzechEpPOrz *3v;
KochJez A4v; Y komuż to inſzemu należy/ duchá ś. zupełność w
ſobie mieć/ y innym go vdźieláć/ iedno Bogu ſámemu. NiemObr
102, 44, 46, 56, 75, 94, 139; KochEpit A3; Wſzytko piieſz/ á
miluieſz/ Y mnie przy ſobie zepſuieſz. KochFr 60; Gdźieś zgubę
ſtráćił/ tám iédź po nię ſobie. KochFr 68, 109; KlonŻal C3 [2 r.];
KochSz Bv; gdy Bieſá piſmem świętym/ álbo ſtátecżną rozmową/
nie mogł od ſiebie odbyć/ tedy [...] ReszPrz 51, 8; ReszHoz 130;
ReszList 174, 187; WerGośc 226, 247; KochPam 84; Goſpodarz zá-
chowywa ten obyczay ſobie/ Więcéy czytáć niżli czćić PudłFr 4;

Wybrał mátkę ná świećie vbożuchną ſobie/ áby nas vbogáćił ten
Pan wielki w ſobie. ArtKanc B10; [mówi Pan:] Moiá winnico [...]
napoy gorzki dáłáś od siebie ArtKanc E9v, A3v, A14, D16v, H17v,
M (9); BielRozm 29; KochWr 32; ActReg 26, 41, 96, 106; gdy ſam
Vrzędnik/ á ſług Páńſkich do śiebie nie ma/ náznácżyć Włodárzowi
drugiego podſtáwká GostGosp 108, 54; Phil Dv, H2, K4; Górn-
Troas 40; BIerzćie popioły ná ſię ćiáłá poniżone/ Sypćie źiemię ná
głowy GrabowSet D4; Wynośi ręce ku tobie/ Duſzá/ ſchnąc iák
źiemiá w ſobie GrabowSet I4v, L2v; OrzJan 15, 75, 114; OstrEpit
A4; Przeſzłoć mu [koniowi] trzynaśćie lat/ mamli prawdę wyznáć/
Pátrzćie ſobie ná zębiéch. WyprPl B4v; LatHar 3, 54, 134, 470,
568, 680, 701; KołakCath Bv, B3v, C2; tegoż ia k ſobie Wiecżny
moy dobrodźieiu prágnę po tobie RybGęśli D3, Cv; A wezwawſzy
do śiebie rzeſzey [convocatis ad se turbis]/ rzekł im: [...] WujNT
Matth 15/10, Matth 5/30, 31, 18/8, 9, 20/25 (16); WysKaz 8; Któré
tákié zapiſy/ kmieći y poddánych Ziemiáńſkich/ nie máią Duchowni
dopuſczáć v śiebie [a spiritualibus suscipi non debent JanStat 237]
SarnStat 214; IEſli Zyd nie wźiąwſzy do śiebie świádków powié/ iż
Krześćiáninowi pożyczył iákiégo zakłádu/ á on tego záprzy: [...]
SarnStat 251; Zydowie ſzláchćie poddáni, nic ſobie w obronie
królewſkiéy niech nie pokłádáią. SarnStat 265; PIſarz tenże Ziemſki
[...] Aktá Grodzkié ſpráwowáć ma/ y v śiebie w mocy mieć. Sarn-
Stat 1157, 196, 297, 427, 557, 567 (15); SiebRozmyśl F2v, K2;
WitosłLut A3v, A5, A6v; PowodPr 58, 60; Swieccy krolowie gdy
od śiebie vrzędy ſtáwią/ dáią im moc ná zapłátę dobrym y zlym
SkarKaz 206b; ktorą [miłość ku zmarłym] [...] ći ludźie v ſiebie
zgubili SkarKaz 381b; ná głos Boży wyſzli z źiemie ſwoiey/ [...]
odbiegáiąc ſobie miłych domownikow SkarKaz 519a, 454b, 487b,
488a, 518a, 580b; Nie zoſtáwiay proſzę bez śiebie namilſzy
CiekPotr 31; [skowronek] Nádlećiał ſtopę końſką w ktorey było
wody. [...] Ono ſobie źiarnecżko ięcżmienne wrzućiwſzy/ [...] Vwá-
rzywſzy [piwo] pocżekał áżby ſię vſtáło CzahTr K4v; Vcżyńże mu
też y ty dźięki zá mię ſobie CzahTr L, B3v, C3, F2, G2, L2; Ieſlim
co dobrze czynił/ przećiw wam/ niemogę Náléźć tego przy ſobie/
rzéc prawdźiwie mogę. GosłCast 18, 74; Wźiąłem ſobie ná rozmyſł
W. M. ſie rádźić. PaxLiz E; SkarKazSej 670a, 690a; Coż będę
czynił w ták ſtráſzliwym boiu? Wątły/ niebáczny/ rozdwoiony w
ſobie? SzarzRyt A2.

Z czasownikiem łacińskim (1): contra praecepta diuina, chciec
vindicare inimicum ktorego ktosobie proponit ActReg 110.

W połączeniu z „sam” (117): LibLeg 7/41; WróbŻołt B7v;
Sámá ſie ty od ſiebie miłuieſz BielKom E; KrowObr 152v; Y
tudzieſz Iezus poznawſſy ſam w ſobie [in semetipso] że wyſſlá z
niego moc/ [...] rzekł: [...] Leop Mar 5/30. Ioann 13/32, Eph 2/15;
BibRadz I 323c marg, Luc 21/34, Ioann 13/32, II 90c marg; Ieden
Bog ieſt we trzech Perſonách/ á nie Perſony ſámy w ſobie
GrzegRóżn H3, Kv [2 r.], N3v; Mącz 256a; Gdyż cie ieſzcże ſam do
ſiebie wabi á námawia RejPos 205, 256; A tą miłośćią pocżął nas
miłować/ y tąż ſam w ſobie nas záchowywa RejPosWiecz2 92v; Y to
nie głupi co ſam ſobie zgádnie/ Co ma s tym cżynić gdy nań co
przypádnie. RejZwierc 230, 90; WujJud 244v; iedno iż im [Jakob
wnukom] też tákoweyże obrony [...] życżył od BOGA [...] iákowey
ſam nád ſobą cżęſto doznawał CzechRozm 47; przed wſzemi wieki
w ſámym ſobie nas vmiłował. CzechRozm 122; bo ſam záwżdy ná
ſobie iáſno lice ſwey niepráwośći nośi. CzechRozm 217v, 3v, 4, 4v,
19, 60v (15); Y wroćił ſię ná pierwſze ſwoie mieyſce ná puſtynią:
ſam z ſobą tylo pod ocżymá Boſkiemi mieſzkáiąc. SkarŻyw 250,
258; CzechEp 188, 193, 256, 262, 272, 316; NiemObr 106, 102;
żebyſmy pożytku odkupienia twego/ ſámi w ſobie vſtáwicżnie
doznawáli. LatHar 103, 383, 581; áby dwu ſtworzył w ſámym ſobie
w iednego nowego człowieká WujNT Eph 2/15, przedm 27, Ioann
6/61, 13/32, s. 697, Hebr 6/6, s. 766; SkarKaz 485a, 488b. Cf
Zwroty.

Zwroty: »sobie na pomoc itp. brać (a. wziąć)« = powoł(yw)ać
się dla potwierdzenia swojej racji [szyk zmienny] (43): [...] nycz
szobye ku pomoczy nyebyerzącz a czo kolwyek bych szobye kv
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pomoczy bral tho thczy y wyerze mey ma wadzycz MetrKor
34/265, 34/268, 37/2 [2 r.], 2v [2 r.], 4; PatKaz III 91; ZapWar
1549 nr 2657, nr 2662, 1550 nr 2655, nr 2676 [2 r.]; KromRozm I
M2; KromRozm II o3, rv; KromRozm III I5, I7v, K2v; GroicPorz
n3; A przeſto prozno ſobie Apoſtoły bierzećie ná pomoc ku tym
ſwoim tzárom KrowObr 82; OrzList h3; UstPraw H4; BielKron
336; Mącz 226c; A iż to ſłowo ELLOGIM w licżbie wielkośći
pluraliter ieſth położone/ nie dla tego ná pomoc to ſobie bráć máią
że byſmy mieli mieć wiele bogow. SarnUzn C7v; RejAp 4, 54v;
RejPos 73 [2 r.], 76, 79, 116v, 117; ty áffekty á ty ſzpetne
przymioty/ wziąwſzy ſobie Bogá á rozum na pomoc/ záwżdy
zwyciężyć może RejZwierc 155v, 12; ZapKościer 1580/14; Niem-
Obr 30; áby żaden niewiádomośći ſobie ná pomoc nie mógł bráć.
SarnStat 219, 1105, 1181, 1277.

»brać sobie na świadectwo« [szyk zmienny] (8): Páweł ſwięty
cżęſtokroć then Pſalm ná ſwiádectwo ſobie w piſániu ſwym byerze
LubPs Dv; Leop Deut 30/19; BibRadz I 11d marg, II 98b marg;
biorę ſobie niebo y zyemię ná ſwiadectwo/ iżem dziś powiedzyał
żywot y śmierć BielKron 45, 45v; LeovPrzep F4; RejAp 86.

»ciągnąć itp. za sobą« = powodować przemieszczanie, zmianę
sytuacji; trahere post se Vulg; secum trahere Modrz (24): Krom-
Rozm I O4v; KrowObr 164, 203v; Leop Cant 1/3; Bo gdzie chudy
vbogą zá ſobą pociągnie/ Prętko ſie miedzy nimi wnet ſzpital
zálągnie. RejFig Dd2v; RejAp 44v, 198v; iż nie tylko ſam ſobie w
thym poſłużyć możeſz do zbáwienia ſwego/ ále y drugiego zá ſobą
pociągnąć pothym możeſz RejPos 276, 136 [3 r.], 137, 154, 239;
RejZwierc 133; CzechRozm 26v; ModrzBaz 64v; NiemObr 53;
GórnRozm C3; OrzJan 120; WujNT 174; JanNKar G; SarnStat
644; y drugich przykłádem y ſtárániem zá ſobą poćiągáć będą.
PowodPr 80.

»za sobą, z sobą ciągnąć itp.« = powodować, być przyczyną;
secum (per)trahere, trahere post se Modrz [szyk zmienny] (30:3):
RejWiz 100; SarnUzn B2v; RejAp 178; by w nailepſzy obycżay tá
miłość byłá/ iednák zá ſobą oſławę ciągnie GórnDworz Cc, P4v, Sv;
CzechRozm 26v, 38v, 98, 197v; ModrzBaz 50v, 65, 114v; To ieſt
błąd wielki/ y ćiągnie z ſobą wiele nieprzyſtoynośći. SkarJedn 347;
Oczko 13, 25; NiemObr 9; WerGośc 255; GórnRozm Lv; ActReg
136; iż ten cżłonek [tj. język] wiele zá ſobą pożytkow ciągnie/ gdy
w dobrym rządzie y moderácyey bywa: A záſię ieſt naiádowitſzy/
gdy roſpuſzcżon bywa. Phil G3; KochCz A4; WujNT 204; SarnStat
116, 330, 437, 1067; PowodPr 45 [2 r.]; GosłCast 26, 59;
SkarKazSej 673b, 701a.

»w sobie czuć itp.« [szyk zmienny] (60): FalZioł II 2c;
GlabGad I5; RejKup i6; o gdźieſz bych iáto mogł aby na maluczką
filkę poczuć w ſobie łaſkę a miłośc bożą MurzHist H4v; GliczKsiąż
N3; LubPs P2, T5, bb5 marg, ee5 marg; Leop AAA4v; BibRadz I
281a marg, 351a marg, b marg; Prot A3v; LeovPrzep Iv;
GórnDworz E6v; RejPos 171, 289, 311; RejPosWiecz3 98; tylo śię o
to ſtáray: áby to w ſobie vczuł/ do czego Pan tobie drogę podaie
BiałKat 91; KuczbKat 235, 400; RejZwierc 79v, 138v, 149, 167,
199v, 212v; WujJud 177v; WujJudConf 65, 69; BiałKaz H2;
CzechRozm 185, 198v, 204v, 205v; PaprPan Q; Nieufał ſobie on
zacny Philoſoph [...]/ cżuiąc w ſobie wielkie wzruſzenie ſerdecżne
[sentiens gravem animi commotionem]. ModrzBaz 7v, 137; A day
Pánie Boże/ ábyſćie táką chuć ku ſwemu powołániu w ſobie
wſzyſcy cżuli/ iáką my [...] w ſobie poniekąt cżuiemy KarnNap A2,
D; Proſto y ſercá w ſobie nie czuię. KochPs 60, 84131, 151, 166;
KochTr 17; NiemObr 114; PudłFr 16; GrabowSet B4v, D2v, Iv, K4;
LatHar 250; SkarKaz 84a, 351a, 352a; PaxLiz A3v.

»co z sobą czynić itp., działać« [w tym: sam z sobą (1)] = jak
postąpić, jak się zachować [szyk zmienny] (17:2): Iozeph rozmyſla
ſie iuż vcie/kſzy [!] czo cżynić ma z ſobą RejJóz F5v; RejKup f2,
f2v, t2; Nie wiem co mam s ſobą dzyáłáć BielKom G4v; RejWiz 17,
19v; RejAp 74; RejPos 6v, 20, 57, 233, 261 (9); KochFr 17; Bo
drugdy ſtroná nagle nie wié co czynić z ſobą, czy áppellowáć, bo
krzywdá boli. wſzákóż [...] SarnStat 1298.

»z siebie przyczynę da(wa)ć« [w tym: sam z siebie (1)] [szyk
zmienny] (13): RejPs 58v, 217; yako ſſam s ſzyebye prziczini
obrazenya prziyaſzny y przimyerza, nykomv nyedawa LibLeg
11/171v, 139, 157v; BielKron 192, 232; BielSat G2; RejZwierc
274v; Krolowie/ Kſiążętá pobożni/ niemáią z ſiebie dáwáć przy-
cżyny walce BielSpr 36v, 15v;ModrzBaz 71; KochPs 9.

»przykład z siebie da(wa)ć itp.« [w tym: sam z siebie (1)] [szyk
zmienny] (25): Marya panna matka naſcha nygdy przykladu zlego s
ſyebe nyedala PatKaz III 149; ze byſmy wam dali ſamy z ſiebie
dobri prziklad SeklKat X3v; KromRozm I Bv; DiarDop 117; inſſy
myeliby też przykład s ſiebie około tego podáć. GliczKsiąż F4v,
D7v; RejZwierz 130v; BibRadz Iudith 8/14; BielKron 201; KochZg
B; ábym s ſiebie złego przykłádu ku niepoſłuſzeńſtwu niedał:
powiem [...] GórnDworz Ov, E4v; RejPos 318; RejZwierc 23v, 34v
[2 r.]; BielSpr 47; WujJud 155; RejPosWstaw [412]; ModrzBaz 17v;
ArtKanc O16v; KochWr 31; GostGosp 26; Phil D4; poniewaſz to
ſam Pan Bog w ſwey piecży zoſtáwił/ A nie ládá komu to wiedzieć
obiáwił. Lecż tylko z cżyśćiuchnego ſumnienia żywiącym/ Zas
przyklad w pobożnośći wſzem z ſiebie dáiącym. PaxLiz C.

»sobie dosta(wa)ć« [w tym: sam sobie (3)] = facere sibi
PolAnt, JanStat; assumere a. invenire a. redimere sibi PolAnt; sibi
asciscere a. comparare Modrz [szyk zmienny] (42): pies dla ſwey
pokornośći/ Doſtawa ſobie żywnośći. BierEz G; MiechGlab 19;
Thą [przędzę] przilozila ku prządzy, kthorą od mathky ſwyey [...]
lnu doſtawſchi ſobye prziczinila, y dala othkacz. LibMal 1547/
133v; GliczKsiąż Mv; RejWiz 100v; Leop Num 32/19; A ták Dawid
doſtal ſobie wielkiey ſławy BibRadz 2.Reg 8/13, 2.Reg 23/22, 1.Par
17/21, Am 6/13; BielKron 108v; Doſtańże theż ſobie wodki ná ocży
przypráwioney RejAp 45, CC, 44v; RejPos 115v, 192, 272; Rej-
PosWiecz2 92; HistLan Bv; RejZwierc 17v, 167v; WujJud b2v;
WujJudConf 198v; ktore [bydło] ſie też o nie [bydlątko] ták długo
ſtáráią/ poki ſámy ſobie żywnośći doſtawáć nie mogą. RejPos-
Wstaw [412]v; BudBib 2.Reg 20/6, 1.Mach 3/41; CzechRozm 178v;
PaprPan S2v; ModrzBaz 42, 64, 93v; chory máiąc pieniądze/
mogłby ſobie potraw ktore iego niemocy nie służą/ doſtawáć.
SkarŻyw 257593, 600; CzechEp 258; SarnStat 923; SiebRozmyśl L;
WitosłLut A4; KlonKr Fv; KmitaSpit C2v; SkarKaz 633a; Ciek-
Potr 63.

»sobie kupić itp.« = emere sibi PolAnt, Vulg; mercari sibi
PolAnt [szyk zmienny] (79): BierEz C2, I4v, Q3; OpecŻyw 98;
HistJóz D; kthorj my wzyal nyemalo skarbv, y pokvpyl sobye
moym skarbem domj kamyenne welwowye LibLeg 10/123; RejPs
60; skthorich pyenyedzi kupila ſobye v Zidow suknya czerwona
LibMal 1552/170, 1545/99v, 1547/125, 133v, 1549/149v, 1550/158
(10); RejJóz Bv; RejKup d2v, q8, r6v, X, Zv; KromRozm I E;
MurzHist B4v; MurzNT Matth 14/15; KrowObr 79, 85v, 117;
RejWiz 23; Leop Deut 2/6; OrzRozm O4; RejAp 44 [2 r.], 44v;
GórnDworz Cc2; RejPos 133v, 171v, 287v, 292, 316v, 340v; Ták
ſie nam zda iákobychmy tu ſobie ten ſwiát wiecżnie zákupili.
RejZwierc 137v, 59v; WujJud 197v; BudBib Ier 32/25; BudNT
Matth 14/15; CzechRozm 132, 220, 234, 234v, 236, 237; PaprPan
I4, S3v; KarnNap B2v; SkarŻyw 28, 107, 348; KochTr 22; Wer-
Gośc 223; KochPieś 39; PaprUp Ev, K2v; ActReg 11, 80; LatHar
467; WujNT Matth 14/15, 25/9, Mar 6/36, s. 482, Apoc 3/18,
Zzzzz3; O cudzoziemcach co v Gdanſká ſobie máiętnośći nákupili.
SarnStat 107; GrabPospR l; CzahTr L2; KlonWor 12, 53; Pudł-
Dydo A2v.

»sobie, przy sobie, na się mieć« = mieć (w różnych znacze-
niach) [szyk zmienny] (45:12:6): BierEz A4, M3v; dzieciątko bywa/
chore/ mdłe w żywocie/ iże matka noſzącz: ono miała naſię iaką
niemocz łożną FalZiol V 17d; BielŻyw 42; LibLeg 10/61, 11/89;
RejŁas w. 65; nyechcę yuż myeć inego páná nád cyę ſobye LubPs
aa6, Ev, N4, R3v, bb4; RejWiz 130v, 161v; Leop Tob 12/5; OrzList
h4; UstPraw D3; GrzegRóżn Bv; Nunc alia cura impendet pectori,
Inſze teras mam ſtáránie ná ſię Mącz 288b; Sibi habeat suam
fortunam, Niechay ſam ſobie ma ſwoye ſzczeście.Mącz 391a, 191d;
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[...] nie prze żadné zaſługi náſze/ których żadnych przy ſobie
niemamy OrzQuin N2v, K3, T4v, V2v, Z; RejAp 116v; przetoż ćie
kazáłá goſpodyni twa zábić/ áby złoto ſobie miáłá. HistRzym 19v,
121v; BiałKat 51; RejZwierc 66v, 234; Nie będzieſz mieć ſobie
Bogow cudzych [Non erunt tibi dii alii] przedemną. BudBib Ex
10/3; HistHel B2; CzechRozm 77; áni ia mam ſobie Pewnieyſzego
rátunku/ ieno vfáć tobie. KochPs 195; miey ſobie ſwoie ſrebro ná
potępienie. SkarŻyw 57; Olibanus nieiáki/ máiąc ná ſię wielkie
grzechy/ nawiedził Romuáldá ś. SkarŻyw 571, 242, 258; CzechEp
65; KochFr 42; ArtKanc D10v, L20v, N17v, T11; GostGosp 165;
pánowyę czyeſzyczeywye mayą przy ſzobye sto slotych Zap-
Kościer 1588/78v; OrzJan 10, 44; KołakSzczęśl C2v; Piſárze mogą
miéć Podpiſki przy ſobie, ále ſámi liſty podpiſowáć máią. SarnStat
563, 489; WAcław, nie tylko Czeſkie miał przy ſobie Sceptrum
KlonKr E; SkarKaz 45a; CiekPotr 18 [2 r.]; Tę pomſtę to
przeklęctwo niechay ma przy ſobie CzahTr Kv, B3; PaxLiz C3; inni
po nim [Kostantynie] áż do Grácyaná/ chcąc tę moc ná pogáńſtwo
przy ſobie mieć/ nawyżſzych biſkupow pogáńſkich tytuł nośili.
SkarKazSej 680a; KlonFlis E4v, Hv.

»mieć itp., zamykać w sobie« [w tym: sam w sobie (6), w
samym sobie (1)] = odznaczać się jakimiś cechami, być jakimś;
charakteryzować się; habere in se HistAl, Vulg, PolAnt, Modrz;
habere in semetipso PolAnt, Vulg; habere in seipso PolAnt [szyk
zmienny] (293:1): Iákożeś krolowáć chćiáłá: Nie máiąc w ſobie
mądrośći BierEz Kv; Choćiay iey Argus ſtrzedz chćiał Ktory tyśiąc
ok w ſobie miał BierEz P2v, F4, H4v, I2v, L3, L4, Nv, S2; PatKaz I
9v; PatKaz III 137; KlerPow 10; BielŻyw nlb 6 [2 r.], s. 81, 145;
GlabGad C8v, D5, L8v; RejJóz M2; RejKup k4v, x4v; HistAl Iv,
M7; KromRozm I B3v; Na ſkaliſtych zaś mieſcach zaśiány/ tenći
ieſt/ który słuchá słowa i hnet ié z rádośćią przyimuie/ leć nięmá
korzenia wſamym ſobie/ ale docześny ieſt MurzNT Matth 13/21,
A4; BielKom B3v, E2, E3; Gdzye nye odſyła tu do rzemyęsnikow/
[...] ále do tych ktorzy náuki wſobye máyą GliczKsiąż G8v, A3,
K6v, L4v, M, N (9); LubPs H4, ff2; GroicPorz bv, b2, g4, g4v;
KrowObr 56v; RejWiz 25v, 115v; Leop Eccli 27/33, Dan 10/8,
Matth 13/21, Mar 9/49, Ioann 5/42; BibRadz Gen 1/30, I 478d
marg, Eccli 10/13, Mar 4/17, 1.Ioann 5/10; OrzRozm M4; [Ma-
tiasz] był cżuyny/ śmiáły/ opátrzny/ ále w ſobie miał Węgierſkie
obycżáie/ nie trzebá mu było wierzyć BielKron 305, 9, 124, 148v,
151, 259v (9); GrzegRóżn L, N, N2v [2 r.]; KochSat B2; ktorzy by
złe y wzgardzone [obyczaje] zámykali w ſobie ći mayą być
powćiągáni y karani KwiatKsiąż C; Hic plane nihil sapit, Nie ma
krſzyny rozumu w ſobie. Mącz 368a, 113c, 228c, 281b, 282a, 296c
(11); OrzQuin Fv, S, S4v; SienLek 52v, Ttt3v; RejAp 5; GórnDworz
B4, D5v, E5, G4, H4 (23); HistRzym 20v; RejPos 87v marg, 200v,
244v, 301v [2 r.], 317, 332v; RejPosWiecz2 90v, 94; RejPosWiecz3

97, 97v; BiałKat a2v, b2v; BielSat G2; HistLan B2v, B3; KuczbKat
155, 230, 340; RejZwierc 41v, 45v, 136, 163v, 241, 261; BielSpr b3,
b4; WujJud 65, 232v, 249; żeſmy iuż wſzyſcy z rodzáiu ſwego
odwroceni ſą od dobrego/ [...] noſząc w ſobie wzgárdę/ y
nieprzyiaźń á gniewWujJudConf 63, 51v, 66, 66v; BudBib Ier 2/19;
MycPrz I A4v, C4, II D; WierKróc A4, B2; BudNT Matth 13/20,
Ioann 17/13, 1.Ioann 5/10, Kk3; CzechRozm 13v, 19v, 30, 65, 76
(19); WAśiłkowſcy [...] w ſobie trzymáią on cny zwycżay ſtáry/
ktory Ariámnites záwſze trzymał w ſobie PaprPan K2v, E2v, E4v,
I4, K2v, P3v (16); KarnNap F2v; Teraz otem/ co Krolom ieſt
naypotrzebniey w ſobie mieć [in regibus … necessarium est]
mowmy ModrzBaz 18v, 5v, 6, 9v, 44, 45v (25); SkarJedn 12;
SkarŻyw 58, 91, 124, 238 [2 r.], 260; ktory záś Bog/ iednym będąc/
ma trzy w ſobie perſony CzechEp 227; Bo máiętnośći/ mocy/
tyráńſtwá w nas [...] nie pokaże: ktore Antychriſt ma w ſobie
CzechEp 350, 17, 21, 39, 54, 119 (15); ReszHoz 124; Tákżeć też
cżłowiek co naſkrytſzego w ſobie ma/ to ná ſię vpiwſzy ſię wywoła
WerGośc 260; BielSjem 30; PudłFr 36, 63; ArtKanc H13v, I11,
L10v, N3v; GórnRozm E4v, H3, N2v [4 r.], N3; PaprUp Ev, H2, I2,
I2v; ZawJeft 25, 31; ActReg 29; Phil O4, P3; KochCn B3v;

RybGęśli C2v; Niech ten ſądzi błąd y wyſtęp drugiego/ ktory ſam w
ſobie nie ma coby ſądził WujNT 529, Matth 13/21, Mar 4/17, 9/50,
s. 314, Ioann 5/42 (14); KlonKr A, B2; SkarKaz 85a, 552b, 578a,
639a; CzahTr D, F, K2v, L4; SkarKazSej 697b.

»mie(wa)ć, brać sobie [za co a. czym]« = uważać, traktować;
ducere sibi Modrz [szyk zmienny] (60:5): MiechGlab 23; A czáſem
gdiś mię raczył łáſkáwie pokáráć miałem to ſobie zá roſkoſz RejPs
180v, 89, 103; SeklKat I4v; RejKup g6v, l7, x4v; KromRozm I D2v;
MurzHist R2v; GliczKsiąż C2, C6; Ktory [zakon] ya wdzyęcżnym
kochánim mam ſobye záwżdy ſwym LubPs bb; GroicPorz ee3v;
RejWiz 31v; UstPraw H2v; RejZwierz 134v; Choćiaż oni wygar-
dzáli náukę iego/ [...] wſzákoż tego nie bierze ſobie od nich zá
krzywdę BibRadz II 105d marg, Iob 6/10; OrzRozm N; BielKron
145v, 234v; RejAp 27; RejAp 179v; GórnDworz Cc3, Dd4v; Bo ią
[tę historię] tamże ná Ratuſzu wymálowáć dano/ Aby ią ſobie zá
przykład ná wiecżny cżás miano. HistLan ktv; ABowiem to dziś
ſobie máią zá rozum á zá oſobne kochánie/ gdzie ktho kogo [...]
oſzuka á podſtąpi. RejZwierc 191, [782], 113v, 132, 191, 260, 266;
BielSpr 17v, 51; Strum N2; Lecż ono wſzyſtko com ſobie miał zá
zyſk/ tom zá vtrátę w ſiebie pocżytał dla Chriſtuſá. CzechRozm
208v, 17v, 195, 235v marg, **4; ModrzBaz 56, 59v [2 r.]; Oczko
12; SkarŻyw 36, 273, 403, 581; CzechEp 327; KochFr 84; ReszHoz
120; ActReg 124; GostGosp 154; Phil S2; WujNT 1.Cor 7/36, Iac
1/2; SiebRozmyśl [A2], G, K3v; PowodPr 48; SkarKaz 277a, 515b;
CiekPotr 50.

»mieć co z sobą czynić« [w tym: sam z sobą (2)] = być zajętym,
mieć kłopoty [szyk zmienny] (26): RejJóz D7; RejKup l7; RejWiz
142; BielKron 325, 349, 353, 356; Negotiosi eramus nos nostris
negotiis, Byliśmy zátrudneni [!] właſnemi ſpráwámi/ mieliſmy ſámi
s ſobą co czinić. Mącz 245a; GórnDworz Z2; RejPos 20, 167v;
BielSat Gv; RejZwierc 207v, 271; gdy widźi [Turek] że co s ſobą ma
czynić iáka źiemiá ábo Kroleſtwo nie rad zámieſka [!] do vpadku.
MycPrz II B4v, Bv, Cv [2 r.]; BiałKaz H4v; CzechRozm 242;
CzechEp 345; Káżdy miał s ſobą nie ládá co czynić. KochSz A4;
BielSen 14; ledno że będą mieli co zsobą z Turkiem czynic, ieslize
w Adrinopolu zimuie ActReg 5, 185; VotSzl E2v.

»sobie nie mieć nic [jakiego (zwykle comp)] (a. żadnej rzeczy
[jakiej (comp)])« = nie uważać za jakieś [szyk zmienny] (7): Gdyż
żadney wdzyęcżnieyſzey rzecży ſobie nád nie [sprawiedliwości
boże] nie mam. LubPs aa5, N5, bb4; RejZwierc [213]; KarnNap
A2; KlonKr Cv; ábyśćie nic ſobie ták miłego/ ták weſołego nie
mieli/ iáko dobro Ierozolimy ſwoiey SkarKazSej 665b.

»skutek w sobie mieć« = być pełnionym, realizować się (1):
Tám hufy Anyelſkie wyſtępki vznáią/ Nie tylko ktore tu ſkutek w
ſobie máią GrabowSet V3v.

»sobie naby(wa)ć« [w tym: sobie sam, sam sobie (3)] = quae-
rere sibi Vulg; parare a. redimere sibi Mącz [szyk zmienny] (64):
March1 A4v; BierEz L4v, M2v, Sv; PatKaz III 136v; FalZioł IV
52d, V 53; BielŻyw 34; March3 V5v; WróbŻołt 103/21; RejPs 105,
188v; RejKup Bv; ktorzy ſye Bogu przeciwyą/ ſámi ſobye po-
tępyenya nábywáią. KromRozm I I3v; MurzNT Matth 10/9;
GliczKsiąż B7, D2, I8v, L3, L6v, P5; LubPs Z; Leop Ier 1/19;
Nábyłem iey [tj. niewiastę] tedy ſobie [possedi eam mihi] zá pięt-
naśćie pieniędzy ſrebrnych BibRadz Os 3/2, Hab 2/10; Wiem że
ſobie ſámi nábywamy ieden v drugiego przyiáźni OrzRozm G3v;
BielKron 40v, 68, 99, 123; GrzegRóżn Hv; Mącz 103a, 104c, 116c;
RejAp 71v; GórnDworz Ff; HistRzym 10, 54v; gdy on też opuścił
Páná ſwego/ á nábywa ſobie rády á pomocy od kogo inego. RejPos
115v, 3v, 71, 193, 193v, 205v (12); RejZwierc 67, 94; OrzJan 43
[3 r.], 124, 128; WujNT 773; PowodPr 18; CzahTr L; Drudzy z
wymową y rozumem poſtáwić ſię ná ſeymie chcą/ áby ſobie mni-
mánia v ludźi nábywáli. SkarKazSej 694a; KlonFlis A4; SapEpit
Bv; KlonWor 79.

»nająć itp. sobie« = conducere sibi Vulg, PolAnt [szyk zmienny]
(8): BierEz I2; OpecŻyw 29; Naimi też tu kogo ſobie Iż będzie czo
czedl przy tobie. RejKup l5; Leop 4.Reg 7/6, 1.Mach 5/39; Hist-
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Rzym 84v; BudBib Os 8/9; Tám wyśiadſzy ná ląd, Náięliſmy Sobie
koni CiekPotr 71.

»sobie naleźć itp.« = invenire sibi Vulg, PolAnt [szyk zmienny]
(72): nienalazſſy ſobie z ſwym oblubieńcem goſpody/ muſilij wniſtz
pod ſſopę poſpolitą OepcŻyw 15; FalZiol IV 23c; RejPs 92v, 125,
215; RejJóz G; KromRozm II q2v; KromRozm III C5v, E4v, Fv,
G6v; LubPs T5; Pewnie tu miłoſierdzye naydzye ſobie káżdy.
RejWiz 184, 62v; Leop Is 34/14; RejZwierz 121; BibRadz *5v, Eccli
27/16; BielKron 306v, 315v, 428v, 429; OrzQuin Z2v; SarnUzn
E5v; RejAp BB4v, 20v; GornDworz I7v, L5v; wſzákeſcie ſobie ná-
leźli bogi ine/ niechay was wybáwią. RejPos 68v, 37, 42, 42v, 117
(15); HistLan A2; iż nie ledá ſkarb znaydzie ktho thákiego cżło-
wieká ſobie znaydzie. RejZwierc 92, 14v, 46, 100, 151v; Wuj-
JudConf 106v; BudBib Is 34/14, 2.Mach 4/32; CzechRozm 251v;
PaprPan F2; SkarJedn 231; CzechEp 180, 197; Zemną ſobie rzecz
náyduieſz/ Drugiéy nogę przyſtępuieſz KochSob 62; GórnRozm N2;
PaprUp H3v; KochPij Cv; OrzJan 34; WyprPl A2v; Dobrze też
mieśce ſobie oſobne ná to [na rozmyślanie] náleść LatHar 664, 392,
506; JanNKar C3v; SarnStat *4, 1047; SkarKaz 40a; CiekPotr
4, 28.

»sobie niewolić itp.« [szyk zmienny] (19): gdi wkarczmye dzye-
wączką [lege: dzieweczkę] gwalthem ſſobye na vczinek czyeleſſny
ponyewolill LibMal 1546/111v; Leop 1.Mach 8/10; BielKron 23v;
Obligare sibi aliquem beneficio, Zniewolić ſobie kógo [!] dobro-
dzieyſtwem. Mącz 193c; RejPos 166v; WujJud 185; BudBib Iudith
5/10; Tym ſpoſobem ſercá ich ſobie zniewoliſz [tibi devincies]
ModrzBaz 126v; CzechEp 35, 51, 333, 410; PudłFr 31, 52, 57;
ArtKanc T13v; KołakSzczęśl A4; KmitaSpit B2; O Iozephie/ nie-
woliſz mię ſobie. GosłCast 57.

»sobie obrać itp.« [w tym: sam sobie, sobie sam (8)] = sibi
eligere HistAl, Vulg, PolAnt; recipere sibi HistAl; segregare sibi
Vulg; desumere a. seponere sibi Mącz [szyk zmienny] (341): BierEz
B, R, S2; OpecŻyw 1v, 15v [2 r.], 16, [80]v, 124; ForCnR E3;
MetrKor 40/814; PatKaz II 80; PatKaz III 144v; przykazał mu aby
ſobie ſmierć wybrał iakąby nalekcżeyſzą chciał. BielŻyw 143, nlb
14, s. 143; MiechGlab 20, 42; WróbŻołt 118/30; RejPs 70v, 90, 98,
108v, 117 [2 r.] (12); v chlopa nyeznayomego Goſzpodą ſſobye
obrali LibMal 1546/111; RejKup o8, dd4; ZapWar 1549 rn 2662,
1550 nr 2676; HistAl A4, Bv, B5 [2 r.], B7v; MurzNT 96;
KromRozm II f2, ſ; KromRozm III I7; Diar 47, 48 [2 r.], 49;
GliczKsiąż O3v; S tego pſalmu co ſobie pożytecżnego obieráć
mamy. LubPs S5v marg, B3v, G, I, R2 marg, S2 (16); iż Piotr
ſwięty ſobie w Rzymie Stolec obrał KrowObr 22v, 22v; RejWiz 74,
124, 158; Trzy rzeczy dáieć Pan ná wolą/ obierz ſobie iednę z nich
kthorą zechceſz żeć ią vczynię. Leop 2.Reg 24/12, Num 16/4, Deut
12/5, 14, 18/5, 26/2 (20); RejZwierz 64v; BibRadz *5, Gen 13/11,
Deut 18/6, 31/11, 3.Reg 11/36 (19); dobryśćie ſobie cżas obrali
tákiey ſpráwie w nocy BielKron 247; Leſtko [...] i Krákowie ná
zamku/ pogrzebion w kośćiele v S. Troyce [...]/ bo thám ſobie
ieſzcże zá żywothá mieyſce wybrał. BielKron 365v, 3, 4, 11v, 35v,
39 (38); GrzegRóżn K3; KwiatKsiąż L2v; Aliquem deligere ad
imitandum, Obráć kogo ſobie ku náſliádowániu. Mącz 187c, 143c,
187c, 211c, [267]a, 312a, 413d, 433a; RejAp AA6v, 2v, 80, 198v,
[Ff5]; GórnDworz Z5, Ee3v, Hh5; HistRzym 121v; Wſzák wiecie
iżem ia was wybrał ſobie/ á nie wyſcie mię wybráli RejPos 60v, 7,
18v, 43, 56v, 89v (22); BiałKat 103v, 228v; HistLan D3; KuczbKat
235; miedzy dwiemá rzecżámi ſtráſznemi á złemi mądry cżłowiek
záwżdy mniey ſobie złą obiera. RejZwierc 42, 5v, 18v, 26v, 96v,
101 (14); BielSpr b4v, 48v; WujJud 188; WujJudConf 188; RejPos-
Rozpr b3v, c2; RejPosWstaw [1432]v; BudBib Ios 24/22, 1.Reg
13/2, Iob 7/15, Is 44/14, Zach 2/12 (8); HistHel C [2 r.]; Lokietka
onego/ S poyſrzodka Páńſtwá maiąc ſobie obránego. MycPrz I Bv,
II C3v; CzechRozm 10v, 60v [2 r.], 68v, 94, 100v (9); TEn ſobie
nádewſzytko obrał domá ſiedzyeć PaprPan I3, Ffv; ModrzBaz 40;
SkarJedn 72, 201, 206; Oczko 26, 26v; KochPs 30, 81, 98, 109,
122; brali od nich żony co náipięknieyſze ſobie obieráiąc SkarŻyw

269; ſkáłę iednę wydrożoną nálazł/ ktorą ſobie ná mieſzkánie obrał.
SkarŻyw 471, 50, 68, 69, 135, 140 [2 r.] (34); s ktorych dwunaście
vrodziwych młodzieńcow Amurat ſam [...] obrał ſobie w Andri-
nopolu/ do łożnice StryjKron 607, 457, 572; CzechEp 118, 156,
249; NiemOrb 24, 132, 153, 180; KochFr 44; KochBr 152; ReszPrz
99; WerGośc 230; ArtKanc E9v, K16v, N13v; ActReg 50, 95;
Dogma – Nauka oſſobliwą ktorą ſobie obierzeſz. Calep 338b, 304a,
470b; GrabowSet E4, O2; KochFrag 43; WyprPl B; LatHar 128,
302, 407, 413, 432 (9); KołakSzczęśl Cv; Oto ſługá moy ktoregom
ſobie obrał WujNT Matth 12/18, s. 15, Act 15/40, Rom 11 arg, s.
748, 859; SarnStat 232, 255; SiebRozmyśl F2v; WitosłLut A5;
PowodPr 15, 81, 85; SkarKaz 39a; CiekPotr 16; Któregom [Józefa]
ia ſam ſobie ze wſzech namilſzégo Obrał/ y oddałem mu wſzytko
pod moc iego. GosłCast 67, 5, 55; Tá miłá mátká [tj. ojczyzna]
podáłá wam złotą wolność/ iż tyránnom nie ſłużyćie/ iedno bogo-
boynym pánom y krolom/ ktore ſobie ſami obieraćie. SkarKazSej
666a, 670a, 702a, 703.

»sobie (ob)warować« [szyk zmienny] (21): bo náſzy thák prośći
byli/ iż ſobie drogi iádąc w źiemię nie obwárowáli prześpiecżney.
BielKron 398v; OrzQuin Q2v; GórnDworz P6, Eev; CzechEp 214,
387, 388 [2 r.], 413; NiemObr 23; á to widzę iżeśćie wárowáli to
ſobie żeby was Krol nie pozywał o zbrodnie GórnRozm C2v;
ActReg 21, 42; SarnStat 6, 114, 692, 1002, 1021, 1146 [2 r.], 1155.

»odrzucić (a. zarzucić) za się« = zlekceważyć; proicere retror-
sum a. post dorsum suum Vulg (2): odrzuciłem nauki moie za ſię.
WróbŻołt 49/17; Leop Eccli 21/18.

»osięgnąć, odnieść itp. sobie« = sibi acquirere Vulg [szyk
zmienny] (5:3): OpecŻyw 3v; thám wſzytko znaydzyeſz [...] czo zá
zapłátę y pociechę zá tho ſobye [...] oſięgnąć maſz. RejPos A4v, 89,
273v; RejZwierc 115, 140v; A ktorzy ſię ſprzećiwiáią/ potępienie
ſobie odnoſząWujNT Rom 13/2; SiebRozmyśl I3v.

»sobie otrzyma(wa)ć, odzierżeć« = accipere sibi Vulg; sibi
acquirere Modrz; pro seipsis obtinere JanStat [szyk zmienny]
(17:3): KlerPow 4; iáką też ći co ćierpią vćiſki zápłátę ſobie
otrzymáią. RejPs 107, 16v, 30; KrowObr A; Leop Luc 19/12;
BibRadz II 133b marg; corkę iego [...] z wielką pocżeſnośćią ſobie
zá małżonkę odzierżał HistRzym 104; RejPos 68v, 225v; RejZwierc
141v; ModrzBaz 63; SkarŻyw 262; ReszPrz 52; ActReg 8; SarnStat
87m 364, 594; CzahTr F2v; PaxLiz E.

»co z sobą począć; nic z sobą nie moc począć« (6:1): A czoż
my naſz mily panie z ſobą pocżąć mamy RejJóz O6; RejKup h6v;
ták iż ſie wſzytcy zdumieli iáko omamieni nic zſobą niemogli
począć BielKron 360v; Consistere pectore nequid consilium Nie
wiem co s ſobą mam począć.Mącz 396d359c, 399c, 421d.

»sobie, pod się podbić itp. (a. poddać, a. podmanić)« = sibi
subicere HistAl, Vulg; sui iuris facere Miech; subiugare sibi HistAl
[szyk zmienny] (22:15): MiechGlab 20, 36, 58, 65, 68; podday pod
ſię nieprzijaciele twe. WróbŻołt ll7v; Iáko Alexander podbił ſobie
Egipt Syrią/ Tyr/ y wſzytko Zydoſtwo. HistAl B7, B2v, C4, D, D4v,
E3, G6; BibRadz Deut 4/47, 2.Reg 8/11, Iudith 2/13; OrzRozm N4;
ták áż [Otoman] ſobie wiele miáſty [!] krain podmánił w wielkiey
Azyey. BielKron 239v, 136, 240v, 293v; HistRzym 7; GrzegŚm 8;
SkarJedn 243, 245; [Bolesław Chrobry] podbił pod ſię Cżechy/
Moráwce/ Káſzuby/ Pomorzány. SkarŻyw 357, 558; CzechEp 23,
373, 376; NiemObr 64; ArtKanc A13; Calep [1016]b; OrzJan 107;
WujNT Philipp 3/21; KmitaSpit B2; SkarKaz 637b.

»pojąć (a. wziąć, a. brać) itp., mieć sobie (żonę itp. a. męża);
wziąć żonę k sobie« = coniungere sibi uxorem Vulg; accipere sibi
uxorem a. uxorem suam PolAnt [szyk zmienny] (49:4;1): Lew gdy
ſobie żonę poymował/ Od wſzytkich źwierząt dáry brał BierEz M,
O2v, Q3; FalZioł V 49v, 53; Zona mądra rozumem ſobie męża
wybira á nie okiem. BielŻyw 53, 18, 47, 166; Wzyal przewrotną
żone kſobie RejKup d5v; Siłá yeſt tákich ludzi/ ktorzy [...] cnotliwe
á vbogye ſobye poymuią. GliczKsiąż P7, P7; A żoná iego poięłá
ſobie mężá [accepit maritum]: iednego ſ przyiaćioł y z ſwáthow
Sámſonowych. Leop Iudic 14/20; ieſli ćię będzie chćiał mieć ſobie
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[si te voluerit … retinere] práwem krewnośći/ dobrze ſie ſthánie
Leop Ruth 3/13, Ruth 4 arg, 2.Reg 5/13, 3.Esdr 9/36; RejFig Dd2v;
idź [...] do domu Báthuelá oycá mátki twoiey/ á z támtąd ſobie
wezmi żonę [cape tibi inde uxorem] z corek Lábáná vyá twego.
BibRadz Gen 28/2; Ezau ſobie ſpoymowal zony z corek Cháná-
neyſkich BibRadz Gen 36/2, I 2b marg, Gen 4/19, 27/46, 28 arg,
Deut 28/30 (12); BielKron 92v; Vcżynię to dla ćiebie wſzytko iedno
áby mie ſobie poięłá. HistRzym 54v, 56, 128v [2 r.]; RejPos 42v, 43,
44; RejZwierc 30v; BudBib Gen 11/29, Ier 16/2, Os 1/2, Tob 4/13 [2
r.]; CzechRozm 154; PaprPan F4; SkarŻyw 346; KochDz 106; ſtárał
ſye o to vprzéymie/ áby pánnie wolno było ſobie mężá obráć.
KochWz 137; BielSjem 3; GórnTroas 6; WujNT 164, 725; SapEpit
B2v. [Cf a. »wziąć sobie za żonę«.]

»po sobie pokaz(ow)ać itp., da(wa)ć (znać); w sobie okaz(o-
w)ać itp., objawiać« [w tym: sam po sobie (3), sam w sobie (1), w
samym sobie (1)] = prae se ferre Modrz, Cn; in se ostendere Mącz;
in seipso exhibere Modrz [szyk zmienny] (74:20;24:1): Lew ácż-
kolwiek z tego ſrom miał/ Wſzák wżdy po ſobie znáć nie dał BierEz
Q2v; RejPs 73; MurzHist H3v; KromRozm II p; GliczKsiąż B3v,
B4, E3v, Ov; nie chcieymy w ſobie okázowáć tego nie cżło-
wiecżeńſkiego okrucieńſtwá LubPs A5, Y2v; KrowObr 19v, 94v;
ſiądź między námi/ á vkáż po ſobie/ Ze więcey Bog/ niźli ſtárym dał
rozum tobie. KochZuz A4v; BibRadz *7, I 3b marg, Prov 3/13;
ſrogośći y okrućieńſtwá po ſobie nieukázuy BielKron 258, 90v, 203,
212, 242v, 313; Mącz [100]b, 394d; [miesiąc, tj. księżyc] vkázuie w
ſobie odmiennośći cżáſow/ pogody y niepogody RejAp 99v;
GórnDworz C6, Aa5v, Cc5v; okazáć to raczył/ dzyeciątko Dániel
málucżkie iákie ſpráwy dziwow Boſkich iego obiawiáło w ſobie.
RejPos 283v, 1, 34v, 44v, 45, 107v (15); RejPosWiecz2 93v; BielSat
L3v; HistLan B4; RejZwierc 2434v; BielSpr 6v, 26v, 43; WujJud
133v; WujJudConf 137; BudBib Eccli 15/15, 2.Mach 4/25; HistHel
B; WierKróc Av, A3v; tedy tu niewſtydliwe pokázuią po ſobie
wſzetecżeńſtwo CzechRozm 137, 69, 70, 90, 99, 100v (14); Papr-
Pan E4v; Tey cnoty przykład/ y ſam w ſobie CHRISTVS IESVS
dźiwnie okazał ModrzBaz 68, 56, 65v, 96v; Zmłodu [św. Wilhelm]
nic ſię ku dobremu niemiał/ y owſzem do wiela złego złą ſkłonność
po ſobie pokazał SkarŻyw 164; Wyroswſzy z dziećińſtwá/ wielkie
znáki dał po ſobie SkarŻyw 388, 55, 63, 114, 140, 200 (11); KochTr
7; MWilkHist A3, A3v; StryjKron 667; iáko y ſam to po ſobie [...]
pokazał Ian CzechEp 29, 17, 18, 19, 26, 49 (16); CzechEpPorz **v;
KochWz 136; ReszPrz 41; WisznTr 30; W ſzykowániu rządnie ſtáć/
[...] Nie vkázáć po ſobie złey myśli y ſtráchu BielSjem 26; PaprUp
O4v; Phil N2, P3; OrzJan 103; Y ſámi rodźicy nie máią im po ſobie
nic złego vdáwáć SkarKaz 420b; ieſliby rodźicow ſmierći żáłowáłá/
Wzdyby płácżem iáſny znák/ po ſobie dawáłá. PaxLiz B2.

»na sobie (przykład a. wzor) pokaz(ow)ać itp, dać, mający,
postawić« [szyk zmienny] (6:1:1:1): CzechRozm 225; SkarJedn 194;
A iżby im ieſzcże tym więcey ćierpliwość w tym wſzytkim zálećił:
áżći im y ſam ná ſobie przykład pokázuie CzechEp 22, 19; Swiátu
wſzyſtkiému świátłośći ſłużącá/ Wzór wſzech cudnośći ná ſobie
máiąca ZawJeft 7; áby nam Pan Iezus rzeczą ſámą pokazał
nieśmiertelność duſze ludzkiey ná ſobie SkarKaz 208a, 384b, 488b;
Przykład tey [...] miłośći/ poſtáwił/ nam vczniom ſwoim ná ſobie P.
Zbáwićiel y miſtrz náſz SkarKazSej 665a.

»(po)słać sobie« [szyk zmienny] (19): RejKup q8; áby wſzyſcy
páſterze y Biſkupi ſłáli ſobie/ po tákową nową y známienitą
ſwiątość/ do Rzymá KrowObr 85v; Leop 4.Reg 11/4; POlak przez
Włoſką ziemię iádąc kęs pozoſtał/ Kuchárzá dla goſpody/ naprzod
ſobie poſłał RejFig Dd5v, Ee2; HistRzym 109; Przywiodl go potym
ktemu krol Iozáphát/ [...] iż ſobie poſłał po Micheaſzá prawdziwego
Proroká RejPos 64, [36], 301, 327; BielSat Ev; RejPosRozpr b3v;
SkarŻyw 99, 171, 184, 230, 508; BielRozm 33; GórnRozm K2.

»(po)ślubić itp. sobie« [szyk zmienny] (20): OpecŻyw 3v, 6,
36v; PatKaz I 16v; KromRozm II t; KromRozm III Q3v; KrowObr
143 [2 r.]; RejAp 157v; á wſzákoż iey ſobie nie mogl ſlubić
HistRzym 76v, 6v, 85, 105v; iż żaden z nich nie mogł nigdy

malżeńſtwá poſlubić ſobie/ iedno záwżdy z narodu ſwego RejPos
271v, [154], 238v, 341 [2 r.], Ooo2v [2 r.]. [Cf a. »poślubić sobie za
żonę«]

»sobie (po)zyskać itp.« = sibi conciliare a. devincire Mącz
[szyk zmienny] (35): GliczKsiąż G8; [do biskupów:] ábyśćie páſli
kośćioł Boży/ ktory ſobie pozyſkał krwią ſwoią KrowObr 130, 4v,
155v; Kthory karze cżłowieká/ więcey ſobie v niego ná pothym
láſki zyſſcże Leop Prov 28/23; Mącz 116d, [497]b [2 r.]; Górn-
Dworz Vv, Ccv, Ee2v, Hh8v [2 r.], Kkv; RejPos 69, 171v, 180v,
187, 193v [2 r.] (10); KochMon 21; Ale też záś ten ſobie z tąd zyſk
odnośi/ iż iego mądrość głupſtwem ieſt przed Bogiem CzechRozm
60; PaprPan Q2, V3v; SkarJedn 257; SkarŻyw 26, 147; Wieléś ty/
Ianie/ ſobie pozyſkał rádosći KochFr 108; ArtKanc A12v; Gra-
bowSet V2v; SarnStat 1279.

»sobie przestrzec itp.« [szyk zmienny] (9): ale powinna rzecz
reddere rationem, tedy byśmy u W M tego sobie chcieli przestrzec
DiarDop 116; Może też ſobie ſtroná ápelluiąca przeſtrzedz/ ieſli by
ſye z Appellácyą rychley niż ſzeſć niedźiel wynidą mogłá zgo-
towáć/ áby ią mogłá odpráwić. GroicPorz bb3v, ſ2, ſ3, v [2 r.], vv
[2 r.]; Nie bez przycżyny to ſobie oſtrzegaćie.WujJud 13v.

»przyjąć itp. k(u) sobie, na się, sobie, w się« [w tym: sam ku
sobie, na się, w się (3)] = sibi suscipere JanStat, JanPrzyw; adhi-
bere secum, ad se adicere a. facere accedere Vulg; sumere ad se
PolAnt; sibi acceptare JanPrzyw [szyk zmienny] (66:21:13:5):
przijmyſſmyą tedi kſobye oycze nyeprzeczirpanego myloſerdzya
BierRaj 19, 17v; OpecŻyw 182; PatKaz I 6 [2 r.]; PatKaz II 11, 48;
GlabGad L4v; WróbŻolt 61/3; LibLeg 10/62; będzieſz miloſciwie
przymowal kſobie troskliwe wolanie a prozby naſſe RejPs 220v, 47,
96, 102, 134, 142v (9); RejJóz N7v; SeklKat Y; RejKup Nv; LibMal
1551/161; Opuſzcże iuż dziećinne płochośći. Przijmę ná ſię poſtawę
ſtátecżną BielKom E, F7; Diar 51; Ten Pan ſam k ſobye przyymuie
ćiche á vtrapione LubPs ff2v, B2v, H2, L4, O5, Q2 (9); że tego .N.
máiętnoſći/ ſzat/ kleynotow .N. niemaſz/ ániś miał/ ániś iey kſobie
od niego áni od kogo innego nie przyiął GroicPorz aa2, aav, aa2;
Leop Num 16/10, Eccli 21/18, Matth 18/16; gdyż ty ſam ná ſie
innego [chrztu] nád ten przyiąć niechceſz. OrzList b; BibRadz
1.Mach 10 arg; Vprośiłá to ſobie krolewná v oycá iż go ſobie zá
ſyná przyięłá. BielKron 28; MArkus ſyn Antoniego [...] był cnot-
liwy y dobry/ ktory k ſobie dobrowolnie przyiął bráthá Lucyuſá ná
Ceſárſtwo BielKron 149v, 34, 154, 275v; GrzegRóżn N4v; SarnUzn
F4; GórnDworz Dd5, Ff2v; HistRzym 27, 61v, 62; Iż ktoby to
przyiymował niegodnie/ [...] tedyby ſąd á pomſtę ſobie prziymował.
RejPos 142, 15v, 31 marg, 145v marg, 153v [2 r.], 160 (13);
RejPosWiecz2 93; BiałKat 233v; Bo ktorzy z pobożnośći y nabo-
żenſtwá tey Swiątośći pożywáią nietrzebá w tym wątpic/ iż ták
Syná Bożego ſámi w śię prziymuią KuczbKat 180, 145; RejZwierc
124, 272v; WujJud 100v; RejPosRozpr cv; BudBib Sap 8/18; Hist-
Hel [A2]v; BudNT przedm b5v; CzechRozm 36; KarnNap C; Papr-
Pan Hh; SkarJedn 392; Oczko 33v; KochPs 73; ArtKanc A5v, D2v,
E8v, K2v, M, Q, T4 [2 r.]; PaprUp L3v; Calep 53b, 101b, 1037b;
GrabowSet Q3v; LatHar 273, 289, 692, 707; SarnStat 9, 882, 890;
Prziymi ſobie ſługę Chceſzli mu roſkázowáć. CiekPotr 80.

»przytulić k(u) sobie« = applicare sibi Vulg [szyk zmienny] (3):
Błogosłáwiony ktoregoś ſobie obrał á kſobie przytulił Leop Ps 64/5,
Num 16/4, Eccli 13/5.

»sobie przywłaszczyć itp.« = ad se approximare PolAnt; ad se
transferre Mącz; sibi appropriare a. vendicare, pro se usurpare
JanStat [szyk zmienny] (66): BierEz O2v; MiechGlab 40, 72; radz
nas miloſciwie przywłaſſczyc ſobie iako prawe dziedzictwo twoie
RejPs 194, 52v, 74, 98v, 102; ComCrac 20; LibLeg 11/169v;
ZapWar 1546 nr 2618; GliczKsiąż B5; áby w obce ręce co nie
zábłądźiło/ gdy by káżdemu wolno było przywłaſzczáć ſobie co nie
ieſt iego. GroicPorz kk2v, kk2v; RejZwierz 103v; BibRadz Eccli
33/12; Máchomet Turecki Ceſarz wiele ſobie kroleſtw przywlaſz-
cżył w Azyey/ w Grecyey/ y we Włoſzech BielKron 252v, 98v, 175,
231, 308v, 335v (9); Mącz 35c, 124c, 136b, 488b, 509c, 510d; Prot
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A4; LeovPrzep C2; BiałKat 203v; kthore duſze cżártowie ſobie
przywłaſzcżáli GrzegŚm 11; WujJud 209; ModrzBaz 72; KochOdpr
B4v; SkarŻyw 35, 81, 535; StryjKron 497; CzechEp 372; NiemObr
169; KochEpitCat 111; KochProp 14; Calep 1145b; Phil O;
GrabowSet T4v; LatHar 117 [2 r.]; WujNT 415, 416; SarnStat 141,
214, 344, 594, 611, 672, 917; kto gwałtem dzieśięćiny kośćielne
ſobie przywłaſzcża/ ſam ſie sſtánie dźieśięćiną. PowodPr 26, 30, 76;
SkarKaz 457b; KlonWor 17, 18.

»skarbić itp. sobie« = thesaurizare sibi Vulg, PolAnt [szyk
zmienny] (17): Bo ták zſkárbiſz ſobie dobrą odpłátę w dzień
pothrzeby Leop Tob 4/10; Nie ſkarbćie ſobie ſkárbow ná ziemi/
gdzie mol y rdza kázi BibRadz Matth 6/19; RejZwierc 48v; BudNT
Rom 2/5; CzechRozm 251; SkarŻyw 102, 168; CzechEp 50;
WerGośc 262; WujNT Matth 6/19, 20, Luc 12/21, s. 248, Rom 2/5,
1.Tim 6/19, Iac 5/3; Náſkárbiliśćie ſobie gniewu ná oſtánie dni.
PowodPr 69 [przekład tego samego tekstu BudNT, CzechRozm,
SkarŻyw 168, CzechEp, WerGośc, WujNT Rom 2/5, Iac 5/3].

»sobie (s)tracić itp.« [w tym: sam sobie (1)] [szyk zmienny]
(36): LibLeg 7/3v; MurzNT 108v; RejPos A8; RejWiz 126v, 194;
RejZwierz 100v; wiela ludźi godnych tobie przy mnie ogłodyſz/ y
ſam ſobie ſtráćiſz. OrzRozm S; BielKron 119; RejAp 177, 189;
GórnDworz Ee3; iż dla oto tych krothkotrwáiączych rzecży/ tráći
ſobie wiecżne á wdzięcżne roſkoſzy ſwoie. RejPos 7, 67 [2 r.], 106,
127v, [136], 201 (10); RejZwierc 26, 160v, 161v; iſz ten ſobie dla
nádzieie żywotá krotkiego/ koronę onę ſławy y máieſtatu nie-
bieſkiego ztráćił SkarŻyw 208, 134, 261, 294, 559, 573, 592; Wer-
Gośc 236; SiebRozmyśl C4, Hv; oſtátek kroleſtwá ſobie y potom-
ſtwu ſwemu ſtráćił. PowodPr 40; CiekPotr 79.

»szacować itp. sobie« = extimare a. pensare sibi JanStat [szyk
zmienny] (11): czo wſchithko schaczuye sobie iako dwie sczie zlo-
tich MetrKor 59/77; powodowa ſtroná iáko ſobie ſzkody oſzácuie/
ná tym przyśiądz ma. SarnStat 1181; któré rány ſzácuie ſobie ná
cztérdźieśći grzywien pieniędzy/ álbo iáko práwo ſkaże SarnStat
1243, 1243 [3 r.], 1244 [3 r.], 1245, 1246.

»taić itp. w sobie« [szyk zmienny] (16): BierEz I4v; ieſli cie też
rzewniwość ku gniewu powiedzye/ Sćiſkay zęby tay w ſobie
BielKom G4v; BielKron 17v, 71v, 112v, 213v, 243v; Animam com-
primere, Dech w ſobie zátáią. Mącz 320d, 10b, 446d; GórnDworz
Cc6; RejPos 339; GosłCast 27, 47; SapEpit A3v; A choć chciáłá
[Dydona] zatáić w ſobie tey niewoli/ [...] Wſzakoż przedſię iey
ſioſtrá wrychle obacżyłá/ Iże do Eneaſzá ſwe ſerce ſkłoniłá. Pudł-
Dydo A3.

»sobie uprosić itp.« [w tym: sam sobie, sobie sam (4)] = petere
sibi PolAnt (62): thedy thakowy czlowyek ma proszycz szobye
lysthv. v thych tho stharoſth pogranycznych MetrKor 34/134;
PatKaz I 14v; BielŻyw 132; LibLeg 11/133; SeklKat C; RejKup
k4v; DiarDop 107; LubPs Fv; GroicPorz e2v; BibRadz 1.Reg 1/20;
Gdy iuż miał być śćięt/ vproſił ſobie v kſiążęćiá áby wolno ſzedł ná
śmierć BielKron 321v, 28, 109v, 132, 139v, 258v (10); że kiedy
złodzieiá tráćić wiodą/ ieſli wſzetecżnicá iáwna prośi go ſobie zá
mężá/ gárłem tákiego dáruią. GórnDworz R6, R5v; HistRzym 13v;
ábowiem on [Pan] ieſzcże hoyniey y obficiey to będzie vmiał
ſpráwić nád wami/ niżlibyſcie wy to ſámi ſobie vprośić vmieli.
RejPos 46, 1, 46 [2 r.], 68v [2 r.], 132v, 133v [2 r.], 145v, 271; Rej-
Zwierc 50, 154v, 201; BudBib 1.Reg 12/17, 19; KochOdpr B3v;
SkarŻyw 90, 133, 167, 242, 305 [2 r.] (9); ActReg 138; GrabowSet
C, E; Niektórzy dwu woźnych do wiziiéy vpraſzáią ſobie SarnStat
1285, 172, 174, 399, 526; SkarKazSej )(2, 633a; CiekPotr 54;
PaxLiz Ev; SkarKazSej 689a.

»sobie uzurpować« (3): jakowe obciążenia stany pospolite
cirpią od zwierzchności tej Panow Duchownych, ktorą sobie oni
nad wszemi uzurpować chcą Diar 29; WujJudConf 5v; SarnStat
1199.

»sobie uży(wa)ć itp.« [szyk zmienny] (18): Iuż o teń [!] ſtrách
nic niedbaymy Hoynie ſobie vżywaymy BierEz M3v; Vżywieſz
ſobie onego wdzięcżnego pomiernego ſpokoynego á záwżdy weſo-

łego żywotá ſwoiego. RejZwierc 127, 67, 82v, 86, 94, 110 (14);
Strum H4v; PaprPan Bbv; KlonFlis G4.

»wabić itp. k(u) sobie« [w tym: sam ku sobie (1)] (8): RejJóz
C7v; KromRozm I D2v, D4v; Ano go obłudny ſwiát pięknie k ſobie
wabi RejWiz 190; BibRadz Luc 5 arg; Iezus Kriſtus [...] ſam nas ku
ſobie [...] wabić á námawiáć racży RejPos 313; ArtKanc N17v;
GórnTroas 27.

»wezwać itp., wołać itp. k(u) sobie« [szyk zmienny] (9:4):
WróbŻołt 49/1 [2 r.], Q3; przyzow kſobie miły pánie dobrotliwoſć/
á miłoſierdzie twoie RejPs 35v, 74v; SeklKat A2v; MurzNT Luc
18/16; BibRadz Prov 9/15; Aż Pan pothym vżaliwſzy ſie onego

vpadku iego [...] záwołał go k ſobie. RejPos 101, 160v; ArtKanc
A10, C17; Czy z choroby/ czy ták chcąc/ śmierći kſobie wzywa?
GosłCast 27.

»wieść itp. za sobą« = avertere post se Vulg [szyk zmienny]
(13): ſlepi ſámi będąc/ ſlepe niebożątká zá ſobą do piekłá
wiedziećie. KrowObr 194v, C2, 8v, 202, 234; RejPos 170v;
GórnTroas 22; nas lud wierny Boży zá ſobą też prowádźićbyś
chciał BibRadz *2v; OrzRozm A4v; OrzQuin Z3; Po nim powſtał
Iudás Gálileyczyk [...] y vwiodł lud zá ſobą (marg) zá ſobą wiele
ludu. (–) WujNT Act 5/37, s. 483.

»sobie wymowić itp.« [szyk zmienny] (24): RejWiz 14; Leſtká
Biáłłego wybráli ná Monárchią Polſką/ [...] wymawiáiąc tho ſobie v
niego/ áby wygnał Goworká Woiewodę Płockiego BielKron 357v,
172, 261v, 304, 353, 391v; HistLan C4; RejZwierc 201, 239v; Biel-
Spr 39; Strum F2v, K3v; vczywy barthoſz swarka wymowyel szo-
byę chmelnyk do zywotha ſwyego ZapKościer 1583/38, 1583/37,
1584/43 [2 r.], 1585/62v, 1586/65; SarnStat 1271, 1277; Sieb-
Rozmyśl [M]; CiekPotr 14, 58.

»wziąć (a. brać) itp. sobie, do siebie, k(u) sobie« [w tym: sam
sobie (1)] = wziąć w różnych znaczeniach, zwłaszcza na swój
użytek; assumere sibi Vulg, PolAnt JanStat; sumere a. tollere sibi
Vulg, PolAnt; accipere a. capere sibi PolAnt; pro se recipere a.
tollere JanStat [szyk zmienny] (136:9:6): BierEz Cv; OpecŻyw 166;
BielŻyw 157, 161; BierRozm 21; LibLeg 7/35; WróbŻołt 82/13;
RejPs 24v; ComCrac 12v; pyenyadze kthore przinym nalayzl [...]
kv ſobye yeſth zabral LibMal 1543/74; pyenyedzi ylyecz ych
potrzeba bądzie ſobye nabyerzs. LibMal 1551/163, 1543/75,
1554/183v; RejJóz C; RejKup e7, z3v; ZapWar 1549 nr 2662;
KromRozm III G7v; Posłowie spisek on o egzekucyji odłożenia ku
sobie wz(i)ęli Diar 31, 50, 63; Wſſytkę ſſyrokość zyemie weźḿ w
oſiádłość ſobye. LubPs B2, V6v, dd4, hh3v; GroicPorz kk2v;
RejWiz 125v; Leop Gen 14/21, Esth 2/13, Ze 37/16, Zach 11/7, 15;
UstPraw E4, F; RejFig A8v; Wroć mi ludźi/ á máiętnośći ine po-
bierz ſobie [cape tibi]. BibRadz Gen 14/21, *4, Lev 7/31, 33, 15/14,
Num 34/14 (9); nábierz ſobie wonnych rzecży co nalepſzey woniey
BielKron 33v, 31, 53, 57v, 96, 375v (9);Mącz 187a; weźmieſz ſobie
dármo v mnie wody żywotá wiecżnego ná ochłodzenie ſwoie.
RejAp 195, [Ff5]; wzięliſmy ſobie owa ſwowolnie my męſzcżyzni/
iáko zwirzchność nád białegłowámi GórnDworz Z7v, Z8; HistRzym
[2], 3, 16, 32, 79, [89]v; wiele inych náuk s tey roſpráwy ſwiętey tu
ſobie wziąć możemy. RejPos 45, 58v, 61v, 72v, 79v, 233, 285v,
333; RejPosWiecz2 93; BielSat G4; RejZwierc A2, 185v, 197v;
BielSpr 63; RejPosWstaw [1432]; BudBib Gen 6/21, Ex 12/3, Deut
4/34, 22/7, 4.Reg 12/5 (13); Strum N3; BudNT przedm a3v, Act
26/18, Rom 13/2; SkarJedn 133; SkarŻyw 52, 134, 283, 453; Pas
ſrebrny i pierſćięn ktory do ſiebie wziąl Piotr Goſtomſki [...] Zap-
Kościer 1579/1, 1580/5, 15, 1584/48v, 1585/56, 1596/85v; MWilk-
Hist H3v; StryjKron 170, 477; PudłFr 78; GórnRozm Iv; AcReg
173; Pan zábrawſzy to do śiebie/ Ekonomá ma poſłáć/ weryficowáć
ony Regeſtrá GostGosp 4; Phil 3; GrabowSet S4, T4v; LatHar 381,
731; WujNT Luc 19/12, Hebr 5/4; rzeczy/ którékolwiek zoſtáwił
vćiekáiąc/ pánu ſwému będźie wolno ſobie zábráć SarnStat 657,
*5v, 62, 135, 355, 416 (20); iż káżdemu piſmo ś. łácne/ y ſłowo
Boże y táiemnice iego otwárte ſą/ y káżdy ſam ie ſobie bráć/ ſam ie
rozumieć może. SkarKaz 81a, 206a, 240b, 244b [2 r.], 245a, 422a;
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Y dla tegoż táką ſobie wolność/ do lekkiego vważánia krolewſkiego
máieſtatu bráć mamy? SkarKazSej 692b; KlonFlis H5; SzarzRyt D3.

»wziąć (a. brać) sobie« [w tym: na co (31)] = odroczyć (od-
raczać) a. uzysk(iw)ać odroczenie; recipere sibi JanStat [szyk
zmienny] (44): Xánt też tego nie rozumiał/ Dwá dni ſobie ná
rozmyſł brał BierEz E4; ComCrac 18, 19v; RejKup z7; Diar 83;
ktorą [żałobę, tj. oskarżenie] pozwány wyſłyſzawſzy/ może ieſzcze
chceli ſobie wziąć do dwu Niedźiel ná odpowiedź. GroicPorz ſ2v,
ſ3, ſ3v, t; UstPraw Cv, C2v, C3v, G3v; Głogowiánie ná rokowániu
wźięli ſobie do piątego dniá BeilKron 351v, 21v, 75v, 105, 139v,
196 (10); Sumamus spaciem ad cogitandum, Weźmimy ſobie czás
ná rozmyślenie. Mącz 404c, 163a; ácż przed tym [królewna] zá-
wżdy mężá poiąć wnet odmawiáłá/ ále ná ty słowá/ wzięłá ſobie dni
ná rozmyślánie. HistRzym 35v; KuczbKat 329; RejZwierc 200v,
244; y wzieli sobie Litwa y na deliberatyą y naspisſowanie tych
rzeczy ActReg 73; gdy go oco proszą narozmyslenie sobie bierze do
iutra aby się znimi rozmowił ActReg 157; wolno bywáło Sędźióm
Grodzkim ná pytánie ſobie bráć do 16. niedźiél ſądząc. SarnStat
488, 198 [2 r.], 569, 575, 791 [3 r.], 813 (13).

»wziąć (a. brać) itp. sobie [kogo]« = wyb(ie)rać do pełnienia
określonej funkcji; tollere sibi HistAl; accipere secum Vulg [szyk
zmienny] (23): BierEz N; PatKaz II 43; RejJóz L2v; RejKup ee5;
HistAl B; APpellowáć żaden niemoże [...] od Sentencyey Iedna-
czow/ ktore ſobie ſtrony s ſpolnego zezwolenia biorą. GroicPorz
cc2v; BibRadz I 88c marg, 1.Reg 25/43, 2.Par 36/1; OrzRozm H3;
BielKron 143; Weźmiſz ſobie do rády ony co naprzednieiſze pány
RejZwierc 146c; BudBib 4.Esdr 14/23; iako ich [niebezpieczeństw]
zbędziemy? Iedno gdy weźmim ſobie Paná ſurowego. MycPrz I C3,
A4v, Cv; WierKróc B2, B2v; PaprPan Bv, S; SkarŻyw 107; Tenże
Irzyk Krol czeſki arbitrem álbo iednaczem brał ſobie záwżdy
Kázimirza StryjKron 627; SarnStat 584, 1073, 1255; KlonWor 60.
[Cf a. »sobie wybrać«]

»wziąć (a. brać) sobie ([co])« [w tym: za co (7), w co (3)]
= traktować, uznawać; sibi transferre Modrz [szyk zmienny] (14):
wźiął ſobie w obycżay/ że nigdy nie iadł áż pierwey [...]/ tablicżki
od Mátki o nim nápiſáne oglądał HistRzym 35v, 18v; RejPosWstaw
110v; ModrzBaz 6, 54; on to ſobie zá zápłátę y náwiętſze páńſtwo y
cżeść wziął SkarŻyw 115, 89, 106, 178, 207; CzechEp 15, 328; nic
ſobie wyſokiego nád kápłany krolowie nie bráli SkarKazSej 679b.

»wziąć (a. brać, a. wzywać, a. mieć, a. prosić) itp. sobie na
pomoc (a. ku pomocy itp.), szukać (a. nie znaleźć) wspomożenia;
wziąć (a. brać, a. prosić, a. wezwać) k sobie na pomoc« [szyk
zmienny] (61:2;7): pana Boga wzyway nalepſzego lekarza ſobie ku
pomoczy FalZioł V 95, V 66; SeklKat X; A komu ſye dáwá
podmocz Niech go ſobie má napomocz RejKup o3v, ſ6v; LubPs Dv,
Z5v; Dyabłow ná wſpomożenie ſobie wzywał KrowObr 37v, 209v;
BibRadz *5v, 1.Mach 11/60; wezwał k ſobie cżterzech krolow ná
pomoc Amoreyſkich. BielKron 47v; ktory [Narses] przywiodſzy z
Niemiec Longobárdy ſobie ná pomoc/ poráźił Gotſkiego krolá
Totyllę BielKron 162v; Słyſzac Rzymiánie okrućieńſtwo Attile/
zbieráli ſie pprzećiw iemu proſzęcy też k ſobie ná pomoc Teodoriká
krolá Gotſkiego BielKron 298, 13v, 59, 60v, 222, 240 (16); Mącz
92b; Tu iuż trudno ſobie bráć ná pomoc ony mſze/ álbo ony
wymyſlone zaſługi/ álbo przycżyny cżyie RejAp 124v, Bb3v, 54,
55v, 102v, 110v, 120v; HistRzym 114v; iuż ſie nie dokołáceſz/ iuż
tám nigdy nie znaydzieſz żadnego wſpomożenia ſobie. RejPos
181v, 78v, 121 [2 r.], 121v, 130v, 184 (10); BiałKat 193v; Co ſobie
ſtárzec do poććiwego żywotá ná pomoc bráć ma. RejZwierc 127,
B2, 12, 115v, 128, 261v (10); BielSpr 11, 76; BudBib Iudith 9/3; aſz
ná oſtátek on Ian Siedmigrodſki muſial Turkow ná pomoc ſobie
wezwáć MycPrz II B4v, I C4v; ModrzBaz 55; SkarŻyw 58; Czech-
Ep 423; ReszPrz 9, 42; Ze ſkromi ſwe ſwowoleńſtwo/ [...] proſząc
ná pomoc ſwiętego/ Duchá ſobie Páńſkiego. ArtKanc L19v; ActReg
20; CzahTr B4v.

»wziąć (a. brać, a. kłaść) itp. sobie (na a. za) przykład (a. (za)
wzor(ek), a. ku przykładu)« = exemplum sibi proponere Modrz

[szyk zmienny] (38): y tho sobie za przikład [kła]dącz, [...] siedno-
czilichme śie ListRzeź w. 22; wezmi ſobie na przykład przygodę
moię BielŻyw 154; GliczKsiąż A4v; LubPs N; niewiem by inne
ſądowne Lawnicze mieyſce było/ s ktorego by ſobie inne Miáſtá y
Miáſteczká kſtałt y wzor ku náſládowániu mogły bráć/ iáko s
Krákowſkiego GroicPorz C2v, B; prozno theſz maćie ſobie bráć
kośćiol Sálomonow/ ná przykład KrowObr 102v; Leop 2.Cor 7/2;
RejZwierz 141v; BibRadz I 8b marg, 13b marg; SarnUzn B7v; bierz
ſobie przykład z onych ſwiętych Apoſtołow iego RejPos 123v, 4v,
33, 39v, 138v, 206 (9); RejZwierc Av, 119v, 199 [2 r.]; BudNT Kk3;
StryjWjaz A2; ModrzBaz 10, 13v, 116; SkarŻyw 103; NiemObr 16;
Skąd może káżdy pijánicá ſobie wzorki wybieráć WerGośc 232,
269; BielRozm 8; PaprUp E2; WujNT Iac 5/10; niech przykład
biorą inni ſobie. Ludźie ktorym nie táyne będą ſpráwy moie Czah-
Tr I2v.

»sobie wziąć (a. pojąć, a. obierać) w małżeństwo (a. w mał-
żeński stan)« = poślubi(a)ć [szyk zmienny] (6): Lecż to inna/ gdy
kto Chrześćiáninem będąc/ niewiernego ſobie y Heretyká/ zá
towárzyſzá w małżeńſtwo obieráć chce. SkarŻyw 153; A ieſzcze zá
żywotá Olechowego opiekuná ſwego poiął ſobie [Ihor] w małżeńſki
ſtan Olchę Práwnuczkę Goſtomiſſelowę StryjKron 121, 130; Kołak-
Cath Bv, B2v; GDy kto ſobie weźmie w małżeńſtwo [copulat sibi
matrimonialiter JanStat 570] Pánnę álbo dźiéwkę á vmrze [...]
SarnStat 632.

»wziąć (a. brać) itp., (przy)oblec na się« [w tym: ks(z)tałt (12),
naturę (7), osobę (7), postawę (4), sposob (3), obraz (2), personę
(2), postać (1), przyrodzenie (1)] = zmieni(a)ć się, przyb(ie)rać
cechę; upodobnić (upodabniać) się; sta(wa)ć się kimś a. jakimś
[szyk zmienny] (80:3): OpecŻyw 134v, 151; ktorzyſcie ſię wimie
Chriſtvſowe ochrzcili Chriſtvſaſcie na ſię wzięli SeklWyzn d4, d4;
SeklKat O4v; on [Jezus] kſztałt sługi a niewolnika na śię przyoblekł
MurzHist F; BielKron 1v; Mimus, Który náſię bierze cudzą oſobę/
błazen. Mącz 161a, [169]b, 239b; RejPos Bv, 115v. 162v, 193v,
314; BiałKat 303v;WujJud 236; BiałKaz D3v; CzechRozm 57, 57v,
261v; [szatan] Wziąwſzy ná ſię oſobę wężową/ pocżął z niewiáſtą
rozmawiáć SkarŻyw 260, 2, [237]; Czy człowieká zrzućiwſzy/ y
myśli dźiewiczé/ Wźięłáś ná ſye poſtáwę/ y piórká ſłowiczé KochTr
10; y tákie y owákie przemienienia/ y kſztałtow ná ſię bránie: to
Aniołá/ to mężá CzechEp 216, 214, 316 [4 r.]; ReszPrz 76; ArtKanc
A12v, C3v, P6v; Przyſzedłem ná pułnocy, wźiąwſzy Cieklińſkiego
Oſobę zacną ná ſię CiekPotrHerb )?(3; CzahTr F4v; GosłCast 59.
Cf »wziąć na się ciało człowiecze«.

»wziąć (a. brać) itp. na się ciało (a. kształt, a.naturę, a. postawę
itp.) (człowiecze(-y, -ą) a. ludzkie(-i, -ą)), człowieczeństwo; oblec
na się ciało« [o wcieleniu Chrystusa] [szyk zmienny] (31:13;1): ien
wſtąpil w trzewa dziewicżée/ wziąl na ſię cialo cżlowiecżée. Opec-
Żyw 161; PatKaz II 52v; WróbŻołt 34/13; potemeś tu raczyl wziąc
naſię czlowieczenſtwo naſſe RejPs 68v, 106, 130v, 144v, 164v,
172v; SeklWyzn Bv; SeklKat O3v; RejKup Z; KromRozm I K4;
KromRozm II b2v, x4; KromRozm III B2; KrowObr C3, 51v;
BibRadz I 351b marg; BielKron 134; GrzegRóżn O2; SarnUzn F4;
LeovPrzep E4; RejPos 13, 106, 148; KuczbKat 30; WujJudConf
23v, 45; CzechRozm 44v; SkarŻyw 408, 484; CzechEp 292; Resz-
Prz 76; ReszList 146; [Chrystus] oblokł ná śię miłe náſze biedne
ćiáło/ áby Oycu zá nas doſyć vdźiáłáło. ArtKanc B19v, A4, L8v,
N7; LatHar 466; WujNT 687; [Chrystus] wźiął ná ſię náturę czło-
wieczeńſtwá náſzégo z naświętſzéy pánieńſkiey krwie twoiéy
SiebRozmyśl G2v; WitosłLut A6v; SkarKaz 7a, 608a.

»wziąć (a. brać) itp., włożyć na się« [w tym: na się sam, sam na
się (3)] = przejąć (przejmować) odpowiedzialność za cudze czyny;
ująć się za kimś; in se recipere Mącz, Cn; in se traicere Mącz;
accipere a. recipere ad se, transferre in se Cn [szyk zmienny]
(54:4): PatKaz III 130v; Iedno jeden uaṡ [lege: nasz] mily pan
Ktory naſię złaſky wzał ſam Naſſe grzechy/ y wyſtępky RejKup S,
o2v, Q, Dd, dd2v; KrowObr 208v; PAnie krzywdę moię weźmi ná
ſię/ przećiwko thym ktorzy ſię wádzą ze mną [Iudica Domine
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iudicantes me] BibRadz Ps 34/1, Thren 3/58; BielKron 36, 463;
Crimen in se recipere, Winę cziyę ná ſie prziyąć. Mącz 36c, 37c,
264b, 419b; RejAp 144v; GórnDworz O7, V v; iákoby to był wielki
dziw/ gdyby iáki krolewic ſwiátá tego záſtąpił kogo/ áno go ná
hániebną ſmierć wiodą/ ſ ſam to przyiął ná ſię RejPos 21; gdyż on
wzyął ná ſię vpadek nędznego ſwiátá tego RejPos 120, 14, 16v, 19,
30, 33 (25); RejPosWiecz3 98; CzechRozm 209v, 219; Przetoſz kto
mężoboycę zábije/ grzechy iego ná ſię bierze SkarŻyw 263, 238,
263; CzechEp 187; ReszPrz 82; WerGośc 208; ArtKanc D8, E10,
P4; Lecz to przeklęctwo przyiąwſzy ná ſię Chriſtus/ wybáwił nas od
niego. WujNT Gal 3 arg, 303 marg, Philem arg.

»wziąć (a. brać) itp., kłaść (a. włożyć) na się« = dozna(wa)ć
jakiegoś losu, doświadczyć czegoś; przystąpić (przystępować) do
jakiegoś grona (często przez symboliczny znak) [szyk zmienny]
(46:6): RejPs 142v [2 r.]; Ktore ſą zle vczinki tego articulu? (–)
Niewierzić ze byſmy niemiely wſtacz zmartwe á prziyąć naſię cialo
v wielbione SeklKat R2; Weście mé iarzmo na śię [Tollite … super
vos] MurzNT Matth 11/29; KromRozm III M4v; LubPs P6v marg;
BibRadz Is 53/4; ktoremi [znakami] zwodził ludzi ony kthorzy bráli
ná ſię piątno beſtiey RejAp 162v, 163, 173v; [...] vpomináiąc nas
wſzytkych/ ábychmy bráli ná ſię zakon ten twoy RejPos 170v, 33,
49v, 116, [154], 287, 289; BiałKat 243v; iż Pan Bog chćiał przyiąć
ná śię niſkość y krewkość ćiáłá náſzego KuczbKat 35, 35;
CzechRozm 51, 225v, 226, 232v, 240v (9); A on okrutnik kazał ie
rozmáićie męcżyć y pośćináć. Oni krzyż S. ná ſię kłádąc/ ochotnie
ſzyie podáli. SkarŻyw 21, 22, 30, 32, 159, 195, 394 [2 r.], 552;
CzechEp 106, 368, 416; NiemObr 10; ArtKanc E8v, I19v, P4v, P7;
Potym włoż zá ſię známię Krzyżá S. LatHar 135; WujNT Matth
11/29, Mar 8 arg; KlonKr C; KmitaSpit A3; kto go [Syna Bożego]
miłuie/ z wielką chęćią nie tylo ie znośi/ ále bez nich teſkni/ y
ochotnie ie [nędze] ná ſię bierze SkarKaz 488b.

»ciało na się wziąć« = przytyć [szyk zmienny] (2): ModrzBaz
[38]v; Co ma być [dobry] koń/ niech ieno weźmie ćiáło ná śie.
WyprPl B3v.

»wziąć (a. brać) na się, sobie urząd« [szyk zmienny] (19:1):
Chceſzli weſele á rozumnie żyw być niechciey wielkich vrzędow
brać naſię BielŻyw 130; RejPs 143, 145; RejRozpr C3; RejKup b7;
OrzList c; BibRadz I 121b marg; Mącz 63a; SarnUzn F4; RejPos
235, 240v, 275; A ták poććiwy cżłowiek/ ktoryby ták zacny vrząd
[...] ná ſię wziąć miał/ pewnie ſie ma rozmyſlić czo ná ſię bierze
RejZwierc 37; WierKróc B3; ModrzBaz 45; SkarŻyw 167, 211, 212,
479; Miniſtrowie kácerſcy biorą ſobie vrząd kazánia y ſzáfowánia
Sákrámenty/ oprocz dozwolenia przełożonych kośćiołá powſzech-
nego.WujNT 452.

»sobie zacząć« [szyk zmienny] (5): GliczKsiąż L3v; bobyś ſobie
iſcie nierowną walkę á nie dobrą ſpráwę zácżął. RejPos 31; KlonŻal
D4v; my zá tę łáſkę tobie/ zácżniem wdźięcżne pioſnki ſobie.
ArtKanc P19v; GórnRozm Bv.

»w sobie zakrywać itp.« = nie okazywać (4): ſwoię żaloſt w
ſobie cirpliwie przykrywál OpecŻyw 13v; BielKron 258; iż prze-
ſtrzega ſercá náſze/ áby w ſobie zákrywáły to ſwięte naſienie ſłow
ſwiętych á náuki iego RejPos 64v; SkarŻyw 593.

»sobie zasłużyć itp.« [w tym: sam sobie (1)] [szyk zmienny]
(97): OpecŻyw 107, 125, 145, 188; PatKaz I 8v; PatKaz III 152;
WróbŻołtGlab A3; RejPs 30v, 76, 108, 110v, 113v (9); SeklWyzn
b4v; RejKup cc6v, dd7v; KromRozm I I; KromRozm III E3, Q4;
iákoby kxiądz w Ornat obletzony y przybrány/ miał ſobie przes to
od Dijabelſkiego pokuſzenia/ zaſlużyć obronę. KrowObr 106, 57,
95v, 97, 98, 103 (20); BibRadz I 12b marg; OrzRozm N3v; RejPos
307 marg; WujJud 64, 96v, 107v, 112, 112v (12); WujJudConf
107v; CzechRozm 214v; KarnNap Gv; SkarJedn 185; KochPs 39;
wſzyſcy ſobie rowni w vmyſle y w męce/ rowną teſz zapłátę ſobie
záſłużyli. SkarŻyw 206, 260, 294, 335, 337 [2 r.], 519, 560;
CzechEp 84; KochEpit A3v; BielSenJoach 4; ArtKanc N7, Q5;
ActReg 47, 107, 110; nie záſługuią ſobie tákowi żadney pochwały/
ktorzy miáſtho obrony rozmnażánia pożytkow ludzkich/ ſámi ie

wydzieráią Phil Q3, B2; KochFrag 50; LatHar +8v, 447v; WujNT
633, 688 [2 r.], 697, Yyyyy, Zzzzzv; SarnStat 136, 450; SiebRoz-
myśl A, L4v; Ale poſłuſzeńſtwo pełniąc wiele ſobie v Páná Bogá
wyſługuiem SkarKaz 121a, 347a, 352a; GosłCast 55.

»sobie zatrzyma(wa)ć« = pro se obtinere JanStat (3): áż im
[sędziom] ſkóry báránkowé będą dáné: ktoré máią ſobie zátrzy-
máwáć/ ieſli pokażą ſąd ſwóy bydź ſpráwiedliwy. SarnStat 560,
471, 668.

»sobie (z)(h)ołdować itp.« (12): KrowObr 33, 235; BielKron
179v, 180v, 274v, 402; tylko hoynością ſwoią wiele był Litwy y
Ruśi [Witołd] ſobie zhołdował. StryjKron 568, 662; PaprPan L3;
PaprUp L3;WujNT 498 marg, Zzzzz; CiekPotr 18.

»sobie zmyślać itp.« [w tym: sam sobie, sobie sam (11)]
= excogitare sibi PolAnt; sibi confingere Modrz [szyk zmienny]
(244): SeklWyzn b4v; RejJóz A7; Moich vſtaw za niċ maią Ine ſobie
wýmyſayą. RejKup b7; MurzNT 38v; KromRozm III G4; Diar 28,
60; LubPs gg4v; Dla roſkoſzy dotzeſney bezzeńſtwo Papieznicy
ſobie zmyſlili. KrowObr 225 marg, A4 [2 r.], 6, [3 r.], 6v, 7, 7v
marg (51); co tám dzyáłamy/ Wſzytko ſobie ſwowolnie ſámi
wymyſlamy. RejWiz 184v, 182v; OrzList c; BibRadz 2.Esdr 6/8;
zmyſlił ſobie niemoc/ y prośił oycá áby ſioſtrá Thámmar przy nim
byłá w chorobie iego BielKron 71, 3, 46, 47v, 58v, 98 (16);
GrzegRóżn D2, G3, Iv, O; Mącz 14a; RejAp 68 [2 r.], 71, 196v;
GórnDworz T6; cięſzko im odſthąpić onych łácnych drog/ [...]
ktorych ſobie náwymyſláli rzkomo ku zbáwieniu ſwemu RejPos
85v, 29v, 43v, 44, 63v, 70 (31); RejZwierc 111v, 126, 259, 260v [2
r.]; BielSpr 49; KochMon 32; WujJud 75v, 219v, 256v; WujJudConf
9 [2 r.], 10v, 30v, 212v, 229v (9); RejPosRozpr b3; RejPosWstaw
[1102]v; nie było (ták) iáko ty powiedaſz/ ále to ſam ſobie
wymyſlaſz [de corde tuo tu fingis ea]. BudBib 2.Esdr 6/8, Am 6/5;
CzechRozm 6, 7, 7v, 10, 13v (27); ModrzBaz 7v, 37v; SkarJedn
156; Więc ſobie twarzy ſmutné/ Y mowę zmyśláli Nabożną/ ále
ſercá nic nie przykłádáli KochPs 116, 25, 129; SkarŻyw 270;
MWilkHist L2; StryjKron 16, 59, 145; Wieleć ſobie cżęſto ludźie z
nienawiśći/ wiele z fałſztwey záocżney powieśći przećiw drugim
zmyśláią/ co iáko żywo nigdy nie było. CzechEp 95, 17, 20, 34, 56
[2 r.], 76 (44); NiemObr 98, 119; ReszPrz 78, 85; Iednák álbo
miłość zmyśla ſny ſámá ſobie/ Albo y ty niechceſz/ bych miał
zwątpić o tobie. KochPieś 10; KochSob 66; Calep 495a; GrochKal
5; WujNT [405], 526, 777; JanNKar Dv; SarnStat 142; KmitaSpit
C6; CiekPotr 69; GosłCast 58; ZbylPrzyg A3v [2 r.], B3.

»sobie zostawić itp.« [w tym: sam sobie, sobie sam (6)] [szyk
zmienny] (52): RejRozpr D3; RejJóz A5v; RejKup o7, r5; Krom-
Rozm III K2; Pan bog mię ieſt ſłowem ſwym poſtáwił/ Tylko ſobie
ſam wiecżnoſć zoſtáwił BielKom F8v, F8v; Diar 38, 86, 95; LubPs
T5v; Ale ieſli to wſzytko w tákiey mocy ſpráwił/ Wierz mi żeć ſobie
więtſzą ná wſzytkim zoſtáwił. RejWiz 136v, 113v, 137, 148v, 153,
154v; BibRadz I 2a marg, Gen 39/9; wroćił mu [królowi
duńskiemu] co pobrał y ziednał ſie ſnim/ zoſtawiwſzy ſobie nád to
niektore wyſpy BielKron 340, 382; Mącz 209a; gdyż iedno ſobie
ſam Pan zwirzchnośći niebieſkiey zoſtáwił táką chwalę y ſwiętemu
imieniowi ſwemu RejAp 114v; RejPos 5v, 191v, 247v, 337v, 348v;
RejZwierc 38, 140; WujJud 157v; CzechRozm 195, 211, 212v, 213;
ModrzBaz 48, 137v; SkarŻyw 173, 412; CzechEp 123, 151;
NiemObr 61; ArtKanc T9; OrzJan 101; WujNT 415; SarnStat 138,
241, 323, 530, 1012, 1022, 1189.

»po sobie zostawić itp.« = post se relinquere Modrz [szyk
zmienny] (145): Owa pierwey mąż vmárł był/ Zonę po ſobie zo-
ſtáwił BierEz Q4v; OpecŻyw 91, 188v; Był [Warro] żyw CX. lat/ á
wiele kxiąg po ſobie zoſtawił BielŻyw 128, nlb 6, nlb 9, nlb 10, nlb
13 [2 r.], 113; 139; xięgi polſkie będą wydane ku pocieſze y ku
pobudzeniu na cznoti dobre, paniam ktore ſwą ſprawą chceą [!] po
ſobie dobrą ſławę zoſtawić GlabGad A3; LibLeg 7/36; RejPs 134v,
165v; RejRozpr K3v [2 r.]; RejJóz F4; SeklKat A2v [2 r.], Lv;
RejKup cc2v; HistAlHUng A2v; MurzNT Mar 12/19; KromRozm II
yv; KromRozm III M2; BielKom kt, B3; GliczKsiąż Bv, N8;
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GroicPorz C3; OrzList h3v; BibRadz I 451a marg, Eccli 39/13;
OrzRozm C2, M4v, R4v, R4v; Leo ſiodmy był papieżem trzy látá y
ſześć mieſięcy/ nic ſławnego po ſobie nie zoſtáwił. BielKron 174,
10, 27, 45v [2 r.], 50v, 59 (52); Haereditatem fratri transmittere,
Máyętność brátu po ſobie zoſtáwić. Mącz 227c, 175b; OrzQuin R3;
GórnDworz G4; RejPos 272v; RejZwierc 81v, 161v; WujJud 171;
WujJudConf 22v; BudBib Eccli 44/8, 2.Mach 4/29, 9/23; MycPrz I
A2v; CzechRozm 74, 140, 151v, 225; KarnNap F3; PaprPan C2v,
Ddv, Dd3, Dd4v; ModrzBaz 47 [2 r.], 74v, 130v; ktory [następca
Chrystusa] iż ieſt śmiertelny/ inne iáko dzieći duchownym rodze-
nim po ſobie zoſtáwuie. SkarJedn 82; StryjKron 91, 210, 270, 330,
452; CzechEp 48, 336; iż [św. Piotr] w Rzymie ſtolicę ſwoię
fundował/ ná ktorey namieſtniká Clemenſá po ſobie zoſtáwił
NiemObr 51, 29, 66 [2 r.]; KochFr 27; KochMuza 28; KochTarn 75;
PudłFr 61; PaprUp G2; Phil M4; GórnTroas 22; KochCz A2v;
KołakCath A4v; KołakCathOkuń A2; KołakSzczęśl B4; WujNT
397; JanNKar D3; PowodPr 19; Słowo y rozumienie náſze mija nic
po ſobie nie zoſtáwuie. SkarKaz 485a; KlonWor 62; PudłDydo A3v.

»sobie żywność (a. chleb itp., a. na żywność, a. czym by był
żyw) zarobić itp., zasłużyć itp., zdobyć« [w tym: zasłużyć ani
zarobić (1)] = zarobić na utrzymanie [szyk zmienny] (10:2:1):
ComCrac 20v; Bo nie zawsze chłop nasz sobie chleba zarobi
DiarDop 114; áby z duchowyeńſtwá żywnosći á wychowánya
ſobye zdobył GliczKsiąż O5; GroicPorz k4; BielKron 462; áby [...]
wyſługować ſobie pożywienie/ pracą ſwoią vmiał. SkarŻyw 346, 56,
244; á on niech ſobie wyrabia cżymby był żyw GostGosp 36; ſądem
Duchownym ma bydź ſądzona znędźiáła/ która ſobie ſtráwy zárobić
nie może [victum sibi emereri atque elaborare non potest JanStat
237]. SarnStat 214, 517, 927.

»sobie (z)wyciężyć« [szyk zmienny] (4): Devincire sibi aliquem
beneficiis, Zwiciężić kogo ſobie dobrodźieyſtwy. Mącz [497]b;
Pátrz záſię pogáńſkich krolow/ thák iákoś y wyſzſzey ſłyſzał/ cżym
ſobie wyciężyli poddáne ſwoie. RejZwierc 45; Calep 303a; Sap-
Epit B4v.

»sobie żądać itp.« = exoptare sibi Mącz [szyk zmienny] (16):
GroicPorz i4, v, bb3; Mącz 257d, 440b; co ſobie cżłowiek ieden od
niey [natury] żędáć może/ to wſzytko iemu dáłá GórnDworz B7;
Potym Kſiążętá możne żądáli ſobie poſlubić krolewnę HistRzym
13v, 103; KuczbKat 350; RejPosWstaw [213]; niech ſie to z tobą
ſtánie cżego ſobie żądaſz CzechRozm 66v, 113, 250v; WysKaz 1;
[...] ſobie nabárźiéy tego pożądáiąc/ By z tego nic nie było
GosłCast 56; SzarzRyt C4v.

»sobie żebrać itp.« [szyk zmienny] (4): RejKup dd6v; á iákoż
nam przyść ku tey miłośćiwey obronie á opiece iego/ [...] ieſli ſobie
tego pokornemi á wiernemi prośbámi ſwemi nie vżebrzemy v niego
RejPos 132v; CzechRozm 251v; ręce śćiągnę obie Ku niebu/
żebrząc z góry czáſów lepſzych ſobie. GosłCast 20.

α. »sobie« zastępuje lub uzupełnia przydawkę „swój” przy
rzeczowniku osobowym dopełnienia bliższego a. dalszego (335):
Niewieſz iż to źwierzę wſzyſcy chwalimy/ Zá Bogá ſobie licżymy
BierEz G2v; ſyn bozy z wyecznoſzczy poſzwyączyl tą mylą panną
matką ſobye PatKaz II 40; LibMal 1546/112; SeklKat V3; Diar 87;
Chceſzli Bogu y ſobie/ być przyiaciel práwy. RejZwierz 133;
BielKron 98; GrzegRóżn I4v [2 r.]; A wnetki powyſzſzyli go ſobie
wſzyſcy krolem. HistRzym 101v; vſtawicżnie tu ſobie po ſwey myſli
ſtroi thy náſládowniki ſwoie RejPos 331, 63 [2 r,], 139v, 167, 327;
BiałKat 66; BielSat G4; BudBib 1.Reg 2/35; PaprPan Ff2; w czym
nie Medyk/ ále káżdy ſobie ſędżią będźie. Oczko 27v; SkarŻyw 70,
510; máiąc z ſobą w towárzyſtwie Skirgáyłá Xiążę Brátá Wło-
dzimirzowego rodzonego/ á ſobie ſtryiecznego StryjKron 497, 125,
180; CzechEp 43; NiemObr 82; ZapKościer 1584/45v; WerKaz
275; ActReg 48; GrabowSet Yv; A ia świádkiem ſobie wzywam
Bogá ná duſzę moię WujNT 2.Cor 1/23; Bo narychley ſię dobry w
pychę vnieśie/ ieſli ſtrożem dobrym ſobie nie będźie. SkarKaz 352a.

W połączeniu z „sam” (15): BielŻyw 51; GrzegRóżn Bv; Górn-
Dworz Ee4v; ſámichmy ſą ſobie dobrowolni ſkaźce RejZwierc 262;

WujJudConf 23; CzechRozm 220; mordercę ſamemu ſobie być/ nie
ieſt to żadna cnotá SkarŻyw 29, 31, 364; gdyż on cokolwiek ma/
wſzytko ma od Bogá. A ſobie ſámemu [...] Bogiem nie ieſt CzechEp
241, 41, 92, 241; SkarKazSej 666a, b marg.

Zwroty: »mieć sobie« [w tym: za kogo (29), jako kogo (1)]«
= ktoś jest kimś wobec kogoś [szyk zmienny] (30): MetrKor 34/265,
37/2; OpecŻyw 1v; BierRozm 17; Item Czeſſarz yego M. Thvreczkii
nyema mie ſobie za ſlugę ſwego ale za ſina LibLeg 10/152v, 11/168;
Nieſzcęſliwy ſą [...] ktorzi ſobie maią za bogy vczinięnie rąk ſwoich
SeklKat Ev, D3v; Leop 2.Reg 12/3, 1.Mach 2/65; BielKron 318v,
[3322]v, 392v; SarnUzn G8; RejZwierc 49, 146; CzechRozm 4, 70v,
194v; ModrzBaz 20v; SkarJedn 33, 110; SkarŻyw 600; CzechEp
313; NiemObr 138; iſz nas newinne [!] ſwoie Poddane za Nie-
przijacioli ſobie maſz PaprUp E4v, F3v. Cf »mieć za żonę ſobie«.

»(przy)sposobić itp. sobie [za kogo]« [szyk zmienny] (8): tho
vczynyl them obiczayem ze ya za malzonką chczyal ſzobye spo-
ſſobicz LibMal 1548/139; KrowObr 46v; thedy ią Márdocheus
ſpoſobił ſobie zá właſną corkę [sibi eam adoptavit in filiam]. Leop
Esth 2/7, Ex 2/10; BibRadz I 8c marg, II 133a marg; Mącz [267]a;
CzechRozm 150v.

»sobie wybrać itp. (a. wziąć)« [w tym: za kogo (107), kogo
(67), kim (20), być kim (2)] = eligere sibi HistAl, Vulg, PolAnt,
JanStat; sibi adoptare Vulg; accipere sibi PolAnt; adiungere a.
cooptare a. deligere sibi Mącz; sibi creare Modrz; sibi recipere
JanPrzyw; sibi assumere JanStat [szyk zmienny] (247): Zwierzętá
niegdy Siem miały/ By ſobie Krolá wybráły BierEz Kv, F3; przeto
go też bog vcżcijl/ ijż go ſobie ij ſwé milé matki opiekunem wybrál.
OpecŻyw 5, 7, 88, 105v; PatKaz I 5; tą mylą panną ſyn bozy [...]
uybral ſobye bycz matką PatKaz II 30v, 30v, 31, 32, 34, 35v (11);
Iezu ienżes ſobie dwanaſcie Apoſtołow pokornych y nie vmie-
ięthnych ale w wierze znamienitych wybrał. TarDuch B2v, A8v;
bogdy oni [żurawia] leczą: wodza ſobie obieraią, ktoremu ſą
poſſluſzni FalZioł IV 25a, IV 27d; Zadnego ſobie za przyiaciela
nieobierz aż pierwey wzwieſz iako ſie pirwſzim zachował BielŻyw
43, 90, 148;MiechGlab 53; yako pana Mikolaya Nipſchicza, y pana
Andrzeia Gnoienskiego [...] za exequtori sobie wziąl y wybral
MetrKor 59/77; y vzrzal yſch yego zyemya nyebyerze thakowego
lotra hoſpodarem ſſobye. LibLeg 11/167v, 9/50v, 10/152v; RejPs
117v, 214; SeklWyzn b3, e4; HistAl N2; MurzHist O2v; KromRozm
III Kv; Diar 87; GliczKsiąż D8, N3v, N5v; LubPs I, S2 marg, dd4,
ff2v; obraliſmy ćię ſobie Pátroná przed ſtholcem Bożym KrowObr
172v, 46v, 217; Leop Ios 24/22, 1.Par 12 arg, Esth 2/15; OrzList
hv; LeszczRzecz A6; Wezmę was ſobie zá lud ſwoy/ y będę Bogiem
wáſzem BibRadz Ex 6/7, Iudic 14/20, 1.Par 28/6, Iudith 14/1, II
42b marg; gdy wźięłá brátá zá opiekuná á obrońcę ſobie/ odpárłá
nieprzyiaćielom. BielKron 301, 44v, 48, 50v, 70, 73 (30);
BielKronCies Mmmm 3; GrzegRóżn L4; Ganimedes, Troyáńskiego
krolá Syn barzo piękny/ którego bóg Iupiter ſobie zá podczáſzego
ſwego wziął.Mącz 142c, 81c, 151c, 174c, 177d, 227a [2 r.], [267]a,
b; OrzQuin S4; RejAp 78, 84v, 178v; GórnDworz M, Y3, Gg, Gg2;
áby nas s thym milym á ſwiętym Synacżkiem ſwoim poſpołu wziął
zá ſynacżki ſobie RejPos 21; iż przechadzáiąc ſie po miáſtecżkach
onych żydowſkich/ [Jezus] przebierał ſobie zwolenniki ſwoie
RejPos 170, 3v, 61v, 66v, 89, 168 (11); BiałKat 66; RejZwierc A2v,
45, 93v, 201; BielSpr 37v; BudBib 1.Reg 2/28, Iudith 14/1; HistHel
B4v; MycPrz II C2; WierKróc Bv; BiałKaz I4; ktorego [Mojżesza
Józef Flawiusz] przypomina y zá świadka ſobie bierze CzechRozm
126, 109, 163, 173v; chcą go iuż Bogowie s ſwiátá/ Wzyąć ſobie zá
Ochmiſtrzá tám miedzy Boginie PaprPan K2, Fv, Kv, R3, Tv, Hh2;
ModrzBaz 75; KochOdpr B3v; Y kogoś obrał przyiaćielem ſobie.
KochPs 92; SkarŻyw 62, 115, 227, 329, 357 (10); dla czego też
byłáby rzecz nieſłuſzna náſládowáć ich zdánia w wybierániu Krolá
ſobie. StryjKron 667, 345, 512, 667; CzechEp 379; KochWz 137;
ReszList 159; KochPam 84; ArtKanc B10, M11v, M15; GórnRozm
A [3 r.], Av, M4v; ActReg 43, 49; Compromissarius – Roziemca,
ktorego ſobie dobrowolnie obie ſtronie, wibieraią Calep 229b;



30 SIĘSIĘ

OrzJan 26; LatHar 279; że po zeſzćiu náſzym z tego świátá
potomſtwo náſzé Mężczyńſkiéy płći tylko/ á nie białą głowę máią
miéć y wźiąć ſobie zá dźiedźicá y potomká ná Króleſtwo SarnStat
881; Biſkupá Lubuckiégo obie ſtronie obieráią ſobie zá Sędźiégo.
SarnStat 1073 marg, 8, 14, 18, 65 [3 r.], 117 (16); PowodPr 68;
SkarKaz 489b [2 r.]; CzahTr C3, L4; KlonWor 59. Cf »wziąć (a.
brać) itp. sobie za małżonkę itp.«.

»wziąć (a. brać) itp., (po)ślubić itp., mieć sobie za żonę (a. za
ma(ł)żonkę, a. za oblubienicę, a. za małżonka, a. za męża, a. za
oblubieńca, a. za towarzysza)« = accipere sibi in uxorem HistAl,
Vulg, PolAnt; accipere sibi uxorem, ferre a. sumere sibi in uxorem
PolAnt [szyk zmienny] (51:5:3): OpecŻyw 5v, 6; PatKaz II 41v;
BielŻyw 147, 154; Moy pan Crol yego m yſz sdawna przyaczielem
yeſth C. Ianowy yeſcze gdi sobye byl syoſtrą yego za malzonką
pyerwſzą poyanl LibLeg 7/34v; Iako Alexander wziął ſobie za żonę
[duxit uxorem] Roxánę dziewkę Dariuſa Ceſarza. HistAl G5v, G2v,
G5v, N2v; obrawſſy ij ſobye zá oblubyenicę/ ſtał ſye ſnim yedno
ćyáło KromRozm II t4; ktory [kościół] pan Kryſtus ſobye zá
oblubyenicę poſlubił KromRozm III B2v; GliczKsiąż P7; Ale maſz
ſioſthrę młodſſą [...]/ weź ią ſobie zá żonę miáſto they [sit tibi pro ea
uxor] Leop Iudic 15/2, Ex 2/21, Ruth 3/13, 4/10, 2.Reg 12/9;
BibRadz Gen 6/2, 12/19, Iudic 19/1, 1.Reg 26/40, 2.Esdr 13/25,
Dan 14/2; Krol Abimelech kazał przywieść przed ſię żonę iego
[Abrahama] Sarę/ áby ią miał zá żonę ſobie BielKron 12v; wezmę
cię zá mężá ſobie á zá Ceſárzá poddánym. BielKron 160, 4, 53v,
75v, 154v, 258v, 350v; tę iedno Kſiążę chćiáło ſobie ſlubić zá
małżonkę HistRzym 34v; dobrze by ſie ſtáło żebyś tego to rycerzá
Grzegorzá walecżnego ſobie zá mężá poięłá HistRzym 35v, 5 [2 r.],
35v, 108v; RejPos 42v, 223v, 320; BudBib c2, Gen 6/2, 25/20;
CzechRozm 159, 161v; Obierz mię námilſza zá małżonká ſobie
SkarŻyw 151, 283, 486 [2 r.]; StryjKron 125; KochSz C; OstrEpit
A3; LatHar 448; SarnStat 643; WitosłLut A4v; chćiałem ią ſobie
bráć zá oblubienicę/ y sſtałem ſię miłośnikiem vrody iey. Skar-
KazSej 658a; PudłDydo A3v, A4.

β. »na sobie«: podmiot jest obiektem działania zewnętrznego
lub nosicielem stanu (226): onbi laſkę nasche Czeſſarſką tak
zachowiwvyacz na sobye mial LibLeg 10/69, 10/69, 92v; BibRadz I
88d marg; OrzRozm Tv; BielKron 422v; Gdzye y Słońce y Mieſiąc
záćmić ſie muſiáło/ [...] nie mogąc zdzierżeć ná ſobie oney
niewinney á ſwiętey krwie iego RejPos [105], 248v; CzechRozm
19v, 228v; KochPs 103, 168; áſz ſami żołnierze prośili/ áby przeſtáć
mogli/ cżuiąc więtſze ná ſobie ſtrapienię [!]/ niżli ná niey
[torturowanej]. SkarŻyw 21; będźie miał ná ſobie nie iednę ále
śiedm/ ośm/ y dáley banniciy. GórnRozm I2v, I2v; ArtKanc F19;
ánibyśćie ná ſobie tákiéy przymówki y nieſławy długo ćiérpieli.
OrzJan 18; Klątwę nád rok ná ſobie trzymáiącégo wina. SarnStat
898 marg, 9, 209, 226, 889, 896, 897 marg, 907; PowodPr 21;
Ktorą [srogość] ácż ſpráwiedliwą widźiemy ná ſobie CzahTr G4.

W połączeniu z „sam” (9): Co [budzenie towarzysza] mu ſię
zdáło przećiw miłośći bliżniego ſprácowánego/ y w teyże nędzy
ktorą ſam cżuł ná ſobie/ áby go budzić [...] miał. SkarŻyw 75; ieżli
cżłowiek ſam ná ſobie cżuie. Tę pomſtę CzahTr Kv. Cf Zwroty.

Zwroty: »na sobie doświadczyć itp.« [w tym: sam na sobie (3)]
[szyk zmienny] (7): FalZioł IV 38b, V 4; KwiatKsiąż H4; Czegom
też y ia ſam ná ſobie właſną experientią doſwiádczył StryjKron A6;
NiemObr 172; Doświádczamy tego ſámi ná ſobie: day Boże/ áby
nie ták częſto: ále/ záiſté doświadczamy. KochFrag 47; CzahTr C2.

»na sobie dozna(wa)ć itp.« [w tym: sam na sobie (3)] [szyk
zmienny] (15): Niegdy niemoczni ten obycżay mieli, lekarzow
poſłuchać [...] á przeſto pomoc ich lekarſtwa na ſobie znali. BielŻyw
139; LubPs T3v; GórnDworz M6v; RejPosWstaw [414]; káżdy
wierny nie tylko tego ná ſobie doznawáć ma/ że nim świát gárdźi
CzechRozm 250, 225v; ModrzBazBud ¶5; SkarŻyw A3v, 580; iáko
tego ſam zły Saul ná ſobie też doznał. CzechEp 9, *2v, 10;WerGośc
215; VotSzl C; Niechcąc ná ſobie vznáć przypadku tákiégo. Gosł-
Cast 33.

»mie(wa)ć itp. na sobie« = habere super se Vulg [szyk zmienny]
(19): Mam na ſobie wiele grzechow RejKup f2v; RejWiz 62v; Leop
Lev 19/17; BielKron 247v; Teneri voto, Slub mieć na ſobie. Mącz
446c, 321b; RejAp 26; RejPos 107; RejZwierc 269v; był duchem;
ktory tylko miał ná ſobie podobieńſtwo ćiáłá CzechRozm 39, 49v,
77; KarnNap C4; ReszPrz 79, 80, 84; Calep 262b; WujNT Act
21/23; A ty przedſie poſtáwę maſz ſmutną ná ſobie WitosłLut A5v.

»na sobie (od)nosić itp.« [w tym: sam na sobie (1)] = accipere
sibi, portare super se PolAnt; in semetipso recipere Vulg [szyk
zmienny] (149): ſkaſń wiecznego potępienia na ſobie nioſę MurzHist
O4; KromRozm III O6v; Diar 57; DiarDop 119 [2 r.]; Státhecżność
wiernych [...] y czo zá weſele zá to ná ſobie odnoſzą. LubPs V4
marg, A5, Ev marg, O marg, T2, Z2, dd6 marg; tę winę y tu ná
ſobie odnośi/ iż ſye sſtawa krzywoprzyſyężcą GroicPorz c2, c2,
g4v; ktorzy ſie ſprzećiwiáią/ Sąd Boży ná ſobie ponioſą. KrowObr
B3, B2v; RejWiz 88; BibRadz Num 30/16, Prov 9/7, 12, Mich 6/16,
II 143d marg; BielKron 199v, [3322]; Wróććiéſz tedy Antykryſtowi
Rzymſkiému Tytuły té iego/ nie nośćie ich ná ſobie OrzQuin K, N2,
Aa3; wołał ná wierne ſwoie/ áby vćiekáli z miáſtá tego á nie nośili
ná ſobie gniewu iego. RejAp 122v, 163v, 164; iuż niemáią s tho śiły/
áby ták wielki ciężar wielmożnośći/ znieść ná ſobie mogli
GórnDworz Gg6; RejPos 7, 33, 57 [2 r.], 63, 89v (34); BiałKat
233v; BielSat Gv; HistLan E2, F2; KuczbKat 225; RejZwierc 42,
56, 85, 87v, 126, 166; WujJud 9v; milcżeć będzie/ bo ponieśie ná
ſobie. BudBib Thren 3/28; bo bym thego nie rad widźiał/ czegoſmy
ſie ná ſobie doſić náodnoſili thych przeſzłych czáſow MycPrz II A4,
II B[3]v; BiałKaz M2v; Co záś trudno mowić ma ten/ ktoryby tego
ná ſobie nie nośił co Steffan nosił CzechRozm 198, 30, 81, 91, 182,
218v (16); wyieżdzáią przećiw nieprzyiaćielowi/ nioſząc [!] ná
ſobie płácz á nárzekánie poſpolſtwá ModrzBaz 102v, 7, 23, 95;
KochPs 50, 110; ták ſię vcżuł wolnym/ od wſzytkiego zápalenia
złey żądzey iákoby práwie płći męſkiey ná ſobie nie nośił SkarŻyw
211, 482, 502; CzechEp 13, 20 [2 r.], 21, 23, 24 [2 r.], 25, 165;
NiemObr 3, 160; KochFr 98; ktorzy niewinnymi będąc ćierpieli/ y
niewymowne ná ſobie odnoſili krzywdy/ vćiſki/ vrągánia/ mor-
derſtwá ReszList 150; WerKaz 296; ArtKanc B6v; Phil Q2; WujNT
Rom 1/27; SarnStat 189, 190, 495, 606, 610 (12); SiebRozmyśl C2,
E3, Gv, H2, I2; GrabPospR M4; VotSzl D2; zá co też tákoweż
karánię. [!] Odnieſli niebożętá dźiś ſámi ná ſobie CzahTr H, C2v,
G2v; my co ſię rodźimy/ Część dobrégo/ dwie złégo ná ſobie
nośimy. GosłCast 36; KlonWor 77.

d. »sobie«: przy czasowniku niemającym rekcji celownikowej,
nie zmienia sensu zdania (nie jest odpowiedzią na pytanie:
„komu?”, „dla kogo?”) (292): w oddánye nyech ſye sſtáną ſobye
zgorſſonemi LubPs Q; A co inego one krzyki náſze ſobie mieć chcą/
gdy ták wołamy ná Krolá/ [...] OrzRozm C4; mieſzkáli v nich pięć
dni y podfrymarcżyli ſobie ſnimi. BielKron 448; Ego prior hunc
locum occupavi, Iam tu ſobie pierwey záſiadł. Mącz 258c; In re
aliena insolens, Ná cudzym chlebie ſobie roſpycha Mącz 399a;
wſzythko ſie ſobie ſmieią/ z podziwieniem ſie kocháiącz w thák
oſobnym [...] ſwym przymiocie. GórnDworz N2; iż on iuż ſobie
triumfowáć będzye RejPos [249]; Azaſz ſobie nie máią onych
nadobnych przechadzek po ſadkoch po ogrodkoch ſwoich? Rej-
Zwierc 32v; A teraz ſobie też chcę iuż być ná ſwobodzie. RejZwierc
271v; WujJud 259; Oſtrzegayćieſz ſię ſobie [Cavete vobis] ábyśćie
nie zápomnieli przymierza z Iehowy Boga wáſzego BudBib Deut
4/23; duſzá káżdego krzycżeć będzie ſobie [vociferabit sibi].
BudBib Is 15/4, Deut 12/19; Ludzie sobie nadmogli [= zubożeli],
wyciągnęli się wielkiemi kosztami ActReg 134.

W połączeniu z sam (3): że nic zá dobrą rzecż niepolicżáią/
Chybá ono wcżem ſámi ſobie ſię kocháią [nisi quod placuit sibi
ducunt] ModrzBaz 134v;MWilkHist E3. Cf »sobie poczynać«.

Zwroty: »sobie odważyć« = odważyć się [szyk zmienny] (5):
Skanderbeg odważył ſobie áby ſie z Turki potykał BielKron 250v;
StryjKron 502; ArtKanc S3v; KlonFlis C3v; Ach coż tákich
Iudaſzow w domách y ſzpitálách, W kośćielech ná Ratuſzách y w
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Kśiążęcych ſalách: Nie będęć ich miánował: lecż ſobie odważę, Iż
ich wytknę przed świátem y pálcem pokażę. KlonWor **2.

»omieszka(wa)ć itp. sobie« [szyk zmienny] (6): iego miłoſć pan
twoy wten czás iádąc wdrogę wolał ſobye zmieſſkáć á mnie zbłotá
wyrwáć. March1Wiet Av; RejKup x6; Izali wy ich czekáć będźiećie
áżby doroſli? omieſzkáwáiąc ſobie idź zá mąż? BibRadz Ruth 1/13;
RejPos 275v; Nie omieſzkaway ſobie cżáſu weſołego [Ne defraudes
a bona die] BudBib Eccli 14/14; GórnRozm Iv.

»sobie poczynać (a. począć)« [w tym: sam sobie (1)] = agere
Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz; facere PolAnt, Mącz, Modrz; se
gerere PolAnt, Modrz; operari Vulg; curare a. dare a. praebere se
Mącz; gerere Modrz [szyk zmienny] (236): ieſtliże to czo maſz
tobie ſtatcżyć niemoże, tedy ty ſkromnie ſobie pocżynay aby temu
ſtatcżył czo maſz. BielŻyw 49, 43; Prorok [...] mowi ku pánu iż on
nic ſam ſobie bez niego począć niemoże RejPs 207v, 164; RejJóz
E, P2v; LibMal 1548/145v; RejKup ſ3; MurzHist M3, T2; MurzNT
61 [2 r.]; BielKom B8; GliczKsiąż Av, K7v, O4v, P6, Q2; LubPs
G3, ee, i4; Leop Gen 31/28, 2.Par 32/7, 1.Mach 2/64, 2.Mach
12/14; RejZwierz 42; BibRadz Gen 31/28, 1.Reg 18/5, 14, 15,
2.Reg 24/10 (12); Oſtrzegáłá ie [Medea Argonautów] áby ſobie w
tym roſtropnie pocżynali/ chcąli w cáłośći zdrowia ſwego zoſtáć.
BielKron 54v, 26, 58v, 65v, 67v, 68 (33); Turpiter se dedit,
Sromotnie/ głupie á nietráfnie ſobie począł. Mącz 91d, 19a [2 r.],
55a, 79d, 84a [2 r.], 119c (31); co ſobie my poczniemy z
Koronácyą Królewſką? OrzQuin V3, R3, S2; gdy kto ſobie w
cżym dobrze pocżnie/ chwalić tho ma [dworzanin] ſprzyiáźliwie
GórnDworz N3, Dv, Ev, E2, E4, E8v (26); RejPos 191v, 207;
BielSat N3v; HistLan C3v; iż [...] Alcion ták bárzo ſobie mężnie
ná hárcu pocżynał/ że ich kilko zbodł RejZwierc 153v, 116, 257v;
ná tym wiele należy kto vmie ſobie pocżynáć w ćiągnieniu y ná
przepráwowániu przes trudne mieyſcá BielSpr 7, 6, 10, 13v, 16,
22v (14); BudBib Gen 44/5, 2.Par 16/9, 2.Mach 12/11; MycPrz I
A4v, II A3v; Strum O3v; CzechRozm 22, 77; PaprPan H2v, N, Z3,
Ff3, Ff4v, [Hh5]; inácżey ſobie trzebá pocżynáć przećiwko
Vliſseſowi [...]: á inácżey przećiwko Aiáxowi ModrzBaz 112v, 3v,
8, 15, [16], [16]v (20); Cożem ia miał począć ſobie/ Iedno głos
podniéść ku tobie? KochPs 41; SkarŻyw 70, 208, 298, 470, 572;
KochTr 12, 22; MWilkHist Dv; CzechEp 54, 98, 298, 378, 407;
KochFr 128; KochWz 140; BielSjem 19, 21, 30, 40; KochTarn 74;
PudłFr 49; ArtKanc S4; BielRozm 28; GórnRozm Kv, L3v; ActReg
15; Calep 530a, 573a; Phil N2; GórnTroas 70; LatHar 112, 134,
136, 145, 268 (9); WujNT Act 9/28, 14/3, 1.Cor 16/13, 1.Thess
2/2; á przedśię gdy do práktyki prziydźie, nieumieią ſobie przed
ſądem począć SarnStat *5v; PowodPr 63, 69, 70; KlonWor 8;
PudłDydo A4.

»sobie postępować itp.« = gradi Vulg; procedere Mącz [szyk
zmienny] (21): ktory poſtępuie ſobie mądrze/ ten będzie chwalon.
Leop Prov 28/26; Vide ut incedit, Bá bácz yákoć ſobie poſtępuye.
Mącz 494a, 44c; GórnDworz N6; HistLan D2, D4v, F3v; PaprPan
Q; ModrzBaz 8, 75v; BielSjem 26; GórnRozm F3; ZawJeft 28;
ActReg 147; Phil Q3; GrabowSet Bv; OrzJan 67, 131; SarnStat
1292; iáko ſię ſądu Bożego boię/ ieſlim co boiázliwie/ nieroſtropnie/
niedbále ſobie ná tym wielkim powołániu poſtąpił SkarKaz )(3v;
GosłCast 18.

»przez(y)wać (a. zwać) sobie« [szyk zmienny] (3): Wzyal
przewrotną żone kſobie Fortuną ią przezwał ſobie. RejKup d5v;
RejPos 197; RejZwierc 93v.

»sobie usłyszeć« [szyk zmienny] (5): RejJóz D3v; OrzRozm I2v;
RejZwierc 90v; o to trzy kroć Páná proſił: ále vſłyſzał ſobie: doſyć
maſz ná łáſce moiey SkarŻyw 196;WujNT 69.

B. Podmiot ujmowany jest jako obiekt fizyczny (2035):
a. Obiektem działania podmiotu jest jego ciało (też część

ciała); też w kontekście przenośnym (517): Iać bych rázow ſto ſobie
dał/ Nie będę wżdy od nich ſtękał BierEz N3, N4v; płokać vſta tym
octem/ boleſć zębow vſmierza ciepło tym płocżąc ſobie FalZioł I
46c; ktory by cżłowiek wyſechł żeby na ſobie ciała niemiał [...]

FalZioł I 115d, IV 7b; BielŻyw 46; GlabGad I5; RejPs 169v;
RejJóz F; iż oczy pátrzą/ nye ſobye tylko/ ále y rękąm/ y nogąm/ y
vſtom/ y wſſyſtkyemu ćyáłu KromRozm III F7; LubPs I2v;
Abowiem iáſzczurká ſámiec gdy ſye s ſámicą ſchodźi/ głowę ſwoię
w iey vſtá włoży/ ktorą potym ſámicá w ſobie vgryźie GroicPorz
ll3; Leop Eccli 13/2; BibRadz 2.Mach 14/43; dał mu s ſiebie ſzáty
ſwoie. BielKron 65v; cudni by byli by ſie nie ſzpáćili ná twarzy/ to
ieſt cżynią ſobie dźiury [...]/ á w ony dźiury kłádą kámienie
koſztowne BielKron 445, 94v, 107; Illidit caput parieti, Dal ſobie w
łep o ſciánę. Mącz 182d, 275d [2 r.]; RejAp 154; weźmi ná ſię
tákową tarcż wiáry RejPos 180, 33, 71v, 106; BiałKat 328;
Abowiem ciáło náſze ieſt ſobie cżáſem wielkim przyiacielem/ á
cżáſem też wielkim nieprzyiacielem. RejZwierc 165; áni żadney
przypráwy nie ma/ czoby ná ſię cżáſu oney nienádzieſzney potrzeby
ná ſię [!] włożyć miał. RejZwierc 166, 113, 165; BielSpr 45, 65v,
71v, 72; BudBib Am 6/13; SkarŻyw 207; Bom ia ſam ieden zoſtał z
téy drużyny/ Co poćiągáli ná ſię téy pierzyny. KochFr 27;
KochPieś 5; Calep 1038a; prozno oko z śiebie Lzyby tocżyło
GrabowSet D4v, K4, Q2; OrzJan 33; WujNT 67; WysKaz 32;
WitosłLut A5; Drugi záś ſtáry żoraẃ ſześći wſádźił ná śię KmitaSpit
C5v, C2v; SkarKaz 123b; VotSzl A2v; KlonWor ded **3v.

W połączeniu z „sam” (3): RejPos 281 [2 r.]; Abowiem Rzecż-
poſpolita ieſt/ iákoby iedno zupełne zwierzęćiá ktoregokolwiek
ćiáło/ ktorego żaden cżłonek ſam ſobie [sibi soli] niesłuży/ ále [...]
ModrzBaz 3.

Zwroty: »na sobie nosić itp., wlec (a. włoczyć), mieć« = dźwi-
gać (też przen) [szyk zmienny] (52:2:1): Cżłowiek ſtáry w iedney
dobie/ Nioſł drew brzemię z łáſá ná ſobie BierEz I3v, B, S3v; w
pi ąt ek ponioſą na ſobie krzyż cięſſki OpecŻyw [79]v; BielŻyw 72;
LibMal 1551/165; Ia czo moge yako proſtak Wlokę naſobie
nieborak. RejKup t6v, v4, v6, x7, aa6, Bbv; GliczKsiąż F6v; Leop
3.Reg 10/2; iż im dopuſzcżono wolno wynidź co ktory ná ſobie
może zánieść to iego BielKron 316; przez gory do inney rzeki
łodzie ná ſobie przenieſli. BielKron 337v, 77, 318v, 450 [2 r.];
Turriti Elephanti, Słonie wieżę ná ſobie noſząci. Mącz 470c;
kthorzy chwalili obraz beſtiey á nośili ná ſobie piątno iey. RejAp
131v, 116, 129; GórnDworz R6v, Ee5v; RejPos 32v, 49, 152v [2 r.],
252, 254, 297v; RejZwierc 169v, 170; WujJud 166; Cżego potrzebá
temu ktoby ná ſobie chćiał przyſtoynie krzyż Chriſtuſow noſić.
CzechRozm 226v marg, 226v, *2; SkarŻyw 527; CzechEp 65; Ten
ſam tylko/ może to budowánie/ to ieſt/ zbor wſzytkich wierzących
ná ſobie znieść NiemObr 33; ReszList 180; PudłFr 20; ArtKanc
D11v, D17v, D19v; Gestor – Ten ktori na ſobie noſzy, noſicziel.
Calep 453b, 1118b; GrochKal 25; SiebRozmyśl I3v, I4; KmitaSpit
C5; SkarKaz 5b; CzahTr L3.

»na się wziąć, podźwignąć, założyć« = podnieść, zarzucić na
plecy lub ramiona [szyk zmienny] (6:1:1): On więc koſz ná ſię
podźwignał [!] BierEz B, B; Delphin przypłynął/ Kiedy go [Ariona
z okrętu] wyrzućili/ ten go wnet ná ſię wzyął. RejZwierz 119;
BielKron 75, 119v, 463; RejZwierc 65; CzechRozm 231.

»na sobie (s)tępić« (2): Ná ktorą [stolicę carogrodzką] [...]
nárzeka [...] Papież Leo: Ieſzcżeś/ powiáda/ vrodzona nie byłá/ gdy
mátká twoiá (ſtolicá Rzymſka) [...] okrutniki tyránny rozlewánim
krwie ſwoiey zwyćiężyłá/ y żełázo ich ná ſobie ſtępiłá SkarJedn
388; SkarŻyw 3.

»na sobie (za)dzierżeć itp., (za)trzymać itp., dźwigać, hamo-
wać, zastanowić, zawiesić« = powstrzym(yw)ać atak [szyk zmienny]
(11:7:1:1:1:1): [...] zoſtáwiwſzy ná brzegu drugie Rycerſtwo z
okręty/ áby lud Afrycki álbo Turki ná ſobie hámowáli. BielKron
192; Páweł Iaſieńſki zoſtał ná Nitrze ze thrzemi tyſięcy ludźi/ aby
ná ſobie lud Mátyaſzow záwieśił. BielKron 395, 315; Mącz 448b;
Chwalą Leonidę ſwégo Grékowie/ który tylko ze trzemi ſty ludźi
dźierżąć ná ſobie wſzytki Perſyánſkié Woyſká OrzQuin R2v, R2,
R2v, R3v; BielSpr 5v, 9, 26v; Ktory [Kokles] trzymał nawáłność
ludu niemáłego/ Ná ſobie PaprPan F3v, Gg2; ModrzBaz 103v;
StryjKron 527; NiemObr 33; Phil C; ktoré [państwo tureckie] bráćia



32 SIĘSIĘ

wáſzy ná ſobie dźwigáią OrzJan 47, 40; SarnStat 131; GrabPospR
N2; PowodPr 20.

»z siebie złożyć (a. składać), zjąć, zrzucić« [szyk zmienny]
(3:2:1): Ziął z śiebie koſz y pośiedźiał: Potym go ná ſie záłożył
BierEz B, I3v; BielKom D8; Leop 2.Reg 15/24; BibRadz Gen 24/46;
ſtánąwſzy tákże pod drzewem w cieniu zrzućił s ſiebie ono brzemię
drew RejZwierc 170.

α. Zastępuje lub uzupełnia przydawkę „swój” przy dopełnieniu
(najczęściej biernikowym) będącym nazwą części ciała (367):
MetrKor 26/62; niechceſzli ná dol sſtąpić/ [...] By ſobie nog nie
vźiębił BierEz S4, S3; OpecŻyw [79]v, 107v; ForCnR E2; Tenże też
ſirop ieſt dobry na paraliż ięzyka/ płocżącz nim ſobie vſta FalZioł I
15a; tą wodką gdy ktory męſzcżyzna będzie ſobie wymymał [!]
cżłonek taiemny/ ſwierzb oddala FalZioł I 137a; rozmocżywſzy w
thym chuſtecżkę przyłożyſz ſobie na ſkronie/ boleſć głowy vſmierza
FalZioł III 11d, 2a, 9a, 14c, 16d, 18d (110); Przeto niektore biale
głowy farbuią ie [brwi] ſobie aby ſie vkazały tim ſtroynieyſze
GlabGad N4v, O6; March2 D; WróbŻolt E2; LibMal 1543/75v,
1544/89; RejRozpr C, I2v; RejKup h7, k3, ſ2, cc3v; KromRozm I
C2, M2; BielKom E3v; Diar 36; DiarDop 112; GliczKsiąż B5v,
C7v, E8, M8; KrowObr 87v; Sápi/ Chrapye/ á káſzle/ ná brzuch
ſobye pluie RejWiz 93, 4v, 15v, 16, 30v, 38v (19); głodem
wyzdychaią/ á będą ſobie źrzeć ćiáło ſwoie [manducabunt carnes
suas]/ y krew będą pić Leop 4.Esdr 15/58; zátkáli ſobie vſſy
[continuerunt aures suas]/ á iednoſtáynie ſie nań [na Szczepana]
oborzyli Leop Act 7/57, Deut 6/8, Ruth 3/4, Ps 106/42, Prov 7/3,
21/13; OrzList f4v, h2v; RejFig A6v, Bb2, Bb4, Cc2, Cc7, Dd6, Ee;
Nábrał [Ikar] s ptáſzych ſkrzydł pierza/ y woſkiem ie ſpráwił/
Potym ie ſobie do rąk/ miáſto skrzydł przypráwił. RejZwierz 116v,
15v, 20v, 117v; BibRadz 4.Reg 18/21, Iob 21/5, Prov 3/3, Ez 5/1,
Tob 2/10, II 77a marg; OrzRozm C4v, E2, F4, G2, N4v; gdy komu
Hoſpodar każe ſobie gárdło vrznąć/ vcżyni to wneth. BielKron 429,
10v, 16, 58, 63, 97v (28); Mącz 7c, 128b, 136d, 286d, 328d (9);
Prot D3; OrzQuin L4v; włożże ſobie w gárdło dwá pálcá co
nadáley SienLek 16, 35v, 66, 67v, 71, 72 (26); LeovPrzep A3;
RejAp 79v, 136v, 168v [2 r.]; włożywſzy ſobie powroz ná ſzyię/
zákłádał go ná bálkę/ rzkomo ſie chcąc obieśić GórnDworz T6, Gv,
G6v, k2v, L8 [2 r.], P4 (11); HistRzym 92v; RejPos 56v, 170v, 207,
226, 297 (8); iáko krowá o ſwiętym Ianie gdy s polá przydzie á
brzuch ſobie nádmie. RejZwierc 142, 24 [3 r.], 28, 41, 45 [2 r.], 61
[2 r.] (25); WujJud 8, 33v, 204v; BudBib Ps 57/4[3], Sap 8/12,
2.Mach 14/43; HistHel C4, D2; CzechRozm 34, 101v; ModrzBaz
45v; Mną ſobie gęby dworni wymywáli Dármoiadowie. KochPs 49;
SkarŻyw 63, 161 [2 r.], 162, 319 [2 r.], 321 (10); CzechEp 56;
NiemObr 37, 138, 144; ReszPrz 52, 111; WerGośc 235, 242;
KochPieś 21; PudłFr 73; BielRozm 4; GórnRozm H3; PaprUp D3v,
L3v; LatHar 567; WujNT 393, Act 7/57, 18/18, s. 474 [3 r.];
JanNKar E3; SarnStat 484 [2 r.]; VotSzl Bv; CiekPotr 76; CzahTr
L2; KlonWor **3v, 19; Okryi cienkim rąbeczkiem czarną głowkę
ſobie. ZbylPrzyg B3, A2, A4v [2 r.], Bv.

W połączeniu z „sam” (6): RejWiz 57v, 93v; ieſzcze nam tego
niedoſtáie/ ábyś ty Krolu rękę ſwą ſam ſobie zámknął/ áby tá
Koroná twoiá [...] mizerną Koroną/ y opuśćiáłą we wſzem
Krześćijáńſtwie ſámá zoſtáłá OrzRozm C4v; BielKron 61v; Czech-
Rozm Av; thákową boiaźń w ſobie miał/ że ſam ſobie roſpalonym
wąglem włoſy opalał/ boiąc ſie brzytwy y nożycżek bárwirzkich.
Phil P3.

Zwrot: »sobie z palca wyssać« (3): KromRozm I O4; Krom-
Rozm III E5v; pewnie ſobie z pálcá ták zgołá Hiſtoriey niewyzſáli
StryjKron 59.

b. Obiekt ujmowany jest jako całość [w tym: z podmiotem
nieżywotnym (14)] (78): tzaluiąutz ij oblapiaiątz k ſobie go
przitulila OpecŻyw 15v, 86; Theż Srebro żywe ieſt takiey włoſnoſci
iże barzo cięſzkie rzecży na ſobie znoſi FalZioł III 35b; Słoniowie
tedi [...] wielkoſć ludzi y zwierząt ſobą potarły. BielŻyw 159; 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; gdy kto chce nieczo grubſzego na
iakiey thłuſtoſci ſmażyć, tedy ona tłuſtoſć odſpod będątza gdy ſie
roſtopi, ſpuſzcża za ſobą grubſzą rzecż ktora była na wierzchu Glab-
Gad G5; RejRozm 398; Equitem excutere equus dicitur, Zrzućić z
ſiebie yezdcá. Mącz 339a, 338d; iż kto w tych rzecżach ktore ſobą
cżynimy/ iáko ieſt iázdá/ gonitwá/ ſzermowánie/ y ine ćwicżenia
[...] GórnDworz E6; Filary kſtałthowne trzymáią ná ſobie w
koſcielech wyſokie ſklepy GórnDworz Ll6v, P3; nawałnośći wźią-
wſzy okręt ná ſie/ nácżęły im iáko piłą miotáć HistRzym 11v;
przyſzedſzy do domu vderzyłá z ſobą o źiemię HistRzym 18v, 11v
[2 r.]; BiałKat 26; hárcowniki przed ſobą mieć/ áby ták zákryli ſobą
wſzytki vffy zádnie BielSpr 26v, 74v; SkarJedn 300; Calag 438b [2
r.]; StryjKron 26; BLuſzcżu [...] Powijay ſobą mieśce ná wſze
ſtrony/ Ná ktorym leży mąż nienágániony. KlonŻal Dv; GórnTroas
70; JanNKarGórn G4; SarnStat 550; Tych [którzy przyszli na
pomoc] ſtrzaly piorolotne ná śię rozebráły KmitaSpit B2v; GosłCast
60; Wnet ſámodźielną komięgę robotą/ Z ſiebie [węże] vplotą
KlonFlis E2; Brdá ſobą Wiſłę wſpiera ná pułnocy KlonFlis G2v,
C2v, E3v, Gv; SapEpit [B2]v; Vpląta ſobą [smok] nogi [słonia]
węzłámi dźiwnymi KlonWor 75, 75.

W połączeniu z „sam” (1): iák żená/ gdy mężá biją/ ſámá go
ſobą záſtáwia? WerKaz 304.

Połączenie: »wszystek (a. wszystkim) sobą« (2): Lew mu ręce
oblizował: Wſzytkę wdzięcżność vkázuiąc/ Wſzyſtkim ſobą iáko
mogąc. BierEz Q3v; kiedy dobrá páni cżegoś ták wiele ná twarz
nákłádzie/ iż ſie zda iákoby byłá w máſzkárze/ [...] áni ſie obeźrzy/
chybá wſzytká ſobą GórnDworz Gv.

Zwroty: »pochutnywać itp. sobą« [szyk zmienny] (9): BielKom
F4; Gestio, Weſelę ſie/ pochutnawam ſobą od weſela. Mącz 145a,
144d; ále też y w taniec kiedy [białogłowa] puydzie [...] nie zda mi
ſie/ áby ochotę zbytnią/ zarkiem ſkokiem/ pochuthnywániem ſobą/
pokázowáć miáłá GórnDworz X3v, L8v; Calag 457a; KochPs 50;
Wſzákoż gdzie może/ ſmiechem żal pokrywa/ A ſobą przedſię
nędznik pochutnywa. KochSz C2v; ActReg 65.

»sobą robić itp., [odprawować]« = odrabiać osobiście [w tym:
sam sobą (1)] [szyk zmienny] (3): áby we złą drogę żaden
ſprzeżáiem nie robił: ále ná ten cżás ſam ſobą ma robić GostGosp
28, 42; Bo Kmiotaſzek vbogi/ vſtáwnie do dworá: Robi ſobą y
bydłem áże do wiecżorá. KlonWor 77; [Winni robić zagrodnicy
dzień w tydzień sobą, tłoki 3 winni wyrobić sobą do roku LustrMaz
I 77, 45, 47, 65].

α. »sobą« Całość połączenia jest odpowiednikiem czasownika
zwrotnego (innego niż bezpośrednio zwrotny) [w tym: ruszać sobą
itp. (14)] (26): FalZioł I 116d, V 18d; OrzRozm Q4; Przyſzli
[Filistyni] chcieli go [Samsona] poimáć/ trzaſnął [lege: trząsnął]
ſobą/ opádły z niego powrozy BielKron 52, 52, 70; Indiversum
curvari, Przegibáć álbo chluſtáć ſobą y tám y ſám. Mącz 75b, 141b,
144d, 161c, 352b; A iż pan Kriſtus [...] nas [...] w żywocie
záchowywáć racży/ á dawa nam ſobą ruſzáć/ y być RejPosWiecz2

91; GrzegŚm 3, 51; HistLan B2v; RejZwierc 101; BudBib Sap
13/19; Oczko 20v; Prziydźie też potrzebá iáka/ dopiero wierćieć
ſobą będźie/ áno trudno/ kiedy ſię nie maſz do cżego rzućić.
WerGośc 235; Więc ſobą ták gwałtownie o źiemię rzućiłá
GórnTroas 74;WyprPl Bv.

W połączeniu z „sam” (2): kthory [jeździec] [...] ſam ſobą z
lekká/ iáko koń ſtąpi hyba GórnDworz E8v; Sámá ſię ſobą wieźie
gawiedź oná [tj. węże]/ Splotſzy ſię iáko więc ná polu broná.
KlonFlis E2.

αα. Z podmiotem nieżywotnym (3): ktoraż to [dzwonnica] iako
ſie dzwony chybały też tam ſobą ruſzała. BielŻyw 123, 124; Vibrare
dicitur mare. Trząść/ miekceć á łsnąć ſie álbo też miotáć ſobą Mącz
492d.

c. Obiektem działania jest powierzchnia ciała lub przedmiotu
[w tym: z podmiotem nieżywotnym, często oznaczającym roślinę
(28)] (359): Ty niewiaſty ktore cięſzkie czo zdziatkami chodzą:
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przywięzuią go [rybę echynusa] do ſiebie FalZioł IV 34c;
przyodzieią cżym dobrze ciepłym aby ſie pocił/ aby z ſiebie pot
ocierał. FalZioł V 69v, IV 28c, V 94; [...] przykładaiąc k ſobie
rzecży ciepłych, ia[ko] ſą ſzuby, pierzyny GlabGad F6v; LibMal
1544/86v, 1545/102v; Wnet vkaże ná ſobie [księżyc] ſzpetną
ciemność ſrogą. RejWiz 145, 68v; Leop Lev 19/28, 1.Mach 3/3,
Ioann 9 arg; [Dedal] przypráwił ſobie ſkrzydłá y ſynowi Ikáruſowi
z woſku á s pierza/ wylecieli wirzchem precż. BielKron 23v, 34v,
67, 263, 319v; Mącz 509a; Prot B2; Albo niech weźmie ſádłá
gęśiego/ káczego/ kokoſzego/ zágrzawſzy/ niech ſobie máże Sien-
Lek 114, 133, 146v; Coż thy zwirzęthá cżynią: Oto ſłuchay: Iż máią
mieć wſzędy ocży y ſkrzydłá około ſiebie. RejAp 50; RejPos 172; á
on idzye náwieſzawſzy dziwnych pſtrych chobotow około ſiebie
RejZwierc 53; Bo by temu fráſunek mogł co pomoc/ pewnieby gi
ſobie káżdy rádſzey miáſto plaſtru przyłożył RejZwierc 152, 57v,
73v; BielSpr 5; SkarŻyw [197]; SkarŻyw 570, 580; Boć duch niema
ćiáłá kośći Iák mnie mieć widźićie wſzytcy. (did) Będźie po ſobie
pokázował. (–) A to ſobie obeyrzyćie MWilkHist K4; A gdy
dorośćieſz [bluszczu]/ gdy będźieſz ná dobie/ Nie ſtoy iáłowo/
záwieſzay po ſobie Wdźięcżne bluſzcżowki KlonŻal Dv; Iey ślicżne
lice wſtydem wdźięcżnie ſie promieni/ Y ná ſobie to białą to
cżerwoną mieni Bárwę WitosłLut A5; Zádrżawſzy/ do śiebie go
przyćiſnąć myśliłá. GosłCast 59. [Cf α. »(roze)drzeć na sobie
odzienie« RejWiz [197]].

Zwroty: »mie(wa)ć itp. na sobie, po sobie, około siebie« [szyk
zmienny] (59:3:1): nevosus. Eyner der mol an ym hat. Ktory
známyę ma ná ſobye. Murm 64; [Przęsłka] Ieſth ziele oſtre á
cżłonki ma poſobie FalZioł I 35d; Też ktory by cżłowiek miał
Cancer wrzod albo thrąd na ſobie/ vwarzywſzy Epitimum s polną
rutą/ [...] tego ſie napijać FalZioł I 50b; pręt pełen rożdżek
latoroſlech [!] około ſiebie maiąc FalZioł I 64c; KRwawnik [...] ma
naſobie liſth barzo drobny a gęſty. FalZiol I 80c; PLocicza [...]
Luſkę białą ma na ſobie FalZioł IV 41d, , I 62d, 68d, 93c, d, 100c
(32); GlabGad E7v; ieſzcżę tam ſą dwa znamienite koſcioły/ [...]
maiącz na ſobie nie ktore blachy pozłocżone MiechGlab 6;
KromRozm III L7v; BibRadz Ez 39/4; Pierze ma [struś] w ogonie
wielkie y cudne/ ále po ſobie miękkie. BielKron 271, 269, 446v;
Scutulata vestis, Słoyerzowáta ſuknia/ to yeſt kréski/ ſtrefy á cirkle
ná ſobie máyąca Mącz 376d; Setiger, Szczećiny ná ſobie máyący.
Mącz [390]a; Vacare [...], Być próżen/ prożnym/ nie mieć nic ná
ſobie/ leżeć puſto. Mącz 472a, 34a, 62c, 285d, 298c, 411b, 512d;
RejPos C4v; RejZwierc 90; SkarJedn 47; SkarŻyw 334; ReszList
182; WerGośc 231; Pierśi [...] Nád śniég bielſzą dáleko płeć ná
ſobie máią. PudłFr 70, 75; Calep 231a, 1010a; GrabowSet C4;
Snadź [lutnia] y ſtron ſpełná zdrowych ná ſobie nie miáłá WitosłLut
A2, A3v.

»nosić itp. na sobie« [szyk zmienny] (7): ábowiem ieden kwiat
[kosaciec] noſi na ſobie biały á drugi żołthy nieprawie FalZioł I
67a; Daycie ſłuſzną chwałę Pánu [...]/ Wy ptaſſkowye pyękne
pyerze ná ſobye noſſące. LubPs ff3v; RejWiz 171v; BielKron 267;
RejPos 337v; gdiż ſie przirodzenie náſze rodzi iáko goła tablicżká/
á co ná niey nápiſzą to iuż thák záwżdy ná ſobie nieść muśi.
RejZwierc 14v; ázaſz obraz choćia martwy/ podobieńſtwá rzecży
żywey ná ſobie nie nośi? WujJud 48.

W przen (1): Powietrze/ nie ma tyle Ptaſzkow ná ſobie [...];
Niżlim ia/ zá mey chwile Ciebie obráźił GrabowSet C4.

Przen (1):
Zwrot: »na sobie mieć« (1): Przetoſz [stolica rzymska = tron

papieski] żadnym ſię nigdy áni błędem/ áni Heretyctwem nie
pomazáłá/ áni żadnego ná ſobie heretyká miáłá. SkarJedn 394

α. Dotyczy ubioru (też pancerza i więzów; też przen) [w tym: z
podmiotem nieosobowym (4)] [„na sobie” i „na się”, rzadko
„sobie”] (253): Ten kamień ieſtli ktho na ſobie powieſi: niebędzie
widział w noczy ſnow złych FalZioł IV 57b; HistAl H8v; Glicz-
Książ Fv; [Samson] powrozy ná ſobie roſtárgnął y rozerwał. Leop
Iudic 15/14; Skanderbeg łupem ſie niebawił choćia były ná nim [na

Ferybaszy] koſztowne zapony/ bo Turcy ku takiey potrzebie [tj.
walce] wſzytkę máiętność ná ſię wyłoży [!] BielKron 248v; iż moi
towárzyſze zmowili ſie vćiec połamawſzy ná ſobie żelázá BielKron
458v, 35, 107; Mącz 187c; RejPos 134, 150v; RejZwierc 70, 80v,
254v; Zbroie ná ſie przyſtoſowáć odprowſzy kołnierze. BielSpr b2;
A Acháb też krolewſki/ vbior s ſiebie zbirał. HistHel D2v; páncerz
ná ćiáło gołe włożywſzy kowalowi przykowáć yi ná ſobie [...]
kazał. SkarŻyw 166, 304, 355; ReszList 176; WerGośc 245; A
wywrocżćie te ſzáty ná ſobie ná lice. CzahTr F2; KlonFlis A2;
Kſztałćiczek v ſukienki opniy też ná ſobie ZbylPrzyg B2.

Zwroty: »mie(wa)ć na sobie« = vestiri Vulg, PolAnt; portare
HistAl [szyk zmienny] (28): LibMal 1545/95; HistAl E8v; Diar 53;
RejWiz 42, 167v; A miał Ian odzienie na ſobie z ſierśći
Wielbłądowey Leop Mar 1/6, Sap 18/24; RejFig Cc5; A oná miáłá
ná ſobie ſuknią [Super eam erat tunica] pſtrą BibRadz 2.Reg 13/18,
1.Reg 18/4, 3.Reg 11/30, Matth 22/11; [Nigryte] Zbroie żadney ná
ſobie ku walce nie miewáią BielKron 450v, 58, 78v, 435, 456 [2 r.];
KwiatKsiąż N3; Mącz 181c; RejAp 67v; Przyiacielu pocż thu
ſiadaſz [...] nie máiąc vbránia żadnego do tego godnego ná ſobie
RejPos 159, 193, 356v; KochMon 19; BudBib Ios 9/5; SkarŻyw
166;WitosłLut A4.

»nakłaść, zatknąć sobie w zanadra« (2:1): Anyoł cżáſzę onę/
Zátknął ſobie w zánádrá áż ná drugą ſtronę. RejWiz 131v; kthory
nákładł ſobie w zánadrá kámycżkow zá koſzulę od gołego ćiałá
BielKron 420 [idem] WerGośc 217.

»na sobie nosić« [szyk zmienny] (9): RejPs 100v; Według
ſwego doſtátku/ noś ná ſobye ſzáty. BielKom C; BibRadz 1.Mach
11/58; BielKron 316; RejAp 68v; Przeto zbroie ná ſobie wednie
wnocy nośćie BielRozm 10; KochFrag 49; SkarKaz 121b; Zbyl-
Przyg A2.

»(przy)oblec itp. na się« = indui Vulg, PolAnt; circumdare sibi
PolAnt [szyk zmienny] (22): RejKup Vv; Przyoblokłeś ná ſie
świátłość iák odzienie koſztowne LubPs X5v; Ktorzykolwiek
ieſteśćie pokrztzeni/ Kryſtuſáśćie ná ſię przyoblekli [Vulg Gal 3/27]
KrowObr 148; RejWiz 15v; Leop Lev 19/19; BibRadz Bar 5/1, Act
12/8; RejAp 72v; HistRzym 123v; KuczbKat 100; iáko gdy ná ſię
kto cudną ſzátę oblecże/ á błotem ią vpluſka RejZwierc 13v, 254v;
PaprPan Hh4; ModrzBaz 143v; KochPs 169; SkarŻyw 264; Art-
Kanc N4; [św. Paweł] rádźi wyzuć ſtárego cżłowieká/ á oblec ná ſię
nowego [Vulg Col 3/10] LatHar +2v, 112, 204; WujNT Eph 6 arg;
CzahTr Kv.

»(roze)drzeć, drapać itp., roztargać itp. na sobie odzienie (a.
szaty itp.)« = scindere vestimenta sua Vulg, PolAnt [szyk zmienny]
(20:7:4): OpecŻyw 114; TarDuch C2v; SeklWyzn 3; Tedy wbiegli ći
co byli w mieśćie y z żonámi y z dziećmi ná mur/ podrápawſſy ná
ſobie ſzáty [scissis tunicis suis] Leop 1.Mach 13/46, Ios 7/6, 3.Reg
21/27, 4.Reg 11/14; BibRadz 2.Reg 13/19, 2.Reg 13/31, 4.Reg 6/30,
22/11, Ier 41/5, 1.Mach 4/39; BielKron 16, 16v, 47v, 51, 69 (11);
RejPos 343; Dopiero włoſy Stároſtá rwáć y ſzáty drzeć ná ſobie [...]
pocżął. SkarŻyw 152; iſz zá táką przygodą włoſy ná ſobie y ſza-
ty tárgáć [...] miáłá SkarŻyw [197], 82, 107, 125, 349; SkarKaz-
Sej 699a.

»w(z)dziać na się« = induere se Vulg [szyk zmienny] (14): Wilk
ná śię owcżą ſkorę wdział BierEz R4; RejRozm 403; Leop 1.Mach
3/3; Reſphá ſmutna wdzyałá ná ſię włoſienicę BielKron 73; kazałá
mu ná ſię powroz wdzyać á po zyemi włocżyć áż vmárł. BielKron
163v, 188, 341v; ModrzBaz 50v; SkarŻyw 548; Nápomina do
bitwy/ bo iuſz pierzcháć chcieli/ Lecz przy dobrym Hetmánie
ſmiałość ná ſię wzdzieli StryjKron 732; WerGośc 267; Cobyś miáłá
ná ſię wdźiać/ wdźiey ná corkę ſwoię ZbylPrzyg B, Bv, B3v.

»na się włożyć (a. kłaść) itp.« [w tym: sam na się (1)] =
imponere sibi Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (38): WróbŻołt 103/1;
LibMal 1534/67; RejJóz C7v; RejKup Iv, t8, bb7; Leop 1.Mach
13/32; RejFig Cc8v; niech ná ſię nákłádzie Co nadroſzſzych vbio-
row/ przedſię cnotá w zdrádzie. RejZwierz 45v; BibRadz 3.Esdr
4/30, 1.Mach 11/54; OrzRozm T3; BielKron 35, 47v, 92, 166v,
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176v; GórnDworz O7v; RejPos A5, 17, 326; ſkoro ná ſię ſzpetną
máſzkárę włoży/ tho wnet przed nim [dzieci] vciekáią RejZwierc
166v, 79, 113; BielSpr 2, 43, 65; KochMon 31; BudBib Ps 68/11;
ModrzBaz 135 marg; [św. Martyna] ſkoro znák krzyżá S. ná ſię
włożyłá/ Cżart ktory tám był z wrzaſkiem vćiekł SkarŻyw 21;
włożyłá ná ſię zakonną záślubionych iuſz Bogu pánienek/ kápicę
SkarŻyw 510, 510; NiemObr 95; Muśim ná śię kłásć zbroię
cżęśćiey niż hátłaſy. BielSjem 23; BielRozm 9; GórnTroas 34;
SkarKaz 120b.

»wziąć (a. brać) itp. na się« [szyk zmienny] = opponere sibi
PolAnt; circumdare sibi Vulg (50): OpecŻyw 92v, 110; PAn bog
przyiąwſſy wieczne kroleſtwo/ rozmáitą okráſą przychędożon ieſt á
wziął ná ſie możnoſć ſwoię RejPs 138; RejJóz K7; LibMal
1548/142; HistAl H6v; MurzHist Q3v; Leop Eccli 50/11, Ioann
13/12; RejZwierz 36; BibRadz Deut 11/41; OrzRozm A4; Vcżyniſz
też vmywádlnicę [...]/ áby w niey kápłani nogi y ręce pirwey vmyli
niż ſwięte odzyenie ná ſię wezmą BielKron 33v, 10, 52v, 153v,
226v, 231v (11); Mącz 239a, 411b; OrzQuin T4v; RejAp 116v;
HistRzym 21v; RejPos A4, 78v; KochMon 24; BudBib Sap 18/21;
1.Mach 12/39; SkarJedn 36; SkarŻyw 13 marg, 15, 52, 160, 582;
KochFr 6; ReszList 159, 169; Bierzćie ná ſię zbroie y páncerze.
BielSjem 29; Teraz drzewá liśćié ná ſye wźięły KochPieś 3;
GrochKal 20; GrabowSet B2, D4; WujNT Act 12/8; SkarKaz 385b;
GosłCast 40.

»z(d)jąć (a. zejmować) z siebie« = exuere se PolAnt [szyk
zmienny] (10): Alexander [...] ziął s ſiebie [exuit] odzienie Ceſarskie
y przyodział go [Dariusza] HistAl F8v; LubPs hh3v; RejZwierz
140; BibRadz 1.Reg 18/4; BielKron 66; HistHel D3; SkarŻyw 98,
161, 473; Nierzekl tam zaden/ oco mie ieno bedzie zadal Pan moi
wſziko [!] mu dam [...] y Suknie sſiebie zdeime kazeli mi ia dac/
dam. PaprUp C3.

»złożyć (a. składać) z siebie« = transire facere a se, deponere
PolAnt [szyk zmienny] (16): OpecŻyw 36v, 91; BibRadz Ion 3/6,
2.Mach 8/35; [Koriolan] wyſzedł przećiw im [paniom rzymskim]
dáleko złożywſzy s ſiebie rycerſkie vbiory BielKron 109v; [Krzy-
wousty będąc dzieckiem] zbroie zſiebie we dnie y w nocy nie ſkła-
dał BielKron 349, 57v, 66v, 330; KochMon 23; BudBib Ion 3/6;
PaprPan Gg2v; SkarŻyw 251; StryjKron 310; Tento Krol Rodrus
[...]/ złożywſzy s ſiebie vbior Krolewſki/ [...] wſzedł do nieprzyia-
cielſkiego obozu Phil B4; KmitaSpit B3v.

»zwlec (a. zwłoczyć) z siebie« [szyk zmienny] (6): OpecŻyw
91v; Abowiem gdy Mniſzy proſte/ álbo poſpolite odzienie z włotzą
s ſiebie/ tedy [...] KrowObr 139v; á poſłáłá [królowa] ſzáthy áby ſię
w nie oblokł Márdocheuſz zwlokſzy z ſiebie wor [removere faceret
saccum eius ab eo] BibRadz Esth 4/4; BielKron 37v; BudBib Esth
4/4; á on [mnich Lucjan] niemáiąc mu [ubogiemu] co dáć/ zwlokł z
ſiebie płaſzcż/ y włożył nań SkarŻyw 452.

d. Działanie lub stan dotyczy wnętrza podmiotu (też: przen) [w
tym: z podmiotem nieżywotnym (163)] (241): Ziemiá ſie byłá ná-
dęłá/ Niewiem co w ſobie pocżęłá BierEz Nv, R2; OpecŻyw 19,
51v; yako morze acz ſſyebye rzeky uyleua nygdy ſyą nyeumnyeyſza
PatKaz III 126, 101; onę wodkę ciepło wpuſzczay ſobie w nos
wſarkaiącz w ſię FalZioł I 75d; ktora [ryba (jako potrawa)] w ſobie
nie ma takowych przypraw/ thedy iey pożywanie nie ieſt dobre.
FalZioł IV 44a; o poł noczy ma iedne [piłułki] pani włożyć ſobie do
macicze/ y dzierżeć w ſobie przez kielko godzin FalZioł V 86; Ale
thego ſtrzeż aby do ſiebie na mnieyſzey kropie tey wodki nie
wpuſzcżał FalZioł V 91, ‡‡4v, I 10a, d, 57b, 59c (24); Cżemu ſzyia
ma w ſobie puſtoſć GlabGad Dv; Bowiem ktore [zwierzęta] wiatru
w ſię nie wpuſzcżaią te picia theż nie potrzebuią ku ſtrawieniu
karmiey GlabGad Ev, B8, C8v, D, Ev, G5v; RejKupSekl a7v;
GliczKsiąż H7; LubPs X6, RejWiz 176v, 188v; O miáſto ktore
wylewaſz kreẃ w pośrodku ſiebie [in medio sui] przyidźie cżás
twoy BibRadz Ez 22/3, Iob 28/14; iż rzeki ſą tákie ktore piaſek złoty
w ſobie máią. BielKron 26; gorá ſkáliſta/ kthora w ſobie ma wiecżny
ogień/ gore płomień z ſiebie wymiátaiąc BielKron 274v; Loktek

ieſzdżąc po boyſku vyrzał Floriana Szarego/ kthory był we troię
przekłoty ſpiſy/ á on tkal w ſię ielitá BielKron 373, 263, 276v, 278,
287, 294v; KwiatKsiąż B3; Capax templum, Niemały koścyoł/ któ-
ry wiele ludzi może w ſóbie [!] ogarnąc [!] Mącz 35b, 63b, 345c;
Niektorzy robaki [...] żywo ná pępek przykłádáią/ á ony wyćiag-
nąwſzy iad wśię/ zdechną SienLek 100v; gdy rdzáwe żelázo roſ-
paliſz/ a octhem ie poleieſz/ onę párę w śię puśćiſz SienLek 116v;
Zową ią [gębkę] [...] wodną/ iż w śię wodność połyka. SienLek
Xxx4v, 25v [2 r.], 34v, 82v, 112, Vuu3; RejAp 184v; tey [piękności]
niechay ſie iego ſercze rozmiłuie/ y w pośrodku v ſiebie da iey
goſpodę GórnDworz Mm4; HistRzym 16, 25; Bo becżká kiedy
kiſnie tedy wſzytko s ſiebie muśi ná wirzch wyrzućić. RejZwierc 62,
19, 107, 142; BielSpr 61v; ModrzBaz 52; Oczko [42]v; linęłá wodá
y powſtały rzeki y morze puśćić ich wśię niechćiáło SkarŻyw 270;
Aták ono myślenie [Bóg] chcąc wykonáć/ wzruſzył w ſobie wedle
X iędza K anonika dech CzechEp 256; Aiáx tákże popędliwy
Wráźił wśię miecz nieſczęśliwy KochFr 106; KlonŻal A3v; Iż iáko
wino [...] wſzytko co w ſobie cudzego ma wyrzući WerGośc 260;
Choćby mię Rypheiſkie ſkáły/ W ſobie chowáły WisznTr 26;
ArtKanc I3; GórnRozm N; Calep 378a; GórnTroas 36; Iák wiádro
wodę/ złość w ſię cżerpam wſzelką GrabowSet N2v; WOdne páń-
ſtwo y ſłone [tj. morze]/ [...] Swych głoſow poruſz w ſobie Grabow-
Set Xv, M4, Pv; SarnStat 280; SiebRozmyśl K4v; iż z onego
drobniuchnego źiarnká [...] rodźi ſię robaczek co iedwab z śiebie
wije SkarKaz 84a; W Iednym mieyſcu przy wodźie wielka trćiná
bełá/ Ktora w ſobie dwuch ſmokow ſkárádych żywiłá. CzahTr E2;
PaxLiz E3v; Páiąk vcży prząść rodząc z ſiebie włokno KlonFlis
E3v; gdźie ktorą [rzekę] w ſię dźika/ Wiſłá połyka. KlonFlis F3v,
E3v; PudłDydo B6 [2 r.].

Zwroty: »w się brać (a. wziąć) itp.« [w tym: sam w się (1)] =
napełniać się, wchłaniać; wdychać [szyk zmienny] (51): PatKaz I
4v; trzymay głowę nad tym dymem biorącz gi wſię vſty FalZioł I
29c, I 116b, 156b, III 27c, 29b, V 4v, 26v; BielŻyw 3; iż więzniowie
[...] będąc wypuſzcżeni naprzod ſie raduią ſwieżemu powietrzu,
ktorego gdy w ſię nabierzą tuż dopiro [...] GlabGad F5; Bowiem
woda z mąką zmieſzana bierzę w ſię wilgoſć mąki GlabGad G7v,
A8, C7, E [2 r.], Ev, E7 (15); Ale też ná yedney łące pczołá myod/ á
páyąk yad wſyę byerze KromRozm I N2; Iż dzyecyę gdy s cudzego/
á nye mátki właſney pokármu vżywa/ ſpolem theż byerze wſię
zwycżay żywotá á obyczáyow. GliczKsiąż D3v, I2v; Pełne potoki
Cyzon wielkość trupow w ſię wzyęły LubPs hhv; Leop 2.Par 7/7;
Pharmacum, Wſzelkie liekárſtwo/ które przes vſtá w ſię biorą.Mącz
[297]a, 130c, 133c, 408c, [460]d; SienLek 16v, 17, 83v, Vuu3; gdy
będą wołáć [...] proſząc gor á [ſ]kał áby ie zákryły/ áby ie wzięły w
ſię RejAp 98; niewiem cżemu ták podle rozumiemy o ſwym ięzyku/
iákoby Láćińſkich náuk w ſię wziąć nie mogł GórnDworz F8, C4;
BudBib I 374b marg; SkarJedn 24; Oczko 3v, 4, 5, 17; Bo Rzym ze
wſzelkiego świátá błędow y báłwochwálſtwá wśię był názbierał
SkarŻyw 600; CzechEp 309;WerGośc 228;WisznTr 11.

»brać itp. w się« = mieć pojemność [szyk zmienny] (4): Leop
3.Reg 7/26; BibRadz 2.Par 4/5; RejPos 41v; Y było tám ſześć
ſtągiew kámiennych/ [...] biorących w ſię [capientes] káżda dwie
ábo trzy wiádrá.WujNT Ioann 2/6.

»w się, na się ciągnąć itp.« = wchłaniać [szyk zmienny] (16:1):
iż ſłodką rzecż żiły więczey w ſię ciągną niżli iaką inſzą. GlabGad
C7, C5v, E, Ev [2 r.], F [2 r.], Gv (14); Turunda item, Mech z chuſti
náskrobány ktori w rány kłádą áby ná ſię ropę z ran wyciągał.Mącz
470c; SienLek 3v, 16.

»lać w się« [w tym: sam w się (1)] = pić alkohol [szyk zmienny]
(6): Bo tákie v nich ćwicżenie/ Lać w ſię y nád przyrodzenie
BielKom E8; aut sopiti vino erant aut semigraves potabant, Albo ye
ſpik morzył álbo ociężawſzy ſámi w ſię ták przes dzięki lali. Mącz
381d, 316a; iż dzbanem leie w ſie áż mu po vſzoch ciecze
RejZwierc 59v; KochFr 28; KochPieś 51.

»z siebie (wy)puszczać (a. puścić), (wy)dawać; spuszczać od
siebie« [szyk zmienny] (40:5;1): OpecŻyw 193v; Modrzew daie
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zſiebie żywiczę nad inſze Zywicze ſlachetnieyſzą. FalZioł III 29c;
KRzyſzthał kiedy będzie przeciw ſlończu położon/ thedy ogień z
ſiebie wypuſzcża FalZioł IV 51b, I 60c, 79a, 101c, 112a, 146d (13);
GlabGad A7, Hv, I2; WróbŻołt 76/18; RejPs 113, 155; SeklWyzn
g2; obłoki niebieſkie roſę s ſiebie wypuśćiły BielKron 4v; gorá
Etná/ [...] będąc pełná Siarki/ Sáletry/ Háłunu/ kámienia/ ná ſwe
cżáſy ogień ſtráſliwy z ſiebie wypuſzcża BielKron 276v, 263, 274v,
276v; Mącz 197a, 214b, 332b, 384a, 409a (9); iż źiemiá będąc
iákoby brzuchem tego świátá/ w śię biorąc/ á z śiebie záś
wydawáiąc/ przez cztéry właſnośći cztérech rzeczy to w ſobie
ſpráwuie SienLek Vuu3; RejAp 59; RejPos 5v; BudBib 4.Esdr
16/61; Oczko 1; Murex – Ribą morską purpurę z ſebie puſzczaiąca.
Calep 681a, 742b, 951b; SkarKaz 5a; SapEpit A4; KlonWor 2.

»w sobie zachować itp.« [szyk zmienny] (5): PatKaz II 56v;
Cżemu ciało płuc ieſt rzadkie [...] (–) Aby tim więcey wiathru
mogło w ſobie zachować ku ochłodzie ſercza. GlabGad E, Fv;
BibRadz Gen 13/6; BielKron 318.

»w sobie zatrzymać, zadzierżeć itp.« [szyk zmienny] (6:5):
ktore oboie cżłonki [tj. macica i żyły] krwie w ſobie zadzierżeć nie
mogą FalZioł V 27v, V 20b; kamien albo żelazo wielgie gdy ſie
rozpali długo w ſobie dzierżi gorączoſć GlabGad E3v, E2v; Serce
ſſałonego ieſt iáko gárniec ſtłucony/ á żadney mądrośći niezátrzyma
wſobie [non tenebit]. Leop Eccli 21/17, 4.Esdr 4/40; żebychmy nie
byli iáko nacżynia dźiurawe/ ktore nie mogą nic zátrzymáć w ſobie.
BibRadz II 120c marg; ieſli wytrwawſzy dziewieć mieſięcy ſwych/
może żywot iey [brzemiennej] w ſobie zatrzymáć [retinere ... in
semetipsa] płod. BudBib 4.Esdr 4/39[40]; CzechRozm 69v; Czech-
EpPOrz **3;WujNT 417.

e. Podmiot ujmowany jest jako organizm żywy (o stanie
zdrowia, rzadziej o budowie anatomicznej), też część ciała i
substancja organiczna [przeważnie »w sobie« i »sobie«] (111): A
tobie też ocży ćmiáły/ [...] Boleśćić cżuł doſyć w ſobie. BierEz S2,
P4; gdy by kto miał wſobie iad robaka ktorygo iadowitego FalZioł I
9d; to wypiy zwodą ciepłą tedy wraczanie ſobie vcżyniſz FalZioł I
12a; [kostywał] liſt ma w ſobie oſtry chropawy á przydłuſzſzim
FalZioł I 37d; będzieſz ſie tego miodu napijać/ płucza kthore maią
w ſobie zgromadzenie ropy: wycżyſciſz FalZioł I 38b; Ci ludzie
ktorzy maią w ſobie zbytek koleri [...] niemaią tych Koczenkow
pożiwać FalZioł I 128c; Galata gdy pocżuie płod w ſobie/ tedy gi
wyciągnie z ſiebie FalZioł IV 35d; Też vrina rumiana v białych
głow, maiącza w ſobie obłocżek na dnie. Znamionuie obphitoſć
krwie FalZioł V 5v; ma ſie niewiaſta ſprawować [...] nie inaczey
iedno iako y prżi rodzeniu dziecięcia/ to ieſt zaduſzaiąc w ſobie
oddech vſtha y nos zatulaiąć FalZioł V 26, I 13b, 14b [2 r.], 21b,
37d, 40d (53); CZemu ięzik ma w ſobie pori GlabGad C4v; Ma to
robacztwo [tj. pszczoły] w ſobie nie iaką błonkę ktorey ruſzanie [...]
cżyni takowy zwięk GlabGad D; Cżemu kuoń [!] muł, oſieł, y kruk,
żołci w ſobie nie maią. GlabGad E6; natura [...] vcżyniła aby one
[ptaki] po iednym iaiu w ſobie noſiły dla zbytniego obciążenia.
GlabGad H7, B4, C5v [2 r.], E5, H6v [2 r.], K8, L3, O5; KrowObr
48; BibRadz Gen 1/11, 12; dopadſzy węgla ogniſtego/ ięłá ie
połykáć áż w ſobie wnątrze ſpaliłá BielKron 131v; bo wiele ich co
w ſobie cżártowſką náuką zábijáią płody BielKron 445, 36v, 335v;
KwiatKsiąż C3v; Murex, Morski żołẃ/ ſzárłatney fárby pot w ſobie
máyący. Mącz 238a, 29d, 52a, 298b; iż rzadki ieſt człowiek/
ktoryby niemiał w ſobie niektorey częśći chorey SienLek 4v;
Láktuká [...] zdrowa tym karmia bywa ktorzy żołtą niemoc w ſobie
czuią SienLek 90v, 51v, 88v, 136v, 140v, 142v (10); Drudzy lepak
[...] ochrapieliny y ine gárdłowe niemocy ſobie tym lecżyli. RejPos
305; HistLan F4; BudBib Gen 1/11, 12; CzechRozm 157, 197v;
CzechEp 293; Oczko 10v, 13; KochWz 139; Tákżeć y pijány/ kiedy
w ſobie zbytnim pićim wzbudźi one wiátry [...] WerGośc 227;
Calep 71a, 541b.

Zwroty: »czarta, diabła (a. rotę diabłow), ducha nieczystego
mieć w sobie« = być opętanym; daemonicum habere Vulg [szyk
zmienny] (3:3:1): OpecŻyw 64v, 66v; MurzHist G2; SkarŻyw 453;

Záprawdę/ záprawdę mowię wam: Ieſli kto záchowa mowę moię/
śmierći nie ogląda ná wieki. Rzekli mu [Jezusowi] tedy Zydowie:
Terazeſmy poználi że czártá w ſobie maſz. WujNT Ioann 8/52,
Ioann 8/48, 49.

»sobie sobić« (1): Rádziły ręce z nogámi/ Co ten brzuch cżyni
nád námi: Nie prácuie nic áni robi/ Wſzyſtki rzecży ſobie ſobi.
BierEz R2.

f. Podmiot ujmowany jest jako obiekt przestrzenny (447):
α. Będący punktem odniesienia dla określenia położenia lub

kierunku (372):
»sobie« = w swoją stronę (1): yſch [Walentego] [...] za lep

vchwiczil, a nachiliwſchi go ſobye ſzyekiera wſchyą [lege: w szyję]
yeſth y [lege: ji 'go'] czyall LibMal 1543/77.

Wyrażenia przyimkowe: »od siebie« = w prawo (2): RejFig A6;
od śiebie ſię miey gdźie wdźięcżne winnice Wiſzą nád Wiſłą
KlonFlis G2.

»od siebie« = w tył (1):
~ Połączenie: »wspak od siebie« (1): ſtali ſie vporni [...] iáko

łuk złámány ktory wſpák nieſie od ſiebie ſtrzelbą ſwoię. RejPs
117. ~

»od siebie« = w pewnej odległości (4): RejPos 292; złożyli
Zbroje z siebie i składli porządkiem na ziemi Tuż od siebie
KochMon 23; SarnStat 670; áby ſedem belli z tym Pogáninem/ ná
wſchod ſłońcá co nadáley od śiebie vczynili VotSzl B2v.

»(o)koło, podle, w (o)krąg siebie; przy sobie« (16:4:2;1):
MiechGlab [88]; gdy iáko wilk chrapie/ Mácáiąc podle ſiebie kogo
znaydzye drapie. RejWiz 31, 41; BibRadz Ps 18/12, Is 16/4; [miasto
Aden] ma około ſiebie mury mocne y gory BielKron 457v, 289v;
Mącz 123a, 158b, 391d, 406c; OrzQuin Mv; Toż theż dźiwne
położenie/ przy záćmieniu Słońcá/ gwiazd máiąc przy ſobie
zwierſchnie Plánety/ poſpolu z zaćmienim wſtępuiące: okazuie
przyść nieiákiemu dźiwnemu zámieſzániu LeovPrzep A2v; Górn-
Dworz Ii5v; RejZwierc 3v, 50, 75v; BudBib 2.Mach 12/21; BudNT
Mar 3/34; Bo [król szachowy] w okrąg ſiebie wſzytki mieyſcá
trzyma KochSz A3; BielSenJoach 2; Widzę tylko brunatne obłoki w
krąg ſiebie KołakCath C5; CzahTr D3v.

»po(d)le (a. wedle(-a)), około, blisko, niedaleko siebie« =
obok, w towarzystwie; penes a. secus se Vulg (27:6:5:4): BierRaj
20v; Toć ia więm dobrze/ iſz mię bog diábłum wmoc podáł/ i
czuięc ié około ſiebie MurzHist P3; LubPs A3v; Poſádziłá gi potym
nie dáleko ſiebie RejWiz 26v, 66; Leop Eccli 12/12; vyrzał Saul
mieyſce prożne podle ſiebie BielKron 66, 100, 129v, 164v, 245v,
255v (10); Mącz 97a [2 r.]; RejAp 26; HistRzym 46v, 100; RejPos
256v, 262; tho mu świnię do ſzkapy przywiążą/ y muśi ią podle
ſiebie wieść ná powodzie RejZwierc 129v, 65, 67 [2 r.], 90v, 169v;
Kthoby chćiał z obozu ſie bronić/ trzebá drugie woyſko mieć bliſko
ſiebie BielSpr 69v, 70; CzechRozm 123v; SkarŻyw 28, [236];
Swiétny to [Protrygeter, gwiazda w konstelacji Panny]/ y ma
świétné gwiazdy wedla śiebie KochPhaen 6, 11; ſkoro iedno ná
Páná Chryſtuſá/ wedla ſiebie vkrzyżowánego weyźrzał [...] ReszHoz
123; PudłFr 28; ActReg 85; GrochKal 4; GrabowSet Q4; WujNT
Luc 9/47.

»k sobie« = w lewo (3): RejWiz 75v; Tylko ná práwo puść
Leniwkę w morze/ [...] Ty ſię w Motłáwę k ſobie/ day ſię Bogu/
Vday do progu. KlonFlis Hv, H.

»ku sobie« = w swoją stronę (1): miecż goły nioſł obroćiwſzy
końcem ku ſobie ná doł. BielKron 425.

»przeciw(ko) sobie« = naprzeciw (też przen) (6): Poyzrzy
przećiwko ſobie [contra te]/ á obacż to co widziſz. Leop 4.Esdr
11/36, 4.Reg 3/22; Thurcy obacżywſzy lud przećiw ſobie/ [...]
wyſyłáli małe vffy przećiw im ku potykániu BielKron 309; miáſto
pod zamkiem/ ma gorę ſzkodliwą przećiw ſobie BielKron 315v,
263v; ArtKanc S16v.

»w tył sobie« = w tyle (1): ieſliż Turek ludu ſwégo pod ſzańce
Niemieckié marnie ważyć nie będźie: wáſzę kró:M. téż w tył ſobie
nie zoſtáwi OrzJan 86.



36 SIĘSIĘ

»imo się« = obok, mijając (3): Wrocſławiánie też nie chćieli
imo ſię nikogo puśćić s Polſki do Niemiec BielKron 408; BielSpr
7, 41.

»przed się« = z przodu, do przodu, naprzód (2): RejJóz L7v; A
Báby [= królowe w szachach] przedſię puſćili w zagony Koch-
Sz B4v.

»przez się« (z podmiotem nieżywotnym) = z góry na dół,
przecinając, przepuszczając (3): A gdy gi [chryzolit] na ſlońcu
położy/ thedy złothą gwiazdę przez ſię vkazuie FalZioł IV 51b;
Ureteres, Cedzące żyłki które wodę odnerek wyciągáyą/ á przes ſie
ye do pęcherzá wodnego przecedzáyą. Mącz 508c; Tŗećie [A]
zowiemy ćięz-kim/ któré má kréſkę pŗez śię/ iáko poz-ądny
JanNKarKoch D4v.

»za się« = do tyłu, z tyłu (też przen) (7): [Paw] Ogon ma długi/
ktori gdi nąń kto patrzy dziwuiącz ſiie [!]: roztacża/ ale gdy ſie nie
chcze dziwować/ tedy zaſię krije FalZioł IV 21c; GlabGad M5v;
ruſzamy ſie wzgorę albo na doł/ przed ſię albo za ſię KłosAlg A3;
ſłowá moie zárzućiłeś w tył zá ſię [post te]. BibRadz Is 50/17;
Hektor losy sam szafował, Patrząc za się KochMon 30; CzahTr D;
KlonWor 2.

»między sobą« = po obu stronach (4): Potym dwá Biſkupowie
[...] Krolá miedzy ſobą prowádzą StryjKron C4v.

~ miedzy sobą i kim (3): OepcŻyw 85v [2 r.]; Iezus [...] poſadzil
go [Judasza] za wiecżerzą miedzy ſobą ij ſwą milą matką
OpecŻywSandR nlb 3v. ~

»nad sobą« = powyżej; wysoko w górze (13): BierEz Q3; LubPs
D4, V6; Tęcżá też z drugyey ſtrony oſtátek chmurnośći/ Wynośiłá
nád ſobą nád gór wyſokośći. RejWiz 108v; A gdy w ſześći
niedźielách [tj. w połogu] ktora kiedy leży/ Poduſzek pſtrych do
wierzchu/ nád ſobą náieży. BielSat D2 [idem BielRozm]; RejZwierc
163v; BudBib Eccli 50/5; BielRozm 27; to á/ z kréſką łáćińſkié, [pan
Kochanowski] chćiał áby kréſki żadnéy nád ſobą niemiáło JanNKar
E; JanNKarKoch D4v, Ev, E3v, G2.

»nad sobą« = na czubku głowy (1): Iedná świetny rąbeczek ná
ćiemię przypięłá Nád ſobą ZbylPrzyg A2.

»nad sobą« = od strony zawietrznej (1): kędy dwá okręty Z
boku ſye okazáły: [...] [szyper zawoła:] Ludźie mamy nád ſobą
KochPam 86.

»pod sobą« = niżej [w tym: z podmiotem nieożywionym (3)] (9):
RejFig Cc4; [drzewo] dawáło pod ſobą ćień ku mieſzkániu beſtyam
polnem BibRadz Dan 4/9; BielKron 310; GórnDworz Ee5v;
kthorzy [prorocy] przezwáli tákowy ięzyk/ iż pod ſobą nośi iad
iáſzcżorcży RejPos 251; BielSat C2; KochMRot C2; BielRozm 18;
Pod ſobą vyźrzyſz [z nieba] nieprzyiaćiele ſrogie/ ktoreś zwyćiężył
LatHar 680.

»pod sobą« = siedząc lub leżąc na czymś (5): MetrKor 26/62v;
Pod ſobąs [Jezu w żłobie] téż ſlomę miál OpecŻyw 19; LibMal
1548/146; oćiec moy iż miał dobry koń pod ſobą vćiekł. BielKron
320, 321v.

»przed sobą« = z przodu; ante se Miech, Vulg; coram se Vulg,
PolAnt; in conspectu suo Vulg (65): BierEz P4; OpecŻyw 108v;
MiechGlab 55; LibLeg 10/92; RejPs 136v; RejRozpr H2; A iż ye
[słowa] ták ſwyęty Pyotr wypiſał/ yákoby ye był przed ſobą
widźyał. KromRozm I E2; BielKom C6v; KrowObr 27, 221; RejWiz
54v, 149v; Leop Deut 25/2; BibRadz Ez 4/1; Iakob [...] puśćił przed
ſobą ſtádá rozdzyeliwſzy ie ná trzy turmy BielKron 15v, 16v, 42v,
44v, 47, [852]v (9); Protrudo, Popycham/ potrącam przed ſobą.
Mącz 467a, 126d; RejAp 102v; GórnDworz O4, Q6v; HistRzym 44,
52v, 97; RejPos 9v; każe przed ſobą w bęben kołátáć/ áby wſzyſcy
nań pátrzyli RejZwierc 17v, 79v, 103, 105, 163, 219; Pirwſza
Cohors [...] tá miáła Orłá przed ſobą Ceſárſki herb zá známię ſwoie
BielSpr 12; [Wołosi] Stráwę ná łęku przed ſobą noſzą BielSpr 69,
20, 26v; BudBib Ez 4/1; CzechRozm 131; ModrzBaz 118v; Abyś
cżuł [...] o pewney woynie/ Ták pewnej/ iáko mię tu dziś przed ſobą
widziſz. KochOdpr C4v; gdy znowu przed ſobą wſzytkim lekárzom
ſtánąć kazał SkarŻyw 593, 69, 87, 403, 428; WerGośc 235;

GórnRozm A4v; Phil P3; LatHar 650; KołakCath A3; WujNT
Matth 6/2, Act 2/25; PowodPr 9; CzahTr K4; Tráfiſz przed ſobą
Pomocnieńſki oſtrow. KlonFlis F4v, Gv, Hv; KlonWor 4, 22.

~ Przysłowie: Ma tu mieśce y ono/ co poſpolićie o dobrych
vcżynkách Polacy mowią: lepſza iedná świecká przed ſobą niżli
dwie zá ſobą. LatHar 650. ~

»przed sobą« = na przedniej stronie (10): OpecŻyw [127]; k
temu on cżłowiek cżuie cięſzkoſć á bolenie w krziżu [...]/ albo cżuie
bolenie przed ſobą pod koſcią ktora ieſt przy dymionach. FalZioł V
9; GlabGad D8, M5v; RejKup cc4; Włoży pop ornat ná ſię/ áż
krotki przed ſobą RejFig Cc8v; iż trąbą ktorą [słoń] ma przed ſobą
długą/ pochwyći cżłowieká BielKron 452; GórnDworz L7, Qv;
KlonFlis E4.

»za sobą; po sobie; w tyle siebie« = z tyłu; post se Vulg, PolAnt;
retro BartBydg (37;1;1): BartBydg 248b; podnioſſy ſynowie Iſráelcy
ocży/ obaczyli zá ſobą Egypthcżyki Leop Ex 14/10, Ez 3/12;
RejZwierz 130v; BibRadz Gen 22/13; iż niedobrze zá ſobą dziury
zápráwili/ proch ſie wyráźił nie ná Turki ále ná ſwoie BielKron
316v, 58v, 301, 365, 380v, 451; Mącz 54a; RejAp 10, 12v;
GórnDworz Qv, Ll3v; RejZwierc 61, 62, 144v; przekopáli kilko
przekopow w tyle ſiebie y w tyle woyſká wſzyſtkiego BielSpr 7; bo
tężey ſtrzáłá vderzy gdy ná nię ktho náiedzie/ niż gdy ią po ſobie
puſzcżą. BielSpr 43, 32, 41v, 65 [2 r.]; Strum I3v; gdy [...]
[zwierzchny pan] przykładem ſwym idźie przed wſzytkiemi/ iákoby
podawáiąc rękę zá ſobą idącym [sequuturis]. ModrzBaz 23v;
SkarŻyw 487; StryjKron 390, 587; widząć ná koniéch Tuż zá ſobą
pogonią/ ná błotá vćiekli KochJez B2v; KochFr 99; KochPhaen 21;
GórnRozm A4v; WyprPl C; WujNT Apoc 1/10; KmitaSpit C5;
CzahTr D4.

~ Przysłowie: LatHar 650 cf »przed sobą«. ~
»za sobą« = na tylnej stronie (3): po wſſytkiém iego ciele

ſwiętym/ przed ſobą ij ij [!] za ſobą/ niebylo nanim mieſtza żadnégo
tzalégo OpecŻyw [127]; GlabGad D8; RejFig Cc8v.

»przy sobie« = obok (9): yako ta gwyazda ma przy ſobye ſyedm
gwyazd tak [...] PatKaz III 126v; CzechRozm 17, 17v [2 r.], 124,
130; miałeś y tu przy ſobie przez tęn wſzjtek cżás/ ſąśiádj twoie
Polaki SkarJedn 355; KochPhaen 22; Niewié/ iż go Bóg Oyćiec
przy ſobie poſádźi SiebRozmyśl H3v.

αα. Wyrażenia przyimkowe oznaczające kierunek ruchu innych
przedmiotów wobec podmiotu (112): »do siebie« = w swoją stronę;
ad se Mącz (6): iedni z tyłu/ drudzy w ocży do śiebie mię tárgáli
SkarŻyw 30, 338;WujNT 211.

~ Z podmiotem nieosobowym (3): iáko ſławá byłá/ áby Adámás
álbo Mágnes w rogach kośćiołá záſádzony miał do ſiebie żelázny
grob Máchometow przyćiągnąć BielKron 456v; Mącz 460d; Oczko
9. ~

»k(u) sobie« = w swoją stronę; ad se Murm, Vulg, Mącz, Calep
[w tym: ciągnąć itp. (25)] (29): OpecŻyw 59; Widząc ſloniowie lud
on/ ſciągáli noſy ſwoie áby ie k ſobie przyciągáli [ut eos caperent]
HistAl I2v; Y vſchłá wnet ręká iego ktorą był wyćiągnął przećiw
niemu/ ani iey mogł záſie ku ſobie ſkurczyć. Leop 3.Reg 13/4;Mącz
324c, 485d; GórnDworz I7; BielSpr 69; Calep 112b, 384a.

~ Z podmiotem nieosobowym (20): PatKaz III 126v; Murm
121; ktoby ſie igłą vdawił, albo iakiem inſzem żelazem: włożywſzy
gi [magnes] w vſta: przyciągnie każde żelazo z gardla k ſobie.
FalZioł IV 55d, III 25a, 28d, IV 46d, 51b, 55d [2 r.] (12); ciepło
powietrzne to wywodzi k ſobie ogien przirodzony ze wnątrza
wzgorę GlabGad G3, C7, I4; BielSat D3; Calep 629a; GrabowSet
Yv. ~

»na się« = ku sobie, w swoją stronę (2):
~ Zwrot: »na się ciągnąć, ciągnący« (1:1): Caecias, Wiatr który

chmur á obłoków nie rozbiya/ ále ná ſie ciągnie Mącz 29c, 204d. ~
»na się« = w górę (1): [Matka] wielką boleſcią zięta mowitz

niemogla/ tylko ręce ſweé wznioſla na ſie/ ſwégo milégo ſyna
oblapiaiątz OpecŻyw [80].

»nad się« = w górę (2):
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~ Połączenie: »nad się w zgorę« (2): Erigere caudam falcatam
in sublime, Podnieść ogón w zgorę nád ſię.Mącz 350c, 485c. ~

»pod się« = niżej, pod spód (12): warzże to w wodzie a pothym
podſthaw pod ſię yżby para ſzła miedzi nogi do macicze. FalZioł I
30b; naſmiewaiącz ſie z krzeſcianow mowią/ nie mieſzkay na
iednem mieſtczu iako krzeſciani pod ſię [sub te] kakaiącz.
MiechGlab 22; Przypáſz pod ſię odzyenie ſtráſzliwego wężá/ By
tám iny nie ruſzał nád właſnego mężá. BielKom C6v; RejWiz 13v,
51v; RejFig Cc8v; BielKron 15v, 255; ieſli tylko będzieſz chodził
miedzy ludźmi iáko pies podtuláiąc pod ſię ogon RejZwierc 65v;
KochPieś 28; Despicio – Z gori patrze, podſzie patrze. Calep 312b;
gdy wioſłem rzekę pod ſię gárnie KlonFlis C2v.

»przed się« = do przodu (30): Wzroſt pochyły przedſię, nie od
ſtaroſci ale z przyrodzenia znamionuie cżłowieka, dowcipnego
GlabGad M5, M7; KłosAlg A3; RejJóz L7; Iako ten ſwiat jdzie
przer [!] ſyę Czo ſkok to ſnacz wientſſy nierzad RejKup y2; MurzNT
Luc 19/28; Leop Ex 14/15; BielKron 67; Procedo, Poſtępowáć á yść
przed ſię. Mącz 44c, 121a, 148a, 167a, 350d [2 r.], 386a (13);
GórnDworz P2; Krzywa [linia] ieſt/ która przedśię idźie vnoſząc
ſye y ná tę y ná owę ſtronę. GrzepGeom C2; BudBib 4.Esdr 11/36;
SkarŻyw 4; KochSz C2v, C3; Pátrz byſtrym okiem przedſię y też
pozad KlonFlis E3; CzahTr D; KlonWor 2.

»przez się« = górą za siebie (3):
~ Zwrot: »przez się (prze)rzucić, miotać« (2:1): RejFig Bb3;

kiedy będzyeſz kośći mácierzyſte przez ſię miotał/ tedy ożywą
ſynowie y dzyewki. BielKron 23v, 23v. ~

»przez się« = do przodu (1): Supinor, Przez ſię pátrzę.Mącz 434c.
»sam w się« = w kółko (1): Convoluti in semel dracones,

Smokowie ſámi w ſię wokół skrążeni.Mącz 507a.
»za sobą« (5):
~ Zwrot: »zamknąć za sobą« = claudere post se PolAnt (5):

HistJóz C; wyſſedſzy zámknęli zá ſobą kośćioł Leop Dan 14/13;
Tedy Lot ſzedł do nich áż ku drzwiam/ y zámknął ie zá ſobą.
BibRadz Gen 19/6; BielKron 454; Wnidź ludzie moy do pokoiu
twego á do wnetrznośći ziemie/ á zamkni zá ſobą fortkę twoię
RejAp 62. ~

»za sobą« = w swoją stronę (3):
~ Zwrot: »oczy (a. wzrok) za sobą ciągnąć« [szyk zmienny] (3):

Ale porządek/ y ozdobá rzeczy Nieták zá ſobą ćiągną wzrok
człowieczy/ Iáko [...] KochPs 27; NIeſzczęſne ochędoſtwo/ żáłobné
vbiory/ Moiéy namilſzey cory: Po co mé ſmutné oczy zá ſobą
ćiągniećie? KochTr 8; ZawJeft 47. ~

»o sobie« = po przejściu przez (10):
~ Zwrot: »zamknąć, zawrzeć o sobie« = claudere super se Vulg,

PolAnt [szyk zmienny] (9:1): Szłá oná niewiáſtá/ y zámknęłá drzwi
o ſobie y o ſyniech ſwoich Leop 4.Esdr 4/5, 4.Reg 4/4; Ale wieżá
byłá mocna w pośrzodku miáſtá/ ná ktorą vćiekli wſzyſcy mężowie
y niewiáſthy z mieſzczan/ á zámknąwſzy ią o ſobie weſzli ná dách
wieże. BibRadz Iudic 9/51, 4.Reg 4/4, 2.Esdr 6/10; RejPos 27;
HistLan C2v; KuczbKat 370; BudBib 2.Esdr 6/10, Dan 13/36. ~

»po sobie« = nad głową, nad grzbietem (3): Idż chyłkiem
położywſzy páwezy po ſobie/ Zákrywſzy głowę/ pierśi/ s przodku
ręce obie. BielSat Nv [idem] BielSjem 37; CzahTr E2v.

»po sobie« = tuż przy sobie [tu: od strony przylegającej do
podłoża, w miejscu stykania się z podłożem] (1): A o tym wiédz y
miéy ná dobréy pámięći/ żebyś záwżdy kładł żłoby drzewá
ſurowégo y z skórą do Stáwu. Abowiém táki żłób ſurowy ná ktorym
ſkóra nie będźie ruſzóná/ wpoi ſye w źiemię ſwoią chropáwośćią/ że
żadnym obyczáiem takowy żłób po ſobie wody nie puśći Strum G2.

»po sobie« = po przejściu przez (3): moſt też po ſobie zrąbali
áby ich nieprzyiaćiel gonić niemogł BielKron 309v; BielSpr 67v.

~ Zwrot: »zamknąć po sobie« (1): wnidź do łożnice ſwoyey/ á
zámknąwſſy drzwi po ſobye/ modl ſye oycu twemu potáyemnye
[Vulg Matth 6/6] KromRozm II xv. ~

β. Obszar geograficzny lub terytorium, zamieszkiwane przez
jakąś społeczność (też miasto a. państwo) (76): BierEz G3;

ARchiteſ Tarentſki [...] w krainie iedney mieſzkał, ktora wielkie
rzeki w ſobie miała. BielŻyw 38; Aziyſka Sarmatia ma w ſobie
rozmaithe narodi á rodzaie Tatarow MiechGlab 1; Ale Rzym
Włoſki [...] ma ſiedm gor y pałaczow w ſobie barzo koſztownych.
MiechGlab 70, 1, 41; GliczKsiąż K8; RejZwierz 111v; Ták iż ich
[Abrahama i Lota wraz z ich dobytkiem] oná źiemicá w ſobie
záchowáć [= wyżywić] nie mogłá BibRadz Gen 13/6; A gdy
Norymberg Miáſto [...] około tych Sądow wielkie niezgody w ſobie
miewáło/ tedy [...] OrzRozm T4; [Królestwo Neapolitańskie] ſiedḿ
cżęśći álbo powiátow ma w ſobie BielKron 180v; Tá cżęść ziemie
[tj. 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 BielKron 263v; Tá
źiemiá [tj. Arabia] doſyć ma w ſobie drogich á rozmáitych owocow.
Y innych doſyć miaſth bogáthych/ kthore dla przedłużenia opuſz-
cżam. BielKron 264, 263, 264 [2 r.], 264v [2 r.], 269, 270 (38);
Tuscia, Kráyná we włoſzech [...]/ ma w ſobie známienite pyſzne á
budowne miáſtá/ Florentiam/ Piſas/ Lucam/ etć. Mącz 470c, 142a,
164c; Ale náſzá święta Polſká [...] ma w ſobie prawdźiwégo Królá/
prawdźiwégo Kápłáná/ prawdźiwy Ołtarz/ prawdźiwą Wiárę Orz-
Quin I2v, N; ktora [tj. ojczyzna] mię iáko włáſna mátká w poſrodku
ſiebie wychowáłá RejAp AA4; A właſnie tho miáſto [tj. Rzym] [...]
záwżdy ſproſne/ okrutne/ á práwie beſtiálſkie w ſobie y ſpráwy y
wſzytki poſtępki miáło. RejAp 105v, 38, 181; GrzepGeom F2v
[2 r.], I4v; KwiatOpis D2; BudBib 4.Esdr 7/6; MycPrz I B4v [2 r.],
C3v; która [Portugalia] maluczkim Kroleſtwem będąc/ [...] ma w
ſobie rzéczek 25000. Oczko 7v; PaprPan Ff2; ModrzBaz 19;
SkarŻyw 87, 600; ReszList 180; WerGośc 265; BielRozm 8; Phil
C3; SarnStat 72; GrabPospR L3; [Królestwo Polskie] ták wiele
narodow do śiebie ſkupiło SkarKazSej 682a, 698b.

g. Podmiot ujmowany jest jako element przyrody ożywionej i
nieożywionej (w tym również zjawisko atmosferyczne) lub ciało
niebieskie, też materialny wytwór działania ludzkiego (284):
ZapWar 1502 nr 1910, 1513 nr 2063; BierEz Kv; SZafran domowy
albo krokos ma wſobie ciepłoſć wwtorim ſłopniu FalZioł I 33c;
[nawrot] Kwiatki z ſiebie wypuſzcża ku białoſci ſkłonne FalZioł I
49c; PIołynkowa wodkha ma w ſobie niepoſpolithe włoſnoſci
FalZioł II 9a; [pomagrany] Daią z ſiebie dobrą wilkoſć ciału
FalZioł III 22d; [srebro] Brzmienie z ſiebe barzo wdzięcżne
wypuſzcża/ á to gdy będzie z miedzią zmieſzane FalZioł III 34c;
gdy bywaią wiatri od wſchodu ſlończa, albo z południa/ kthore
przywodzą z ſobą chmuri grube FalZioł V 72, I 1a, b, 4b, 11d, 14d
(112); chleb gdy vſchnie nie ma w ſobie takiey wilgoti iako ſwieży
przeto bywa bielſzy. GlabGad G6v; ſol ma w ſobie moc wyſuſzania
wſzelkie wilgoti GlabGad Iv, E6, E6v, G3v, G6, G7v (17); co
kolwiek ma wſobie okrąg niebieſki wſſytko to ieſt zdobrotliwoſći
twey miły pánie RejPs 53v; nálezli tám páłac [...] máiąc w ſobie
wrot álbo bron duánaſcie/ á okien ſiedm dzieſiąt HistAl Lv, A3, G3;
GliczKsiąż D4, H5; IMowáć ſye [= dochodzić prawnie swej
własności] ieden ma tych rzeczy kthore w ſobie roznoſć máią/ iáko
bydlę/ ſzátá/ y inne tym podobne. GroicPorz dd4v, ffv; A chceſz
wiedzieć/ tzego ćię może obraz náutzyć? Powiem: tego wſzyſtkiego
co ſam ma w ſobie? A coſz ma? ſuche y ſprochniałe drewno bes
żadnego owocu. KrowObr 114v, 59, 95, 114v; Miáſto płotu Iáwory
[...] Wdzyęcżny cień ná wſze ſtrony od ſiebie dawáiąc. RejWiz 23v;
Pátrz iáko zyemiá/ drzewá/ pięknie zákwitáią/ Iákie wdzyęcżne
owoce nam s ſiebie dawáią. RejWiz 50; Gdy vźrzyſz piękne gory/
áno ſie zyelenią/ Dziwne kſtałty y fárby rozno w ſobie mienią.
RejWiz 153, 3, 24, 50, 79, 85v, 146, 177 [2 r.]; Leop Gen 1/11 [2 r.],
20, 21, 4. Esdr 4/49; [sień] miáłá theż wſchod do ſiebie ná ośmi
ſtopniow. BibRadz Ez 40/34, Gen 1/29 [2 r.], Lev 26/20, Sap 16/20,
Mar 4/32; Zemicá Albeńska [...] ieſt ćięſzka á twárda/ nie dawa z
ſiebie iedno owies á ięcżmień BielKron 287, 6, 41v, 78; Inodorus,
[...] Zadney woniey w ſobie niemáyący. Mącz 260b; Pyrites,
Kámień ogień w ſobie máyący/ krzemień. Mącz 334a; Schistum,
Siádłe mléko/ gdy ſie mléko weſpołek śiędźie á wodę od ſiebie
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odſádźi. Mącz 371c, 43a, 129a, 133a, 181a, 245d (11); Tęcżá ma w
ſobie trzy bárwy SarnUzn B6; SienLek 5v, V4; LeovPrzep G3;
RejAp 64, 187v [2 r.], 188 [2 r.]; GórnDworz D2, X5v, Ll6 [3 r.];
Drugie [ziarno] też vpádło ná ziemię dobrą/ á ſtokrotny owoc
vcżyniło s ſiebie. RejPos 62v, 4v, 59v, 60, 149, 186v [2 r.], 187
[2 r.], 222; Azaſz nie widamy iáko ſłońce y mieſiącz noſzą ſkáżenie
ná ſobie? RejZwierc 152v, B4v, 7v, 18, 51v, 52v, 105v; BielSpr 4v;
WujJud 240; BudBib Bar 5/50; iż [ziemia] wſzyſtkie inſze żywioły
iákoby w śię záwárłá Oczko 4v; któré [żupy] táką ſól/ tákié wody
máią/ że ſól/ co tám iedno włożą/ zá czáſem obróći w śię Oczko 8v,
3v, 4v [3 r.], 5 [2 r.], 5v, 6v (16); [źli zakonnicy] w winie mu iad [...]
podáli. Lecż gdy ś. Benedict krzyżem świętym ſklankę onę
przeżegnał: [...] zdruzgotaną zoſtáłá/ y on ſię iad ná ziemię wylał.
Zrozumiał S. mąſz iſz nacżynie ono śmierć w ſobie miáło SkarŻyw
250; MWilkHist A3v; Nie ſobie Iábłoń wdzięczny owoc dawa
StryjKron 279; KochPhaen 2; PudłFr 47; GórnRozm E3v; Groch-
Kal 13; GrabowSet N, Q2, X; WujNT Mar 4/29, Luc 21/30; Iáką
barwę ná ſobie obłoki mięwáią WitosłLut A5, A3, A5v; Ták więc
ogień nie vſtawa, Choć z śiebie zápalić dawa CiekPotrSzym )?(4;
PaxLiz Cv [2 r.]; A gdy Wiſłá nurt opuśćiwſzy ſtáry/ Drze ſobie
nowy/ [...] KlonFlis F2, F2v, F4, G2v.

W połączeniu z „sam” (3): PatKaz III 101; [żelazo] wſzytki
rzecży moczą ſwoią zwiciąża/ y ſamo od ſiebie bywa ſtrawiono.
FalZioł IV 53b; Bowiem on [ser] wſzytko trawi okrom ſamego
ſiebie. GlabGad K7v.

W połączeniach szeregowych z celowym nagromadzeniem oko-
liczników wyrażonych zaimkiem zwrotnym (13): Nie áby chleb
przemieniáć ſie miał w ćiáło/ ábo w ſobie/ przy ſobie/ y pod ſobą ćiáło
mieć: ále [...]CzechRozm 266, 261 [4 r.], 262v [3 r.], 266v [3 r.].

Przysłowia: y woſk poki miękki tedy w ſię rychley piecżęć
prziymie niżli kiedy ſtwárdnieie. RejZwierc 6v.

CZego zá świéżá ſkorupá náwrzáłá/ Ten zapách będźie w ſobie
długo miáłá. KochFrag 38.

Zwroty: »w się, na się, k sobie przyjąć (a. brać) itp.« (4:3:1):
PatKaz III 126; FalZioł V 51v; iako wełna biała wſzelką baruę na
ſię prziymuie GlabGad B4, E5, I6; BibRadz I 3b marg; Naphtha,
genus bituminis, Nieyáki kley álbo krećyſta ſucha źiemiá łatwie
ogień w ſię przymuyąca. Mącz 240d; iáko wiele krwie Ablow
niewinnych źiemiá tá w ſię przyięłá y przyimuie SkarKazSej 704a.

»w się przyjąć« = dać odcisnąć na swej powierzchni (3):
Cżemu mozg ieſt wilgotny. (–) Aby tim łaczniey w ſię przijął
wſzelkie wyciſnienie iako woſk miękki albo ciaſto richley w ſię
wſzelki obraz prziymie GlabGad B4; RejZwierc 6v.

»sobie przyrownać«= czynić podobnym (1): Iż w tim tham
kącie połnocnego wſchodu panuie płaneta Saturnus z znamieniem
Wodnikiem, kthori one ziemię y lud ſobie przyrownaiąc cżyni ie
okruthne á ſtraſliweMiechGlab 36.

»po sobie zostawić«= spowodować (1): ktoby ſie nierządnie w
nich [w wodach cieplicznych] chował/ nie máłé przypadki po ſobie
zoſtáwią: iáko womity/ kurcze/ głowy bolénié/ [...] Oczko 23v.

C. Podmiot ujmowany jest jako jego najbliższe otoczenie,
towarzystwo, miejsce, gdzie się znajduje (mieszka) [w tym: z
rzeczownikiem nieżywotnym (2)] (??): ZapWar 1508 nr 1973;
MetrKor 26/62v; BierEz A2, K4; OpecŻyw 39v; PatKaz III 147;
HistJóz D3v; BielŻyw 77, 100; LibLeg 6/78v; iako Iednorożecz [...]
nie dopuſci z ſobą towarzyſza w iamie, tak [...] WróbŻołt ff4v;
wielką pilnoſcią ſie záwżdy ſtáráią áby y około ſiebie y około mnie
złoſćiwie czynili RejPs 186v, 24, 140; powyedzial yſch Nyklya
pruſczinego ſyna ſkoſzczyana namowyel ſſoba precz LibMal
1548/139, 1544/81, 88, 90v, 91, 1545/102v; RejJóz N5v, N8v, Q;
ſumnienie [= imię żony kupca] [...] Czos ią byl od ſię wygnał
Radzeċ a bys przyſobie myal. RejKup e7v, x2; MurzNT 248v marg;
Iużemći wcżas zbudował/ przybytek v ſiebie BielKom B; ktory
mogąc nie tylko mię sam nie ratuje, ale i drugie przy sobie zabawi,
aby mię iny nie ratował? Diar 77, 39, 43; LubPs Ov, X2v;
KrowObr 35, 116v; RejWiz 194; Leop Gen 47/2, Tob 4/21, 5/3,

2.Mach 12/20; Mialem wczorá v ſyebie thu w Przemyſlu goſći
doſyć OrzList f4v, dv; UstPraw E3v; RejFig B2, Cc6v, Dd5; Ale
mężowie oni wyćiągnąwſzy ręce ſwe/ porwáli Lotá do ſiebie [ad se]
do domu/ y záwárli drzwi. BibRadz Gen 19/10, Gen 8/8, 9, 2.Reg
13/17, Ps 105/46, Hab 2/5 [2 r.]; OrzRozm Iv, R4v; NIemrot [...]
napirwey v Bábilońcżykow pocżął pánowáć przez chytrość ſwoię
[...]/ námowiwſzy k ſobie Iektaná s potomſtwá Semowego BielKron
7; vſtáwił [Lejdan] też przy ſobie dwoie pácholąt co przy nim
ieździli BielKron 214v; kazał tedy Olbrycht do ſiebie [= nakazał,
aby przyszedł] onemu młodzieńcowi BielKron 237v; Theż Ludwika
Ceſárzá v ſiebie cżeſtował gdy do Bożego grobu iechał. BielKron
302; Krol [...] ruſzył ſie zBudzyniá [...] nie máiąc około ſiebie ták
ieznych iáko pieſzych więcey trzech thyſięcy BielKron 306;
[królowa] pofukáłá Zydy/ y kazáłá im od ſiebie. BielKron 464v,
34v, 53v, 66, 66v, 67 (26); Comitatus uno Achate. Tylko Achateſa
zá ſobą [= w towarzystwie] máyąć. Mącz 61a; Lycaon Rex
Arcadiae, Którego Iowiſz w wilká przemienił/ dla tego yż go chciał
zdrádnie zábić v ſiebie w gośćinie. Mącz 201d; Nomae, Wrzody
nieyákie obyadáyące okóło ſiebie ciáło. Mącz 249b; Pertraxit eum
secum in castra, Námówił go s ſobą do obozu Mącz 462a, 96a,
234d, 287b, 300c, 501a; OrzQuin T2v; SienLek 114, 130v, 157;
RejAp 82; GórnDworz B7v [2 r.], G3v, H4, Bb2; RejPos 130v [2 r.],
193v, 292; BiałKat 281; wſzytkoć ia ſwoie s ſobą noſzę. RejZwierc
67v; iáko on zubr odyniec co go od ſiebie ſtádo wybije/ iż iedno
ſam puſtopás chodzi RejZwierc 88v; każ nákármić chárthá przy
ſobie [= w swojej obecności]/ [...] vźrzyſz z iáką ochotą będzie
ſkakał około ćiebie RejZwierc 97v, 86, 114v, 153, 273v; cżego
[wstydu] z wielką pilnoſcią cżaſow onych ſthrzegli Rzymiánie/ że
ſie też dzyeciom y inym krewnym s ſobą w łáźni myiáć nie dawáli.
RejPosWstaw [412]; BudBib Gen 6/21, Num 18/2, 2.Reg 19/33, Bar
5/42, 2.Mach 12/24; ćiebie ſobie ná inſzy cżás zámawiam: ábyś [...]
zemną rzecż zácżętą końcżył. CzechRozm 2; Moyżeſz będąc wo-
dzem ludu Izráelſkiego potrzebował wiele ku ſobie Ofiárownikow
CzechRozm 94v, 17, 222v; KarnNap B3v; PaprPan A4v, F3, Q2; á
ni ocż ſię więcey nieſtáráią/ iedno áby [...] służebniki około śiebie
hufámi wodźili. ModrzBaz 42v, 12v, 25v, 84v, 106v [2 r.], 128v;
Otóż y pánnę dawno pożądáną Maſz wedla śiebie KochPs 67; Y
miał około śiebie śiedm zakonnikow/ ktorzy mu ſłużyli wednie y
wnocy. SkarŻyw 293; Pan Bog [...] kazal Moyżeſzowi ná gorę do
śiebie. SkarŻyw 481, 134, 188, 358, 389, 412 (11); StryjKron 310,
427; CzechEp 20, 21, 59, 209, 368, 423; KochJez B2v; NiemObr
42, 114, 160 [2 r.]; KochFr 67, 120; bo co tám v śiebie oſobliwego
máią Bogowie ná niebie/ Oto zmyſłom cżłowiecżym dármo ſię
kuśić KlonŻal A3v; ReszPrz 64; WerGośc 225, 216; ten dom kupel
ot vczywego Iana wyerſzbyęty na norczyę [!] wedle ſzyebyę Zap-
Kościer 1585/59; Káżda z ruſznicą chłopá niech przy ſobie wodzi.
BielSjem 32; PudłFr 55; ArtKanc B20, F4v; GórnRozm H2v;
ActReg 31; GostGosp 88, 108, 150; GrochKal 8; Phil D, Q4;
GrabowSet P; KochFragJan 4; Około śiebie/ y przy ſobie dodáć
[= doda ci] rádośći towárzyſtwo Swiętych iego LatHar 680, 680;
żadnego więcey nie widźieli/ iedno tylko IEſuſá z ſobą [secum].
WujNT Mar 9/8; Odeſzli tedy záſię vczniowie do ſwoich (marg)
ábo, do śiebie, to ieſt gdzie ſtali goſpodą. (–) [ad semetipsos]
WujNT Ioann 20/10; Iáko y dziś kośćioł pod ſrogą klątwą zákázuie/
[...] mieć v śiebie kśiąg haeretyckich. WujNT s. 478, Matth 8/18;
który [arcyksiążę] przybawiáiąc ſobie codźien więcéy ludźi y woy-
ſká/ zamki/ miáſtá/ y municie/ R.P. pośiadał SarnStat 1051, 385,
926, 1181; KmitaSpit A3, Bv; SkarKaz 80a, 386a, 635a; Toć czáſem
zoná z ſobą bogáta przynosi CiekPotr 30; Gdźież poydę/ gdy mię
od śiebie wypędźiſz? SkarKazSej 672a; Więc Pan z pocżątku dał
Aniołom w niebie Mieyſce ſubtylnym nie dáleko śiebie. KlonFlis
B4v; SapEpit [B2] [2 r.]; KlonWor 6, 28; ZbylPrzyg A2v; Szarz-
Ryt A2.

W połączeniu z „sam” (1): Zaśię tedy vczniowie poſzli do ſa-
mych śiebie [Abierunt … ad semetipsos]. (marg) śiebie abo ſwych
domów (–) MurzNT Ioann 20/10.
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Fraza: »(Pan, Bog, Chrystus) zawoła (a. powołać raczył), wziął
(a. raczył wziąć), wzywa (a. wezwał) do siebie« [w tym: wziąć a
powołać raczył (1)] = ktoś umarł a. jest bliski śmierci [szyk
zmienny] (5:4:2): Acż mi pan Bog milą matkę raczył wziąć do
ſiebie RejJóz P8v; RejWiz 194; bo iuż ten Pan nie rychło nas do
ſiebie záwoła RejPos 325v, 323; prośił Pána Bogá/ áby go w śrzot-
ku dni iego do śiebie powołáć nieracżył. BiałKaz Bv; StryjWjaz A2;
SkarŻyw 224;WisznTr 16; SiebRozmyśl A2, K4.

Zwroty: »mieć itp. z sobą, przy sobie« = habere secum Vulg;
apud se habere, secum tenere Mącz; habere circa se a. cum seipsis
PolAnt [szyk zmienny] (100:91): O Ligurgu błogo tobie/ Iże maſz
Mędrcá przy ſobie. BierEz G3, E3, F3, M4, P4v; OpecŻyw 70 [2 r.],
105v; MetrKor 40/812; FalZioł V 66; LibLeg 11/21v [2 r.], 85 [2
r.]; ComCrac 11v; LibMal 1546/110v; RejKup e7v, Tv, dd3; HistAl
G8; ZapWar 1550 nr 2664, nr 2674 [2 r.]; MurzHist Gv; Bo vbogié
záwſze mácie s ſobą [habetis cum vobis]/ a mnie niezawſze máćie
MurzNT Matth 26/11 [idem (2) LatHar 689, WujNT], Ioann 12/8;
KromRozm III L3v; LibMal 1554/183v; BielKom D6v; Diar 52;
RejWiz 29v, 34 [2 r.]; Leop 2.Reg 15/35, 2.Mach 12/20, Mar 14/7;
UstPraw C4; KochZuz A4; RejZwierz 75, 114v; BibRadz Gen 43/3;
Iudic 19/110, 1.Reg 26/2, 2.Par 13/3 [2 r.], 32/9 (10); miał przy
ſobie około trzech tyſięcy Hiſzpánow BielKron 226v; Sebáliás
Hetman ćiągnął przodkiem do Albániey máiąc zſobą ludu cżter-
dzieśći tyſiąc BielKron 249, 64v, 67v, 68, 72, 77 (30); Solae sumus,
Sámeſmy/ nie mamy nikogo s ſobą. Mącz 401c, [269]c, 338d, 446;
GórnDworz P, S8, Ee6v; HistRzym 17; widzimy iżeś ieſt złocżyńcá
á Sámáritan/ á muśiſz mieć dyabelſtwo przy ſobie. RejPos 85v; iż
tám gdzye ſam być racżyſz/ chceſz s ſobą poſpołu mieć każdego
wiernego ſwego. RejPos 292v, 9v, 40v, 56, 78, 85v (16); RejZwierc
80; BielSpr 39, 43v; KochMon 22; WujJud 126, 225v; BudBib Gen
32/6, 2.Par 16/8, 1.Mach 5/39, 2.Mach 12/20; BudNT Matth 15/30;
CzechRozm 57v, 215v, 249v, 264; PaprPan B2, B4, F2v, Lv, N (8);
Bo nieprzyiaćiel bárzo rad będźie miał przy ſobie [hostes adiungunt
sibi] tego żołnierzá/ ktory mieyſc świádom ModrzBaz 110v, 25v,
27; SkarJedn 211; Oczko 18v, 27; 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, 134, 180, 187, 192, 224 (14); StryjKron 52, 235, 305, 310, 320
[2 r.] (9); CzechEp 46, 123, 194, 330; KochFr 84; ZapKościer
1584/43; WerGośc 223, 237; PudFr 58; GórnRozm K, K4v, M3;
ActReg 27, 49, 83; LatHar 689, 704; WujNT Matth 15/30, 26/11,
Mar 2/19, 14/7, Ioann 12/8, k. Zzzzz; SarnStat 183, 756, 773, 1161;
SiebRozmyśl A3v, K2; SkarKaz 454b, 457a, 517a; CiekPotr 56;
białégłowy maſz oto przy ſobie/ Co drugim pomagáią/ pomogą y
tobie GosłCast 28; SkarKazSej 685b.

»do siebie, sobie powoł(yw)ać« [o wezwaniu skierowanym
przez Boga do człowieka] [szyk zmienny] (9:2): Tedy on [Jezus]
vſiadſſy powołał do ſiebie [vocavit] dwunaśćie zwolennikow Leop
Mar 9/34; Iáko Pan powoływa wſzythkich do ſiebie RejPos 237v
marg; obiaẃ nam kthorego racżyſz ſobie powołáć miedzy thymi
dwiemá RejPos 287v, 225, 226v, 238v [2 r.], 255v, 313; RejZwierc
5; SkarKaz 347b.

»prosić itp. do siebie, k(u) sobie, sobie« [szyk zmienny]
(19:3:1): Xánt do śiebie prośił vcżniow BierEz Ev; GroicPorz C3v;
Leop Luc 14/12; PAni dwu ná wiecżerzą/ do ſiebie prośiłá RejFig
Bb6v; RejZwierz 35v, 120v; BibRadz 2.Reg 13/23; BielKron 71v,
89, 107v, 137v, 322, 375v; Rogat ut ad se veniam, Prośi mie ku
ſobie. Mącz 428a; RejPos 43v, 240; dźiewecżek y niewiaſt
vcżćiwych pod zasłoną táńcu ábo iákiey inſzey gry do śiebie proſzą
[ad se invitant] ModrzBaz 36v; Gárdyanowie/ roziezdzáiąc ſię/
proſzą ſobie do klaſztorow ſwoich/ z kápituły braćiey tych y owych
SkarŻyw 543; KochFr 69; PudłFr 35; ActReg 93; SkarKazSej 660b;
ZbylPrzyg A2.

»przyjąć itp. do siebie, sobie, [k sobie]« [szyk zmienny] (33:2):
LibMal 1545/105; BielKom B3v; Y cżemuſz mye nye prziymyeſz
moy Pánye do ſiebye. LubPs T4, M4 [2 r.], N6, hh3; BibRadz Act

15/40; Gottowie napierwey przyiąwſzy do ſiebie Alany ſąſiády w
thowárzyſtwo/ [...] pocżęli Rzymſkie páńſthwá woiowáć BielKron
338, 20v, 25v, 26v, 97v, 161v, 457v; Philoxenus, Latine hospitalis,
Gośćinny/ ktori rad obce ludzie do ſiebie przyimuie Mącz 298a,
404a; RejAp 155v; GórnDworz Y7; RejPos 130, 176, 194v, 207;
ModrzBaz 5v; KochPs 100; CzechEp 42, 62; ZapKościer 1583/54,
1585/60v; ReszList 171; vfam że mię y nágiego/ Mátká moiá [tj.
ojczyzna] do ſiebie prziymie ſyná ſwego. CzahTr G3, A2v;
PudłDydo Bv; [krol porozumiawſzy nabożeńſtwo onego młodźye-
ńczá y vboſtwo przyiął go kxobie JanKoszŻyw F4v].

»przyjąć do siebie« = skonsumować małżeństwo (1): Cżwartey
nocy prziymieſz do ſiebie pánnę [accipiens virginem Vulg Tob 6/22]
z boiáźnią Bożą obycżáiem małżeńſkim BielKron 97v.

»sobie przyjąć (a. przyjmować)« (2): KarnNap ktv; żeby nie
śmiał Zyd Krześćiániná vtriusque ſexus záſługi [lege: za sługi ]
ſobie prziymowáć. SarnStat 268.

»przyłączyć itp. sobie, do siebie, k(u) sobie« = adiungere sibi
Modrz, JanStat; sibi assumere Mącz; adducere sibi PolAnt [szyk
zmienny] (8:3:2): OpecŻywList C2v; ábowiem [Filip] iuż był
wyrzućił Olimpią/ á przyłącżył ſobie [sociaverat sibi] niektorego
cżłowieká corkę imieniem Kleopatrę HistAl B2v, E2v; Karus
Ceſarz pánował dwie lecie/ przyłącżywſzy do ſiebie dwu ſynu
Káryná y Numeryaná. BielKron 154; Mącz 243c, 398c; HistRzym
101v; RejPos 324; BiałKat 281; RejPosWstaw [1433]; BudBib Sap
8/9; ModrzBaz 47v; áby kożdy z nich przyłączywſzy k ſobie dwu
ſzlácheckiégo ſtanu mężów ćwiczonych y dowćipnych/ ſzérokość
drogi wſzędy poſtánowili SarnStat 1235.

»do siebie, k(u) sobie, przed się przypuścić itp.« [szyk zmienny]
(10:3:2): on gdyż obiadwał k ſobie poſły puſcić kazał BielŻyw 25;
DiarDop 99; [Dawid] niechiał dopuśćić do ſiebie Arki złożyć
BielKron 70, 207v; KwiatKsiąż D3v; Se facilem praebere in
hominibus audiendis admittendisque, Rad słucháć y dopuſzczáć do
ſiebie ludzie. Mącz 316d; CzechRozm 232v [2 r.]; SkarŻyw 462;
StryjKron 452; Ci fałſzywych Apoſtołow do śiebie nie przypuśćili
WujNT 703, 681; SkarKaz 416a [2 r.]; Sędźia roſtropny/ puśćił
przed ſię ſtrony KlonFlis G4v.

»przywieść itp. do siebie, sobie, k sobie; do siebie przyprowa-
dzić itp.« [szyk zmienny] (16:2:1;3): Laſkawy ij miloſciwy pán
ſtanąl/ ij kázál go [ślepego] k ſobie przywiéſtz. OpecŻyw [61]v;
RejJóz N8v; Ceſarz Henrykus ſzoſty krolá iętego kazał do ſiebie
przywieść BielKron 179v, 457v; RejPos 66v, 124v; RejZwierc 135;
SkarŻyw 135, 304, 388, 441, 457, 473, 553; kazał do ſiebie
Sachmatá Cárzá Zawolſkiego z Trokow przyprowádzić StryjKron
697, 120 [2 r.]; GrabowSet C, T2v; LatHar 586; SkarKaz 552a;
Vmyślilem/ práwi [Salomon]/ przywieść ią [mądrość] ſobie do
towárzyſtwá SkarKazSej 657b.

»(przy)wieść (a. prowadzić) itp. z sobą, za sobą« = secum
ducere HistAl; adducere a. reducere secum Vulg; ascendere facere
secum PolAnt; asportare secum Mącz [szyk zmienny] (61:15):
HistJóz C4 [2 r.]; niemalo livdzy pobyly a wziely Ziwich ktorich
powiedly ssobą. LibLeg 11/64; WróbŻołt V6; RejKup v4v, v5, x6;
wiedz nas pánie s ſobą [duc nos … tecum] gdziekolwiek ſie
obroćiſz. HistAl N4, B; ludzi proſte truiećie/ łowićie/ y ná
potępienie wietzne s ſobą prowadzićie. KrowObr 219; Apoſtołowie
mieli zony y wodzili ie za ſobą. KrowObr 223 marg, 223 [2 r.],
223v [2 r.]; RejWiz 58, 156; Márká weźmi y przywiedź z ſobą
[adduc tecum] Leop 2.Tim 4/11, 2.Reg 15/20, 3.Reg 13/18, 1.Cor
9/5; BibRadz Gen 31/26, 43/5, Iudic 19/3, 1.Reg 1/22, 24, 2.Reg
3/27; BielKron 96v, 104, 106v, 297; Mącz 313c, 466a; RejAp 14,
165; HistRzym 70, 71v, 76, 110v; RejPos 109, 135, 135v, 136v;
BiałKat 298v; RejZwierc 79, 80; WujJud 196; RejPosWstaw [412]v;
StryjWjaz B4; Oczko 20v; wprowádził z ſobą oyce náſze Iádámá y
Iáwę/ w niebo SkarŻyw 263; A gdy ie [Jozue lud] zá ſobą dáleko od
miáſtá odwiodł: oni z tyłu przybiegli y wzięli miáſto SkarŻyw 502,
99, 133, 435; Słońce nam záwżdy świéći/ dźiéń nigdy niezchodźi/
Ani zá ſobą nocy niwidoméy wodźi. KochTr 22; StryjKron 140,
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442; KochPieś 38; ArtKanc F19v, O17; PaprUp C2; GórnTroas 15;
KochFrag 40; LatHar 278, 680;WujNT Act 21/16, 1.Cor 9/5, s. 674
marg, 2.Tim 4/11; SarnStat 108; SiebRozmyśl M2; Weźmi mię
Pánie I E Z V Chryſte zá rękę/ á prowadź mię zá ſobą SkarKaz
123a, 244a, 635a; KlonWor 34.

»wezwać itp., wołać itp. do siebie; wezwać itp., wołać itp. k(u)
sobie; przed się pozwać itp.; wezwać itp., zawołać sobie« = vocare
ad se HistAl, Vulg, Mąccz; iubere ad se venire HistAl; appro-
pinquare facere ad se PolAnt; ad se convocare Mącz; advocare ad
se, asciscere sibi JanStat; advocare sibi Cn [szyk zmienny]
(97:27;60:13;14;4:1): on vſznawayącz yſz myal vmzrecz weſwal
kſzobye: wſchyſztky Cardinali. Biſzkupi. y wſchyſtko ducho-
wyenſtwo. PowUrb +; BierEz Dv, Iv; OpecŻyw 51v, 67v, 87v,
[123]v, 124v; HistJóz A3v; Barani [...] maią głos oſobny ktorym
ſamicze kſobie wołaią cżaſu gich gamratowania FalZioł IV 2d, IV
3a; BielŻyw 105, 132, 133, 165; MiechGlab nlb 3; MetrKor 59/75;
ComCrac 12; Iozeph braciey woła do ſiebie na pokoy RejJóz O5v,
O5v; LibMal 1548/145v; HistAl A4, A4v, A5, A7, C6 (10); Diar
54; zwolenniki ſobie wzywał/ chore vzdráwiał Leop Mar 1 arg, Ios
7/16, Tob 4/1; UstPraw I; BibRadz *3v, Gen 12/17, 20/9, 28/1,
46/33 (9); OrzRozm R3; Zlękł ſie Fáráo y wſtał/ wezwał vcżonych
ludzi do ſiebie pytáiąc ich o ten ſen BielKron 19; Przeto podź á
wzoẃ k ſobie rycerſtwá ſwego BielKron 72v; Rzymiánie pozwáli
go [Jugurtę] przed ſię/ niechciał ſtánąć BielKron 130, 3, 11, 14v,
16v, 18 (68); Syrus est praehendendus, atque adhortandus mihi,
Muſze Syruſá przed ſię przizwáć y nápomionąć. Mącz 221a;
Moribundus me ad se vocat, Vmieráyąc do ſiebie mnie záwołał.
Mącz 232b, [100]d, 504d [2 r.]; OrzQuin Q3v; GórnDworz T5v,
Y3; HistRzym 35, 68, 107, 132; RejPos 9v, 22, 35v, 182v, 191 (13);
KuczbKat 360; RejZwierc 115v, [193]v; Wezwawſzy wſzego
Rycyrſtwá do ſiebie/ vcżynił do nich rzecż BielSpr 46v, 47v, 49;
WujJudConf 199v; BudBib cv, 4.Esdr 14/22, 2.Mach 4/28; HistHel
D2; Strum Iv; CzechRozm 109; PaprPan A4v, M, V2v; KarnNap
E4; SkarJedn A5; Przyſzedł cżás śmierći Theodoná kśiążęćiá: przy
ktorey záwołał ſobie ſyná ſwego Theodebertá SkarŻyw 231;
Dopiero złość Arryuſzowę Konſtántyn poznał: y przyzwał go do
ſiebie do Cárogrodu SkarŻyw 389, 14, 15, 68, 118, 184 (26);
ZapKościer 1582/29v; StryjKron 125, 692, 782; NiemObr 86, 148;
ArtKanc E8, M18v, N15; iż [król] nie może nikogo prżed śię
pozwáć chybá in cauſa fiſci GórnRozm M4, M3v; Lecż Mitridates
záſię Datámeſá ku ſobie przyzwał/ iákoby mu rzkomo miał co
powiedzieć. Phil H2; GrabowSet P3v; WujNT Luc 13/12, Ioann 7
arg, Act 23/17; PRzećiwko Zydowi tylko w ſzkołách/ álbo gdźie
bywáią ſądzeni wſzyſcy Zydowie/ Práwem niech będźie czyniono:
wyiąwſzy nas/ y Woiewodę náſzégo/ którzy możemy ie przedśię
wyzwáć [ad nostram praesentiam evocare JanStat 1121]. SarnStat
257, 269, 270, 279, 285, 463, 930; KmitaSpit B4; CzahTr L3v;
GosłCast 49. Cf Fraza.

»wziąć (a. zabrać) itp. do siebie, k(u) sobie, sobie; pojąć ku
sobie« = accipere ad seipsum PolAnt, Vulg; assumere secum,
ascendere facere a. congregare ad se PolAnt; accipere in sua, ferre
ad se Vulg; sibi adiungere JanStat [szyk zmienny] (40:23:3;1):
OpecŻyw 159; LibLeg 7/11v; WróbŻołt 67/19; Regestr rzeczi
Blaſchkowſkich. czo anuchna do ſſiebie wziąla. ZapMaz V S 2/332,
332v; ZapWar 1542 nr 2559; LibMal 1546/110v; Tedy [zły duch]
idźie/ i bierzé kſobie/ śiedḿ duchóẃ inſzych nad śię gorſzych
MurzNT Luc 11/26 [przekład tego samego tekstu CzechEp], Mar
8/32; Diar 20; RejWiz 152v; A poſlawſſy zebráli do ſiebie
[congregaverunt] wſſyſthkie Kxiążętá Filiſtyńſkie Leop 1.Reg 5/8,
1.Reg 5/11, Ier 38/14, 2.Mach 4/40, Act 12/25; Wźięli tedy ku ſobie
[accepit] Moiżeſz y Aaron męże ty BibRadz Num 1/17, Gen 6/21,
2.Reg 18/2, 4.Reg 10/15, 2.Par 32/6, Ioann 14/3; GRácyanus
Ceſarz [...] wzyął k ſobie zá towárzyſzá Theodozyuſá mężá ná
wſzytko godnego/ y dał mu páńſtwo ná wſchod ſłońcá BielKron
157v; Wzyąwſzy ią [Barbarę] ná ſanie do ſiebie Krol/ iecháli
wſzyſcy do Krákowá ná zamek BielKron 408v, 30, 105v [3 r.], 111,

154, 159v (15); Phedriam intromittamus comessatum, Weźmiemy
go ſobie ná bieśiádę. Mącz 226c; RejAp 82; HistRzym 31v; RejPos
23, 136, 291v; BiałKat 98v; wźiął Hircius z Zamku Mutyńſkiego do
ſiebie kilko par Gołębi BielSpr 47v; żáśię przyidę y zábiorę was do
śiebie [accipiam vos ad meipsum] BudNT Ioann 14/3 [przekład
tego samego tekstu WujNT, SkarKaz (3)]; IOzeffie ſyna Dawidow/
nie obawiay ſie wźiąć do ſiebie Máryey żony ſwey CzechRozm
161v, 121; SkarŻyw 260, 390, 478; StryjKron 365, 727; CzechEp
359; ReszList 173; Bo im Pan niebo odewrze/ á k ſobie ie pobierze
ArtKanc A13v; ActReg 17; WujNT Ioann 14 arg, 14/3, 19/27, s.
383; tedy tenże Woźny [...] wźiąwſzy kſobie ſzláchćice/ przed
Stároſtą mieyſcá álbo iego vrzędem Grodzkim ma vczynić obliczné
zeznánié SarnStat 830, 585; SkarKaz 243a, 552a, b; NIe płácż
Márku nád ćiáłem martwym ſyná ſwego/ Ani ſię przećiw woli Oycá
Niebieſkiego. Ktory zwykł bráć ku ſobie cnoty pełne ſyny CzahTr
L3v. Cf Fraza.

»wziąć (a. brać) itp., pojąć z sobą« = ferre secum Vulg, PolAnt,
Cn; ducere secum Vulg, Cn; adhibere a. assumere a. tollere secum
Vulg; assumere cum se, capere secum, coassumere PolAnt;
adiungere a. sumere a. trahere secum Cn [szyk zmienny] (175:11):
BierEz I4; OpecŻyw 14v, 45, 78v, 97, 130, 145, 173 [2 r.]; ForCnR
B4v; MiechGlab 68; WrobŻołt 67/19; niech panowie wezmą ſsobą
trzi sta livdzy y niech przyadą do Sawrany LibLeg 11/84v, 7/104v
[2 r.], 11/21, 43v, 167v; MetrKor 61/223 [2 r.]; LibMal 1546/120v,
1551/166, 166v; HistAl B7, Lv; MurzOrt Bv, B2; Rzymyánye
záwſſe gdy yáką ſpráwę myeli myeć ná Ratuſſu/ zwykli byli záraz
ſyny ſwe s ſobą bráć GliczKsiąż K5v; Leop *B2, Gen 22/3, Ex 2/20,
14/6, 4.Reg 3/26 (11); RejZwierz 47; BibRadz Gen 12/5, 22/3,
31/23, Ex 14/7, Iudic 19/3 (12); Nábráłá też [Dydo] wiele
towárzyſtwá y ſłużebnikow s ſobą/ puśćiłá ſie wodą s Tyru do
Afryki. BielKron 75v; then z gniewu zbieżał do domu poiąwſzy s
ſobą Hiſzpanow wiele. BielKron 442v, 7v, 11, 12v, 29, 31v (53);
HistRzym 14v, 46v, 77, 83v, 129, 130v; RejPos 9v, 16, 77, 136 [2
r.], 136v, 251; RejPosWiecz3 98v; BielSat G2; RejZwierc 32, 205v,
264v; BielSpr 48; WujJud 128v; iż nie thylko ſámi rodzicy ku
chwale Bożey ſzli do Ierozolimy/ ále poięli s ſobą dzyeciątko Páná
Iezuſá RejPosWstaw [412]v; BudBib c2v, Gen 22/3, 48/1, 3.Reg
11/18, 2.Par 16/6 (9); BudNT Act 15/38, 39; PaprPan Hhv; Miła
corko/ coſz mam cżynić? bráć ćię z ſobą nie mogę/ tyś ieſt płći
żeńſkiey/ á ia do klaſztoru miedzy męſzcżyznę poydę SkarŻyw 183,
36, 100, 133, 140, 192 (19); StryjKron 692, 727; KochMRot C2;
PudłFr 31; ActReg 28, 74; Phil I3; GórnTroas 69; LatHar 557, 692,
707; WujNT Matth 12/45, 18/16, 26/37, Mar 10/32, 14/33 (16);
SarnStat 651; SkarKaz 552a.

»(za)chować itp., (za)trzymać, (za)dzierżeć u siebie« = detinere
apud se Vulg, PolAnt; retinere apud se PolAnt; receptare ad se
Mącz; apud se servare JanStat [szyk zmienny] (18:7:2): ZapWar
1507 nr 1987; abis go v K. m. nyeraczil dlugo zatrzimacz vſyebye
LibLeg 10/66; LibMal 1543/72, 1544/79v, 80; MurzNT A4; LubPs
V; BibRadz Gen 39/16; Chryzes kápłan Apolinow gniewał ſie/ iż
iego dzyewkę Aſtyomen trzymał v ſiebie Agámenon poimáną
BielKron 57v, [853], 356v, 368v, 369v; Mącz 36b; GórnDworz R2;
HistRzym 129; HistLan B4v; BielSpr c; BudBib 4.Esdr 14/4;
BudNT Philem w. 13; CzechRozm 265v; NiemObr 71; KochMRot
A3; GórnRozm D; IEſli Zyd weźmie od Krześćiániná zakład/ á
przez rok będźie go v śiebie dźierżał [tenuerit JanStat 1121]: [...]
SarnStat 256, 606; Gdyby kto prośił do śiebie przyiaćielá/ á iegoby
v ſiebie nieprzyiáćiela przechowywał: izaliby wſtyd miał y
vprzeymość w prośbie ſwoiey? SkarKazSej 660b.

»przy sobie (za)chować, (za)trzymać itp., zadzierżeć, zahamo-
wać« = secum detinere Vulg [szyk zmienny] (9:9:4:1): nyeracz
waſcha Kro. m. ſzye na naſz gnyewacz y zeſzmi poſla waſchey Kro.
mczi przi ſobye zadzyerzely. LibLeg 11/155, 11/43v, 155v; RejJóz
Bv; Diar 52; GroicPorz e; KrowObr 26; proſzę ćie zachoway mię
przy ſobie/ á ia ſie mśćić będę nád thym okrutnikiem krzywdy
ſwey. BielKron 353v, 313v; tego ſie vcż/ iáko ten ták zacny klenot v
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ſiebie przyiąć/ y iáko gi przy ſobie zádzierżeć. RejPos 148;
RejZwierc 274; BielSpr 37v; CzechRozm 52v, 92; SkarŻyw 187,
250, 309; CzechEp 26; GórnRozm D; Wegrzin [tj. Stefan Batory]
nad zwitzai wiele Wegrow prziſobie chowal PaprUp K2v, A4;
WujNT Philem w. 13; SkarKaz 420b.

»przy sobie zostawić« = relinquere secum PolAnt [szyk
zmienny] (14): RejJóz Pv, P5; RejWiz 172v; Słyſząc tedy Iakob iż
zboża przedáią w Egipcie/ poſłał thám dzyeſięć ſynow/ iedno
Beniámina dzyeciątko zoſtáwił przy ſobie. BielKron 17; BielKron
243v, 411; Ale káż odeydź od ſiebie woyſku/ iedno trzy ſthá mężow
zoſtaẃ przy ſobie. RejZwierc 205v, 205v; BudBib 2.Par 1/14,
1.Mach 3/37, 12/47; SkarŻyw 497; ActReg 68; KmitaSpit C.

Wyrażenie: »u siebie, przy sobie w domu (a. doma)« [szyk 8:4]
(11:1): A yeſli go chce myeć goſpodarzem á ſynem cżeládnym/
domá przy ſobye nyechay go [syna] trzyma á báwi GliczKsiąż L;
OrzList b3; który Andrzeiá Syná twoiego/ w cnotliwym ſwym
ćwiczeniu przy ſzkole Przemyſkiéy/ v śiebie domá chowa OrzQuin
Aa5v, E2; GórnDworz S4; HistLan B; iżeby od żydow onych
ktorych w domu v śiebie niemáło miáłá. w iákie niebeśpiecżeńſtwo
nie przyſzedł BiałKaz C3; ktorego zátáiwſzy v ſiebie wdomu
Athánázyuſz/ [...] dniá ſądowego cżekał SkarŻyw 390; CzechEp
*4v; GostGosp 156; OrzJan 111; CiekPotr 57.

a. O posiadaniu i przemieszczaniu zwierząt i przedmiotów; też
przen: o abstraktach (372): Muſy ten byċ zły goſpodarz Bo go tu
vnas mierzj Co kazdý na ſobie dzierzj [= zabiera ze sobą] Ano
lepiey dlia przjgody [...] Miecz to y owo naſſobie RejKup t4v;
ieſzcze v ſiebie czuię kilká złotych w worze. Prot Bv; zwłaſzcżá
kiedy dźiáłká ſą/ kthore Drabi mogą s ſobą tocżyć na dwu kołách
BielSpr 66v; SkarŻyw 152, 480; Iulianus Cardinał [...] dla wielkośći
złotá ktore z ſobą dźwigał złupiony był zábity y vtopiony.
StryjKron 607.

Zwroty: »mie(wa)ć przy sobie, z sobą« = habere secum Vulg,
Mącz; habere cum se PolAnt [szyk zmienny] (54:42): MetrKor
26/62v, 59/76, 76v; Ieden kupiec gdy z kupią iał/ Koniá z oſłem
przy ſobie miał BierEz S3v; HistJóz E4; FalZioł I 22a, 39c, 102d,
105b, 153b, IV 32d; BielŻyw 110; LibLeg 6/159v, 79; LibMal
1543/68, 72, 1544/93v, 1545/104 [2 r.], 1554/185; A czoſz tam
wżdy nieſiecie y czoſz z ſobą macie RejJóz B8, B8v; ZapWar
[1546] nr 2636, nr 2648; SeklKat Y2v; RejKup t6v, Vv, v8, dd2v,
dd8; HistAl Bv; Gdzye przydzyemy tu mieſzkamy/ Wſzytek ſtátek s
ſobą mamy BielKom E7v; RejWiz 169v; á mam z ſobą zapłátę moię
[merces mea mecum est]: ábych odpłáćił kożdemu podług vcżyn-
kow iego. Leop Apoc 22/12, Ex 30/10, Deut 17/19; BibRadz 2.Par
13/8, 35/24, 2.Esdr 2/12,Mar 8/14; Pochwyćił Saul rohátynę/ ktorą
záwżdy przy ſobie miewał/ chcąc vderzyć Ionátę BielKron 66, 97v,
126, 178, 435, 464v; Sub vestimentis secum habebant retia, Pod
odzieniem s ſóbą [!] mieli ſieći. Mącz 424d, 167a; áby Król mial
przy ſobie té Kśięgi/ y czytał ié záwſze OrzQuin T3, M2v, X2v;
SienLek 114 [2 r.], 114v, 154, 158v, 159; RejAp 193v, 195v;
HistRzym 16, 70; RejPos 112v, 124, 193 [2 r.]; HistLan B4v;
Wſzytko łotr z wieczorá przegrał/ Niewiem by groſz przy ſobie
miał. RejZwierc 236, 19, 146; BielSpr 47; BudBib 2.Esdr 2/12;
Strum C9v; PaprPan S4; ModrzBaz 87v; SkarŻyw 187, 202, 355,
389, 572; ZapKościer 1580/5, 1587/71; MWilkHist C2; iſz Ruſacy
[...] máiąc sſobą piętnaście kroć tyſięcy okrętow Konſtantynopolá
dobywáli StryjKron 121, 121; ZapMaz II G 78/407; WerGośc 250;
GórnRozm N2; ActReg 169; GostGosp 28, 62; WujNT Mar 8/14;
SarnStat 334, 362 [2 r.]; CzahTr [D2]; Gdźie z ſobą nie maſz nie
pożycżąć łatwie Liny y kotwie. KlonFlis E4v.

»z sobą nosić (a. nieść) itp.; przy sobie, u siebie nosić«
= secum ferre Miech; sibi a. secum deferre Vulg; asportare secum
Mącz [szyk zmienny] (84;38:1): BierEz P3v; gdy ktory cżłowiek
noſi przy ſobie koſatzietz: taki nigdy nie wpadnie w niemotz
kurcżową FalZioł I 4b; Gdy kto s ſobą noſi tho ziele [tj. pięciornik]/
Thaki cżłowiek bywa wſpomożony w każdych ſwoich ſprawach
FalZioł I 102d; gdyby ie [ziele dłoń Chrystusa] kto vſiebie noſił/

truciny ani babich cżar nietrzeba ſie bać. FalZioł I 112b, I 64b,
127c, 135d, IV 12d, 19d (22); nicem z ſobą krom imiona nie
przynioſł. BielŻyw 116, 15; [biskup Cyrillus] zanioſl ie [ciało św.
Klimunta] z ſobą aż do Morawy MiechGlab 27, 27, 46; LibLeg
11/49v; SeklKat Z; LibMal 1549/149, 1550/156v; RejKup i8, x7v,
aa5, aa8; Maſz s ſobą wſzędźie nośić naukę niebieſką MurzHist H3;
KromRozm II y; Diar 112; zwykły też chłopyętá ludzye nyepew-
nego oycá kretą pyątnowáć á kreſić/ wyrządzáiąc im to/ iż oni máyą
zawſſe ten Herb s ſobą noſić GliczKsiąż B4v, H4; KrowObr 67v,
136; RejWiz 127; Opońcżą ktorąm zoſtháwił w Troádzie v Kárpá
idąc/ przynieś mi z ſobą [affer tecum] Leop 2.Tim 4/13, Iudith 12/2,
3; RejZwierz 21v; BibRadz Gen 43/21, 2.Reg 8/10; OrzRozm Bv,
Q4; Kozdrás krol Perſki [...] Ieruzálem wzyął/ á tám ſwiętego
krzyżá doſtał/ ktory s ſobą precż wynioſł. BielKron 164; bo ludzie
ná świat zſobą nieprzynieſli nic właſnego BielKron 254v; Stolik
ſkorzány ſkłádány/ ktory może zſobą nieść ná koniu kiedy trzebá
BielKron 259v, 87, 113v, 164v, 258v, 347, 371, 464 [2 r.];
KwiatKsiąż N3v; Corruptissimos mores secum invexit in patriam,
Dźiwną roſpuſtność á nierząd s ſobą wniosł do oyczizny. Mącz
477c, 210d, 313c, d [2 r.], 341a; OrzQuin Q2v, Aa5; SienLek 59v,
60, 111, 157v, 158v; RejAp 186, 186v; ábowiem miłą ſwą/ to ieſt
pięknoſć onę w ſercu iáko drogi ſtarb [!] zámknioną/ wſzędzie gdzie
ſie obroći/ ponieſie s ſobą GórnDworz Mm4v, H6v; HistRzym 65v,
66, 111 [2 r.]; RejPos 3, 19, 284; RejZwierc 17v, 20v, 196; pośćieli
z ſobą żadney [Turcy] nie noſzą/ okrom kocow á kołder. BielSpr 53,
53 [2 r.]; BudBib 2.Par 25/14, 2.Mach 4/25; CzechRozm 109v;
PaprPan S4; Oczko 4v; SkarŻyw [282], 462, 520 [2 r.]; StryjKron
250; KochFr 40; KochPhaen 23; KochWz 136; ReszPrz 79 [2 r.];
ReszList 174; WisznTr 7; PudłFr 31; GórnRozm D3v; ActReg 61;
GrabowSet N2; WyprPl C2; LatHar 587, 737; Chriſtus/ práwi/
wſtępuiąc do niebá/ Ciáło ſwe y nam zoſtáwił/ y toż Ciáło z [ſ]obą
zánioſł. WujNT 396, przedm 2, 2.Tim 4/13; KmitaSpit A2v;
PowodPr 44.

»przywieść itp. z sobą, za sobą; z sobą prowadzić itp.,
(przy)pędzić« [szyk zmienny] (8:3;3:2): HistAl H5, I2; dobytek
ſwoy y ſkąd co iedno mieć mogli/ przipędzili z ſobą [secum]. Leop
Gen 46/32, Gen 8/17; [Bóg rzekł do Noego:] Y wywiedź zá ſobą
wſzytki źwierzętá/ ktore ſą z tobą/ ptaki/ bydlętá y gad płázáiący ſię
po źiemi BibRadz Gen 8/16[17], Gen 31/18, 46/32; proſthy lud
powiádał iż ią [sól bocheńską] Kunegundis Pudykowá żoná z
Węgier zá ſobą przywiodłá. BielKron 362v; oto przydzie Bog wáſz/
á przywiedzie s ſobą káżdemu pomſtę y zapłátę RejPos 3, 331;
RejZwierc 130; Y rzekł Bog do Noego: [...] Y z káżdego zwierzęćia
y z káżdego ćiáłá/ dwoie z káżdego (rodu) w wiedzieſz do ſkrzynie
dla przeżywienia z ſobą [tecum] BudBib Gen 6/19; ztych wód/ co
tłuſtość z ſobą wiodą/ coś tákiégo wſpływa/ co iuż ogiéń ich
vwárzył Oczko 17v; StryjKron 140;WysKaz 12; GrabPospR M3v.

»wozić itp. z sobą, za sobą« = secum ducere Miech [szyk
zmienny] (17:3): HistJóz E2; MiechGlab 21; Mych my tez ż ſobą
zboża przywiezli niemało RejJóz N3; HistAl M7v; OrzRozm R2v;
[św. Jacek] dwu mnichu zá ſobą przewioſł ná kápicy ſwoiey przez
Wiſłę z Zákroćiniá. BielKron 363; wielki Kſiądz [...] trzy ſtá wozow
śrebrá/ złotá/ pereł/ y inych ſkárbow wywiozł s ſobą do Moſkwy
BielKron 432v; Nomades, Lud w Affrice/ też w Scythiey którzy nie
máyą pewnego mieſzkánia, tilko [...] máłe cháłupki s ſobą wożą.
Mącz 249b; SienLek a4; GórnDworz Iv; RejPos 22, 24; RejZwierc
169v; iż nie może nic lepſzego być y potrzebnieyſzego wſzędzie
pieſzem ludu/ iáko tákie [hakownice na kołach]/ bo ie może Drab
zá ſobą woźić kędy chce/ y obroćić ná wſzyſtki ſtrony BielSpr 69v;
StryjKron 11, 351; Boday bych zdrow do domu názad nie
przyiáchał/ Ieſlić z ſobą rozumu ztámtąd nie przywiozę PudłFr 31;
GórnRozm L3v; GrabPospR M3v; Wſzytká młynicá záwiſłá ná
kołku/ Ieſl ią vrwieſz ſzalony páchołku/ Powieźieſz s ſobą z
niemáłym gomonem/ Młynárzá z domem. KlonFlis F3.

»wziąć (a. brać) itp., pojąć z sobą« = sumere secum PolAnt,
Vulg; auferre secum Vulg; capere sibi PolAnt [w tym: bez przyimka
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(7)] [szyk zmienny] (103:1): BierEz I2, Q2; HistJóz C4v, E4v;
FalZioł I 153b; BielŻyw 15 [3 r.]; MiechGlab 9, 27; wſzak ſobą
ſwiata nie wezmieſz To twe wſzytko czo zazywieſz RejJóz Dv;
LibMal 1546/113; RejKup p6 [2 r.], t2v, t5v, v8v, aa8, ee3; HistAl
A2, G2; MurzNT 121 marg; LubPs V5v; RejWiz 18v; Leop 2.Par
36/10, Eccle 5/14; RejZwierz 32v; WyprKr 2v; Abowiem gdy
vmrze/ nie weźmie nic z ſobą BibRadz Ps 49/18, Gen 6/21, 7/2,
Num 31/6, Tob 11/3, Mar 8/14; Też thá Krolowa ſtára [...] wzyęłá
koronę/ [...] ſceptrum/ iábłko/ miecż/ y ine áppáraty krolewſkie s
ſobą do Węgier. BielKron 377; Gánges/ ten w Indyey piaſek złoty s
ſobą bierze. BielKron 461, 4v, 12v, 19, 28, 30 (24); Prot D2;
GórnDworz H5v, Z4v, Bb2; żoná iego/ poięłá osłá s ſobą á
przywiozłá go do domu HistRzym 67v, 63v, 70v, 90, 103v, 107;
RejPos 74, 109, 213v, [340]; RejZwierc 20v, 239 [2 r.]; BielSpr 53v;
BudBib Tob 11/3; BudNT Matth 25/3; SkarŻyw 52, 74, 152, 187,
362, 440; Potymeś mię [Orszulo] ſmutnégo nagle odbieżáłá/ Y
wſzytki moie z ſobą poćiechy zábráłá. KochTr 13; Poydźiem zá raz
do Apteki. Pobrawſzy s ſobą koſzyki. MWilkHist C2v, B3v;
SkarŻyw 218; KochPieś 39; ActReg 58, 122; GórnTroas 16, 53;
GrabowSet A4v; WujNT Matth 25/3; WysKaz 47; KlonKr F2v;
KmitaSpit C6v; wſzytko vſtáie z vmárłym: ſam z ſobą nic nie bierze
SkarKaz 385a, 207a, 422b; CiekPotr 59, 68; Zwłaſzcżá nie więcey
z ſobą/ do grobu weźmiewá/ Tylko poki ná świećie/ cżego
záżyiewá. PaxLiz C4.

»przy sobie zostawić, (za)chować, zatrzymawać« [szyk zmien-
ny] (3:2:1): moneti polowyczą theyze dworcze dal a zlothe przi
ſſobye zoſtawyel LibMal 1543/74; trzy pyerſzczyenye wzyal
Iankowy [...] kthore chowal przi ſzobye trzi dny LibMal 1552/168v,
1549/149v, 1551/163; LibLeg 11/94; Ale po śmierći żeniney Mąż to
wſzytko [tj. gieradę] przy ſobie záchowáć ma/ iáko ſwe właſne.
GroicPorz gg3v.

b. Jako kraj ojczysty podmiotu (też miasto) (32): Bo co tak
indziej wszędy bywało na ty czasy, jakoż my też tego u siebie
nadziewać się nie mamy? Diar 66; ty oblędne á łżywe Doktory
pierwey niż z gruntu zginiemy odpądźmy co rychley od ſyebye
OrzList i; OrzRozm T3v; Idź do Fáráoná áby moy lud wypuśćił od
ſiebie BielKron 29; Bethſámidowie [...] poſłáli do mężow Káryát-
ſkich/ áby do ſiebie Arkę Bożą przywieźli. BielKron 63; Antonius
Lotáryńſkie Kſiążę/ zákazał v ſiebie Luteriey BielKron 201; Turki
przywiodł krol Fráncuſki do ſiebie. BielKron 221v marg; Pothym
ſámi Mágdeburcżánie drugie miáſto zápalili/ kthore zową Sude-
burg/ przyiąwſzy do ſiebie mieſzcżány. BielKron 235, 124, 175v,
209v, 231, 307, 460v; KochSat A4; OrzQuin Z3; BielSat G4;
Lepiey tu nieprzyiaćiela cżekáć w Ziemi v ſiebie/ niż tám do
nieprzyiaćielſkiey Ziemi ćiągnąć BielSpr 59v, 38; BudBib Iudith
5/11; StryjKron 170; CzechEp 62; BielSen 17; GórnRozm B4;
KochProp 10; Ci [Rzymianie] náukam wſzyſtkim śiedliſko y
gniazdo v śiebie vſłáli. JanNKar C.

Zwroty: »u siebie mieć« [szyk zmienny] (5): BielKron 209v,
307; A ieſli złotem groźni ſąſiadom być chcecie/ Tym ie richley u
ſiebie ieſzcze mieć będziecie. KochSat A4; Teraz iuż poſły ich [tj.
Greków] v ſiebie mamy KochOdpr A3v; GórnRozm B4.

»wziąć do siebie« = ascendere facere ad se PolAnt [szyk
zmienny] (3): BibRadz 1.Reg 6/21; Elżbietá krolowa Węgierſka
proſząc vpominałá pany Polſkie/ áby iey ktorą corę ze dwu wzyęli
do ſiebie BielKron 379, 379.

Wyrażenie: »doma u siebie« (2): OrzQuin Y4; czemu wáſzá
Kró: M. tyranná tu domá v śiebie ták prózno śiedząc/ czekáć maſz?
OrzJan 105.

D. Podmiot ujmowany jest jako abstrakt (358):March1Wiet Av;
OpecŻyw 187; zaſię imienie á vroda nic dobrego w ſobie niema.
BielŻyw 54; Powiadał też Ariſtoteles że vboſthwo nic w ſobie
gorſzego niema, iedno iż niemoże pomagać nędznym á vbogim.
BielŻyw 88, 118; BielŻywGlab nlb 12; Bowiem okrągła figura ieſt
na godnieyſza ku przijęciu wſię wiela rzecżi GlabGad B2v, M6;
Nie ma w sobie dna t a p rzepaść [= zachłanność] BierRozm 20,

8; Y owſzem tha Licżba [tj. 10] wſzythki inſze przed ſobą: tak thy
kore ſą w czetnie: iako y ktore ſą w lichu: w ſobie zamyka. KłosAlg
A4; RejKup k6; KromRozm III C7, D2v, K2v, P2v; BielKom B2; złe
wychowánye nyepożythkow wyele wſobye ma GliczKsiąż F7, D,
E2v, G7v [2 r.]; Linia pobocznia Ma wſobie perſony/ ktore áni ſye
od nas rodzą/ áni my od nich/ Ale od iedney krwie z námi
pochodzą. GroicPorz ff2; RejWiz 130; OrzList a4; ktory Mieſiąc [tj.
wrzesień] więcey w ſobie ſwiąt miał niż ktory iny BibRadz I 71b
marg; Mądrość námawia do ſiebie wſzytki ku dobram ſwoim.
BibRadz Prov 9 arg, I 16a marg; Oto ſtan Duchowny ginie/ álbo iuż
zginął: tylko ſtan ieden Swiecki zoſtánie/ kthory y Swieckim ſtanem
zwány być niemoże/ gdyż niema przećiwko ſobie [tj. w opozycji do
siebie] ſtanu Duchownego/ przećiwko ktoremu ſtanem Swieckim
wezwány ieſt/ bo Duchowny á Swiecki ſtan correlatiua ſunt
OrzRozm K2; Ták z przyrodzenia náturá Polſka niczego niewol-
nego przypuśćić do śiebie y przyiąć niemoże.OrzRozm M, D2, D4v,
F3; Koſtek granie/ albo chćiwość ma wſobie nazbyt popedliwą/
albo nieprziſtoyną męſzcżyznie miękkość. KwiatKsiąż P3v; Infi-
nitivus, Niepewny/ Niedoskonáły/ To yeſt/ Który/ Niepewność
rzeczy ma w ſobie Mącz 128a, 151b, 304b, 400a, 423b, 446d, 475c;
OrzQuin M4, T, V2; SarnUzn E4v; Páráliż ktoré znáki przed ſobą
ma SienLek S[ss]4, Ttt3v, Vuu4; Podźmyſz do myſliſtwá/ ktore ma
w ſobie coś podobnego woynie GórnDworz E3v; Co widząc
Theologowie pogáńſcy ſtárzy/ że iedná ſámá płeć doſkonáłośći w
ſobie mieć nie może/ przywłaſzcżáią oboię płeć bogu GórnDworz
X8; Táż to ieſt piękność od naywyſzſzey dobroći nie oddzielona/
kthora ſwą ſwiátłoſcią wzywa/ y ciągnie ku ſobie wſzytki rzecży.
GórnDworz Mm5v, Cv, C7, E [2 r.], L7, O3 (26); GrzepGeom E,
E4, E4v [2 r.], F, F3v [2 r.] (11); RejPos 34v, 178v, 238v; HistLan
E4; Druga rzecż ieſt/ áby Skruchá miáłá przy ſobie wolą Spowiedźi
y Doſyc vcżynienia KuczbKat 205, 50, 115, 230, 265, 340, 355;
Widziſz żeć [świat] rádę ma przy ſobie chudą RejZwierc 116v;
Wioſná náſtawſzy/ ziemię ogrzawſzy/ [...] Láto zá ſobą przywodzi
RejZwierc 171v, A6v, Bv, B2, 22v, 60 [2 r.] (12); Máią tedy y
Swiętá w fobie [!] wiele dobrego/ kiedy ie z vcżćiwośćią á
chrześćiáńſkie obchodźimy. WujJud 189, 37, 39v, 40, 133;
WujJudConf 147, 164, 189, 200; Kłamſtwo co ieſth/ wſzytkim
ludzyom ieſt wiádomo. Ma w ſobie pokrytſtwo/ chytrośći y zdrády.
RejPosWstaw [1103]v, [413], [1103]v, [1434]v; BudBib Sap 8/16;
MycPrz I B3; NOſił zdawná ten to dom wſze ná ſobie ſławy
WierKróc Av; CzechRozm 56, 71v, 83v, 97v, 113v (9); ModrzBaz
4v, 25, 56 [2 r.], 58v, 79 (8); SkarJedn 17, 313; Oczko A3, 13v; á
mátká náſzá kośćioł/ ma ſwe práwá w ſobie poſtánowione SkarŻyw
456; CzechEp 66, 96, 252; Wiárá nie może [według Lutra] podle
ſiebie żadnego dobrego vcżynku ćierpieć ReszPrz 154, 30; Wer-
Gośc 261; WisznTr 31; Swięty pokoiu/ tę maſz wadę w ſobie/ Ze
ludźie rádźi zgnuśnieią przy tobie. KochPieś 15; bo obżárſtwo
záwſze ſzkodźi/ wſzyſtkie złośći z śiebie rodźi. ArtKanc S17, S17;
(marg) Skutki wielkiey Wolnośći. (–) Co nie ma miáry w ſobie/ ále
gwałtownie idźie/ to trwáć nie może. GórnRozm Bv; Vrżąd piſze
pozwy [...] nie táką wáſzą łáćiną práwną Polſką/ ktorá nic w ſobie
nie ma łáćińſkiego GórnRozm F3; ále [prawo pisane] tylko to co
mogło zágárnac [!]/ pod ſię zygarneło [!] GórnRozm Gv; że ten
vpadek ſtárych obyczáiów miał zá ſobą y rzeczpoſpolitą potárgnąć
KochWr 27, 24; W tákim grobie Mieyſce śćiele zazdrość ſobie.
ZawJeft 24, 26, 30, 34; Solidus – Rzecz kazda wſobie maiaca, dłuz,
ſzerza y miaſzoſcz, zupełni, doskonałi czałi. Calep 989b; Zodiacus
– Okrąg wſobie maieci dwanaſcie znakowniebieskich. Calep 1152b,
841b, 1038a; Phil H4, I4, M, Q2, R4; KochCn B4v; GrabowSet B,
E, S3; iż ten Sákráment dwánaśćie znácżnych pożytkow z śiebie/
[...] wydáie. LatHar 187; KołakSzczęśl B4v; RybGęśli D4; iż
pánieńſtwo ma w ſobie Bogu miłą czyſtość y świątobliwość WujNT
596, 13 marg, 163, 180, 443, 795, Zzzzz2v; Lecż iáko tego
dowiedźiemy/ iż może być táki grzech/ że go łaſká Boża ćierpi
zſobą? WysKaz 16; [język francuski] ma w ſobie część Włoſkiégo,
część Hiſzpáńſkiégo JanNKar C4v, B, C3, C3v, D; SarnStat 77,
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180, 196, 232, 923; WitosłLut A5; GrabPospR L3; PowodPr 39
marg; SkarKaz 41a, 45b, 84a, 637b, Oooo2v; CiekPotr 19; Lecz
miód ten [tj. szczęście] ſproſną wónią w ſobie vtáiwſzy/ Dwoiſty ieſt
GosłCast 31, 66; PaxLiz A2v; C2; SkarKazSej 661a, 676b, 683b
[2 r.], 696a [2 r.], 698b, 700a, 701b.

W połączeniu z „sam” (11): KłosAlg B; MurzNT 10v;
Repugnant haec inter se, Ti rzeczy ſą ſámy przećiwko ſobie [tj.
sprzeczne ze sobą]. Mącz 330c; SarnUzn G6v, G7; A kąt co ieſt
między e.c. y c.d. obiemá Klinóm ieſt ſpólny/ y ſam ſobie równy.
GrzepGeom N4v; SkarŻyw A3v; Bo ćiężki żal/ ſam ſobie kréſu nie
záłoży. GórnTroas 54; SarnStat 753. Cf »sam sobie być«.

Zwroty: »sam sobie być« (3): Sámá oná [cnota] nagrodą/ y
płacą ieſt ſobie KochPieś 44; RybGęśli D3v [2 r.].

»za sobą garnąć« = powodować (1): Bo iuż ten grzech [tj.
rozpusta] za ſobą ſnadz wſzytko złe garnie RejJóz F7.

»mieć (a. mając(y)), zamykać (a. zamykający) w sobie; brać w
się« = mieścić, zawierać, obejmować (często o jednostkach miary,
objętości itp.) [szyk zmienny] (52:3;2): KłosAlg A4; áby Bath brał w
ſię dźieſiąthą część Omer/ á Efá dźieſiątą część Omer BibRadz Ez
45/11, I 12d marg; BielKron 436; Gomor, Miárá winna żydowska.
[...] Ma w ſobie około dwu kwart winá. Mącz 147b; Millenarius
numerus, Lidżbá tyſiąc w ſobie zámykáyąca. Mącz 221c; Orgyca,
Miárá ſześć ſtóp w ſobie máyąca/ krok álbo ſążen. Mącz 268c, 8a,
17c, 25a, 63b, 71a (28); Długość przyſionká miáłá w ſobie dłużą ná
dwudźieſtu/ łokiet BibRadz Ez 40/49, 45/12; Lyſzká miárá ile w
ſobie ma SienLek S[ss]3, 46 [2 r.], T[tt]v; GrzepGeom kt; Metreta –
Rozmiar wſobie maiąci trzidzeſci a ſzeſcz garnci. Calep 659b;
Talentum – Talent, w ſobie maiąci koło 1040. złotich. Calep 1045a,
180a, 289b, 293a, 305a, 338a (15); Grzywná, Mná ábo Miná, ma
ſto drachm w ſobieWujNT 272 marg, 260 marg [2 r.].

»mieć, wyrażać w sobie« [o sensie słów lub zachowań] [szyk
zmienny] (6:1): KromRozm I I2v; Izaſz tego káżdy nie widzi/ że
Perſoná tho ſłowo lepiey w ſobye nierowno wyraża to rozeznánie
Perſon á niżeli bytność. SarnUzn B7; BiałKat 126; Oto naprzod
wedle ich wiáry y wyznániá/ Elohim znácży y ma w ſobie Oycá
ſyná/ duchá CzechRozm 15, 17v;WujNT 11, 136.

»w sobie mieć (a. mając(y))« = składać się z pewnej liczby
czegoś, liczyć [szyk zmienny] (16): Millearius grex, Trzodá máyąc
w ſobie tyſiąc pogłowia. Mącz 221c, 85a, 275a, 296d; Szoſtha Rotá
[...] miáłá theż ludu w ſobie pieſzego 555. Iezdnego 66. BielSpr 12;
BudBib I 441c marg; BudNT G3 marg, X marg; ModrzBaz 112v
marg; Olympias – Czas pieć liatwſobie maiąci. Calep [729]a;
Tetragrammaton – Szteri litteri wſobie maiąci. Calep 1061a;
Tricolon – Trzi członki wſobie maiąci. Calep [1085]b; Rok ma w
ſobie Mieśięcy 12. Niedziel 52. y dzień ieden. Dni 365. y 6.godzin.
LatHar ++7; WujNT 112 marg; SarnStat 1315; Lepiey ſię wſtydáć
ſynu, niſz żáłowáć, chocia Te obie ſłowa tyloſz liter w ſobie máią.
CiekPotr 24.

»z sobą (przy)nieść itp., przywieść, wlec; za sobą (przy-
)nieść itp., przywodzić (a. prowadzić), wlec« [szyk zmienny]
(27:1:1;9:3:3): Nie ieſt to ſzcżęſcie ktore zſobą nędzę przynaſza.
BielŻyw 128; Senectus apportat secum multos morbos, Stárość
przinośi s ſobą wiele chorob. Mącz 313c, 275b, 353a, 369b;
GórnDworz H5v, K3, Cc5, Hh4v; dźień żadny niemija/ ktoryby z
ſobą iákiey właſney cięſzkośći y ſzkody nieprzynioſł KuczbKat 430,
155, 325; RejZwierc 110v, 127v; WujJud a4v; CzechRozm 221v,
265v; ModrzBaz 56v; SkarJedn 23; KochOdpr Dv; Oczko 1v, 39v;
SkarŻyw 238; CzechEp 145 marg; WerGośc 204, 212; KochTarn
78; KochWr 23; ZawJeft 7; A ty/ gdźie tylko mieśce zaymieſz
ſobie/ (Gnuſnosći) przedni iad wlecżeſz za ſobą. GrabowSet G;
SPytek Iordan [...] mówiąc w rádźie o doległośćiách któré wyſokié
vrzędy zá ſobą nioſą [...] KochAp 6; OrzJan 3, 73; LatHar 386; [...]
dla rozmáitych przypadkow ktore poſpolićie/ śieroctwo zſobą [!]
wlecże WysKaz )?(3; JanNKar F; SarnStat 79, 126, 386 [idem] 928,
1051; Skrótny oddawſzy czás márny roſkoſzy/ Ktora zá ſobą
wieczny żal przynośi GosłCast 41, 27; KlonWor 47.

»w sobie zamykać« [szyk zmienny] (2): Dzieſiątek licżba/ ieſth
nazacznieyſza/ Bowiem w ſobie mocz zamyka y doskonałoſć
wielką KłosAlg A4; BielKom F7.

E. Podmiot ujmowany jest jako wypowiedź ustna lub pisemna
(w odniesieniu do sensu, treści lub kompozycji tekstu) (180): Bo to
wzywánie y proſzenie vmárłych o ocży/ o zęby y inſze: ták rownie
ieſt ważne y ták też prawdźiwe w ſobie ſkutki ma/ iáko y ono/ co w
Agendach y we Mſzałách o wodźie y o ſoli/ twierdzą. CzechEp 84.

W połączeniu z „sam” (1): Zátrudnienié w Pozwie, gdy ſie
Pozew piſze ſłowy wątpliwémi, nie właſnémi. Item, niezwy-
czáynémi. Item, gdy ſie nie zgadza ſam zſobą, álbo z piérwſzym
pozwem SarnStat 753.

Zwroty: »mie(wa)ć (a. mający), zamykać w sobie« [w tym:
mieć i zamykać (1)] [szyk zmienny] (175:1): izbi ſię to wnych [w
prawach i przywilejach] nieodmienielo ani kazielo czo ieſt vięczey
vnich napiſąno, nizli wſobie ta conſtitutia ma. ComCrac 21v;
KromRozm I K2v; KromRozm II h2v, lv, p3v; BielKom nlb 7, F4v;
Diar 87; GliczKsiąż B6v; ROzmáite rzecży á bárzo poważne ten
Pſalm ma w ſobye LubPs Hv, B3, Cv, D4v marg, F3v, Gv marg
(33); GroicPorz y2v; Leop Nn5, Ps 29 arg; Pirwſza tá kápitułá
[Księgi Rodzaju] ma w ſobie trudnoſci nie máło BibRadz I 1a marg,
53c marg; Przyśięgá Krolewſka/ co ma w ſobie. OrzRozm F marg,
L4v, N4v, O2, S2, S3v; Możeć to być powieść zmyſloną [!] od
Poetow/ ále w ſobie ma wielkie przykłády/ porucżam tho káżdemu
ná rozmyſlánie rozmáite. BielKron 49; GrzegRóżn A2; Fatidici
libri, Xięgi máyące w ſobie wykład boskich táyemnic. Mącz 118c,
4d, 122c, 244c, 294a, 303d (9); OrzQuin E4 marg; [księgi siódme]
máią w ſobie Figury ziół/ po których Vkázácze idą SienLek Aaaa2v,
Aaaa2v [2 r.]; GórnDworz O8, P7, P8, Q7, R6; KuczbKat 40, 265,
290, 291, 295; Ktemu też te Paćierze ich álbo Godźiny/ máią w
ſobie wiele rzecży niezbożnych WujJudConf 187v, 34, 185v;
RejPosWstaw 41v, [1434]v; Greckie kśięgi fałſz Markionow wſobie
máią. BudNT przedm c4 marg, przedm c4v, c6; iż ieſliby nowy
Teſtáment dla tákich niezgod/ ktore ſie zda w ſobie mieć/ miał być
odrzucony/ tedyby [...] CzechRozm 148, 26, 69v, 94v, 100, 101v
(17); A niewádźić też nic w roboćie zábáwiáć śię iákiemikolwiek
żárty/ ktoreby w ſobie ſproſnośći żadney niemiáły [qui careant
turpitudine] ModrzBaz 10v; SkarŻyw 257 [2 r.]; CzechEp *3v, 120,
128, 136, 163 (10); NiemObr 52; Wtora tablicá [przykazań Bożych]
ma w ſobie/ coſmy winni ſámi ſobie ArtKanc M3; GórnRozm H2v;
Chronica – Kronika, kſziega maiąca wſobie ſprawi potocznę. Calep
[191]a, 362b; Phil B4, H, O2; ZOłtarz tedy álbo Pſáłterz iey
[Maryi]/ zámyka w ſobie piętnaśćie Páćierzy/ ſto y pięćdzieśiąt
pozdrowienia Anyelſkiego/ á troie Kredo. LatHar 507, 66 marg,
261, 507, 509, 665, Aaa7; Biblia Kátholicka nie ma w ſobie fałſzu
żadnego. WujNT przedm 5 marg; EWángelie máią w ſobie hiſtoryą
żywotá Páná náſzego Ieſuſá Chriſtuſá WujNT przedm 31, przedm
14, 31 [2 r.], 38 marg, 41, s. 1 marg (21); A ták my przychyláiąc ſie
do Státutu Iágełłowégo/ który ma to w ſobie/ De nomine vindictam
capiemus: [...] SarnStat 609, *5v, 21, 194, 318, 538 (16); Té ſłowá
gdyś [Maryjo] ſłyſzáłá/ [...] Coby wżdy w ſobie miáły záwżdyś
rozmyśláłá. SiebRozmyśl G2; Ma w ſobie piſmo ś. wiele kośći/
ktoremi ſię pyſzny á kápłanow y kośćiołá nie ſłucháiący vdawić
może. SkarKaz 81a, 81a, 548b; Wtora Cżąſtká tych Kśiążek ma w
ſobie rozmáite przykłády y żárty tegoż A. Cżáhrowſkiego. CzahTr
I4v; SkarKazSej 696a [2 r.], 698b.

»z sobą przynosić (a. niosący); w sobie przynaszać« (3;1):
Leop *A3v; ktorą [prawdziwą światłość] w ſobie ty święte kſięgi
świátu przynaſzaią BibRadz *5; NiemObr 12; wymowne kazánia/
vcżone á rząd poſpolity z ſobą nioſące mowy/ nie w co inſzego
vgadzáć ſie zdádzą/ iedno áby [...] GostGospSieb +3.

F. Nadaje wyrazowi nadrzędnemu nowe znaczenie, tworzy wraz
z nim odrębną całość znaczeniową (1261):

Fraza: »co(ż) sobie, z sobą rzec; co rzekę sobie« = nie
wiadomo, co robić [szyk zmienny] (7:7;1): RejRozpr D4; RejJóz D2,
D3v, G6; A czos ia będąċ proſtączek Miał ſſobą rzeċ nieboraczek.
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RejKup n5; Ach gdzież ſyę ja już mąm vċiecz Y coż ſobie nędznjk
mam rzecz RejKup p3, g2, l2v, Bbv; Idzye dáley zwieśił nos/
niewie co rzec ſobie RejWiz 34; RejPos [77]v; Owa nie wie co s
ſobą rzec ſtárzec vbogi. HistLan B; RejZwierc 61v; WerGośc 236; á
ia co tu rzekę ſobie? GórnTroas 37.

Zwroty: »k sobie brać« = odwoływać, cofać (1): którzy [...]
przećiwko niemu będą świádczyć/ y nie odwoływáć álbo zeznánia
ſwégo kſobie nie będą bráć [non reclamantes, seu confessionem
suam non revocantes JanStat 377] SarnStat 408.

»być nie przy sobie« = stracić świadomość, przytomność (1):
[mówi Andromacha:] Iużem nie przy ſobie/ iuż człónki zmilkły/
mdleią/ Siły niemáſz GórnTroas 45.

»sobie chwalić« = uważać coś za pomyślne, słuszne [szyk
zmienny] (6): RejKup V v; A choć wſzytko zle przedſię ſobie
chwalą. RejZwierc 223; RejPos 50; CzechRozm 244; tęn co
vkrżywdzony ieſt/ chwaliſz on ſobie táką Wolność/ czy nie chwáli?
GórnRozm C3v, I.

»czuć (a. czujność mieć) o sobie« [w tym: sam o sobie (1)]
= być czujnym, ostrożnym [szyk zmienny] (9): SeklKat R; Káżdy
więc o ſobye cżuie/ Gdy potrzebá vkázuie BielKom A2; KochZg
A3; SarnUzn G4v; RejZwierc B4v, 136; ábyſmy o ſobie cżuli á
zábiegáli wcżás ſwemu złemu BielSpr 75v, 35v; Y ón ſrogi
Wieloryb [gwiazdozbiór] ſam o ſobie czuie. KochPhaen 22.

»czynić sobie wczas« = wypróżniać się; egere, forire Mącz
[szyk zmienny] (4): Iż nie mogł do drzwi tráfić/ w bot wcżás cżynił
ſobie. RejFig Aa8v, Aa6v;Mącz 134a, 145b.

»dać sobie pokoj« = przestać, nie myśleć o czymś, odpuścić (3):
KromRozm II x4v; Iuż ći ſye nam y ſámym bárzo ſprzykrzyły
bluźnierſtwá tych káznodźiey náſzych/ y podobno damy ſobie
rychło pokoy. OrzRozm M3; GórnDworz R4.

»dosyć z siebie (u)czynić« = należycie spełniać obowiązki,
wypełniać swą powinność [w tym: sam z siebie (1)] [szyk zmienny]
(7): Currentem incitare, Nápomináć tego/ który yednák doſyć z
ſiebie czyni. Mącz 73d; Suarum rerum satagit, [...] Doſić ſam z
ſiebie czyni. Mącz 369a; PaprPan Eev; Gdyś z śiebie doſyć czynił
w káżdym ſwym vrzędźie/ Nierzkąc czáſzą/ ále też y ſzáblą ſwą
wſzędźie Kredencuiąc Królowi KochJez A3v; Z śiebie rządne
niebioſa doſyć vcżyniły/ Gdy zſwych ćiemnych obłokow gęſte
dżdże puśćiły.WisznTr 7; ActReg 13; SzarzRyt C2v.

»sobie dufać itp.« [w tym: sam sobie (1)] = być pewnym siebie,
wierzyć we własne możliwości; sibi confidere Mącz, Vulg [szyk
zmienny] (35): RejPs 110, 212v; RejKup b5, Sv, ſ3v; Leop Prov
14/16; wynidą odemnie poſłowie w okręćiech ku ſtráchowi źiemie
Ethyopſkiey wiele vfáiącey ſobie BibRadz Ez 30/9, I 8b marg; Ego
vero non gravarer si mihi ipse confiderem, Owſzeki bych ſie
nielenił bym ſam ſobie dufał. Mącz 149c; RejAp 42v [3 r.], Ff4;
GórnDworz D8; RZekł Pan Iezus ku niektorym kthorzy ſobye
dufáli/ á ktorzy tho zdánie mieli o ſobye/ iż byli ſpráwiedliwymi
RejPos 199, 199v, 200, 201, 312 marg; SkarŻyw 58, 164, 173, 597
[2 r.]; Perfido – Barzo ſobie vfaiąci. Calep 779a; OrzJan 57;WujNT
2.Cor 10/7; iedni ſobie dufáią/ drudzy ſię wſtydzą SkarKaz 580a,
43b, 352a [3 r.], b [2 r.], 610a.

»(wiele) o sobie dzierżeć itp., mnimać itp., trzymać itp.,
rozumieć itp., dufanie itp., duma« [w tym: sam o sobie (2)] = być
wysokiego mniemania o sobie, być pysznym; praesumens de se
Vulg; persuasus in seipso PolAnt; iactare se, praesumere, prae-
sumptio, praesumptuosus, sentire de sese, sublatius de se dicere
Mącz [szyk zmienny] (18:12:11:10:2:1): Wſſelki ſluga boży dobrze
może bytz rżecżon podolek/ [...] a to dlá niſkiégo domnimaniá ktoré
dzierży o ſobie. OpecŻyw 45; taki bywa ſzałony plotka, łgarz
zdradny, o ſobie trzymaiąci GlabGad M7; WróbŻołt rrv, 130/2, rr2;
RejPs 106, 111; KromRozm II p3; Ceſárzowye y biſkupi okoliczni
częſcyą z zazroſci/ częſcyą z pychy á wyſokyey dumy o ſobye/ [...]
tego im [patriarchom konstantynopolskim] pomagáli. KromRozm
III Pv; GliczKsiąż F5v, L6; Leop Iudith 6/15; RejZwierz A2v, 25v
marg; BibRadz Luc 18/9, 1.Cor 4/6; Zwłaſzcżá ći co o ſobie ták

wiele mnimáią GrzegRóżn N4; KwiatKsiąż C2; Fiducia sui, Wiele
dzerżenie [!] o ſobie. Mącz 126b; Derogare sibi, Mniey ſam o ſobie
dźierżeć. Mącz 358a; Abiicere se atque prosternere, Náżbyt [!] ſie
vniżyć y vkorzić nic o ſobie nie dzierżeć. Mącz 415a, 15c, 161c, d,
226a, 310a (13); RejAp BB8v, 42v; wielkim ludziom/ niemáſz
cżego mieć zá złe/ kiedy o ſobie wiele rozumieią GórnDworz D8;
iákoby mniey rozumiał o ſobie/ niż rozumie GórnDworz D8v, C2,
N3, Ee3v [2 r.], Ee4v, Ee5, Ee6v, Gg8; Ták iáko thu Pan ku tákim
mnimácżom o ſobie rzecż cżynić racży. RejPos 199v, 199v, 200v [2
r.], 201v, [310] marg, 310v; BiałKat 323v; WujJud a2v, 145v; iż
żacy Wittemberſcy/ [...] Lutrá [...] zowią Philauticum, to ieſt/
cżłowieká/ ktory o żadnym inſzym nic/ tylko ſam o ſobie wiele
trzyma ReszPrz 63.

»sobie folgować itp., pobłażać« [w tym: sam sobie, sobie sam
(4), samemu sobie (3)] = unikać trudności, oszczędzać się, nie
narażać się; z przeczeniem zwykle: nie szczędzić wysiłku; sibi (ipsi)
connivere a. indulgere Mącz [szyk zmienny] (28:9): RejRozpr Dv,
H4, K3v; RejJóz H4v; Mnyeć ſye yeſſcze ćyebye ſlucháyąc
nyeſprzykrzyło. [...] Ale ty ſobye pofolguy teraz. KromRozm II y2v;
RejZwierz 2v; A My ktorzy ieſtechmy mocni/ powinnichmy znośić
krewkośći mdłych/ á nie folgowáć ſámym ſobie [non nobisipsis
placere]. BibRadz Rom 15/1; BielKron 384v; Poblażáią ći ſobie co
łotrowſkie żyią Prot C4, C4, D; RejPos [36]; RejZwierc [272];
owſzem to widzę/ iż ſobie nic nie folguiąc/ wiernie mi ku dobremu
pomoc chceſz CzechRozm 205; bo [Piotr] od tego [tj. od poddania
się cierpieniom] Páná odwodźił/ y folgowáć mu ſobie rádźił
CzechRozm 235v, 1v, 2, 209v; máło nie wſzytcy tácy bywamy/ iż
ná drugie przycżynę złego ſkłádamy/ á ſobie pobłażamy ModrzBaz
140v, 50v, 99v; CzechEp 47, 105 [2 r.]; KochFr 9, 16; (nagł) Ráki
ná ſpráwy dziſieyſzé. (–) [...] Miłuią Bogá nie folguią ſobie PudłFr
46; ArtKanc L19v; Phil D4 [2 r.], S4; LatHar 258; PowodPr 59;
GosłCast 7; kmiotki y poddáne gubić/ á ſámi ſobie folgowáć w
poborách y innych ćiężarách chcemy. SkarKazSej 669b; KlonWor
64, 76. [W niektórych użyciach widoczne są bliskie nawiązania do
funkcji podstawowej (A.) zaimka.]

»sam o sobie kazać« = dufać, być pewnym siebie (1): Ale ſámi
o ſobie śmiele kázáć niemamy/ iákobyſmy iuż pewni zbáwienia być
mieliWujJud 68v.

»w sobie się kochać itp.« [w tym: sam w sobie (12), samym w
sobie (1)] = być pyszałkiem; sibi placens PolAnt, Vulg; sui amans,
commendatus sibi Mącz; amare se ipsum, placere ipse sibi Calag
[szyk zmienny] (25): BielŻyw 119; A ten ktory będzie wopiece
twoiey ſtánie iáko krol/ kocháiąc ſie wſobie iż ználaſl ſobie bogá
właſnego RejPs 92, 53; KrowObr 189v; RejWiz 96v; BibRadz
2.Petr 2/10; Blandiri sibiipsi, Kocháć ſie ſam w ſobie. Mącz
25c, 206c, 223c; áby go [tj. człowieka szukającego sławy] zá
wymownego rozumiano/ [...] ſłow nowych/ y wydwarzánych
náſadza/ oraćią [...] rozwlecże/ ſam ſie w ſobie dziwnie nákocha/ iż
oney iego mowy/ ludzie [...] ſłucháć nie mogą. GórnDworz Ii6v,
F3v; RejPos 227v, 228; RejZwierc 219; Bo trzebá doględácżowi
bez nágánienia być/ iáko Bożemu ſzáfárzowi nie coby ſię wſobie
kochał [non arrogantem] BudNT Tit 1/7; CzechRozm 207, 213, 226;
Calag 294a; Philautia, Sui ipsius amor – Samim w ſobie koghanie
[!]. Calep 799b; KochFrag 27; WujNT 2.Petr 2/10; ále iż ſię ſámi w
ſobie bárźiey niż potrzebá kochamy: ládá ſię czym obráźim.
SkarKaz 314a; [Pieśń Matki Boskiej:] vkocháłám ſię/ nie w ſobie y
w tey chwale/ ktorą ná mię Anyoł z niebá/ y Duch ś. [...] włożył
[...]: iedno w tobie Boże Zbáwićielu moy. SkarKaz 580b; Klon-
Wor 60.

»mieć itp. pod sobą« = być zwierzchnikiem; pełnić funkcję
nadrzędną; praesidens Miech; habere (habens) sub se Modrz, Vulg
[szyk zmienny] (25): BYl w Kafarnaum Centurio/ to ieſt ſetnik/ albo
pán który miál pod ſobą ſto rycérzow. OpecŻyw 42v, 95;
MiechGlab 5; BierRozm 23;MurzNT 108v; Leop 3.Reg 9/23; Ieſt w
Polſzce krol naywyſzſzy Hetman: ma pod ſobą Woiewody OrzRozm
M3v; Ma to páńſtwo [Badenia] miáſtá pod ſobą mocne y zacne.
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BielKron 286v, 462; Generalis capitaneus, Głowny ſtároſtá któy ma
ynſze pod ſobą. Mącz 143d, 51c; ModrzBaz 115; SkarJedn 178;
StryjKron 295; CzechEp 243 [2 r.], 375; GórnRozm B2; Calep 180b
[2 r.]; áleć ieſcze [Pan Bóg] té narody iedna/ [...] owé dźiélné
Hiſzpany [...] á przy tych y owé co tám kiedyś świát wſzyſtek pod
ſobą mieli/ naród Włoſki OrzJan 108; Boćiem y ia ieſt człowiek
pod władzą poſtáwiony/ máiący pod ſobą żołnierze WujNT Matth
8/9, s. 119, Luc 7/8; Tych [Niemców] ięzyk [...] wiele ięzyków ſobie
róznych Niemickich [!] przedśię ma pod ſobą, Angielſki, Szkotcki,
Dunſki, Szwedzki, etć. JanNKar D.

»mieć, widzieć, obaczać, skłaść, ujźrzeć, wspominać, znać
przed sobą« = patrzyć na coś; zdawać sobie sprawę, myśleć
o czymś; providere in conspectu suo Vulg [szyk zmienny]
(30:7:1:1:1:1:1): ſmiertz ſwą zawżdy Miéy przed ſobą cżlowiek
każdy OpecŻywSandR nlb 6; HistJóz A4; FalZioł +2; BielŻyw nlb
3, 6; GlabGad L3v; bo oćiążono ieſt ſerce moye ile kroć ie [swoje
występki] widzę wſpomináiąc przed ſobą. RejPs 58; MurzHist C2v,
L4, R2; Leop Act 2/25; Składłeś przed ſobą [Posuisti … coram te]
niepráwośći náſze/ á wyſtępki náſze przed iáſnoſćią oblicża twego.
BibRadz Ps 89/8, *5v; OrzRozm F2v, L3, Mv; Mącz 379c; A iż té
rzeczy/ któré przed ſobą widomie mamy/ ſą nam naprzód wiádomé:
przeto [...] OrzQuin H4, H, H4v [2 r.], Aav; GórnDworz Gg8v;
RejPos 72, 277, 309; RejPosWiecz2 90v; KuczbKat 110; RejZwierc
54; nieſtáłoć śię to/ zá niedbáłſtwem Krolá tego/ ktorego przed ſobą
widźićie zmárłego. BiałKaz H4, B3v; CzechRozm 188 [2 r.]; O
Krolowa/ Wdzięcżney nowiny poſłá maſz przed ſobą. KochOdpr
B3; KochPs 31, 76; SkarŻyw A4v, 92, 172; ArtKanc Q20; Domácáć
ſię w téy mierze prawdy/ nie máiąc zwłaſzczá piſmá przed ſobą
żadnégo/ trudna rzecz ieſt. KochCz Bv; PudłDydo A3v.

»mieć przed sobą« = zmierzać do czegoś, musieć; coś kogoś
czeka [szyk zmienny] (22): LibLeg 10/64; A wieſz iákie przed ſobą
pilne ſpráwy mamy. RejWiz 33; OrzRozm Bv; Accinctus itineri,
Podróżny/ który przed ſobą drógę ma. Mącz 54a, 336d, 425c, 447c;
SienLek a4; GórnDworz Hh3v; Powiedzieć im iż máią/ przed ſobą
dwá muſy. Albo ćiągnimy rowno/ álbo day pobory BielSat L4v
[idem BielSjem]; RejZwierc 207v; CzechRozm 21; ModrzBaz 97; y
mowiłá mu Helená: śmierć przed ſobą maſz SkarŻyw 397, 332;
BielSjem 28; nie tęn koniec przed ſobą on [król] ma/ ktory poddáni
máią/ lecz práwie poddánych końcowi przećiwny GórnRozm D2,
A3, Ev; GostGospSieb +2v; ktory [Jezus] máiąc przed ſobą weſele
[proposito sibi gaudio] podiął krzyż WujNT Hebr 12/2; KlonWor
ded **2.

»mieć za sobą« = być ożenionym z kimś [szyk zmienny] (5): [...]
Ian Woiewodá Siedmigrocki ktori potym krolem był: á ſioſtrę miał
zá ſobą krolá páná náſzego Izábellę. BielKron 305v; BudBib I 134c
marg; StryjKron 406, 427; [...] z ſtrony Królowéy Iéy M. Bony/
którą wáſzá K.M. zá ſobą mieć raczyſz OrzJan 128.

»na sobie nosić itp., mieć, włożony« [w tym: osobę (23)]
= reprezentować, przedstawiać; personam gerere a. sustinere a.
tueri Modrz; fungi authoritate JanStat [szyk zmienny] (44:4:1):
Leop P4; gdyſz cáły człowiek w ſwey doſkonáłoſći Boską zacność
noſił ná ſobie. BibRadz I 1d marg, Ps40 marg; OrzRozm S; wſzyſcy
Poſłowie/ którzy ná ten czás w Wárſzáwie/ wſzyſtkiéy Korony
Polſkiéy twarz ná ſobie noſzą OrzQuin F2v; GórnDworz Ee2;
RejPos 194v, 243v, 248v, 252v [2 r.]; kthóra Mſza ieſt niekrwáwa
ofiárá ónéy krwáwéy Chryſtá Páná ná krzyżu kſztałt ná ſobio [!]
odnoſząc. BiałKat 251; Bo ieden álbo kilá Doktorow/ nie nieśie ná
ſobie oſoby wſzytkiego Kośćiołá Powſzechnego WujJud 36v, 180;
CzechRozm 156; KarnNap F4; ModrzBaz 51v, 101, 121; SkarJedn
12, 15; SkarŻyw 185, 259, 372, 500; CzechEp 200 [2 r.], 213, 263;
NiemObr 57, 66, 106;WujNT przedm 15, s. 9, Zzzzz2v; IZ Pánowie
Ziem náſzych w ſądźiéch Wiécowych oſobę náſzę ná ſobie noſzą
[personam nostram repraesentant JanStat 505]: [...] SarnStat 748,
20, 43, 357; A iákoż ia obraz y podobieńſtwo Troyce ś. ná ſobie
mam? SkarKaz 278a, 84b, 274b, 277b, 278a, b (9); SkarKaz-
Sej 665a.

»na sobie nosić itp., mieć itp., dzierżeć, trzymać itp.« [w tym:
sam na sobie (1)] [o zadaniach, obowiązkach] [szyk zmienny]
(81:40:3:2): RejKup dd3; KromRozm III Iv; Diar 45 [2 r.]; DiarDop
109; iż on tylko przez iedyną ofiárę ſwoię vbłaga nam gniew Boży/
á ſam ná ſobie odnośi grzechy náſze LubPs Z3v, L, Z2; GroicPorz
b2v, f4v, g3v; BibRadz I 88d marg, 346, II 100d marg; BielKron
307v, 330v; Habere procurationem alicuius rei, Mieć ná ſobie
ſpráwę á opátrowánie nieyákiey rzeczy. Mącz 73c, 79d, 86d, 91b,
115c, 140c [2 r.] (23); OrzQuin P4; SarnUzn F5v; GórnDworz B6v,
C8v, V3, Dd8, Kkv; RejPos 9, 9v, 16v, 18v, 43v, 211 [2 r.], 321;
BiałKat 143v, 366; KuczbKat 130, 235; Namieſtnik Piotrow tenże
vrząd co y Piotr ná ſobie nośi. WujJud 124v marg, 124v, 126, 245;
WujJudConf 214v; RejPosRozpr c3v; nie żáłuy iákiému żakówi
kopy ná ſuché dni/ któryby to ſzáfárſtwo y reieſtrowánié ná ſobie
trzymał Strum Rv, Q4v, R; gdy ſam ieden/ miał iuż to ná ſobie
záwżdy ná potomne cżáſy nośić: co ich wiele rożnych ná ſobie
przedtym nośiło. CzechRozm 181, 21v, 50, 50v [2 r.], 160, 167 (17);
przeto zdáłá śię być słuſzna rzecż/ áby ią [władzę królewską] ieden
ná ſobie niosł [unus fungeretur]/ ktoryby wſzytkiemi rządźił.
ModrzBaz 24v, 3, 3v, 18, 20v, 24 (15); SkarJedn A5v; SkarŻyw 25;
CzechEp 304, 317, 406; NiemObr 36, 50 [2 r.]; GórnRozm K4v [2
r.]; Calep 441b; KołakCath C2; WujNT 303 marg; Iż wiele ludźi
biorą pieniądze/ którzy téż ſłużbę woienną ná ſobie powinni niéść
SarnStat 448, 22, 43, 209, 562, 782 (10); SkarKaz 85a; VotSzl E3v;
CiekPotr 75; KlonFlis A3v.

»sobie obiecować« = spodziewać się czegoś dobrego, mieć
nadzieję; sibi pollicere Modrz [szyk zmienny] (28): MurzHist B3v;
Mącz 413b; OrzQuin O4v; GórnDworz A3; RejPos 349v; GrzegŚm
37; KuczbKat 215; stąd to ſobie obiecuię/ iż ten początek móy
piſánia w théy ſpráwie ięzykiem Polſkim nie będźie w.m. nie-
wdźięcznym. Strum B; ModrzBaz 108, 112v; A iáko tu ná woynie
pokoy ſobie Kośćioł obiecowáć może? SkarJedn 299; SkarŻyw
174, 496, 598; KochDz 107; ReszHoz 133; PudłFr 40; iákoż kto
walczy/ trudno ſobie záwżdy zwyćięſtwo ma obiecowáć GórnRozm
L3v; GórnTroas 11; GrabowSet A2v; OrzJan 59; Zaden ſię niech
nie zwodzi tym przykłádem: żeby [...] [miał] ſobie obiecowáć łáſkę
Bożą w oſtátnią godzinę żywotá ſwoiego WujNT 292; WysKaz 39;
PowodPr 47, 72; Po tey zásię kárlicy krzywey, niewiem cobyś Miał
ſobie obiecowáć CiekPotr 27; SkarKazSej 676b; PudłDydo B.

»od siebie odchodzić (a. odeść)« = (s)tracić świadomość a.
przytomność; mente excedere Vulg [szyk zmienny] (6): Quasi vero
atrabili solum mens ac non saepe vel iracundia graviore, vel timore
moveatur, Iákoby tilko od kolery á nie częſtokroć też od cięſzkiego
zágniewánia y boyáźniey ludźie od ſiebie odchodźili. Mącz 401d;
SkarŻyw 160, 202, 595; Y przydáło mi ſię gdym ſię wroćił do
Ieruzálem/ á modliłem ſię w kościele żem był od ſiebie odſzedł
(marg) żem był w záchwyceniu. (–) [fieri me in stupore mentis].
WujNT Act 22/17, 2.Cor 5/13.

»odważyć sobie« = postanowić, zamyślić [szyk zmienny] (4):
[Zefira mówi do Józefa:] A pewnie z nas ieden żginie Bom ia
odważyła ſobie RejJóz F3v; MurzHist Nv; Proposueram illud mihi
extremum Iużem ták był ſobie ná oſtátek odwáżił.Mącz 311c, 83b.

»sobie (o)mierzić itp., (o)brzydzić itp., (o)hydzić itp., oprzy-
krzyć« [w tym: obrzydzić i omierzić (1); sam sobie (2)] = nab(ie)rać
wstrętu; conciliare sibi odium Calag [szyk zmienny] (32:25:7:3):
PatKaz III 137v; Ieſtliby ludzie roſkoſzni brzydzyli ſobie to picie/
tedy [...] FalZioł I 42b; BielŻyw 22; Przez wſzytek cżas ſlowy
moimi ſobie brzydzili nieprzijaciele moi WróbŻołt 55/6, M8v;
RejPs 130; Y sſtałem ſie ták ſam ſobye ná wſſem ohydzony LubPs
P6v, Y5; KrowObr 107v, 203v; Gdyż ſą błogoſłáwieni co ſie
śrzodku dzyerżą/ A zbytki niepotrzebne ſámi ſobie mierżą. RejWiz
14; Dálekoś odłącżył znáiome moie odemnie: położyli mie
obrzydzeniem ſobie [posuerunt me abominationem sibi]. Leop Ps
87/9; RejZwierz 122v; BibRadz Lev 26/30, Deut 23/7, 1.Reg 13/15,
I 286b marg, Ps 105/40, Sap 16/3, Eccli 33/13; KochZg A4v; RejAp
19 [2 r.], 20, 26; Abowiem ieſliże was ſwiát ſobie omierźi/ wiecie
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pewnie iżeć mnie pirwey niż was omierźił ſobie. RejPos 333, 14v,
49, 146, 201, 216v (11); HistLan D; A ták ia thobie rádzę Spartam
quam nactus es adorna, to ieſt gdyś ſie Spártá doſtháłá iuż iey ſobie
nie mierż RejZwierc 172, 23v, 172 [3 r.], 172v, 173v, 214v;
RejPosWstaw [1432]v; BudBib Zach 11/8; CzechRozm 250; Calag
266a; KochPs 11, 162; SkarŻyw 13, 58, 234; StryjKron 672;
CzechEp 375; krąg świátá Widząc/ iák márnie trawię ſwoie lá-
tá/ Mnie ſobie hydźi GrabowSet Tv; KlonKr Dv; SkarKaz 314b
marg, 348a; GosłCast 23 [2 r.], 25; SkarKazSej 675a; KlonWor ded
**2 [2 r.].

»sobie pobłagać« = liczyć na wybaczenie (1): By też dobrze kto
z tákich [odszczepieńców od wiary] był yęt/ nye może ſobye
pobłágáć/ yákoby w wyznányu imyenyá (rozumyey páná Kryſ-
tuſowego) KromRozm I O3v.

»sobie pochlebować itp.« [w tym: sam sobie (1)] = traktować
pobłażliwie własne wady, występki [szyk zmienny] (7): KrowObr
189v; Naprzod nie chćiey ſam ſobie/ Synu/ pochlebowáć Prot D2v;
KochPs 51; PaprUp L4v; Sámi ſię ſądźmy/ gdyſmy iáką krzywdę
bliźniemu vczynili/ á ſobie nie pochlebuymy/ wymowkámi y
ſkłádániem ná drugiego. SkarKaz 316b, 347a; CzahTr C4v.

»sobie pomoc itp.« [w tym: sam sobie, sobie sam (38),
samemu sobie (1)] = znaleźć wyjście z ciężkiej sytuacji, poprawić
swoją sytuację; se adiuvare, salvare semetipsos PolAnt [szyk
zmienny] (135): OpecŻywSandP ktv; Przitakowych lekarzſtwiech
ma ſie niewiaſta ſprawować pomagaiąc ſobie ſama FalZioł V 26,
V 17d, 20b; BielŻyw 118, 164; RejŁas w. 51; ábowiem ći ſámi
ſwą ſpráwą záginą/ á vpadwſſy żadney pomocy ſámi ſobie
niedádzą. RejPs 54, 46v, 51, 94, 111v, 123 (11); RejJóz B2v, M2v;
SeklKat D4; RejRozm 393; Stareyże ſie bys kychnaċż mogł Tym
bys ſobie wiele pomogł RejKup r3, f5, Gv, g2v, i3, Mv (14); S
ktorego [tj. grzechu] ſnadź nie pomogę tu nigdy ſobye ſam. LubPs
N4, B3v, N2 marg, O4, R2, X3, cc3v, ff2 marg; A ták ſobie
pomagay pokiś ná tey zyemi RejWiz 159v, 104, 134, 164;
RejZwierz 9, 67v; BibRadz Deut 28/32, Iob 6/13; [struś] látáć
niemoże od wielkośći/ ále ſobie pomaga ſkrzydły gdy pieſzki
vćieka BielKron 271, 24, 300, 411v, 464v; Mącz 511a; OrzQuin
C2v; iáko dobry gracż/ gdy mu koſtká ná wárcabnicy zle ſtánie/
dobrem dániem ſobie pomoże. GórnDworz Hh6v, E6v, G3, R7,
X4, Y5, Cc6v, Ffv; Iż nie mnimaycie ábyſcie ſobie mogli co
pomoc mocą ſwoią RejPos 182, 6, 6v [5 r.], 10 [2 r.], 49, 49v
(36); cobyś miał ná bębny ná ſurmy álbo ná opierzone ſwáty
vtráćić/ lepiey iż tym ſobie podpomożeſz goſpodárſtwá ſwego.
RejZwierc 32; Sámi ſobie pomoc możemy. RejZwierc 265v marg,
87, 112v, 140v, 163, 222v, Bbb2v; BielSpr 46; BudBib Ps 27/7,
Zach 2/7, Sap 13/16, Eccli 34/28, Bar 5/48; SkarJedn 182, 387;
KochPs 211; SkarŻyw 70, [236], 292, 347; StryjKron 155;
CzechEp 84; ReszPrz 60; ArtKanc S8; GórnRozm Hv; WujNT Luc
9/25; SarnStat 1273; PowodPr 24; Iáko wielkie miłośierdźie/ [...]
tonącemu ręki podáć/ gdy ſam ſobie nie może pomoc SkarKaz
386b, 278b; SkarKazSej 657a.

»sobie (po)radzić itp.« [w tym: sam sobie, sobie sam (5)]
= znaleźć wyjście z ciężkiej sytuacji; sibi consulere Modrz [szyk
zmienny] (32): Cżłowiek ieden w ćięſzkiey chorobie/ Chcąc iuż tym

porádzić ſobie: Sto wołow Bogu poślubił BierEz I2v, K4v; RejPs
53; SeklKat L4; RejKup f5v, g3; MurzHist V2v; BielKom G;
GliczKsiąż H5; KrowObr 193; BielKron 252v; KochSat Cv; Inops
consilii, Nieumieyący ſobie rádźić. Mącz 266c, 42a, 307d; SienLek
10, 133; on więtſzą záwżdy piecżą ma o nędzniku ktory ſobie ſam
rády dáć nie może/ niżli o tych mocarzoch/ kthorym ſwiát
vſtáwicżnie ſłuży RejPos 255v, 211; HistLan F2; WujJudConf 84;
MycPrz II A2; ModrzBaz [16]; ále Gábáońcżycy chytro o zdrowiu
ſwym ſobie porádzili. SkarŻyw 503; WerGośc 215; GórnRozm H3
[2 r.]; GórnTroas 53; GrabowSet Gv; WujNT 262; PowodPr 51, 67.

»sobie powracać« = trzeźwieć (1): Ale ſobie [może błąd zam. k
sobie] poránu záſię powracaymy/ Pijánego wiecżorá dziś nie
wſpominaymy. RejWiz 30v.

»sobie pozwalać itp.« = nie powstrzymywać się przed nagan-
nym postępowaniem; sibi permittere Modrz [szyk zmienny] (24):
ForCnR Av; BibRadz *5v; Nimis me indulgeo, Názbyt ſobie po-
zwalam. Mącz [169]a, 228b; gdy [...] tego też ſobie pozwałá [!]/
cżego BOg nie pozwolił CzechRozm 215v, 221, 223, 242v; Ták
wiele ſobie káżdy dozwala ile może przemoc. Teć ſą pożytki tey
známienitey wolnośći wáſzey/ Pánowie śláchto. ModrzBaz 141;
CzechEp 7 [4 r.], 8, 15, 17, 29 [2 r.] (13); DOLVS zowią właſ-
nie, gdy kto wié że to źle, á przedśię ſobie tego pozwala SarnStat
1271, 162.

»pożyczać itp. sobie« [w tym: sam sobie (1)] = brać pożyczkę;
petere sibi PolAnt [szyk zmienny] (5): Złoſnik muśi pożycżáć ſobye
záwżdy chlebá LubPs K2; RejWiz 105; BibRadz 4.Reg 4/3; iedno
ſam ſobie v ſiebie [człowiek] áni wypożycżáć/ áni wyłudzić nic nie
może/ cżymby wżdy podpárł onego nędznego żywotá ſwego.
RejZwierc 104v; SarnStat 1273.

»na się (a. na siebie) przyjąć itp.« [w tym: sam na się (1)]
= podjąć się; ad se a. in se recipere Mącz; recipere super se PolAnt;
in se suscipere JanStat [szyk zmienny] (48): RejPs 202, 213;
ConPiotr 35; ktory zaklad przerzeczona Anna na ssię prziięla
ZapWar 1550 nr 2655, 1550 nr 2655 [2 r.]; KromRozm III N8;
DiarDop 83; iże [...] Rękoymia muśi wſzytki brzemioná dłuż-
nikowe ná ſye przyiąć GroicPorz r4; Capessere curas imperii,
Prziyąć ná ſie ſtáránie o poſpolite dobro Mącz 35c, 14a, 36a [2 r.], b
[2 r.], c [2 r.], 44b (16); GórnDworz E5v; RejPos 74v; BiałKat 26,
118v; KuczbKat 130; BudBib bv, Esth 9/27; BudNT przedm b5;
SkarŻyw 235; yvſz ya ſzam na ſzyę przimuyę ten dluk Pána
Iaczkowſkego ZapKościer 1584/50, 1581/13v, 1582/27; CzechEp
91, 229; ReszList 158; Phil L, S2; oni [panowie rady] z ſtany Ko-
ronnémi ná śiebie iéy [egzekucji] nigdy nieprziymowáli áni wzna-
ſzáli. SarnStat 1061, 130, 215, 1067, 1190, 1268.

»sobie przypominać« = pamiętać (5): dla wielkiego miłoſier-
dzia twego nierácz ſobie przypomináć wyſtępkow moich. RejPs 36,
112v; BibRadz Iudith 13/24; BudBib Iudith 13/24, 2.Mach 9/21.

»k(u) sobie przypuścić itp.« = wysłuchać [szyk zmienny] (8):
Smiechu wielkiego nie miłuy, ani ſłow ſrogich kſobie przypuſzcżay
BielŻyw 43; PRzypuſć miły pánie kſobie ſprawiedliwą prozbę moię
RejPs 22, 89v, 119, 120, 148; RejPos 65 [2 r.].

»k(u) sobie przyść itp., obrocić się; do siebie przyść« [w tym:
sam k sobie (4)] = odzyskać przytomność, panowanie nad sobą;
otrzeźwieć; ozdrowieć; ad se redire Mącz, Calag; in se venire, fieri
in seipso PolAnt; ad se a. in se reverti Vulg; ad se converti Mącz;
ad rationem redire Modrz [szyk zmienny] (79:1;3): OpecŻyw 15, 89,
163v; GlabGad F5; Ieſzcze k ſobie przyſcz nie mogę Czo
wſpomionę na tę trfogę RejJóz H4v, K3; RejKup x2; HistAl F5;
MurzNT Luc 15/17; GliczKsiąż F; RejWiz 35v, 71, 109; Leop Act
12/11; Abowiem ſię były zátrwozyły weyzreniem Aniołá onego/ á
nie mogły ieſzcze pryść [!] ku ſobie. BibRadz II 19d marg, *5, Act
12/11; BielKron 20, 83, 90, 144v, 160 (9); GrzegRóżn N3; Deinde
ad me convertar, Potym ſie obrócę ſam k ſobie/ to yeſt przyidę k
ſobie/ vznam ſie ſam.Mącz 487b, 105d, 395b; OrzQuin Yv; Dobrze
téż koniowi strudzonému thák pomoc: Wzwárzyć máſłá wſypawſzy
ſoli/ [...] koniowi w gárdło wléy/ przyydźieć záś ku ſobie. SienLek
174v, 116; RejAp 3v; [Aleksander Wielki] zápaliwſzy ſie muzyką/
wſtáć więc nád ſwoię wolą od bieſiády muſiał/ á bieżeć do zbroie
[...]: á potym gdy muzyk inákſzym kſtałtem zágráł/ tho záſię
przychadzał k ſobie/ y wrácał ſie do bieſiády. GórnDworz H2, C4,
Q8v; RejZwierc 79, 81v; BudNT Luc 15/17; ModrzBaz 52; Oczko
33; Calag 569b; ále iáko ſię gniewa pánienká zwiedziona gdy
kſobie przychodzi/ ná babę zwodnicę ſwoię: ták [...] SkarŻyw 321,
15, 56, 98, 107, 118 (22); MWilkHist Hv, K3; [w szpitalu] dobrymi
á zdrowymi potrawkámi/ odchowywáni bywáią/ áż práwie iáko ma
być do ſiebie prziydą. ReszHoz 121; WerGośc 222; WisznTr 12;
ArtKanc L5; Phil L4; GórnTroas 62; GrabowSet B2v; WujNT Luc
15/17, Act 12/11; JanNKar Cv, C2; nim ſię człowiek obaczy y do
śiebie przyidźie/ z prędká ná nas [gniew] iáko dźiki niedźwiedź
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wpádnie SkarKaz 314a; CiekPotr 51; Zátym ſkowronek przyſzedł z
piáńſtwá do ſiebie CzahTr L, K4.

»(m)imo się puszczać itp., wzgardzać itp.« [w tym: puszczać a
wzgardzać (1)] = wybaczać, lekceważyć; contemnere a. ducere a.
putare prae se, negligere Mącz [szyk zmienny] (63:3): RejJóz E;
Diar 49, 58, 64 [2 r.]; Leop *A3v; BielKron 229v, [3322], 443v;
Neminem prae se putare, Wſziſtki mimo ſię wzgárdzáć/ nie ważić
ſobie nikogo ni zacz. Mącz 333a, 96a, 188a, 316c, 442d, 507d;
KochMon 33; OrzQuin N4v, Y4v; pan chceli áby go ći/ ktorym on
roſkázuie zá co mieli/ [...] muśi krzywdy mimo ſię nie puſzcżáć
GórnDworz Ff7, D5, K8v, M4, Ll3v; RejZwierc A4v; BielSpr b3v;
WujJud 18; CzechRozm 30, 30v, 69, 77, 96v (9); Oczko 1v [2 r.]; A
pan [...] ich wſzytki złośći Puśćił imo ſye z wielkiéy ſwéy
dobrotliwośći. KochPs 162; CzechEp *2, 53, 72 [2 r.], 142, 173
(14); CzechEpPOrz *2; PudłFr 42; PaprUp F3v; ActReg 85, 163,
173; GrochKal 13; OrzJan 23, 84; LatHar 603; JanNKar A3v;
CiekPotr 89; CzahTr A2.

»(m)imo się puszczać« = tracić, marnować, nie wykorzystywać
(2): Tempus traducere, Czás ymo ſię puſzczáć. Mącz 97a; Orz-
Jan 14.

»radzić itp., myślić itp., mieć pieczą o sobie« [w tym: o sobie
sam, sam o sobie (3)] = dbać, troszczyć się o swoje sprawy; sibi
consulere Modrz [szyk zmienny] (18:7:4): Przetoſz iuſz o ſobie
radzćie/ Náſzey śiły nie cżekayćie. BierEz O4, O; RejPs 50;
RejRozpr Kv; RejJóz K8; RejKup h7, n3, t4v; GliczKsiąż O3;
Azaſzby nie lepiey wcżás márni nędznikowie/ Niż gdy iuż gwałt
przypádnie/ toż myſlić o ſobie. RejWiz 173, 90v; Pátrz iáko y
beſtiyká [tj. zwierzę]/ ma pyecżą o ſobie RejZwierz 125v; BRácia
miła zeydźmy ſie/ [...] Dobrzećby nam o ſobie/ wżdy mieć iáką
rádę. RejZwierz 138; OrzRozm C3v; De tua quoque ratione
meditere, Myśl też ſam o ſobie. Mącz 212d, 405d, 442c, 505b;
RejPos 52v, 277; HistLan B, C4 [2 r.], E2; RejZwierc 45v, 231,
271v; Záś ktorymby ná rozumie álbo ná śiłách ćieleſnych ſchodźiło/
iż niemogą o ſobie rádźić/ o tych Vrząd niech ſtáránie ma.
ModrzBaz [38]v; ActReg 40.

»rozdzielić, rozdzielon(y) przeciw(ko) sobie« [w tym: sam
przeciwko sobie (1)] = skłócić, skłócony; divisus adversus se a.
contra se PolAnt, Vulg; super semetipsum dispertiri, dividere
contra se, in se(ipsum) dividi a. divisus Vulg [szyk zmienny] (2:11):
Leop Iudic 5/15, 16; RejPos [77]; Wſzelkie kroleſtwo ná cżęśći
rozdzielone przeciw ſobie ſpuſtoſzeie BudNT Matth 12/25, Matth
12/25, 26; A ieſliż y Szátan rozdźielon ieſt przećiw ſobie: iákoż ſię
oſtoi kroleſtwo iego? WujNT Luc 11/18 [przekład tego samego
tekstu RejPos [77]], Matth 12/25 [2 r.], 26, Mar 3/24, 25, Luc
11/17.

»w sobie duszę trzymać« = być żywym (1): inſzey [żony] ći
poiąć nie dam/ Dokąd w ſobie duſzę trzymam. BierEz C4v.

»sam o sobie nie (a. ledwe) wiedzieć« = być nieprzytomnym
[szyk zmienny] (3): [spanie] ku śmierći ieſt bárzo podobne: bo
człowiek tám ſam o ſobie nie wie. SienLek 11; KochTr 18; SkarKaz
423a.

»sobą władać itp.« [w tym: sam sobą (1)] = móc się ruszać, być
pełnosprawnym (też przen); compos sui Mącz [szyk zmienny] (15):
RejKup ſ7v; KromRozm III G2; KrowObr 116v; obćiążeni zbroią/ iż
nie mogli ſobą włádáć. BielKron 411v; iáko ſam ſobą cżłowiek nie
włádnie długo/ bo tylko żyw do ſiedmidźieſiąt lath. BielKron 463,
320v, 418; Mącz 62c; iedno ia tu ſtárego rozumiem/ nie tego ktory
iuż ſobą nie włada/ [...] ále [...] GórnDworz Ll2v; RejZwierc 235v;
SkarŻyw 152; CzechEp 193, 231; GrabowSet R4v; SkarKaz 205a.

»sobą władnąć itp.« [w tym: sam sobą (4)] = być wolnym;
panować nad sobą; sui iuris esse, impos sui Modrz [szyk zmienny]
(13): BielŻyw 82; BielKron 117; Zony corki ſobą nie władáią
BielSat G2v, G3; Niemoże ſpráwiedliwie ſądźić/ áni prawdźiwey
rády bezpiecżnie ábo wolnie dáć/ ktory ſam ſobą niewłada/ będąc
złem namiętnośćiam poddány. ModrzBaz 27, 52, 67, 80v; Koch-
Odpr Dv; Iſz go ná obraz ſwoy y podobieńſtwo ſtworzył/ duſzę mu

dáiąc/ iáko ſię rzekło/ nieśmiertelną/ rozumną/ wolnie ſobą
władáiącą SkarŻyw 259, 259; BielSen 16; SkaKaz 120b.

»na się wyzna(wa)ć« [w tym: sam na się (3), na się sam (1)]
= przyzna(wa)ć się [szyk zmienny] (15): RejPs 47; RejKup n7v, Ee;
Spowiedź prawdziwa prze kthorą grzechy odpuſzcżone bywáią/
gdy ie ná ſię wyznawamy LubPs H3v marg; Bo ia ſam na ſię
wyznam/ żem proſtak wtey mierze KochSat B; Wſzakeśćie podánie
Apoſtolſkie álbo Trádycye dawno ſami odrzućili/ iákośćie wyżſzey
ná ſie ſámi wyználi. WujJud 157v; BudNT przedm c3v; CzechRozm
218; CzechEp 73, 358; ArtKanc M17; To ſam dziś wyznam ná ſię z
práwéy wiáry: Zem był zábłądźił w ſwéy niemądréy ſpráwie
KochFrag 27; LatHar 137, 160; PudłDydo A3v.

»wziąć (a. brać) itp., włożyć na się (a. na siebie)« [w tym: sam
na się (3)] = podjąć się; gwarantować; promittere sua fide Mącz; se
obstringere, sibi sumere Modrz; recipere a. sucipere in se JanStat
[szyk zmienny] (52:1): OpecŻyw 16; RejPs 64v; ZapWar 1548 nr
2668; KromRozm I E; Leop Iac 3/1; RejZwierz 4; BibRadz *4v,
2.Mach 4/48; bo on [król angielski] wſzytki ſpráwy ktore ná
Pápieżá należáły/ [...] náſię brał y ſpráwował BielKron 212v, 21v,
120v, 153v, 306; Habeo tibi polliceri, Mogę przirzec/ mogę to ná
ſie wziąć. Mącz 308c, 126a, 226d, 237c, 284a, 316d, 384c, 494a;
Weźmieſz to W.M. ná ſię pánie Kriſki/ opiſáć/ y wymálowáć ſłowy
doſkonáłego Dworzániná. GórnDworz C7v, N8v, Kk8; RejPos
122v; RejZwierc 37; BielSpr 3v; BudBib Bv; WierKróc A4v, B3;
ModrzBaz 26, 29; Poſty wielkie brał ná ſię SkarŻyw 134, 22, 238,
510; StryjKron 295, 752; KochSz A4; ArtKanc K16v; Epimetheuſz
niechcąc prżypuśćić do tego Prometheum, ſam ná śię wźiął tę pracą
GórnRozm N, M3v; ActReg 76, 74; tedyśćie W.M. wſzyſcy Polacy
doſyć pokazáli/ iákośćie ten ſtátut rozumieli/ y cośćie W.M. ſámi
ná ſię włożyli: To ieſt: że [...] OrzJan 61; LatHar 178 marg;
SarnStat 240, 580, 1058, 1187; WitosłLut A4; CiekPotr 39;
GosłCast 14.

»wziąć (a. brać) z sobą« [o rzece głównej, do której wpadają
inne rzeki] (3): S tego Ieźiorá dwie rzece wielkie wychodzą/ Don á
Schat: ten ſie Schat obroćił ku zachodu ſłońcá/ wźiąwſzy s ſobą Vpę
rzekę w pada w Okę BielKron 431, 281v, 282.

»w sobie (za)chować, zatrzymać, mieć, taić; przy sobie mieć,
zadzierżeć, zachować; mieć, zachować u siebie« = utrzym(yw)ać w
tajemnicy; penes semetipsum habere PolAnt, Vulg; continere apud
se Vulg [szyk zmienny] (5:2:1:1;2:2:1;2:2): Zonyć ten obycżay
máią/ Nic w ſobie nie záchowáią. BierEz F4v, O3; FalZioł V 66;
Lepiey iż iák táiemny ſkarb to w ſobie zátrzymam LubPs gg5v;
GroicPorz kv; BibRadz Rom 14/22; ieſliże ty to coć powiem
miedzy ludźie roznieśieſz/ álbo przy ſobie zádźierżyſz. OrzRozm
Dv, R4v; powiem/ ále proſzę miey to przy ſobie. BielKron 62v;
Mącz 141c; to wam iáwnie powiádam/ czego táić w ſobie żadną
miárą nie mogę OrzQuin L; WerGośc 260; Calep [719]a; Mnieby
przyſzło ſámégo Paryſá żáłowáć/ A y to potáiemnie v śiebie
záchowáć. GórnTroas 60, 38; roſkazał im áby nikomu nie
powiedáli co widźieli: [...] Y záchowáli to ſłowo v śiebie WujNT
Mar 9/10, Rom 14/22; niewſpominay proſzę, Zebym ći to
powiedział. (–) będę to miał w ſobie. CiekPotr 43.

»przy sobie zachować, trzymać« = (za)pamiętać [szyk zmienny]
(2:1): BielKom nlb 5; co złe pogánić/ á co dobre to pochwalić y
przy ſobie mocno záchowáć. RejZwierc 24; by táką pámięć thu
vcżynił ſobie/ Coby Krolowie wiecżnie trzymáli przy ſobie.
PaprPan Dd.

»w sobie, o sobie (z)wątpić itp.« [w tym: sam w sobie (1), sam
o sobie (1), o samym sobie (1)] = (s)tracić nadzieję; desperare de se
ipso PolAnt [szyk zmienny] (8:4): ForCnR D3; Bom w ſobie barżo
zwątpiła Mnimam bym wzgardzona była RejJóz F3; Abiectum
excitare, Smutnemu á wątpiącemu o ſobie ſercá dodáć. Mącz 161d;
RejPos 114v, 132v; BudBib 2.Mach 9/22; obacżyłby pewne y
bliſkie zginienie ſwe/ ták żeby iuż ſam w ſobie zwątpił o zdrowiu
ſwym CzechRozm 206; A tám [= wtedy] dopiero zgołá naprzod o
ſamym ſobie zwątpiwſzy: [...] cále ſie Chriſtuſowi Pánu oddáć
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CzechRozm 227, 78; GostGosp 36; A choć kto w ſobie zwątpi/ gdy
on [Bóg] chce/ powſtánie. GrabowSet F2v, T2v.

»życzyć itp., winszować itp. sobie« [w tym: sam sobie, sobie
sam (3), samemu sobie (1)] = pragnąć; optare Modrz, JanStat;
cupere Modrz; concupiscere, desiderare, expetere Calep [szyk
zmienny] (82:4): [Pan mówi] Iż kto zwycięży poſiędzye wſzythko.
[...] Bo iuż to poſiędzie cżegoby iedno ſobye ktho ku káżdey ſwey
roſkoſzy y pożądáć y powinſzowáć chciał RejAp 178, 77; A coż to
ſobie tá Elżbietá winſzowáłá? RejPos 305v; RejZwierc 159, 167v,
196; WujJud 145; RejPosWstaw [414]v; CzechRozm A2, 201; o
żywego [króla] będą śię bić/ á z vmárłym będą ſobie życżyli
vmrzeć. ModrzBaz 23v, 71v, 106v; KochPs 50, 52; SkarŻyw 208,
294, 373, 440, 582 [2 r.], 598; CzechEp *3v; KochFr 65; ReszList
153, 180; WerKaz 301; KochPieś 5; PudłFr 29; PaprUp D2v;
ZawJeft 32; ActReg 108, 126, 133, 137, 170; Aveo – Ządąm, chcę,
ziczę ſobie. Calep 114a, 278a, 311b, 393a; Phil C3, G3; GrabowSet
H2v; KochFrag 50; Wiém iż ſie godźiło dawniéy ie [„Fragmenta”]
wydáć/ czegobym był y ſobie ſam życzył KochFragJan 4; OrzJan
44, 72, 89, 114, 128; OstrEpit A2v; ábyś nas temi dobrodźieyſtwy
miłośćiwie opátrzył/ ktorych ſobie przyſtoynie życżymy. LatHar
416, 8, 218, 247, 394, 602 (9); KołakCath C2; RybGęśli Bv;
WysKaz 48; SarnStat 659, 918; day mi to ábym ſobie życzyłá
piérwéy vmrzéć/ á niżlibym miáłá kiedy ćiebie tákim grzéchem
obráźić SiebRozmyśl C4, [A2]; PowodPr 4; Tákiego też ſzczęśćia
ſam Iozeph ſobie życzył SkarKaz 386a, 45b, 386b, 422b [2 r.]; Boże
dayci to wſzyſtko czego ſobie życzyſz. CiekPotr 35, 18, 35, 86;
CzahTr A3, D, H3; GosłCast 33, 43; SkarKazSej 665b, 675a;
SapEpit A3v; KlonWor 2.

Wyrażenie: »w sobie roztargniony, rozdzielony, rozerwany« [w
tym: sam w sobie (5); rozdzielony i rozerwany (1)] = pozbawiony
jedności; in seipsum divisus Vulg (5:4:1): [Wałasi] Są w ſobie dziś
rozdzieleni y rozerwáni/ zową iedny Drágule/ drugie Beſseraby/
drugie Multhany BielKron 275v, 121; RejPos 76v [2 r.], [77], 79,
79v, 334; SarnStat 109; [Leop Luc 11/17].

a.Wyrażenia oznaczające samodzielność, niezależność (37):
α. Z rzeczownikiem osobowym (15):
»sobie frajhern« (1): Gdzye poſłuſzność tám páńſtwo ſzyroko/

A gdzye ſobye káżdy fray hern bywa/ Pokęſu go rad káżdy vrywa
BielKom G2v.

»gospodarz sobie« (4): Vrzędnikiem/ Włodárzem/ [...] nie ma
bydź gołoſzyicá/ iedno dobry goſpodarz ſobie; Bo ktory ſobie zły/
Pánu dobry bydź nie może. GostGosp 150, 64, 150.

»sobie pan« [w tym: sam sobie, sobie sam (2)] (10): A gdy o
nim [o Panu] nie wiemy/ on też o nas nie chce/ A też ty ſobie pány
ták ledá kto depce. RejWiz 55v, 168v [2 r.], 173v, Dd3;
Authonomos, Wolny Swiebodny. Sám ſobie pan. Mącz 22a, 126a;
Mówię [...] o Kśiążętách głównych/ którzy ſobie ſámi Pánowie ſą
OrzQuin Sv; Adespotus – Sobiepąn. Calep 23a; KlonWor 78.

β. Z przymiotnikiem (22):
»sobie wolny (a. niewolny)« = sui iuris Modrz, Calep; privati

homines Calep; liber JanStat [szyk 18:3] (21): MetrKor 40/814;
RejJóz F5v; Vſtáwiliſmy iż męſzczyzná ma dawność trzy látá y trzy
mieſiące/ wdowá ſzeſć lat/ mężátká y ſobie niewolna dzyeſięć lat.
UstPraw G4v, E; Było to miáſto [Psków] pierwey ſobie wolne
BielKron 432v, 267v, 281v; RejZwierc 30v; MycPrz I [C2]; iż ieſt
Bog ſobie wolny we wſzyſtkich ſpráwách ſwych. CzechRozm 80v,
184; ModrzBaz 76; dał im duſzę nieśmiertelną/ rozumną/ ſobą
władnącą/ y ſobie wolną SkarŻyw 259, 580; PudłFr 19; GórnRozm
B2; Autonomia – Sobiewolne zyczię. Libertas vivendi suis legibus.
Calep 119a, [849]b; SarnStat 215; SkarKaz 120b; CiekPotr 36; [A
zaſię ſobiewolna/ puſta/ a nierządna cżeladz/ zawżdi by ſię miała
ſtraſzliwie lękać Ekonom Ov; TomZbrudzBrul Gen 49/7, Deut
21/18].

»sobie wspaniły« (1): Abowiem fráſowna myſl á ku cżemu
dobremu przygodzić ſie może? [...] A ow ſobie wſpaniły z
rozważnym rozumem záwżdy weſoło chodzi RejZwierc 87.

b. »sobą, z sobą« tworzy odpowiednik czasowników zwrotnych
(62):

Zwroty: »obracać sobą« = obracać się; przen: dręczyć się (1):
A gdy rozmierzam wieczor [= rozmyślam o wieczorze]/ tedy
vſtawam obrácáiąc ſobą [saturatus sum evagationibus] áż do
świtánia. BibRadz Iob 7/4.

»sobą, z sobą trwożyć itp« [w tym: sam sobą (2), z sobą sam
(2), sam z sobą (1)] = trwożyć się; timere, turbari PolAnt, Vulg;
conturbari, haesitare, moveri Vulg; movere se, suspendi PolAnt;
tergiversari Mącz [szyk zmienny] (43:14): BierEz A4v; RejJóz F3v,
L4v; RejKup k6v, bb3v;MurzNT Matth 24/6; Zátrwożyło ſobą ſerce
moie we mnie Leop Ps 37/11, 4.Reg 7/15, Ez 26/18, 2.Mach 8/20,
Luc 1/12; BibRadz Os 11/7, 1.Mach 10/8, II 135c marg; BielKron
384; KochSat B4; Mącz 450a; GrzegŚm 2; Zwątpiwſzy o zdrowiu
ſwym imie trwożyć ſobą. HistLan D4v; RejZwierc 175v; BielSpr
15v; BudBib 4.Esdr 7/15, 2.Mach 9/24; MycPrz I C4v; BudNT Mar
13/7; CzechRozm 113, 225v, 248; KarnNap ktv; (nagł) Ku żáłoſney
Koronie bez Krolá. (–) IEſzcże zacna Korono ſobą nic nie trwoży
PaprPan Ee3v; niechay ſye wſtydáią, Niech ſobą wiecznie trwożą
KochPs 125, 59, 72, 89, 145 [2 r.]; SkarŻyw 224; StryjKron 215,
467, 772; KochJez B2v; NiemObr 148; KochFr 48; Ná tego [Boga]
my wſzytko włóżmy/ A z ſobą ſami nie trwóżmy KochSob 57;
KochTarn 76; ActReg 28; GrochKal 25, 26; WujNT Matth 24/6,
Mar 13/7, 1.Thess /3, 1.Petr 3/14; A Lotr to wſzyſtko widząc/ tám
zſobą zátrwoży SiebRozmyśl H4v; KmitaSpit A3; SkarKaz 517b;
PaxLiz C2; RybWit B3v.

»sobą, z sobą wrożyć« = niepokoić się (2:1): [mrówka mówi do
muchy:] W ſwym vboſtwie ia mam doſyć/ Nie trzebá mi z ſobą
wrożyć BierEz N3v; Gdy ſye kthorey pániey ſwa rzecz záſtánowi/
iż ſobą wrożyć muśi á wątpić ieſli brzemienna álbo nie/ [...] SienLek
110; BielSat N.

»sobą zatrząsnąć« = zachwiać się (1): Co iednák wſzytko [tj.
potęga Polski] nád mniémánié widźiſz/ iáko ſobą zátrząſnęło tym
poſtráchem przybyćia Tureckiégo. OrzJan 98.

G. Zleksykalizowane wyrażenia przyimkowe (i 1 r. zleksykali-
zowana forma gramatyczna) (701):

»od siebie« [w tym: sam od siebie (67), od samego samego
(3), od siebie samego (2), od siebie sam (1), [od sam siebie]] = z
własnej woli, własnymi siłami; samoistnie; a seipso, a semetipso
PolAnt, Vulg; a se, sponte Vulg (77): Kryſtus zawolál [...] bociem
ſam od ſiebie nieprzyſſedl/ aletz ten ieſt ktorytz mnie poſlál
OpecŻyw 75v, 66v, 96, 119v [2 r.]; MetrKor 38/501; GlabGad
G3; WróbŻołt nn4v; Iako latorośl niemoże owocu przynieśc od
ſamyi śiebie/ ieſliby na maćicy niemięſzkała/ tak [...] MurzNT
Ioann 15/4, Ioann 18/34; iż ſkoro dziećię máłe potznie blegotáć/
naprzod ſámo do ſiebie náutzy ſie nieprawdy mowić. KrowObr
157, 153v; Leop Lev 25/11; [Jezus mówi do Piłata:] A ſamże to
od ſiebie mowiſz/ cżylić drudzy o mnie powiedáli? BibRadz
Ioann 18/34 [przekład tego samego tekstu OpecŻyw 119v, Lat-
Har 731, WujNT], Ps 99/3, Ioann 10/18; A Oćiec Bog od żad-
nego nie ieſt/ ſam od ſiebie ieſt GrzegRóżn K2, I2 [2 r.], L, L4,
N2v [3 r.]; SienLek 199; GórnDworz Mm5v; HistRzym 69;
RejPos 211v, 291v; BiałKat 86; BielSpr 71v; Cżemu lepak od
śiebie nie ſądzićie co ſpráwiedliwo? BudNT Luc 12/57, Ioann
5/30, 7/17, 8/18[28], 11/51, 12/49; CzechRozm 4v, 15v, 19 [2 r.],
64v, 123v; SkarJedn 280 [2 r.]; SkarŻyw 142, 325; o ſwym ſpol-
iſtnym y we wſzem Bogu Oycu rownym ſynu Bogu/ mowi: iż
ſam ieſt od śiebie/ y przez ſię CzechEp 286, 145, 146, 178, 196,
250 (9); NiemObr 101, 102, 105 [2 r.], 106 [2 r.]; ReszPrz 79;
Gdźie ſam od śiebie wśćiekły miecz ſie nápomyka/ Stáryli/ ábo
dźiéćię/ bez bráku vtyka. GórnTroas 24; KochFrag 30; LatHar
61, 731; nie możeć Syn ſam od śiebie nic czynić/ iedno co
vyźrzy Oycá czyniącego. WujNT Ioann 5/19, Ioann 5/30, 7/28,
10/18, 14/10, 16/13, 18/34, 1.Cor 4 arg; SarnStat 121; SkarKaz-
Sej 698b; [Pan Przyjemski od sam siebie [powiedział, że] [...]
Diar 1566 9].
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»sam u siebie« = samoistnie, dobrowolnie (5): Bo ſnadz com ia
tobie powinyen to ſam vſiebie dobrowolnie łáſką ſwą zá mię
nágrádzáſz RejPs 205v; GrzegRóżn B3 [2 r.], M4; Poniewaſz ſie y
ſam nie o inſzą [chwałę] ſtárał iedno o tę/ ktorą przed záłożenim
świátá v oycá (á nie ſam v ſiebie) miał CzechRozm 65.

»u siebie« [w tym: sam u siebie (10), u siebie sam (2), u
samego siebie (1)] = we własnym mniemaniu; apud semetipsum
PolAnt, Vulg; in oculis suis PolAnt; sibi ipsi Vulg (17): OpecŻyw
76v; Leop YY4v; Biádá onym ktorzy ſámi v ſiebie widzą ſię być
mądrymi BibRadz Is 5/21, Prov 3/7; GórnDworz Mm2; Nie
bywayćie v śiebie rozumnemi. BudNT Rom 12/17; [...] záwżdy
podleyſzą y nikcżemnieyſzą v śiebie zoſtáiąc. SkarŻyw 581, 117;
Niechże śię v śiebie ſámi záwſze poniżamy ArtKanc P8v; WujNT
Rom 11/25, 12/16, Zzzzz4v; SkarKaz 83b [2 r.], 85b; SkarKazSej
658a, b.

»z siebie« = we własnym mniemaniu (1): bych śię téſz s śiebie
nalepſzy zdali abo byli. MurzNT 3v.

»sam z siebie, dla siebie« = jako taki, w oderwaniu; w istocie
swej; per se Mącz [szyk zmienny] (36:2): PatKaz III 102; Bowiem
żołądek ſam z ſiebie ieſt zimny, przeto potrzebuie nie czo inſzego
zagrzewaiącego ku ſtrawieniu pokarmu GlabGad E7; Mamy tego
znak w niebie y w ſprawach iego, ktore ſamo z ſiebie nikomu zle
ani dobrze nie cżyni GlabGad L7v, E8, G2, G7v, I3v, I5 (11);
Rzeczy ták wyſokye á rozum ludzki przechodzące/ ktore ſye w
piſmye zámykáyą/ ſámy z ſyebye trudne ſą KromRozm II n4v;
KrowObr 225; BibRadz I 5d marg, 63d marg, 108d marg;
Doſtátecżne ieſt ſámo z ſiebie ku naucżeniu y ſkarániu wſzech
słowo Boże GrzegRóżn I3v; Mącz 295d; GórnDworz G8v;
KuczbKat 285; BielSpr 46; WujJud 197v; ktore [słowo Boże] ſámo
dla śiebie/ powinniſmy vcżćiwie prziymowáć WujJudConf 30v;
poznałeś coś ieſt ſam z śiebie/ gdyś moię łáſkę vtráćił SkarŻyw 262,
252, 581; ArtKanc H16; LatHar 203; Oto widziſz/ że pożądliwość
ſámá z śiebie grzechem nie ieſt WujNT 787, 64, 462, 532, 1.Cor 8
arg; JanNKar G; SkarKaz 312a, 350a, 488b.

»z samego siebie« = we własnym imieniu; a semetipso PolAnt,
Vulg (3): Ktoć z ſámego ſiebie mowi/ chwałyć właſney ſzuka.
BibRadz Ioann 7/18; WujNT Ioann 7/18, s. 337.

»z siebie« [w tym: sam z siebie (144), z siebie sam (6), z siebie
samego (6), z samego siebie (4), sam z samego siebie (1)]
= samoistnie, dobrowolnie (zwykle o absolucie i wszechmocy Boga
i Chrystusa); samodzielnie, bez pomocy; tak po prostu; a se ipso
PolAnt, Vulg; sponte, ultro Vulg, Mącz; ex se Modrz, Vulg; forte
sua, suopte ingenio, e re ipsa, per se Mącz; a se(metipso), ex seipso
Vulg (188): a to [...] nyeyeſth yemv ode mnye rozkazano. alye tho
ſſam z ſiebye vczinyl. MetrKor 46/46v; GlabGad L7v; WróbŻołt
S6v; LibLeg 11/39v, 41v, 136v, 171; LibMal 1545/97; SeklKat Y;
RejKup S; MurzNT A4; KromRozm II p3v; Bo człowyeczy rozum
[...] ták wyſokim rzeczam ſąm z ſyebye ſproſtáć nye może.
KromRozm III B8, B6, C, F7v, Mv; Diar 33; GliczKsiąż L4v, L8v;
LubPs Tv marg, aa, ddv; Abowiem żadnego tzłowieká ná ſwiećie
niebyło nigdy s ſiebie ſpráwiedliwego KrowObr 210v, 52v, 233v;
On [Bóg] s ſiebie ſam wſzytko ma RejWiz 52v; Leop Lev 25/5, Deut
29/23, Luc 21/30; BibRadz Ioann 7/17, II 130c marg; BielKron 56v,
119, 155v, 229v, 306v, 415, Mmmm2; GrzegRóżn H4, L, Lv, O;
KwiatKsiąż A4 [2 r.], C4, F2,Thermae, Cieplice/ łáźnie zwłaſzczá
które ſámy z ſiebie z swego przirodzenia ciepłe ſą. Mącz [454]d,
94b, 134d, 239d, 353b, 387b (12); By też Rola byłá Nalepſza/
iednák z ſiebie Pſzenice nie rodźi/ Oráć trzeba Prot C4; iákoby ich
[białogłów] niemiáło s to być/ żeby s ſiebie ſámy dobrze cżyniły.
GórnDworz X5, A2v, T8v, Ll2; RejPos 60v, 134 marg; Rej-
PosWiecz2 93; RejPosWiecz3 98; Co pytaſz o człónki zwiérzchnié w
Kośćiele/ powiemći nie ſam z śiebie/ ále s piſmá. BiałKat 38v, 241,
381v; RejZwierc 225v, 232; WujJud 64 marg, 80v, 131, 234v;
WujJudConf 63v, 102; RejPosWstaw [412]v; Co nie z śiebie/ áni z
ſwey głowy mam/ Lecż on mąż známienity Eraſmus [...] BudNT
Kk5v; iż on nie tylko mądrym ieſt/ ſam z ſiebie: rády przeſtrogi/ y

náuki od nikogo nie potrzebuiąc CzechRozm 4v, 12v, 53 [2 r.], 81,
90, 100v (15); KarnNap Dv; ModrzBaz 50v; Chryſtus [...] Duchá S.
z ſwey iſtnośći Bogá z Bogá z śiebie iſtotnie będącego/ [...] pokazał
SkarJedn 278; kto mi kazać wierzyć może/ áby żelazny kruſzec/ w
źiemi ſam z śiebie palić ſye miał? Oczko 7, 10v, 15, 17v, 20v, 25v,
26v; SkarŻyw 27, 28, 393; KochTr 21; StryjKron 596; Ieſliż tedy (iż
ſię záś wrocę do ſłowá Bogá) ono ſłowo Bog z śiebie cżynił
wſzytko/ tedy też on ieſt ſam Bogiem/ á nie ieſt ſynem Bożym
CzechEp 199; [ja znam] tylko iednego Bogá Oycá prawdźiwego/
ſámego z śiebie bez pocżątku y końcá żywiącego CzechEp 313, 79,
108, 118, 125, 141 [2 r.] (42); NiemObr 103 [4 r.], 104 [2 r.], 105,
106 [2 r.], 108, 109, 111 [2 r.]; Bo ſię [chmiel] ſam z ſámego śiebie
ná káżdy rok śieie KlonŻal C2v; WerGośc 214; BielSjem 12;
ArtKanc E20, H15v, K3; LatHar 147, 190, 246, 571; Gdyżem ia z
śiebie ſámego nie mowił: ále Oćiec ktory mię poſłał/ ten mi dał
roſkazánie cobych mowić y powiádáć miał. WujNT Ioann 12/49,
Mar 4/28, s. 164, Luc 12/57, Ioann 6/17, 8/28 (10); SkarKaz 633a;
Spráwy ſwé ſámi z śiebie oddayćie mu [Bogu] záwżdy. Gosł-
Cast 11.

»przez się« [w tym: sam przez się (15), przez się sam (1)] = bez
dodatków, domieszek, tylko to; per se Mącz (17): ſok tego ziela
pithy ſam przes ſię albo z wodką mlecżową, tho picie vzdrawia
roſpadliny w nerkach FalZioł I 6d; KromRozm I [H3]; gdy śię trafi
[litera „i”] wſłowie napiſaná niemábyć ſama przes śię wymáwiána
ale zdrugą bliſką literą MurzOrt Bv, B3; Lámpá ieſt ſámá przezſię y
ciemna y brudna/ A gdy ogyeń przypádnie/ iuż iáſna y cudna.
RejWiz 119v, 154 [2 r.], Cc6; GrzegRóżn N3v; Mącz 288a;
KuczbKat 170; RejZwierc 148; CzechRozm 263v; Abychmy ku
zelżeniu nieſpráwiedliwośći Nieprzydáli: Oboie to przez ſię nie-
znośne/ Coż poſpołu złożone? KochOdpr B4v; bo ácz wodá ſámá
przez ſye léczy/ y pewną pómoc dawa/ wſzákóż ieſli ieſzcze inſzé
Lékárſtwá przyſtąpią/ prędzey y znáczniéy to ſpráwić może Oczko
28v, 16v; Bo mowá [...] Sámá przez śię nic nie ieſt/ bez vczynku/
wiémy. GosłCast 38.

»przez się« [w tym: sam przez się (73), przez się sam (8)] = z
istoty swej, jako taki; per se Mącz, Modrz, Calep; per ipsum
PolAnt, Vulg; ipse per se Mącz, Modrz (104): Krzemyenyecz yeſth
znakomithy ſſam przeſz ſzyą [tj. nie wymaga podania szczegóło-
wych danych] MetrKor 57/116v, 57/115v, 117, 118, 59/273, 275,
276, 278; KromRozm III H7; GliczKsiąż O2; Prawdá ieſt/ iż zakon
ſam przes ſię/ ieſt dobry/ Swięty/ y ſpráwiedliwy KrowObr 43v;
KrowObr 97, 111v; iż niemáſz nic coby przez ſię było niecżyſtego
BibRadz Rom 14/14, II 90c marg; BielKron 225v; GrzegRóżn L,
N2v; Obducere tenebras rebus clarissimis, Bárzo yáſne á przes ſię
łatwie rzeczy zátrudnić. Mącz 446a, 71d, 98c, 154a, 206d, 230c
(10); OrzQuin B; SarnUzn B8v; RejAp AA2; drugie [cnoty] záſię
ſą/ ktore nie przez ſię ſáme ſą dobre/ ále dla końcá [= skutku]/ ku
ktoremu ſie ſciągáią GórnDworz Ee2, G3v, H3v, Eev, Ee2, Ee2v
(11); To iuż nic nie krzyw then co ſzcżepił drzewo ono/ y drzewo
ſámo przez ſię máło winno RejPos 204v, A6, 235; RejPosWiecz2

92; BiałKat 383v; KuczbKat 150; RejZwierc 21v, 148; WujJud 107,
233; RejPosWstaw 41v; ieſt niektory co práwo wywraca ktore ieſt
iáſne przes ſię. BudBib Eccli 19/21; ieſliby Bethulá/ zgołá przez ſię/
dziewićę [!] nienáruſzoną/ znácżyłá. CzechRozm 130v, 19v, 25v, 55,
71, 84 (14); ModrzBaz 42, 80v, 82v, 136; ModrzBazBud ¶5; że
piaſek morſki/ ſuchy przez ſie będąc/ opuchłeli/ odętéli/ wyſuſzyć
więc może Oczko 18, 4v; StryjKron 462; prawdá to iż ony [księgi]
ſámy przez ſię ſą niemą twarzą/ nikogo nie biją/ áni lżą CzechEp
94, 199, 241, 266, 271, 272, 312; CzechEpPOrz **2v; NiemObr
106; ReszPrz 24; ActReg 18; Iniussus – Sam przes ſię domislni.
Calep 538b, 1022a; Phil L, Q2; GórnTroas 4; Moc bowiém
turecka/ ſámá przez śię ieſt táka/ iż liczbą nie trzebá iéy lekce ſobie
poważáć/ ále z rodzáiu nietrzebá ſie iéy názbyt bać OrzJan 34, 25,
34, 70, 82; KołakCathOkuń A2; WujNT Rom 14/14, s. 789 marg;
WysKaz 34, 47; SarnStat 1269; Mieć ábo nie mieć złotá/ nic przez
ſie ku cnoćie SzarzRyt C3.
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[»z się« = wystarczająco: Byś poczciwie miał z się chleba
RybWiersze 88; á przedśię [Ezop] rozumu miał y zśię y z drugié
doſyć. CerGór 151.]

»sobą« [w tym: sam sobą (2)] = osobiście (3): ktorego
[zmarłego Aleksandra] Kſiążętha ſami ſobą [suis pectoribus] wiezli
od Bábiloniey áż do Alexandriey HistAl N4; ia Iehowá czyniący
wſzytko/ rośćiągam niebioſá ſam/ rozpośćieram ziemię ſobą [mea
potentia]. BudBib Is 44/24; (nagł) Andrzey Zawácki. (–) [...]
Wſkrześ ktorego [z greckich herosów] á ſpuść go z Andrzeiem
zápáſy/ [...] Trudnolić tho vcżynić ſprobuy go ſam ſobą PaprPan P.

»pod sobą« = podwładny (2): KROL Daryuſz ſpráwił wielką
wiecżerzą [...] ná wſſyſtkie ſlachćice/ y ſędzie/ y ráyce/ y ná
przełożone pod ſobą Leop 3.Esdr 3/2; Páweł ś. Biſkupom od śiebie
poſtánowionym [...] każe pod ſobą inſze kápłany álbo presbitery
ordinowáć WujJud 155v.

»przed sobą« = w przyszłości (13): WróbŻołt K7; nic inſſego
bliſſego przed ſobą niewidzę iedno grob RejPs 170v; RejKup l4v;
nie pytay przecż ſie krol fráſuie/ Zwłaſzcżá ten co przed ſobą
przyſzłe rzecży cżuie. RejWiz 71, 170, 174v; GórnDworz Y;
BielSpr 43v; SkarŻyw 414; GórnRozm K2v; Ogniá/ mieczá
ſrogiégo nigdźiéy nie vydźiemy/ Co ieſt złégo ná świećie/ przed
ſobą vyźrzemy. GórnTroas 65, 74; OrzJan 46.

»przed sobą« = poprzedzając swoje przybycie; ante se Vulg,
PolAnt; ante conspectum suum, ante faciem suam Vulg (26):
HistJóz Ev; Poſlał tedy Iakob przed ſobą Iudę do Iozephá do
Egyptu/ áby opowiedział (przyiazd iego) Leop Gen 46/28; Leszcz-
Rzecz A4v; BibRadz Gen 46/28; BielKron 191v; GórnDworz M7,
Dd7v; HistRzym 91v; RejPos 321; Lácno wiedzieć tych ſpráwę/ co
ták pocżynáią/ Bo ſzpiegow áni ſtrażow/ przed ſobą nie máią.
BielSat L3; GrzegŚm 47; KuczbKat 230; WujJud 161; BudBib Gen
32/3, Deut 1/22; SkarŻyw 131, 230, 347; KochJez A4; ActReg 56;
Y wypráwił poſły przed ſobą WujNT Luc 9/52, Luc 10/1, s. 249, Tit
3/13; ſtráwne ná drogę/ pieniądze/ y co koſztownieyſze kleynoty y
ſprzęty domowe przeſyła przed ſobą WysKaz 6; SkarKaz 7b.

»sam przed sobą« = według siebie, we własnych oczach (1):
Mędrſzy ieſt leniwiec ſam przed ſobą [in oculis suis]/ niżli ſiedḿ
mężow ktorzy mowią k rzecży. BibRadz Prov 26/16.

»z sobą« [w tym: sam z sobą (1)] = i coś jeszcze, też,
równocześnie; secum Miech (17): FalZioł IV 40b; takowa tłuſtoſć
ciągnie z ſobą wilgothę onych iarmużow w cżłonki á tak cżyni nie
zdrowie. GlabGad I3, B5v, G4v; [rzeka Tyrk] tak prędka iż też riby
y kamienie z ſobą walącz w pada w morze Chwalenſkie.
MiechGlab 28; BibRadz *3v; SienLek 136v; RejPos 17; Bowiem
ten wſzytki ſkárby/ y złotá dáruie/ Kto chęć/ ſzcżyrość/ vprzey-
mość/ s ſobą ofiáruie. StryjWjaz A2v; Oczko 19v, 21v; wzbudził śię
od śmierći iáko Bog/ y nás teſz y żywot náſz z ſobą wſkrześił.
SkarŻyw 357, 81; CzechEp 122; WysKaz 12, 19; A więc cie nie
zádzierżą gmáchy murowáne? [...] Ykroleſtwo ktoreć iuż ſámá s
ſobą dáię? PudłDydo B.

»za sobą« = w przeszłości (3): WróbŻołt K7; Wiem iz [!] zá
ſobą grzechy maſz: á przed tobą śmierć ſtráſzliwa SkarŻyw 4;
Zoſtáwiłeś wſzyſtkie rzeczy zá ſobą WysKaz 46

»w sobie« [w tym: sam w sobie (105), w sobie sam (1); mieć
itp. się w sobie (29)] = z natury swej, jako taki; in semetipso Vulg;
in se JanPrzyw (171): BierEz F3; BartBydg 241; Też vrina prawie
cżyrwona/ cienka ſama w ſobie/ á przezrzyſta. FalZioł V 5v, I 76c,
149a, III 4d, IV 38a, V 3v; acżkolwiek miod ſam w ſobie ieſt rzecż
więcey lipka niż woda. GlabGad G7v, E3v, G7v, H2v, H3, I4 (10);
KłosAlg A2v; LibLeg 11/20v, 21 [2 r.], 28v, 106v; HistAl E5v;
KromRozm I A2v, G, O; KromRozm II b2, lv, x4; Tákże y ſlowo
boże y práwe vżywánye ſwyątoſći/ ſąć rzeczy wſobye bárzo pewne
y yáſne. KromRozm III C, B8, D5, O7v; KrowObr 43v, 222v, 232v;
UstPraw H2 [2 r.]; RejZwierz 12; BibRadz II 138a marg; GRecya
byłá pirwey ſámá w ſobie wielká/ bo cżęść zyemie Włoſkiey ku
Grecyey było BielKron 98, 55, 116, 206v, 276, 363; GrzegRóżn
I4v; Ad literam, Iáko słowá ſámy w ſobie brzmią. Mącz 3b; Cogito

quod res est, Myślę [...] yáko ſie rzecz ſámá w ſobie ma. Mącz
353b, 7a, 11c, 14c, 127d, 241a, 278d, 288b; OrzQuin Q3v;
SarnUzn B5v; RejAp BB6, 74, 92v; Przeto cnotę ktoby chciał
wyłożyć/ czo ieſt w ſobie/ mogł by ią názwáć mądroſcią
GórnDworz Ff3v, E8, F4v, K6, L3v, L8v (13); GrzepGeom B4;
RejPos 270v; KwiatOpis kt; RejZwierc 2, 66v, 273v; BielSpr 30v;
WujJud 28v, 131, 189 marg, 209v, Nn4v; iż [pisma święte]
poważność y pewność ſwoię nie od ludźi biorą/ ále ſámę w ſobie
doſtątecżnie [!] máią. WujJudConf 27v, 253v; RejPosWstaw
[1102]v, [1433]; wſzytek (on świecżnik był) ſam wſobie ziednego
cżyſtego złotá. BudBib Ex 37/22; żeby tá Skrzyniá byłá ná ſzérz
ſaméy w ſobie/ trzy álbo cztérzy łokćie Strum I4v, G3; CzechRozm
A3, 88, 185, 206v, 214; Tymże ſpoſobem práwá niech ſię w ſobie
máią [se habeant]/ áby wyſtępki winnych iednákim obycżáiem
karáły ModrzBaz 71, 4v [2 r.], 30, 60, 61, 78v (10); Oczko 39v;
KochPs 157; StryjKron A3v, 21; CzechEp 116, 122, 140, 185, 208;
NiemObr 40, 68, 109; ActReg 45 [2 r.], 121; Diffinitio – Opiſsanię
rzeczij iako ieſt ſama w ſobie. Calep 322b; GrabowSet D; OrzJan
23; LatHar 264; Tácyć ſą haeretykowie/ iż y ſámi w ſobie záwſze
nieſpokoyni/ nádęći/ ćięmni y gorzcy ſą: y ná pokoy kośćiołá [...]
bić nie przeſtawáią. WujNT 836, 201, 306, 307, Rom 7 arg, s. 547,
Iac 2/17; [dom na ulicy św. Anny] iáko w ſobie ieſt w ſzérz y w dłuż
náznáczyliſmy SarnStat 205, 12, 13, 22, 52 [2 r.], 54 (24);
WitosłLut A3v; to ieſt ono drewno ábo máteria ktorą ludźie zá Bogi
mieli/ w ſobie ſámá nie byłá tym zá co ią miano PowodPr 28, 28,
63; SkarKaz 310a, 485a [2 r.]; SzarzRyt Av [2 r.], A2v, B4.

»w sobie« = jako całość (1): Ale iż [...] Króleſtwo w ſobie [in
se JanPrzyw 14] y w częśćiách ſwych częſtokroć w nieprzeſ-
pieczność zwykło przychodźić: dla tego [...] SarnStat 891.

»w sobie« = wewnątrz (1): Błogoſłáwieni vbodzy w Duchu/ tho
ieſt w ſobie wewnątrz/ álbo w ſercu pokorni GrzegŚm 55.

»w sobie« = po cichu (2): RejPos 199v; Támże padł ná koláná/
á ku niebu obie Ręce śćiągnął do ſwego Bogá/ ćicho w ſobie
Modląc ſie GosłCast 74.

»sam w sobie« = według własnego zdania; coram facie sua
PolAnt (2): BibRadz Is 5/21; nie wſpieray ſię w mądrośći twoiey/
nie bądź mądry ſam w ſobie. ReszPrz 100.

»sam w sobie« [wydaje się, że funkcję znaczącą pełni tu „sam”,
zaś „w sobie” jest dodatkiem wynikłym z automatycznego poczucia
tego związku jako nierozdzielnej całości; najczęściej „sam” = oso-
biście] (10): gdy mięſo pieką tedy z wierzchu hnet ſie ſpiecze á
zaſchnie, á tak [...] iego wilgotnoſć wnątrz zoſtanie, przeto ſie ono
tam trawi ſamo w ſobie GlabGad H3; Przeto tę iedinoſć [wszystkich
rzeczy stworzonych] niektorzy mędrczy zwali zgodą [...]/ bowiem
ona tak ſie złącża: iż ſama w ſobie żadney cżęſći ani rozdziału (bez
ſwego vrazu) nie dopuſzcża. KłosAlg A2; Słudzy Boży ku bliźnim
máią ſie ſprawowáć zewnętrznym przykłádnym opcowánim/ ku
Bogu wnętrznym nabożeńſtwem/ Sámi w ſobie złego wyſtrzegánim.
Leop 2.Cor 6 arg; A iż niewieſz ktorey godziny [...] poſlą po tę
nędzną duſzę twoię. A karz ſie rádſzey ſam w ſobie pátrząc ná thego
zeſzłego powinowátego ſwego RejPos 356v; á iżby ſie ſam w ſobie
ſłuſznie rozſądzić/ á iáko ono powiádáią ſwą ſie właſną piędzią
rozmierzyć vmiał RejZwierc 13v; WujJudConf 177; á iesli ſie też
nieuchylamy od ſwey powinnoſći/ niech to káżdy z was ſam w ſobie
vznawa KarnNap A2; SkarŻyw 167; Bo iáko ogień/ ták y wiárá
miłośćią podpalona [...] ná wierzch wyniść muſi/ álbo ſię ſámá w
ſobie záduſić. ReszList 155; Bo dáleko ieſt lepiéy/ iż kto zayźrzy
tobie/ Niż by ty komu zayźrząc/ miał ſye żąć ſam w ſobie. Pudł-
Fr 42.

** Anakoluty (6):
»sobie« (3): iż áni ſobie/ áni tego Páná ſwoiego rozlitowáć ſie

nie chceſz? RejPos 106v; Kthora [wiara] nie tylko ſobie/ ále y
komu inemu dla niey/ może ſie doſtáć miłoſierdzya Páńſkiego
RejPos [236]; z Tytułu/ właſnośći/ Páńſtwá/ [...] Káźimiérz Król z
pewnéy y iákowéy wiádomośći ſobie [pro se JanStat 871] y
potomkom ſwym Królom/ [...] nam Miſtrzowi [...] y Zakonowi
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náſzému w źiemiach Pruſkich zſtępuie/ y wyrzéka ſie SarnStat
1092.

»siebie (A)« zbędne przy czasowniku zwrotnym (3): Lepiey ſie
ſamemu ſiebie karać niżli od innego BielŻyw 97; kożdy kto ſie
cżuye nyechay ſiebye ſámego wtym przykłádem ſie położy
GliczKsiąż E3v; byſmy [...] ſámi śiebie z nich [grzechów] ſie
oſkarżáli/ przed Bogiem ArtKanc N7v.

** Dubia (2): gdyby on [Piotr] był wiedział By to na ſyę miało
wynjdz Niemiałby tu był czo ċzinicz RejKup y3; gdy dokonáli
obrzezowáć wſzego onego narodu/ tedy mieſzkáli ná mieyſcu
(marg) Właſnie/ pod ſobą. (–) [subter se (marg) in loco suo (–)] w
obozie aſz wzmogli. BudBib Ios 5/8.

2. W funkcji emfatycznej: podkreśla subiektywność procesu
(2736):

a. O procesach intelektualnych (często z czasownikiem myśle-
nia) (2307): BierEz A3v; LibLeg 8/133; Icożeś ſobie wżdy ták
oſobnego miły pánie vpátrzył wtem człowieczem národzie RejPs
212, 190, 212; RejRozpr B; RejJóz G4; Czart [...] roſprawuie ſobie
też ſwe rzeczij. RejKup x4v; MurzHist R4v, S2; GliczKsiąż G7v, K,
M8v, P8; Pámyątkę mą wſſyſcy práwye v ſiebye zátárli LubPs H2v;
Co s tey to pioſnki ſobie pożytecżnego wycżerpnąć mamj LubPs
dd2v marg, Q, R4 marg, Z2, aa4v marg, cc6v marg; A oſtátek z
rozumem miey ſobie ná piecży. RejWiz 146, 14v, 49, 64, 75, 76,
168; pilnie ſobie rozcżytay pámiątkę oycow twoich Leop Iob 8/8, Is
41/20; Nigdy ty ſobye nie gań/ páná ſpokoynego RejZwierz 120, 84;
BibRadz I 3a marg; BielKron 237, 242v, 331v; GrzegRóżn Nv;
Decerno, Przed ſię wziąć/ vmyślić/ V ſiebie vſtáwić/ Oſądźić. Mącz
48d, 127d, 394d; GórnDworz H3, V4v, Gg5; wſpák ſobie á wedle
myſli ſwoiey wywracáią ſpráwy y náuki moie. RejPos 335, 34v, 88,
131, 145, 228 (11); thuć tákże będzie trzebá mądrego rozeznánia w
ſobie/ ábyś ſie tákim obycżáiom áni przypátrował/ áni ſie ich vcżył
RejZwierc 20v, 91, 92v, 108v, 120; WujJud 48; RejPosWstaw [414];
MycPrz I B; Strum F4; CzechRozm 215v; CzechRozm 227;
ModrzBaz 8 [2 r.], 39, 45v; SkarJedn 35; SkarŻyw 353, 461;
Zbácżćie ſobie/ co więc [Chrystus] mawiał Kiedy w Gálilei bywał.
MWilkHist Hv, Ev; CzechEp 156, 293; [człowiek] táką dumę w
głowie Vprządł ſobie/ że bogu podobnym ſie zowie. KochFr 128;
ReszList 154; WerGośc 245; ActReg 97, 158; niech ſię weſelę/
ćiebie chwaląc wſobie. GrabowSet Dv, C, C2v, G4; SkarKaz 659a;
wierzę temu/ Ze daſz przodek v śiebie ritmowi moiemu. SapEpit
ktv; KlonWor 64.

W połączeniu z „sam” (165): WróbŻołt 55/12; OrzRozm A4v;
Ieſliżbyś milcżkiem myſzląc odpowiedział ſam w ſobie [...] Leop
Deut 18/21; Y ſtánąwſzy Fáryzeuſz ták ſie ſam v śiebie [apud se]
modlił [...] BibRadz Luc 18/11; Quid tecum murmuras? Co ſam s
ſobą ſzemrzeſz mrucziſz? Mącz 238a; Deliberatum est mihi [...],
Wziąłem przed ſię Tákem ſie ſam s ſobą vrádźił/ ták mi ſie zda.
Mącz 191c, 239d, 296a, 504d; A oná niewiáſtá [...] wiedząc ſámá w
ſobye czo ſie sſtáło/ przyſzedſzy y pádłá przed nogámi iego RejPos
255, 142; BudNT 1.Cor 11/12; WujNT Luc 18/11, Ioann 17/5; Sam
v ſiebie tákową ná potym rzecż ſchwaliſz. CzahTr I4. Cf Zwroty.

Zwroty: »miejsce u siebie da(wa)ć« = (u)wierzyć [szyk zmien-
ny] (10): BielŻyw 97; iżeś wáſzá M. tey nieprawdźwey mowie dał
mieyſce v ſyebie. OrzList d; BielKron 140v; HistLan D2; WujJud-
Conf 4v; ModrzBaz 137; A ty méy niewinnośći mieyſce daſz v
śiebie. KochPs 81; CiekPotr 15; CzahTr E4; PudłDydo B4v.

»sobie, z sobą dumać itp.« [szyk zmienny] (9:3): Ezop idąc z
ſobą dumał/ Iákby to rządnie ſpráwić miał BierEz C4v, H4v, L2v;
ForCnR C2; Wydumał ſobie [archimandryta Kimbar] ſłowá tym
Ebreyſkim podobne BudNT przedm b7; CzechRozm 147v, 218v;
CzechEp 190, 303; WujNT 30, 607; KlonWor 43.

»mni(e)mać sobie, w sobie« [szyk zmienny] (5:1): Alemy więcż
w roskoſzach tak ſobie mnimamy Iż iuż ſwiat zakupiony tak wiecż-
nie mamy RejJóz I5; HistAl E4; [Bohdan] miał z Węgry ine poro-
zumienie/ mniemáiąc w ſobie/ ieſli Polacy Turki wyżoną/ nam thá-
kież vcżynią BielKron 398v; RejAp 150v; BielSpr 28v; CzahTr K4.

»sobie, u siebie, w sobie mieć itp. [za (a. jako), co, za kogo, za
jaki itp.]« [w tym: sam u siebie (1), w samym sobie (1)] = sibi
ducere a. existimare a. putare Modrz [szyk zmienny] (222:60:1): A
gdy iego [Ezopa] twarz vźrzeli/ Nizacż go ſobie nie mieli BierEz
E4, G3v, I4v, P4; OpecŻyw 30, 117v, 121v [2 r.]; BielŻyw 22, 34,
66; A pomykając swych granic [chciwi ludzie] Nie mają sobie
krzywdy za nic BierRozm 17; RejPs 22v, 135, 159v, 187; Thamze
vkradl [...] stuką plothna czyenkyego ma ſobye za tho yſz flamſkye
bilo. LibMal 1551/158v, 1543/76v, 1544/78, 93v, 1545/98v, 1554/
194; RejRozpr E4, I, K3; RejJóz Iv; SeklKat E2, Fv, I3, I4, L2v;
SeklKup r6v, bb8; HistAl I6v; KromRozm I D3, Nv; I ſtątże
niektorzy/ zá lekkié ſobie ludźie maią/ ty ktorzy co popołſku [!]
piſzą MurzHist A2, F3, M2, Q2, Q3, R (9); MurzNT 11, 21;
KromRozm II o4v, q4v, r2v; BielKom F3v; Diar 57; Poſpolicye y
my ſámi yuż vrozſſy mamy to v ſiebye/ iż chcemyli zdrowemi być/
niemamy nic niezdrowego vżywáć. GliczKsiąż D6, C8, F6, H6,
I5v; LubPs P6v marg, T6, bbv, bb2, bb4v, gg5v; GroicPorz a3v,
kk2; mogą włoſzy mieć Papieżá zá Bogá ziemſkiego v ſiebie/ álem
ia nie ieſt ták głupi KrowObr 8, 8 [2 r.], 116v, 117; RejWiz 161,
172v; A Theraz poſmiewáią ſie zemnie młodſſy niżli ia/ [...]
Ktorych dużośći rąk zá nicem ſobie miewał [mihi erat pro nihilo]
Leop Iob 30/2, Lev 19/33, 4.Esdr 12/4[9], Iob 19/11, 15, Ps 118/54
(10); OrzList d, h2v, h4v, i2v; abowiem to miał v ſiebie [erat
decretum ei] áby był wytráćił wſzytki Bogi oney źiemie BibRadz
Iudith 2/11, *2, I 161a marg, 351b marg, Sap 2/16, 3/11 (12); tego
oná ma v śiebie zá godnego ſobie/ ktory iey dobrze czyni OrzRozm
P2v; ſzedłem do tego puſtelniká ktorego ſobie mieli zá ſwiętego
BielKron 459, 17v, 24v, 54, [853]v, 91v (29); Perinde me habuit ac
si essem filius, Nie ynáczey mie ſobie miał yedno yáko ſyná
właſnego. Mącz 292a, 50a, 265c, 503c; OrzQuin T4, Y4v; SarnUzn
C2v [2 r.], F7; LeovPrzep H4; RejAp 11, 79v, 149v; iż woynę/
fráſunk/ gniew/ niechęć/ zamowę/ poſwarek s pánną/ miewáli v
ſiebie/ zá rzecż przyiemną GórnDworz C4v, D3, D4v, E7, G3v, G7
(16); RejPos 71, 190, 284v, 322, 349v, 355v; BielSat G4; HistLan
B4v, C2, Fv; táki przyiaciel omylny/ bá chociayćiby czo przykrego
powiedział/ bá rownie to ſobie miey iákoby cie dziecię ſpluſkáło.
RejZwierc 92, 5v,48, 61, 69, 97v (9); BielSpr b4, 50; WujJud 6v;
WujJudConf 12v, 214v, 255; Ma nas ſobie zá podeyrzáne/ y ſtrzeże
ſię od towárzyſtwá náſzego BudBib Sap 2/16, 3/11, 2.Mach 7/12;
MycPrz I B2, B3v, C3, II C; BudNT przedm b8, Kk3 [3 r.]; A
ktoreſz ty maſz v ſiebie/ rzecży tey/ pewne dowody CzechRozm
164v, 51v, 60, 121, 131, 140v (12); A teraz wiele ieſt zwierzchnych
Pánow/ ktorzi zá to v śiebie máią [statuunt]/ że im nic do tego
ModrzBaz 17, 11v, 14, 15, 40 [2 r.], 60 (11); SkarJedn 288, 347,
349; miedzj nieucżonymi pychy ſię bał/ áby go ſobie zacż niemieli
SkarŻyw 332; bogáctwy gárdził: złoto ſobie zá błoto miał SkarŻyw
353, 46, 68, 117, 130, 142 (19); KochTr 9; máiąc ſobie zá to/ iż ſię
Krześćiáninowi godźi prześladowáć Heretyki CzechEp *4, 14, 44,
112, 191, 242 (9); KochFr 103; ReszPrz 9; Tę nadźieię mam o
tobie/ Ze mię téż maſz zá co ſobie KochSob 60; PudłFr 32;
BielRozm 8; PaprUp Kv; ActReg 100, 185; Phil I3, R3; OrzJan
118; Y byli niektorzy zá złe iey máiący w ſámych ſobie/ y
mowiący: Ná coż tá vtrátá oleyku ſię ſtáłá? LatHar 704, 247, 251;
KołakSzczęśl A3; WujNT Luc 18/9, s. 462, 473 marg, Act 26/8,
Philipp 3/8; WysKaz 18; SarnStat 421, 848, 1002; SiebRozmyśl Bv;
PowodPr 54, 65; CiekPotr 21, 45, 79; CzahTr Gv, G4, K2;
KlonWor 62.

»mowić (a. rzec, a. gadać) w sobie; mowić itp. (a. rzec, a.
powiedać) sobie; mowić itp. (a. gadać) z sobą; mowić itp. (a. rzec)
k(u) sobie, do siebie; mowić u siebie« [w tym: sam w sobie (29),
sam z sobą (9), sam k(u) sobie (6), sam do siebie (4), sam u siebie
(4), sam sobie (3)] = ait a. dicere in seipso, dicere in corde suo
PolAnt; ait a. dicere intra se Vulg [szyk zmienny] (35;22;18;7:5;4):
Potym Ezop gdy ze ſná wſtał/ Sam ſie z ſobą táko gadał: [...] BierEz
A3v, E2v, Hv, Iv, Lv, L3v (11); Slyſſątz to żydowie rzekli ſami k
ſobie. [...] OpecŻyw 75v, 72, 142v; PatKaz II 60; BielŻyw 35;
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WróbŻołt 31/5; RejPs 79v; Iozeph idącz na pałacz mowi ſam k
ſobie o braciey RejJóz O2, M5v; RejKup m6; MurzNT Matth 21/38,
Luc 3/8, 18/11; BielKom F7; A ták ya myſląc o tym mowiłem do
ſiebye ſam [...] LubPs Rv, Q2, gg5; RejWiz 126; Leop Gen 21/16,
Matth 9/3, 21, Luc 7/49; BibRadz Gen 17/17, 27/41, 1.Reg 18/17,
Matth 21/38, Luc 18/4; OrzRozm A4 [2 r.]; Oná vyrzáłá znáki
Boże/ rzekłá w ſobie: [...] BielKron 11v, 5v, 12, 79, 79v, 242v;
OrzQuin C2v; gdym vyźrzal iże on miał złotą brodę/ mowiłem
ſobie myſląc/ iż oćiec iego tákowey nigdj brody niemiał HistRzym 3,
10, 14, 19v, 59, 95v, 133; A ták ſie nic nie fráſuycie/ mowiąc ſámi
ſobie: co będzyemy ieść/ ábo co będzyemy pić RejPos 217, 191,
193 [2 r.], 255, 283, 308, [320], 322; RejPosWiecz3 98v; RejZwierc
69, 109, 158v; WujJud 82v; BudNT Luc 7/39; CzechRozm 257v;
KochPs 80; wſzákże zwyćiężyć ſię iey [pokusie] nie dał/ y mowił
ſam do śiebie: ſłucháć trzebá Bogá twego Abráhámie. SkarŻyw 286,
135, 207, 208, 341, 473, 479, 569; [Ziemia Węgierska] Idąc k źiemi
Wołoſkiey/ ták z ſobą mowiłá: [...] BielSen 14; GrabowSet 4v;
LatHar 200; RybGęśli D2; nie poczynayćie mowić (marg) ſámi v
śiebie. (–) Oycá mamy Abráhámá. WujNT Luc 3/8, Matth 3/9, 9/3,
21, Luc 7/39, 11/38, 16/3, 18/4.

»myślić itp. sobie, w sobie, z sobą, u siebie; myśl w sobie mieć
(a. postanowić); dumać, rozsądki czynić sobie; myśli mieć przed
sobą; w sobie szemrać« [w tym: sam w sobie (56), sam z sobą (3),
sam sobie (1)] = intra se cogitare HistAl, Vulg; ait intra se, cogitare
sibi a. apud semetipsum a. secum Vulg; secum cogitare a. reputare
a. volvere, in animo cogitare Mącz; cogitare apud se, iudicare sibi,
ratiocinari apud seipsum a. in seipso PolAnt; cum animo suo
cogitare Modrz (292:70:15:11;2;1:1;1;1): Ezop [...] Dumał ſobie
táko mowiąc: [...] BierEz C3; Pocżął ſam z ſobą rozmyſláć/ Iákoby
też mogł żeglowáć. BierEz L4v, D2v, D3, G, I4; OpecŻyw 8v, 14v,
33v, 46, 88v, 129, 130; ty tedy tzo chceſz vcżinićz dobrze ſobie
rozmyſl. ForCnR Bv, B2v, Ev; Czokolwiek ſobie vmyſliſz aby to
pewnie zachował BielŻyw 15, 146, 153; WróbŻołt aa3, 76/13, ff3v,
118/47; WróbŻołtGlab A2; RejPs 106v, 112v, 179, 204, 206; RejJóz
G8, L4v [2 r.], O2v; RejKup c2v, h7v [2 r.], v2; HistAl F2v; Bylem
oſkarżon o wiarę do Legáta/ Ku ktoręmu niżem poiacháł/ iąłem śię
s ſobą długo rozmyſlać MurzHist M, Fv, M4v; MurzNT 103v;
GliczKsiąż L2, N2v; Rozmyſláyąc záwżdy prawdę twoyę ſobye/
Będęć ſpyewał Boże LubPs Q3v, B4, aa6, bb4v; GroicPorz ſ4;
KrowObr 48, 63v, 116v, 200v; Myſli ſobie nieborak/ co dáley ma
cżynić RejWiz 177v, 19v, 82, 108v, 121, 131, 170, 177 [2 r.];
będzyeſz rozmyſlał (ſam w ſobie) ſiedząc w domu twoim/ gidąc w
drogę/ ſpiąc y wſtáiąc. Leop Deut 6/7, *b4v, 2.Reg 20/26, 4.Esdr
4/50, 11/28, Ps 76/6 (11); RejZwierz 9v; BibRadz Gen 20/11, 31/31,
1.Mach 10/4; OrzRozm Kv; y coż mi to płatno żem więſtſzą pracą
miał około mądrośći? Y pomyſliłem v ſiebie/ iż też to byłáby
márność. BielKron 79v, 12v, 13, 14v, 67v, 80 [2 r.] (11); GrzegRóżn
F4; KochSat Bv; KwiatKsiąż F2; Occursant animo multae cogita-
tiones, Wiele myſly mam przed ſobą. Mącz 74d, 59b, 61c, 94b,
[100]d, 236b (9); SarnUzn D4; SienLek 56; Bo pomyſl ſobie kto
chce/ vważ tho ſobie kto chce/ zeznáć káżdy muśi/ iż [...] RejAp
143, [14] [2 r.], 19v, 20, 48 (11); GórnDworz Fv, Kv, K4, L7v, M8v
(10); pocżęłá táko myślić ſámá w ſobie rzekąc [...] HistRzym 26v, 9,
12, 28v [2 r.], 36, [39] (33); vſtáwicżnie pomyſlay ſobie/ iż [...]
RejPos 252v; y myſliłá w ſobie pilno [...] RejPos 272; Ewányeliſtá
piſze/ iż ſam w ſobie ſzemrał on cżłowiek/ [...] á Pan wnet okázáć to
racżył/ iż on wie y pomyſlenie ſercá káżdego. RejPos [310]v, 20v,
65v, [105]v [3 r.], 117v, 130 (46); GrzegŚm A4; Poyrzą iedni po
drugich myſląc w ſobie ſámi [...] HistLan Fv, A3, D; KuczbKat 40,
315, 380; dáleko mu [poczciwemu młodzieńcowi] to pilnieyſza/ áby
vſtáwicżnie wędrował po głowie á po rozmyſle ſwoim/ á rozſądki
ſobye w niey powoli rozmyſlne cżynił y rozmierzał RejZwierc 21;
A gdy to wſzytko vważyſz á rozmyſliſz ſobie/ tu ſie podziwuieſz y
przypátrzyſz dziwnym ſpráwam Páńſkim RejZwierc [203]v, A3, 14,
14v, 21, 22v (29); BudBib 4.Esdr 4/48, Sap 8/17, 1.Mach 15/3,
2.Mach 9/23; MycPrz II B4v; WierKróc B2; BudNT Matth 21/25,

Mar 2/8, 11/30, 2.Cor 2/3[1]; CzechRozm 1v, 161; ModrzBaz 12,
13v, [41], 45v, 52v (10); KochPs 203; Poſtánowiwſzy ſtátecżną w
ſobie myſl/ rzecże towárzyſzowi: [...] SkarŻyw 76, 13, 57, 91, 98,
100 (19); MWilkHist A4; CzechEp 108, 256; ReszPrz 97; WerGośc
230, 238, 246; Záwżdy zápłákniem/ gdy to myſlim w ſobie.
WisznTr 16; dawnom ćię wźiął ná rozmyſł ſobie. WisznTr 18, 7, 8,
12, 19, 30; BielSen 19; NIe zda mi ſie byſmy w to tráfiły/ Iákoſmy
tu ſobie zámyśliły. BielSjem 6; PudłFr 44 [2 r/]; ArtKanc K10v;
GórnRozm I4; Iuż ia ták dáwno czynić vmyśliłem ſobie. ZawJeft
21; ActReg 29; Phil I; Cżęſto ſobie rozmyślam: kto ſkrzydłá
przypráwi; A iáko gołębicę ná puſzcżą wypráwi? GrabowSet F3v,
L2; OrzJan 8, 18; LatHar 578, 671; WujNT Matth 16/7, 21/25, Mar
2/8, 11/31, s. 192 marg (8); KmitaSpit B3; SkarKaz 277a; CzahTr
K3v; GosłCast 51; SkarKazSej 648b; Rádzę w cżás ſobie pomyſl o
mocney obronie. PudłDydo A3v; ZbylPrzyg A4.

»u siebie naleźć (a. najdować) itp.« [w tym: sam u siebie (1)]
[szyk zmienny] (13): Upewnienia też na iny czas kondycyj żadnych
u siebie wynaleść nie możemy Diar 29; DiarDop 104; thák náyduię
v ſiebie/ iż ma być Dworzánin/ áni názbyt wielki/ áni názbyt máły
GórnDworz E, C5v; Ale kto ſie ná to roſtropnie rozmyſli/ [...] tedy
to ſnádnie ſam u ſiebie ználeść y rozeznáć może [...] RejZwierc
162v, 184; BielSpr 22v; Strum A4v; ModrzBaz 115; SkarŻyw 13;
bo do ták wielkiey chęći moiey/ rownych á ſpoſobnych v ſiebie nie
náyduię ReszPrz 92; drogy zadney vsiebie wynalesc niemoze.
ActReg 108, 107.

»sobie, u siebie poczytać« = uważać, oceniać [szyk zmienny]
(47:6): RejPs 48; SeklKat K3; Iáko złoſniki v ſiebye pocżytáć
mamy. LubPs O3v marg; GroicPorz hv, cc4; RejWiz 30v; Ale ktore
rzecży mi były zyſkiem/ tem pocżytał ſobie [arbitratus sum] dla
Chryſtuſá ſſkodą. Leop Philipp 3/7, Gen 31/15, Iob 30/; Od tych
ktore ſobie lekce pocżytał [qui apud se reputati fuerant infimi esse]/
ſtrapion ieſth zá pomocą Boſką BibRadz 2.Mach 8/35, II 24c marg,
Rom 14/5; OrzRozm K4; KwiatKsiąż N3; Quaestui habere male
loqui melioribus, W zisku ſobie poczitáć lepſzym ludźióm niżli ſam
złorzeczić Mącz 336b, 333b; RejAp 83v; tho zá wielką rzecż v
ſiebie pocżyta/ cżym go pan nádárzyć/ á ozdobić chce GórnDworz
K8v, V3; RejPos 1; RejZwierc 158v, 169; Tych záś co go wzywáć
niechcą/ choć ſie rzkomo zá wierne máią/ [...] możeſz v ſiebie zá
niewierne pocżytáć. CzechRozm 198, 137v, 208v [2 r.], 235v;
ModrzBaz 86v; KochOdpr B3v; oná ſobie ty ſłowá pierwey zá żárt
pocżytáć pocżęłá SkarŻyw 459, A2, 92, 139, 142, 268 (13);
CzechEp *4; ReszList 171; WerGośc 210, 214; KochTarn 74;
KochWr 20; KochPij C; LatHar 240; WujNT 481 marg, Philipp
3/8 [2 r.].

»sobie, u siebie pokładać itp. (a. położyć)« = uważać,
traktować; ponere sibi PolAnt [szyk zmienny] (45:5): BierEz H2v;
Nic ſobie drogiego nie pokładay czoć lotr odiąć może BielŻyw 130,
20, 66, 95, 145 [2 r.]; náwſpak ſie obracáli ći ktorzy mię kłádli
wnienawiſći ſobie. RejPs 26; wtył ſobie kłádzieſz ſlowá moie RejPs
75v, 23, 46v, 187v; RejKup i8; MurzHist C3; Iáko ludzie miłuiący
ſwiát y roſkoſzy iego/ to ſobie zá nawiętſze błogoſłáwieńſtwo
przekłádáyą. LubPs ee6 marg; Więc nas niebożątká ſobie lekce
pokłádáią. LubPs gg5v, A5, N5; RejWiz 110v; BibRadz I 2a marg,
2.Esdr 9/32, 57a marg; BielKron 245, 311, [3322]v; RejAp 8;
GórnDworz Bb5; RejPos 13v, 349v; RejZwierc 142, 152; Wuj-
JudConf 10v; BudBib I 144d marg, 2.Esdr 9/32; MycPrz I B2v, B3;
Strum A2; WierKróc Av; Złoto to ſobie kłádą zá nikcżemną trawę
PaprPan E2, Aa3v, Gg4v; A ia go pirworodnym v śiebie położę
KochPs 134; PaprUp F2v; KochFrag 26; LatHar 119, 122, 252,
285; CzahTr I3; Wſzákoż lekce v ſiebie wſzytko pokłádáłá
PudłDydo A3.

»pokładać przed sobą« = mieć na uwadze, myśleć o kimś (1):
zbor łotrowſki ſzukáli duſze moiey/ á niepokłádáli ćię przed ſobą
[non posuerunt te coram se]. BudBib Ps 85/14.

»u siebie, sobie, w sobie, z sobą postanowić itp.« [w tym: u
siebie samego (2)] [szyk zmienny] (15:11:2:1): BibRadz *6v, I 12a
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marg; Constituere sibi aliquod genus aetatis degendae, Poſtánowić s
ſobą ná yáki ſie ſtan żywotá mam vdáć. Mącz 412d; GórnDworz
Ee5v; nie vmie w ſobie roſtropnym rozważeniem żadney ſtátecżney
myſli poſtánowić. RejZwierc 150, 20, 85; RejPosWstaw [413],
[1432]; BudBib Is 57/8; CzechRozm 24; ModrzBaz 70v; brát ieden
młody/ poſtánowił v śiebie nigdy ſię ſwych ſkrytych cżłonkow
niedotykáć. SkarŻyw 333, 165, 187, [223], 331, 459, 460; CzechEp
136, 234, 236; NiemObr 107; GórnRozm B4, D4; OrzJan 126;
ALem to v śiebie poſtánowił [statui … apud me]/ ábych powtore
nie przyſzedł z záſmucenim do was. WujNT 2.Cor 2/1; Iam iuſz ták
poſtánowił v siebie ſámego CiekPotr 56; CzahTr Iv.

»sobie, u siebie przekładać (a. przełożyć)« = wyżej cenić;
uznawać za lepsze(go), ważniejsze(go) [szyk zmienny] (21:1): rádzę
przełoż ſobie nád wſſytko ine ſwiętą łáſkę iego. RejPs 136; LubPs
Gv marg, aa5 marg, bb2, dd6; BibRadz *3v; RejAp 183v; A wżdy o
to nic niedbamy/ więcey ſobie przekłádáiąc ſpráwy tego nik-
cżemnego ſwiátá/ niżli [...] RejPos 6v; A tám żadnego cżáſu áni
żadnego ſtanu v ſiebie [Bóg] przekłádáć nie racży/ iedno [...]
RejPos 60v, 8, 23, 30v, 40, 184v (11); RejZwierc 65v; RejPosWstaw
42; Ale ſobie nád wſzytko więcey przekłádáią/ Bogá y iego ſwięte
ná wſzem roſkazánie PaprPan F2; CzechEp 43.

»sobie przekładać (a. przełożyć)« = rozmyślać, rozważać
(rozważyć) [szyk zmienny] (12): Bogać ſobie nie przekłada [bogacz]
Kiedy więc worká dokłáda RejRozpr E3v; RejKup p4v; LubPs I4v;
RejWiz 60v; Pátrzayże co thu ten nędzny ſzáfárz á ten vpádły
włodarz przekłáda ſobye w tym vpadku ſwoim RejPos 193, 179,
245; KuczbKat 195; [rozmyślanie] WE SRZODE. (nagł) O Sądzie
Páńſkim. (–) Tu ſobie przełoż. I. Sędziego. [...] II. Przećiwniki
LatHar 669, 323, 491, 509.

»rachować z sobą, u siebie; liczyć itp., rachować sobie« [w
tym: sam z sobą (1)] [szyk zmienny] (3:1;2:2): ktory złoſć policża
ſobie za cnoti, zawidzni też bywa GlabGad P2v; GliczKsiąż G7v;
Rationem secum putare, Ráchowáć ſam s ſobą. Mącz 333a, 333b [2
r.]; RejAp 111v; Strum E2; Tákże też rzecż tę maſz v ſiebie z
podobieńſtwá tego ráchowáć CzechRozm 206.

»rozbierać itp. sobie, u siebie, z sobą, w sobie« [w tym: sam z
sobą (1), sam w sobie (1)] [szyk zmienny] (16:9:5:1): Diar 66, 67;
DiarDop 116; ktore ſlowá ma kożdy dobrze ſobye rozebráć.
GliczKsiąż D8, Dv, K4v, P3v; Myſl moiá rozbieráłá to ſámá w
ſobie/ y rozwazałem ſobie ſpráwy moie. BibRadz Eccli 51/24;
Pensito, Dobrze vważam/ Myślę/ y Rozmyślam/ y to y owo przed
ſię bierzę/ Rozbieram rzecz ſam s ſobą. Mącz 288c, WIelekroć z
niemáłym podziwieniem rozbierałem tho v ſiebie GórnDworz H5,
K7v, Gg8v; RejPos 337, [340]; KuczbKat 10; RejPosWstaw 21v,
[1432]; CzechRozm 2v, 10v, 165v, 178v; KarnNap A3v; SkarŻyw
55; PudłFr 72; ActReg 134, 170; GrabowSet F3v; LatHar 170;
PowodPr 10, 47; Iełá myſlić/ y rozbieráć zſobą: Kogoby mogłá
mieć ſwą ozdobą. PaxLiz A4v.

»u siebie, sobie rozezna(wa)ć« [w tym: sam u siebie (1)] [szyk
zmienny] (5:4): Iżeby ią rozſądził á ſobie rozeznał RejWiz 80v;
RejAp 178v; RejPos 173v; rozeznaway ſobie/ vpátruiąc nadobnie
czo lepſze á czo gorſze. RejZwierc 23v; nicz inſzego pewnieyſzego
áni náleść áni rozeznáć v ſiebie nie vmiem/ iedno iż [...] RejZwierc
184, 92, 141, 162v, 190v.

»sobie, u siebie rozumieć itp.« [w tym: sam sobie (1)] = sibi
putare Modrz (45:9): Nauka y karanie obycżaie dobre cżyni, á
wyrozumieć ſobie dobrze każdy kto ſie vcży BielŻyw 143, 143; on
tez porozvmial sobie zebi to tak sprawnie mialo bicz y wroczil sye
nazad LibLeg 11/85, 11/85; Bliznego rozumiey ſobie nie iedno
krewnego ſwego/ ale też wſzelkiego człowieka krzeſciaſtſkiego [!]
SeklKat M4v, X4; HistAl C6; MurzHist D3, Q; KromRozm II b4,
m3, n4, t3; KromRozm III A4v; Diar 32; GliczKsiąż K; Bo ieſlibyś
thák v ſiebie rozumieć chciał/ iż [...] LubPs A5v; RejWiz 96v; Leop
Hebr 10/29; BibRadz *2, I 306b marg; GrzegRóżn H2v, N3;
KwiatKsiąż E4, P4; GrzepGeom Iv, P3, P4v; RejPos 63, 88, 144v,
204, 215v (9); BiałKat 311; HistLan E2v; RejZwierc 20, [782]v;

Wſzákże ieſlibyś ieſzcże ſam rozumiał ſobie być co potrzebnego
[...] tedy w imię Boże mow ku mnie to cokolwiek iedno maſz ná
ſercu. CzechRozm 224v, 164; ModrzBaz 87v; StryjKron 482;
CzechEp 232; PaprUp F2v, L3v; OrzJan 11, 37, 113; WujNT Act
26/9; SkarKaz 386b; CzahTr E3.

»rozważyć (a. rozważać) sobie, u siebie, z sobą, w sobie« [w
tym: sam z sobą (6), sam w sobie (5), sam u siebie (1)]
= considerare a. reputare secum Mącz, Cn; ratiocinari Calep, Cn;
cum animo suo considerare, expendere secum Modrz; animo ducere
a. volvere Mącz; recolere a. retractare secum Cn [szyk zmienny]
(84:14:8:5): BielŻyw 52, 142; ty ſam wſiebie [lege: u siebie] rozważ
ſprawę moię RejPs 22, 62, 114, 133v, 168, 168v, 179v, 183v;
SeklKat F4v; Oſtátek ſlow ſwyętego Pyotrá ſam z ſobą rozwáż
KromRozm I E2; MurzHist B3v; KromRozm II p3v; BielKom nlb 4;
posłowie żałościwi odeszli, to u siebie rozważając, iż [...] Diar 60,
53; tedy iam to ſobie rozważał pilnie GliczKsiąż A4, D3, D5v, H3,
H4, I2, M7; LubPs R5v; GroicPorz z; Leop Gen 26/7, Ps 76/7,
118/59; BibRadz Eccli 51/24; Rozważyłem ty wſzytki rzecży ſam w
ſobie iáſnie BielKron 81; á nie rozważąc [!] ſobą [= sobą a. z sobą]
gdzye ciągnie to powonienie BielKron 200; Amurátes [...] coby mu
było pożytecżniey tho ſobie ná vmyſle rozwáżał. BielKron 240,
112, 200, 231, 245v; Praemeditor, Námyślam ſie przed tym/
vważam y rozważam ſam s ſobą rzecż. Mącz 213a, 61c, 63d, [95]d,
333c, 382c (9); głupſtwo/ y nieſmiáłe ſercze tego páchołká kto ſobie
rozważy/ ſmiać ſie muśi. GórnDworz O8, C5v, M8; ábychmy nie
vnośili ná potim myſli ſwoich/ á dwornie ſobie nie rozważáli o
możnośći Páná tego. RejPos 231; bo naproſtſzy to v ſiebie
rozważyć może/ iż żadny cżłowiek drugiemu cżłowiekowi nie
może odpuśćić mocą ſwoią grzechow iego RejPos 235v; Toż też ty
ſobie rozważay o ſobye RejPos 253v, 117 [2 r.], 125, 131, 142v,
177v (24); A ták poććiwa rádá á rozważna rozmowá [...] ma być v
ciebie y wdzięcżna y ták vważona iákobyś to ſobie rozważał y w
pámięć wbił RejZwierc 90v; Mądry co ſobie o ſmierći rozważáć ma.
RejZwierc 170v, B2v [2 r.], 14v, 18v, 21v, 57 (28); á ktorzi
nierozważywſzy pirwey v śiebie ſpraw o ktorych rádá ma być/ [...]
ći niechay wiedzą/ iż od Bogá słuſzne karánie odnioſą ModrzBaz
27, 14, 26, 72, 101; Calep 896a; GrabowSet A2, B3; CiekPotr 53;
PaxLiz C3.

»sobie, u siebie, w sobie sądzić itp.« [w tym: sam u siebie (1),
sam w sobie (1)] [szyk zmienny] (5:3:2): RejPs 207; Bo ácż nas ták
nieprzyiaciel lekce ſobie ſądzi [...] LubPs gg5; Krol ſam w ſobie
oſądziwſſy że to prawdę mowili [...] Leop 3.Mach 7/10; BiałKat
271; Ale z iáką theż tego przyſtoynoſcią vżywáią/ to iuż to ſam
káżdy v ſiebie niechay oſądzi. RejZwierc 122v; Rozſądzże teraz
ſobie/ możeli to być takowy przekład doſkonały/ álbo nie. BudBib
b2; MycPrz I A2; CzechRozm 56v; CzechEp 416; GosłCast 9.

»sobie, u siebie szacować itp.« [szyk zmienny] (12:1): BibRadz
II 143d marg; czo nie ſtánie zá groſz/ mogą ſobie zá tyſiąc złotych
oſzácowáć. RejZwierc 155v, 99, 162v; Drogo ty kreẃ v śiebie ſług
ſwoich ſzácuieſz KochPs 176, 15; CzechEp 92; ReszPrz 72; OrzJan
42 [2 r.]; WujNT Act 20/24; SkarKaz 84a; CzahTr [D]v.

»sobie tuszyć« = myśleć [szyk zmienny] (40): RejPs 95v;
RejWiz 90; RejFig Bb2; Gdy Bog popuſći wodze okrutnikom tedy
oni ſobie thuſzą żeby ich Bog niewidźiał. BibRadz I 311a marg;
RejAp AA4v; KuczbKat 280; RejZwierc 159, 192v, 263v, Aaa2;
KochMon 23; A iż ták ſobie o tobie tuſzę/ iż to dobrze wieſz y
rozumieſz [...] CzechRozm 263, A3v, A5v, 9, 10v, 13 (17); CzechEp
42, 106, 152, 223, 373, 426; CzechEpPOrz *4v, **1v; NiemObr
165; ActReg 161; Sliczna dźiéwko/ ták tuſz ſobie/ Kléynot ten
należy tobie KochFrag 26; CzahTr 3.

»uważyć (a. poważyć) itp. sobie, u siebie, z sobą, w sobie« [w
tym: sam u siebie (5), sam w sobie (2), sam z sobą (1), sobie sam
(1)] = wziąć pod uwagę, pomyśleć; cum animo suo considerare,
secum reputare Modrz, Cn; aestimare a. cogitare apud se Vulg;
secum considerare a. expendere a. perpendere a. repetere Modrz;
apud se expendere JanPrzyw [szyk zmienny] (162:107:4:4): Murz-



54 SIĘSIĘ

Hist C4v, F2, I3; DiarDop 99, 111, 112; Co wſſytko y lepyey poyąć
y v ſiebye vwáżyć możem s thego przykłádu GliczKsiąż N3v, C7,
E7v, N6; GroicPorz A4v, c3; KrowObr 159v; RejWiz 41v;
vważyliſmy ſámi w ſobie chutliwość przyiáźni ich Leop 3.Mach
7/5, 4.Esdr 4/31, 3.Mach 4/4; LeszczRzecz A3v; RejZwierz 139v;
BibRadz *5, Sap 2/21; Animo alicuius magnitudinem complecti,
Vważić ſam s ſobą. Mącz 304a; Prot E2; SarnUzn A3, B6, Fv, F2v,
G3; RejAp BB4v, 6v, 15v, 46, 123v, 139v, 143; GórnDworz I6, L4v,
L7v, N2, Ii3v, Mm3v; Káżdy to ſobie vważywſzy/ ſnádnie ſie
domyſlić może. Co iáko Pan Kriſtus [...] przepowiedzieć to racżył
RejPos [137]v; O iákożby to káżdy miał poważyć v ſiebie/ iż [...]
RejPos 184v; vważ ſobie záwżdy pirwey káżdą rádę y káżdą prośbę
v ſiebie/ nacż á ku iákiemu ſie końcowi ſciąga RejPos [323]; A tu
ſobie vważ co to ieſt wzgárdzić Páná RejPos 335, 2v, 3v, 4, 11, 16v
(95); RejPosWiecz2 91; RejPosWiecz3 98v; BiałKat 271; KwiatOpis
A2; HistLan A3v, Ev; A vważ to ſobie y ſam/ á oſądź ſie ſam/
ieſlićby to [...] przyſtało. RejZwierc 122v; A nie cżytay ſobie piſmá
ſwiętego iáko fábuł [...] ále ſobie pilnie vważay á rozważay/ iż [...]
RejZwierc 206; A ták moy miły poććiwy brácie/ vważywſzy to w
ſobie/ iáko oni niewinni á ſwięći ludzie/ [...] iáko káżdey vććiwey
ſłuſznośći ſtátecżnie vważnie przeſthrzegáli miedzy ſobą. RejZwierc
267v, 8v, 14v17, 21, 21v (46); WujJud a2; Tho gdy v ſiebie pilnie
vważymy/ ſnádnie obacżyć możemy przycżynę [...] RejRozpr c4,
b3, c3, c4; RejPosWstaw 21v, [213], 41v, [412], [413], [414], 42,
[1103]; BudBib b, Iudic 19/30, Sap 2/22; MycPrz I A4v [2 r.], II D2;
WierKróc B3v; BiałKaz C2; Y koniecżnie ták to v ſiebie vważam/
że to ſobie zá iednę vtrátę pocżytam CzechRozm 208v; Obiecuięć
to/ iż potym [...] to co ſie teraz o vſpráwiedliwieniu mowiło/ pilnie
z ſobą [będę] vwazał CzechRozm 223v, 56v, 165v; Niech zſobą
káżdy pilnie vważy/ cżego dobrego ábo zacnego od tych czekáć
mamy/ ktorzi [...] ModrzBaz 102v, 4v, 8, 26v, 37, 45v [2 r.] (13);
Ná koniec to tylo vwáſz v ſiebie/ cny cżytelniku/ iákoby [...]
SkarJedn 149, 90, 377; KochPs 141; SkarŻyw 82, 194, [197], 383;
ZapKościer 1583/54, 1585/60v; KochDz 108; WerKaz 291, 304;
ArtKanc K10v, V3; ZawJeft 26; Phil B4, F, G3, L, L3 (8); OrzJan
8, 10, 18, 71; LatHar 325, 510, 578, 582; WujNT 2.Cor 10/7;
WysKaz 25, 48; máią Kommiſsarze [...] vwáżyć to v śiebie według
ſumniénia ſwégo. SarnStat 470, 12, 846, 1053; żebyś to vważył v
śiebie/ Iáko Pan twóy ták bárzo vmiłował ćiebie. SiebRozmyśl
[A3]v, B2v, D; SkarKaz 633a; VotSzl A2; CzahTr A3v, C4, I2v;
KlonFlis C2; KlonWor ded **3v, 1; RybWit Av.

»sobie, u siebie (u)ważyć itp.« [w tym: sam sobie (2)]
= szanować, cenić; aestimare Mącz, Modrz, JanStat, Cn; prae se
putare, apud se valere Mącz [szyk zmienny] (406:32): Nie waż ſobie
lekko żadnego/ Máłego álbo wielkiego BierEz H3, F3, L3v;
OpecŻyw 56v; ForCnR B; Secundus ſmierci ſobie mało ważąc
zmilcżenim ſmierci cżekał BielŻyw 134, 44, 78, 85, 101; BierRozm
6, 12; KlerWes A; LibLeg 11/65; RejPs 53v, 54, 91, 105159v, 176v;
RejRozpr I; RejJóz F4, F8, F8v, G8, H8v, O; RejKup b3v, c2, e5v,
i2v, i4v (8); LibMal 1548/137v; KromRozm I C2v; a niewiecyi
ſobie wáſz żywota miſernego/ [...] niſz Chriſtuſa miłego MurzHist
N3, A3v, C3, G, H, Hv (15); MurzNT 88; KromRozm II gv, m; Diar
60; DiarDop 101, 112; On człowyek ſamći ſobye lekce ważył náuki
GliczKsiąż M5, F7, I3, M2, M2v, N6 (9); LubPs D2 marg, D2v,
R4v, eev; A więc tákowe vpominánia/ będzieſz lekce v ſiebie
ważył? KrowObr 50v; więcey v ſiebie ważyćie/ ſurmy y bębny
Papieſkie/ á niſſli ſlowo Páńſkie KrowObr 198, 71, 77v, 140v;
RejWiz 62v, 69v, 173v; Ale oni vrągáli poſłom Bożym/ y zá máło
ſobie ważili ſlowa iego Leop 2.Par 36/16, Gen 16/5, Lev 20/4,
2.Par 26/18, Eccli 28/9, Dan 11 arg, 1.Mach 11 arg, 2.Mach 4/34;
RejZwierz bb4, 24, 27v, 54, 120v [2 r.], 128; Nie mamy tedy
zániedbáwáć / ábo lekce ſobie wáżyć owocu wiáry BibRadz *7, Iob
6/26, 278c marg, Ps 27 arg, Eccli 26/28, II 7b marg (9);
przypuśćili tedy Turcy ku ſzturmu proſty lud Krześćiáńſki nieważąc
ich ſobie nizacż BielKron 249v, 14, 123v, 126, 199v, 223` (17);
KwiatKsiąż O2v; Multum valet intercessio Senatus apud hominem,

Wielce ſobie waży przyczinę pánów rádnych. Mącz 44c, 123a,
128b, 131a, 188b, 191a (25); SarnUzn G6v; SienLek 14; RejAp 15v,
37v, 44v, 98, 120v, 192v, 195v; bo to w obycżay wchodzi/ lekce
ſobie ważyć roſkazánie przełożonych ſwoich GórnDworz L4; Siłá
Poet Greczkich/ y Láćińſkich/ niemieli byſmy byli/ by byli
Poethowie wyſoce ſobie białychgłow nie ważyli. GórnDworz Bb7v,
G5, G8v, Kv, K8, K8v (26); GrzepGeom A4; Izaſz ty niewieſz iże
ten Pan ſobie poſłuſzeńſtwo więcey waży niżli wſzytki ofiáry ná
ſwiecie? RejPos 39v; A ono mędrkowie [...] pośmiewáli ſie s thego/
á nic ſobie nie poważyli v ſiebie oney roſpráwy RejPos 308, 5v, 7,
13 marg, 23, 33 [4 r.] (43); RejPosWiecz2 95, 96 [2 r.]; BiałKat 91,
226, 378; BielSat D2, g3v, l4v; HistLan A2, F2v; KuczbKat 160; A
Pátrzay ná ony poććiwe ludzi wieku ſtárego/ iáko v ſiebie thák
poważne klenoty vważáli. RejZwierc 37v, 5v, 21v, 22 [2 r.], 38v,
88v (16); BielSpr 30v, 40v; WujJud 41, 142; WujJudConf 10v,
137v; RejPosRozpr b3; RejPosWstaw [212], [412] [2 r.], [412]v,
[1434]v [2 r.]; MycPrz I C3v, II C; iſz go [króla polskiego] ták
zácnie/ wielcy Cżeſárze y Krolowie v śiebie vważyli. BiałKaz Mv,
C4, Lv, M; CzechRozm 52, 98v, 116, 187, 206, 226, 260v; PaprPan
E2, Sv; KarnNap F2v, F4; Ktorego pożytku nie ledá iáko ſobie
zaiſte ważyć mamy ModrzBaz 124, 8, 29v, [41], 43v, 56v (15);
ModrzBazBud ¶5; SkarJedn 116, 142, 188, 287, 310; KochOdpr
D2v; Oczko 17; KochPs 75; wiedząc wielkich cnot y náuki cżłeká:
cżćić go [Atanazjusza] nápotym y ważyć v ſiebie począł. SkarŻyw
391; Z cżego bácżyć możeſz/ iáko ſobie kośći świętych wielcy
ludzie ważą SkarŻyw 584, 75, 86, 114, 139, 140 (25); StryjKron
240; zali [Dawid] go nie ták v śiebie poważał/ że ie [pismo
Mojżeszowe] zá nacżyſtſze Boże wymowy miał? CzechEp 112, 27,
112; NiemObr 13, 45, 114; KochFr 10; KochMarsz 153; ReszList
182; WerGośc 210, 238, 255, 256; WisznTr 35; BielSjem 3, 28;
Cżemuż wżdam ćiężkiey prace mey nic nie ważyſz ſobie? ArtKanc
E15, I20, O4, S11; BielRozm 27; GórnRozm C2, F4, I3; PaprUp F,
F2v, G2v, K2, K4v; ActReg 71, 100, 109, 117, 163; Praefero –
wieczei ſobie waze. Calep 832b, 312b [2 r.], 629b, [678]a, 690a,
[699]a; prawdziwy miłoſnik Oycżyzny ma [...] tę v ſiebie wielce
ważyć Phil B3, H2; GrabowSet B3v, D2v; OrzJan 34, 46, 47, 54,
59 (8); LatHar 132, 478; RybGęśli D4; nie mniey ſobie ważyli
vbogiego y ſługę/ iáko y bogátego/ kśiążę y ſzláchćicá WujNT 789,
przedm 5 marg, s. 44, 194, 204, 259 (13); WysKaz X2v, 12, 18;
SarnStat 478, 897, 917, 1265; WitosłLut A4; Nie waząc ſobie zá nic
niepogody, Wyiezdzał z nimi iák ná iákie gody. KlonKr Bv;
PowodPr 72 [2 r.]; SkarKaz 80b, 84a, 85b, 316a, 416a, 456b; VotSzl
Fv; bo ia zá fráſzkę ciebie ſobie wżę. CiekPotr 75, 40, 89, 90;
CzahTr A4v, Fv, F2, I3 [2 r.], I3v, I4; PaxLiz C; SkarKazSej 668b;
Pobożność ktora w ćiele twym páńſkim kroluie/ Ty ią w wadze
ſobie maſz SapEpit A4, A2; ZbylPrzyg B3v.

»wątpić itp. sobie, w sobie« [w tym: sam sobie (2)] = intra se
haesitare Vulg [szyk zmienny] (5:2): BierEz Dv; Sará wątpiłá ſobye
o potomku GliczKsiąż B2v, B2v; Bom iuż w tákowey cięſzkośći
nędznicżek zwątpił ſobie LubPs X3v; BielKron 458; Mussat rex
ipse Latinus quos generos vocet, Wątpi ſam w ſobie Mącz 239d;
WujNT Act 10/17.

»wspomnieć itp., rozpamiętywać itp. sobie« [w tym: sam w
sobie (1)] = przywoływać w pamięci; commemorari, recordari,
rememorari Vulg; meminisse, memoram esse, videre PolAnt [szyk
zmienny] (249:11): rzecz ſláchetna mieć przed oblicznoſćią boiaźń
bożą á roſkoſſowáć roſpámiętawáiąc ſobie wolą á roſkázowánie
iego. RejPs 166v, 138v, 186, 204; RejJóz H3v, I2v; RejKup Ev, k3,
z2v; áby przypomináiąc ſobye dziwne ſpráwy Boże/ [...] tym ſie
cieſzyli. LubPs R5, F2v, L3v, M2, R3v, T2 marg (11); Wſpomni
ſobie ná to / iż maſz vmrzeć leda kiedy KrowObr 40; A tzemu ſobie
niewſpomienieſz ná ony ſwiádectwá Boſkie/ gdzie ták Bog ſam o
ſobie mowi. [...] KrowObr 74, A2v, 14v, 60v, 81, 83v [2 r.] (16);
RejWiz 10, 35v, 87v, 149, 187; Leop Sap 11/14, Hebr 10/32; wierz
mi iż wielkie ſtąd roſtą pożytki/ Kiedy ſobie przypomniſz młode
ſpráwy wſzytki. RejZwierz 28, A4, 17, 70, 73v; BibRadz Cant 1/3,
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Mich 6/5, Luc 17/32, II 57b marg; RejAp BB6v, 3, 16, 19, 19v (19);
GórnDworz Z2v, Ff8v; A ták iákoż ſie tu nie zápłonąć gdy ſobie kto
wſpomionie/ iż [...] RejPos 33; ilekroć tym kſtałtem będzyemy
ſobie rozpámiętywáć ono ſwięte poſłuſzeńſtwo [...] tylekroć wſzytki
dobrodzyeyſtwá będą ná nas wlane RejPos 88; pomni ſobie/ iż
káżdy grzeſzny [...] iuż ieſth iáko vmárły RejPos 224; A dla tego ty
ſłowá przeſtrzeżenia Páńſkiego thuchmy ſobie ná przodku wſpo-
mionęli/ ábychmy [...] RejPos 258v; przypomni ſobie ieſliżeś thy
był kiedy cżym podobien do tych ſwiętych ludzi RejPos 309v; Co s
tey hiſtoriey/ ſobie ku náuce/ pámiętáć mamy. RejPos [323]v, 16v,
19, 23v, 25v, 26v (87); GrzegŚm 46; Pomniſz ſobie ieſli Anyołowi
przyſtoi łotrowáć RejZwierc 36; Roſpomni ſobie ná ony zacne
Hetmány czo bitew máłych przegrawáli/ á wielkich záſię wiele
wygrawáli. RejZwierc 87v, 42, 42v, 44v, 46v, 48 (37); WujJud
259v; WujJudConf 15v; RejPosRozpr b3; ktorego [Ducha Świę-
tego] zeſłánia pámiątkę dziś ſobie przypominamy RejPosWstaw
[1432]; przypomniſz ſobie [memorare] o zły narodzie/ com vcżynił
z Sodomą y z Gomorą. BudBib 4.Esdr 2/6, Tob 14/10; HistHel kt;
MycPrz I B2; CzechRozm 261, 261v; PaprPan Iiv; Oczko 20;
KochPs 135; Gdy ſobie wſpomnię/ żeś mátká/ nie gánię iſz płácżeſz
SkarŻyw [197], 50, 92, 97, 99, 165, 261; Tochmy ſobie dźiś
ſpomnieli Cochmy przed tym ſłychawáli. MWilkHist B2; Wſpá-
miętayćie ſobie/ iáko wam powiádał/ [...] mowiąc: [...] MWilkHist
H, A3v, Fv, H2; CzechEp 25; NiemObr 15, 70; ReszHoz 122;
ReszList 157; ArtKanc G12, L, N7; PaprUp F2; Przypomni wm–

sobie iako [...] niebosczyk Krol natę [!] burzcze narzekal ActReg
70, 22, 109; Calep 909b; GrabowSet A2; OrzJan 18, 30, 32, 87;
LatHar 212, 214, 513, 647, 649; Roſpominayćieſz ſobie [Rememo-
ramini] dni pierwſze WujNT Hebr 10/32, Ioann 2/17; SiebRozmyśl
A2v, A3, B2, D3v; PowodPr 63; WIelką y przednieyſzą táiemnicę
wiáry náſzey dźiś ſobie przypominamy SkarKaz 1a, 116a; CiekPotr
70 [2 r.]; D2; SkarKazSej 668b; SapEpit B3.

»wzgardzić u siebie« [w tym: sam u siebie (2)] (4): Ale oná
widząc ſię być brzemienną/ wzgárdźiłá mię ſámá v ſiebie [despectui
sum in oculis eius]. BibRadz Gen 16/5, 4; wzgárdzili mnie v ſiebie
y vpominánie moie. RejPos 335v, 181.

»[za kogo a. za co] sobie wziąć (a. brać)« [szyk zmienny] (7):
MurzNT 58v; Wielka to rzecż ieſt/ kogo ſobie zá co/ hnet s przodku/
ludzie wezmą GórnDworz M7v; Mącz 263b; [Konstantyn] vyrzał
ná powietrzu krzyſz iáſny iáko ſłońce/ á przy nim napis táki: wtym
znáku zwyćiężyſz. y wziął to ſobie zá pewną wieść ſzcżeśćia ſwego
SkarŻyw 396, 413; ActReg 103; záś to nie byla rzecz gorſza [...] to
ſobie przymiérzem rozumieć/ co Turczyn ſam będąc nieprzy-
iaćielem zá przymiérze ſobie nie bierze. OrzJan 113.

»sobie (za)chować« = szanować, okaz(yw)ać względy, cenić
[szyk zmienny] (8): Zachoway ſobie kożdego BierEz L, M4v;
BielŻyw 19; LibLeg 11/70v; RejKup g6; Niechceſz ich [ubogich]
ſobye zachowáć/ Iż niemáią cżym dárowáć BielKom F3v; iż Ich M
to, co najwięcej ludzie sobie zachować zwykli, dobre mniemanie i
miłość ludzką, to Ich M sobie tak lekce ważą DiarDop 101;
MWilkHist D3.

»zmyślić itp. sobie« [w tym: sam sobie (1)] [szyk zmienny] (25):
oni vporni wmyſláli ſobie ná mię rozmáyte rzeczy potwarne RejPs
180v; RejKup cc5v; vbaczcie co iá za roſkoſz zmoiéi nędze mám/
abo ieſli ią ſobie zmyſlám MurzHist R4v, Q3v; MurzNT 88v;
GliczKsiąż O2v, B6, Pv; LubPs bbv [2 r.]; BielKron 120v, 126v,
165, 166v, 458, 459 [2 r.]; [piękna szlachcianka] zámyſliłá ſobie
potrzebę trzewiká popráwić GórnDworz Bbv; rozum cżłowiecży/
nic pięknieiſzego wymyſlić ſobie nie może. GórnDworz Ll6, M6v;
RejPos 261; Fuluius Rzymiánin [...] bacżąc máły Lud ſwoy przećiw
wielkośći być/ zmyſlił ſam ſobie á powiedział [...] iż przenáiął zá
wielką ſummę Hetmáná nieprzyiaćielſkiego BielSpr 39v; CzechEp
388; OrzJan 88; CiekPotr 59.

b. O stanach uczuciowych (rzadziej w stosunku do innych
ludzi) (324): Mulicá kiedy vtyłá/ Táko śię w ſobie bućiłá:
Przecżbym w zawod nie biegáłá/ Wſzákem koniá oycá miáłá.

BierEz K2v; RejPs 23; kiedy ſobie radzi Y nędza im nie záwádzi A
ieſſcze ią ſobie ſmieſſą Rzkomo ſie nádzieią ćieſſą RejRozpr Ev;
RejJóz E7; RejKup n8v; Diar 38; A potrze práwicą ſwą yego
ſprzećiwniki/ Ktorzy go w nyenawiśći ſobye záwżdy myeli/ Zápali
yák ſtog ſłomy LubPs F; Brzydzę ſie prożną chwałą márną pychą v
ſiebie LubPs hh5v, ccv; RejWiz 107v, 122v, 171; BibRadz II 88a
marg; BielKron 209v; Sine teste dolere, Táyemnie w ſobie żal mieć/
táyemnie żáłowáć. Mącz 452a; RejAp 43; łáſká oná/ tym ſie więtſza
widzi/ im ią ſobie cżłowiek bárziey droży/ y ku więthſzey cżći
ſwoiey/ być ią rozumie. GórnDworz K8v; iuż gi ták ſobie ná wſzem
zwielbiemy/ gdyż nád ſobą żadnego Páná nie mamy. RejPos 261;
Co ma grzeſzny cżynić chcąc ſie vſpokoić w ſobie. RejPos 309
marg, 100v; RejZwierc 32v, 53; á przecż ſię gniewaſz ſobie [ira est
tibi] o tę rzecż? BudBib 2.Reg 19/42, Ion 4/9; SkarJedn 366; przez
wytocżenie krwie ſwey z ſkory/ iádu onego zbył z ſercá: á roſkoſz
onę/ wboleść ſobie obracáiąc/ gdy ná wierzchu gorżał/ ogięń vgáśił
we wnątrz SkarŻyw 249; WerGośc 223; Iuż ſię tu do nich wſzyścy
kupią: iuż tu z nimi ſobie nadobnie rozmowki máią: iuż ſię tu ſobie
ládá cżemu vśmieią WerKaz 305; WisznTr 9; GrabowSet E3; dla
tego Bog wybrał wzgárdzone v świátá/ áby ſię nikt w ſobie nie
chlubił. WujNT 577; pochwaláią tám Alkoran ábo Zakon Turecki
[...]/ iáko dobrze trzyma o BOgu/ y o Pánie Kryſtuśie/ y o inſzych
rzecżách ktore tám ſobie ſmákuią. PowodPr 35; Serce teſkliwé
Máło nie wśćiekłé/ W ſobie ſie gryźie Y śmierći prágnie Gosł-
Cast 21.

W połączeniu z „sam” (43): A gdy vpokoijla ſie ſama w ſobie/
ijże mogla wymawiatz ſlowa [...] OpecŻyw 104, 68; Ktoremu
krolowa rzekłá/ cżemu ſie ſam w ſobie [inter temetipsum] gniewaſz
á ſmucienies [= jesteś smutny] HistAl L7v; A terás vwielb mię ty
oicze v ſamego śiebie [apud temetipsum]/ tą chfałą ktorąm miáł v
ciebie przedtym niżeli świat był MurzNT Ioann 17/5; KromRozm III
D2; Leop 2.Esdr 6/16, Ps 65/7; Tedy ſię Sará ſámá w ſobie [intra
sese] vśmiechnęłá BibRadz Gen 18/12, Rom 8/23; Skánderbeg tego
żáłował ſam w ſobie/ wſzákże tego niedał po ſobie znáć BielKron
242v, 372; Mącz 142d, 212b, 395c; RejPos 256v; RejZwierc 60v,
73; BudBib Ion 4/1, 4.Esdr 7/15; A weſtchnąwſzy w duchu (marg)
To ieſt w ſámym ſobie. (–) rzekł: [...] WujNT Mar 8/12; Lecz Piotr
wſtawſzy pobieżał do grobu: á náchyliwſzy ſię vźrzał ſáme
prześćierádłá leżące/ y odſzedł dźiwuiąc ſię ſam v śiebie [secum
mirans] temu co ſię sſtáło. WujNT Luc 24/12, Mar 6/51, 14/4, Ioann
11/38, Rom 8/23; Nápiſano w zakonie: Nie cudzołoż/ Nie zábijay
[...]: to wſzytkie narody piſmá tákiego nie máiąc/ czynią: á ieſli
wyſtępuią/ ſámo ná nie ich ſumnienie żáłuie/ y w ſobie ſámi ná
myśli boleią. SkarKazSej 696b. Cf »frasować się sam w sobie«,
»sam w sobie gryźć się«, »sobie polubić«, »sobie tesknić«.

Zwroty: »sobie ciążyć itp.« [szyk zmienny] (16): Obćiąża ſobie
prorok ná nieprzyiaćioły ſwoie RejPs 38v; pan woyewoda cziązi
sobie yz yego K.m. nyenawyedzyl go przes poſli swe LibLeg
10/154, 153v; LibMal 1548/138; RejKup cc5; Diar 49, 64; Glicz-
Książ M2v; W tym odkłádániu przyiázdu Ceſárſkiego/ poſłał Má-
teuſz Kárdynał [...] poſły ſwoie z Wiedniá do Krolow Kuſpiniána
Mákwárdá y drugie/ cżyniąc im dobrą myśl/ áby ſobie nie obćiążáli
tego odkłádánia. BielKron 413; Graviter aliquid advertere, Bárzo
ſobie co ciężyć/ k ſercu bráć. Mącz 487a; OrzQuin Ev; przyiaciele
zá nim do páná przyſzli/ ciążąc ſobie o tákową krewnego ich
zelżywość GórnDworz R4; Thámże potym Ewányeliſtá ſwięthy
piſze/ iáko Pan ná nie ſobie vciążáć á nárzekáć racżył/ mowiąc: [...]
RejPos [308]; A ták nie bez przycżyny [Pan] ſie thák ná nas
opowiádáć á vſkarżáć racży/ á ſnadź mniey ſobie ociążáiąc ná
niewierniki/ kthorzy nigdy nie poználi ſwiętego przyſcia iego
RejPos 333, 333; ActReg 131.

»frasować się itp. sam w sobie« [szyk zmienny] (9): Dawid
będąc ſam w ſobie fráſownym żáłuie ſię przed Bogiem BibRadz I
291b marg; BielKron 248v; RejPos 353v [2 r.]; wzruſzył śię w
Duchu y záfráſował śię ſam w ſobie/ y płákał GrzegŚm 9, 55; Ták iż
ſie iął ſam w ſobie ſerdecżnie fráſowáć HistLan Cv; A dálekoć to
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piękniej będzie iż ſie y ſam w ſobie poćichu vfráſuieſz/ y ſam ſie zá
ſię nadobnie pohámuieſz. RejZwierc 81.

»sam w sobie gryźć się« [szyk zmienny] (7): BielKron 257; Et
quod nunc tute tecum iratus cogitas, A to o co ſie teraz ſam w ſobie
grizieſz. Mącz 343d; GórnDworz D7, Ff5v; Bo á co ieſt gorſzego/
iedno że ſię trapiſz á gryźieſz ſam w ſobie z cudzego dobrá [te
cruciari alieno bono]/ ktorego tobie ábo przyrodzenie/ ábo leniſtwo
niedáło? ModrzBaz 65v; tedy ſie ſam w ſobie grzyść y wielce
ſmućień być pocżął. SkarŻyw 172; PaxLiz B2.

»sobie lubować« [szyk zmienny] (7): OpecŻyw 10; GlabGad
I3v; vźrzał Ewę á oná chodzi po Ráiu lubuiąc ſobie BielKron 1v; A
obcy w iego pracy ſobie lubuie. KochPs 168, 179; NiemObr 16;
BLuſcżu przebuyny/ [...] Roſkłáday piękne liśćie lubuy ſobie Przy
tym tu grobie. KlonŻal Dv.

»w (a. na) (po)śmiech itp. sobie obracać; na pośmiech sobie
brać« [szyk zmienny] (9:1): wſſytko ſobie ná poſmiech obrácáią
RejPs 164; LibMal 1554/193v; Dźiś/ nyeſtoćye/ w śmyech yą
[klątwę] ſobye ludźye obracáyą KromRozm II m; LubPs Rv;
Kondycie wam dáli niegodne w poſmiech ſobie nas obrácáiąc
BielKron 202v, 157; RejAp 192; KochPs 19; the [osoby] ktore on
zaletza napoſmiech ſobie bierzecie. PaprUp L4, H2.

»sobie podweselić« [szyk zmienny] (3): Twarz poſrzągła á
gniewna vkazuie cżłowieka ſtatecżnego poki ſobie nie podweſeli, á
gdi iuż weſoł żąday vniego czo chceſz GlabGad N2; HistAl L5;
KochFr 31.

»sobie polubić itp.« [w tym: sobie sam (1)] = complacere sibi
Vulg [szyk zmienny] (45): ſwięta [lege: świętą] cerkiew krzeſciańſką
oblubil ſobie za oblubienicę OpecŻyw 36v; BielŻyw 95; Takom
ſobie był w tym ludźie polubił iako w bracie naſzym WróbŻołt
34/14; Odkupiłes gorę Sion na ktoreyes zlubił ſobie mieſzkać.
WróbŻolt 73/2, I7; RejPs 199v, Ff7v; KromRozm I D2v; LubPs
gg3; Leop Deut 18/6, Is 42/1, Mar 1/11; BielKron 59; Bo ieſli co
nowego ſobie ulubuią/ Wedle tego za cżaſem potym ſwiat buduią.
KochSat B3v, B2v; RejPos 43, 159, 195v, 231v; Bogáctwá y
roſkoſzy/ ſobie vlubili HistHel B; BudBib Ps 17/18[20]; CzechRozm
28, 103v; PaprPan Bv, H3, Ff3v; KochPs 6, 68, 98, 118, 186, 198;
CzechEp 33, 65, 67; KochFr 91, 118; PudłFr 61; ArtKanc K12;
GrabowSet P2v; Tenći ieſt Syn moy miły/ w ktorymem ſię vkochał.
(marg) ktoregom ſobie vlubił. (–) [mihi complacui] WujNT Matth
3/17, 12/18, s. 203 marg; CzahTr [D2]; KlonWor 21.

»sobie rozkoszować itp.« [szyk zmienny] (57): Owſſem ſobie
będę roſkoſſowáł doznawſſy miłoſierdzia twego RejPs 44, 52v, 96v,
116v, 125, 133 (9); poſpolicye ſynowye v oycow ſwych áni
doſypyáyą/ áni theż názbyt ſobye roſkoſſuyą. GliczKsiąż F3v, E7v;
LubPs C3; Iedno w tych kwiatkoch chodząc ſobie roſkoſzuię.
RejWiz 20v, 114v, 115v, 167; RejZwierz 64v; Suavior, Cáłuyę/
roskoſzuyę ſobie. Mącz 424c; A ná to też ieſt ſtworzon [człowiek]/
áby Pan miał cżeść á chwalę z niego/ á roſkoſzował ſobie nád nim
RejAp 1, BB4, 160v, 175v; Thák iako tu o nich Prorok powiáda/ iż
máią záſię wſtáć w rádośći/ á roſkoſowáć ſobie s tym nowo
zyáwionym krolem ſwoim. RejPos 27v; wilk on okrutny iáko chce
á iáko mu ſie zda/ thák ſobie roſkoſzuie miedzy nędznemi
owiecżkámi onemi. RejPos 124; Azaſz tu ſobie nie może vroſ-
koſzowáć ſtan ludzi wielkich [...]/ gdy vſłyſzą ony pewne przy-
wileie ſwoie RejPos 175, 26v, 74v, 100v [2 r.], 104, 122v (27); á
owſzem ſobie iáwnie roſkoſzuiemy w złoſciach ſwoich RejZwierc
261v, A4v, 1v, 32v, 77v, 113v, 176v, 261v.

»rozpaczać itp. sobie, w sobie« [szyk zmienny] (8:1): [Judasz]
porzuciwſſy ony pieniądze ſrebrné w koſciele/ roſpacżywſſy ſobie
ſſedl ij obieſil ſie OpecŻyw 118, 96; PatKaz III 126v; GliczKsiąż G;
BielKron 113v, 316; Skarżyw 263; Przyidźie zwątpić iśćie/ y
roſpácżáć w ſobie GrabowSet K3v; Nic nie roſpacżam o łáſce
twoiey ſobie. CzahTr B2.

»sobie styskować itp.« [szyk zmienny] (13): OpecŻyw 13, 36,
159; aż ſobie ten chory pocżnie wielmi ſtyſkowaćz ForCnR D3;
BielŻyw 18, 41; RejPs 189; RejKup n2v [2 r.]; W Thym cżáſie

wſſcżęło ſie ſſemránie ludzi przećiwko Pánu/ nieiáko ſthyſkuiącżych
ſſobie [dolentium] dla wielkiey prace. Leop Num 11/1, 4.Reg 10/32;
Iż ſobie pan Chriſtus vtyſkuie ná Filipá CzechEp 140; PudłFr 5.

»sobie tesknić itp., cknąć itp.« [w tym: sam sobie (1)] [szyk
zmienny] (39:15): Iedney chwile rybitwowie/ Iuż byli zecknęli
ſobie: Iże nic nie vłowili BierEz I2v; Wdowá rychło po pogrzebie/
Vteſkniłá ſámá ſobie: A zá mąż idź wolą miáłá BierEz R4v, I2v, I3,
S3v; aliż ią ijnſſé panijé cieſſyly/ aby ſobie w ſmutku nie ſteſknila.
OpecŻyw 110v, [80]; PatKaz III 126v; FalZioł V 18d; abychmy
ſobie nic niecknęli wſprzeciwnoſciach naſſych RejPs 91, 177;
RejJóz I6v, N8; RejKup q8v; Diar 44; GliczKsiąż G3, N2v; LubPs
H3 marg; pocżął ſobie Pan cknąć á ſtyſkowáć [taedere] nád
Iſráelem Leop 4.Reg 10/32, Iob 9/21, Mar 14/33; RejAp 125v, 135,
155v; nie cknęli ſobie nic w żadnym niebeſpiecżeńſtwie ſwoim.
RejPos 314, 75, 127v [2 r.], 330v; RejZwierc 199; CzechRozm
113v; KarnNap Ev; Oczko L3v; SkarŻyw 211, 333, 392, 473, 509,
582; ReszList 164; KochPieś 9; bo po tobie Serce záwżdy teſkni
ſobie. KochSob 63; GórnRozm D2v, Kv; ActReg 32, 48; GrabowSet
B2; Kanon Apoſtolſki iedennaſty każe ſrodze káráć te wſzytkie/
ktorzy przed końcem [mszy] wychodzą/ iákoby teſkniąc ſobie ná
ſłużbie Páná ſwego LatHar 121, 605; WujNT Matth 26/37, Mar
14/33; SiebRozmyśl I3; KlonFlis B; KlonWor 43.

»sobie umiłować« (5) RejPs 178; przenioſł nas w kroleſtwo
ſyná ſwoiego/ ktorego on ſobie nádewſzytko vmiłowáć racżył
RejPos 53v, 192; RejZwierc 19; SiebRozmyśl Bv.

»sobie upodobać itp.« = complacere PolAnt [szyk zmienny]
(34): A práwieś ſobie vpodobał/ więcey fálſz á niſzli prawdę RejPs
78, 31v, 71v, 90, 189v, 199v; Vpodobay ſobye yuż cżás moy
wſſechmocny Pánie/ Abyś [...] LubPs L2, O2v, ff2v; BibRadz Gen
13/9, 1.Reg 18/22, 1.Par 28/4, Ps 132/13, 14; káżdy z nas [...]
około vpodobánia ſobie cżłowieká/ ma ſwe oſobne widzenie
GórnDworz C4, C4, E8v, K6v, Ll8, Mm2; RejPos 41, 42v, 43, 49,
228; y s tego y z owego wirſzyká możeſz ſobie co vpodobáć á do
pámięći przykowáć. RejZwierc 209, 33; CzechRozm 214v; ReszHoz
138; PudłFr 68; PowodPr 36; cudownym ſpuſzczenim ogniá ná
ofiáry/ y obłoku máieſtatu ſwego/ kośćiol on ſobie vpodobał.
SkarKaz 453b; CiekPotr 28.

c. O stanach fizjologicznych (105): Inhalare popinam, Odrzigáć
ſobie od obżárſtwá. Mącz 312b.

Zwroty: »sobie odpoczynąć itp.« [szyk zmienny] (52): BierEz
A2, B, Q3; RejPs 62, 206; RejJóz L; RejKup e4; MurzHist E4;
LubPs hh; Ty dni [wolne od sądów] [...] ſą vſtáwione/ áby ludźie od
kłopotow práwnych ſobie ſpoczynęli GroicPorz o4; Aby ſobie po
pracy wdzyęcżnie odpocżynął RejWiz 31; Teżeś tu iákiś cżyściec
wſpominał nieboże/ iż ſobie tám nędznicżek odpocżynąć może
RejWiz 163v, 109; BibRadz Gen 18/4; OrzRozm P, R2v; Amurat to
bacżąc odpocżynąwſzy ſobie/ roſkazał wſzytkim rázem ku ſzturmu
iść BielKron 248, 259; Recumbamus hic paululum Odpoczniemy tu
ſobie trochę. Mącz 70c, 259a; tu troſzkę pan Kriſki przeſtał iákoby
chcąc ſobie odpocząć GórnDworz Ll3v, Ov, Ff8v; RejPos 42, 262v;
A potym ſie położiſz roſkoſznie ná onym łożecżku ſwoim ná
kthorym ſobie odpocżywáć będzieſz RejZwierc 162, 115v, 136 [2
r.], 142, 149v, 158v (10); BielSpr 16v; ModrzBaz 47, 119;
KochDryas A2v; Oczko 20v; SkarŻyw 285, 324; CzechEp 363;
GOśćiu/ ſiądź pod mym liſćiem/ á odpoczni ſobie KochFr 43;
KochSz C3v; ReszList 167; Pod weſołym drzewecżkiem ſobie
ſpocżywáiąc/ Vćieſznym gardłkiem ptaſzki ſłyſzałem śpiewáiąc
WisznTr 11, 17; PudłFr 27; ábyś w koronie téy wolnéy y ty
królowáć mógł/ y my iuż pogrzebieni ſpokoynie odpocżywáli ſobie.
OrzJan 100, 42, 45.

»spać itp. sobie« (4): Szcżeſćie niegdy dźiećię vzrzáło/ Ktore
ſobie nád ſtudnią ſpáło BierEz K; Vſſnąłem był cziſzie ſobie RejKup
p6v; RejZwierc 227v; KlonŻal C4.

»sobie wytchnąć itp.« [szyk zmienny] (10): BibRadz Ex 23/12;
OrzRozm P; BudBib Esth 9/22; PaprPan Dd; WisznTr 31; ActReg
155; Vlży Pánie ćięſzkośći [mojej duszy]/ Zaby ktorego dniá ſobie
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wytchnęłá GrabowSet C4v; Iuż go [konia] téż wyzwolono z
woiennych trudnośći/ Aby ſobie wytchnąwſzy znowu nábrał kośći.
WyprPl B4; LatHar 181; Cżłek z bydłem w gołym polu śmiał ſobie
oddycháć RybGęśli B2.

α. »sobie« przy czasownikach z przedrostkiem pod-, nad- (40):
Leop Matth 13/26; OrzRozm P; GórnDworz S5; Gdy iuż ſobie pan
młody podroſcie [...]/ áby ſie wżdy nie wyrwał ledá iáko iáko wilk s
ſieći RejZwierc 16; ZE Gdańſká Flis wędruiąc/ gdy ſobie nád-
chodźił [= zmęczył się chodzeniem]/ Stąpił we wśi do kárczmy
KochFr 134; Tym [winem] gdy ſobie podráżę/ to wſzytki fráſunki
Vſną ze mną PudłFr 52; IVż ſobie podrobiwſzy [...] po dwu y
trzydzieſtu lat rzemięſłá mego káznodzieyſkiego/ [...] zámykam wiek
moy SkarKaz )(2; A czy iuſz podſzálawſzy ſobie, gdy ná oczách
Twych będźie, obaczy ſię. CiekPotr 89.

Zwroty: »sobie podpić itp.« [szyk zmienny] (25): BierEz D4; á
gdy ſobie podpiją tedy podleyſzego [wina] każe przynaſzać
GlabGad G; RejRozm 395; GroicPorz mm; RejFig Ee3; BielKron
235; Domum bene potus seroque redieram, Póznom prziſzedł do
domu/ dobrze podpiwſzy ſobie. Mącz 316b; GórnDworz Q4v;
PaprPan T4; ModrzBaz 52; SkarJedn 346; MWilkHist g [2 r.];
StryjKron 482; KochFr 103; WerGośc 223, 224; BielSjem 23; á ták
rádzę tobie/ Abyś záwżdy podpijał co narániéy ſobie. PudlFr 24,
24; Compotor – Zemma [lege: ze mną] ſobie podpyiaiący. Calep
229a, [1015]a; KochPij C4; WujNT Ioann 2/10; KlonWor 36.

»sobie podstarzeć« [szyk zmienny] (4): Exolata virgo, Pánná
ktora ſobie podſtárzáłá Mącz 262a, 92b; TErazby zemną zygrywáć
ſię chćiáłá/ Kiedyś niebogo ſobie podſtárzáłá. KochFr 6, 62.

3. »sobie« w połączeniu z czasownikiem sugeruje, że czynność
została podjęta bez wyraźnego celu, przebiega w spokoju i sprawia
podmiotowi przyjemność; z punktu widzenia autora wypowiedzi
wyraża sens ‘to rzecz nieważna’ (337): BierEz Bv; GlabGad K5v;
WróbŻołt 103/12; RejJóz I8v; BielKom A4; Pitheus/ pusćił tę był
ſlawę miedzy ludzie o Thezeuſye bękarćie żeby myał być ſynem
Neptunuſowym Bogá yáko Poethowye ſobye bayą Morſkyego
GliczKsiąż B5v; Zye ſobie ſmácżny kąſek á bárzo mu zdrowo
RejWiz 54v; [król opilstwa] vwiązány do ſtołká łáńcuchem. [...]
Kołyſze ſobie głową y tám y ſam ſiedząc RejWiz 167, 7, 58v, 64,
142, 166v; iać to ſzcżę goſpodze/ Ale ſobie poćichu ták puſzcżam
po nodze. RejFig Aa6v, Cc4, Ee4; Pcżołecżki latáią/ Bęcżąc ſobye
RejZwierz 130v, 36, 112, 134v; Thego cżáſu Lubcżánie [...] pobráli
okręthy Holánderſkie [...]/ kthorzy ſobie przeſpiecżnie ſtali ná
morzu cżekaiąc wiátru BielKron 408, 352v; Hiasco, Poziewam
ſobie, ciągnę ſie. Mącz 156b, 49d, 132a, 198d, 259a, 402d, 432c;
OrzQuin Y4v; widamy [...] v bogacżow ſwiátá tego/ iákie oni ſobie
roſkoſzy á krotochwile ſtroią RejAp 176v; [Herod] nic inſzego nie
cżynił/ iedno ſobie z oną pánią y z inymi pochlebcámi ſwoimi pił/
ſkakał/ triumphował RejPos 322v, 100v, 122v, 327; To ſobie z oną
roſkoſzą náſieieſz ziołek potrzebnych/ rzodkiewek/ ſáłatek/ rzeżu-
ſzek. RejZwierc 107v; á on [tj. pustelnik] ná okrutney wyſokiey
ſkále ſiedzi zwieśiwſzy ſobie ná doł nogi ſwoie/ á páthrzył ſobie ná
ono miáſto RejZwierc 174v, 5, 54v, 77v, 88, 113v (12); Izali nas ná
to Bog wzywa? [...] ábyſmy my nic dobrego nie cżyniąc ták ſobie
proznowáli? CzechRozm 215; PaprPan S4v; SkarŻyw 346; Stryj-
Kron 432; Ia ſobie brząkam w ſtronę/ Pieśń przyśpiéwáiąc onę
KochFr 47, 61; Komu ſie náſzá ſpráwá podobáć nie będzie/
Niechayże gdzie chce idzie/ tám ſobie zágędzie. BielSjem 11;
ReszPrz 89.

cum imp (20): BierEz B3v; o pyeniadze [...] niech ſobye snym
mowy ktori przedal LibLeg 10/59v; Pijze ſobie wlawſchy zapiecz
RejKup c7v; Ieſli temu niewierzyſz/ weyrzy ſobie w twoie właſne
kxięgi/ y tzytay. KrowObr 216v; RejZwierz 58v; RejZwierc 10;
WujJud 136; trwayćie tu ſobie [Sedete vobis] z osłem BudBib Gen
22/5; MWilkHist K4; NiemObr 173. Cf Zwroty.

Zwroty: »sobie igrać itp.« [w tym: cum imp (2)] [szyk zmienny]
(20): Dziećię iedno ſobie igráiąc/ Biegáło motyle łápáiąc BierEz
L3; RejWiz 24v, 140; Wilcżek ſobie po leſie ſkacżąc poigrawa.

RejZwierz 120, 115v; BielKron 271, 352v; Congrum istum magnum
sinite aliquandiu in aqua ludere, Niechay ſobie w wodzie pogra
Mącz 63b, 172a; RejAp 197v; podobni ſą ku onym dzyeciom
igráiącym ſobie ná rynku RejPos [308], 330v; RejZwierc 15 [2 r.],
113; ták lekko ſobie Krześćiány wſzyſtkié ważą/ że téż rozlewánim
krwie náſzéy poigrywáią ſobie iáko chcą OrzJan 70; WitosłLut A2;
Po drzewie ptaſtwo igra ſobie wártkie. KlonFlis C2, E3v; Klon-
Wor 23.

»mieć pokoj sobie [cum imp]« [szyk zmienny] (2): A ty
zwodźca leżąc w grobie Miey tám pokoy dobry ſobie. MWilkHist
B4v, I3.

»sobie rozmawiać itp., gadać« [szyk zmienny] (14:7): Chodzień
ieden gdy w drogę śpiał/ Idąc táko ſobie gadał: [...] BierEz L3; O
tey [tj. prawdzie] będzyewá mowić tám ſobie powoli RejWiz 40;
álić dwá mężowie/ Siedząc o ludzkich ſpráwách rozmawiáią ſobie.
RejWiz 126v, 25v, 39; RejFig Dd3v; OrzQuin H2v; ſzli z Ieruzalem
do Emaus/ rozmawiáiąc ſobie o dziwnych ſpráwach męki y z
martwych wſtánia Páńſkiego RejPos 110v, 104; Iuż ſie tu do nich
[do zgodnego małżeństwa] wſzyſcy kupią/ iuż tu z nimi ſobie
nadobne rozmowki máią RejZwierc 32; s cżeladką ſobie pomowić/
pożártowáć/ pokrothofilić. RejZwierc 164, 80, 175, 198v; HistHel
D3v; CzechRozm 88v; MWilkHist Ev, I4v, K3v; GórnRozm N3v;
Powiem ná nie co oni ſobie rozmawiáią ZbylPrzyg A4v.

»siedzieć itp. sobie« [w tym: cum imp (4)] [szk zmienny] (55):
rozmyślał śiedząc ſobie/ O tey niewiáſty żáłobie. BierEz Q4v;
Siadſzy ſobie tákoż záſpał. BierEz L3v, C2v, D2, D2v, K, S;
widźiało ſie mu niepoc̄eſno iże ſobie ſwiebodnie ſiedli ForCnR
C4v; RejJóz G3; bys był ſdrowſy pewno. Bych wa ſobie
poſyedzyala RejKup h4; GliczKsiąż G7; Azaſz to nie pięknieyſza
bywa krotochwilá/ Sieść ſobie s kilkiem oſob kiedy wolna chwilá.
RejWiz 17, 20v, 47, 54v, 75, 107v (9); RejFig Aa7, Bb2; RejZwierz
6v, 126v; śiedź ſobie ſpokoiem w ſwey kráinie broniąc ſie káżdemu
ktoby iáki gwałt chćiał cżynić BielKron 227v, 182v; Considitur
impersonale, Siádło ſie/ vſiedli ſobie. Mącz 379a; Prot A3, B;
RejPos 74v, 263v, 316v; Nuż náchodziwſzy ſie po ſwym poboż-
nym goſpodárſthwie/ iuż theż ſobie w ciepłey izbie vſiędzieſz
RejZwierc 111v, 13, 110, 164, 172v, 175v, 251; MycPrz I C3v;
CzechRozm 182v; ſpokoynie ták żywie ſiedząc ſobie w domu
PaprPan K3v; MWilkHist E2, E3v; KochSz A4; á oni w kárcżmie
iuż byli záśiedli ſobie dobrze w rząd. WerGośc 219; PudłFr 20,
31; LatHar 347; RybGęśli B3v; KmitaSpit C; KlonFlis D3, Hv;
KlonWor 14, 78.

»sobie śpiewać itp.« [szyk zmienny] (12): LubPs A5v, gg3v;
Zydowie [...] weſołe ſobie pioſnki zácżynáli. Leop 3.Mach 6/32;
RejAp 200; GórnDworz H3; RejPos 19v; Ano iedzie ieden weſoło
ſobie ſpiewáiącz RejZwierc 151v, 109v; WujJudConf 186v; Skar-
Żyw 510; CzechEp 413; KlonŻal A4.

»żartować itp., kuglować, (po)krotochwilić, przekwintować,
śmieszki sobie stroić« [w tym: pożartować, pokrotofilić (1)] [szyk
zmienny] (5:3:2:2:1): BierEz K3, RejPs 31; Powiedaſz też iż dzys
ludzie tym żartuią ſobie RejJóz F; Ato maſz koſtki prawdziwe/
Tákież kárky [lege: karty] ſpráwiedliwe/ [...] Pokrotochwilwá ſobye
BielKom F2v; To iuż iáko Miedźwiedzyem/ ſobye im kugluią
RejZwierz 128; lascivio, Pieſzcżę ſie/ Przekwintuyę ſobie. Mącz
184d, 42b, 142c; RejAp 166, 179v; RejPos 331v; RejZwierc 65; iſz
z ich zdrowia y krwie niewinney/ żárty ſobie niewierni pogánie
cżynili SkarŻyw 62.

»sobie żyć itp., mieszkać« [w tym: cum imp (2)] [szyk zmienny]
(16:14): BierEz L5, M5; BielKom G4; Zyẃ ſobie ták pocżćiwie
iáko cżłowiek práwy. RejWiz 81, 43, 44v, 66 [2 r.], 76v, 81, 115v;
RejZwierz 86; RejAp 61; Ten iedno ſobie fortunnie żywie/ Kto w
wolnym ſtanie tu mieſzka poććiwie. RejZwierc 229, 32v, 96, 102,
131, 136v; PaprPan P3, T2, T3, Aa2v; SkarŻyw 440; StryjKron
275, 355; GórnRozm I2v; GostGospPon 169; żywot wieść ſobie
ſpokoyny RybGęśli C2; iuſz był puścił ná targ dom. [...] Práwie w
ten czás gdym ſobie mieſzkał w Miłopolu. CiekPotr 13.
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1) W rekcji przymiotnika (1): Bo gdy ow w wielkim ſtanie
myſląc w łeb ſie ſkrobye/ Tedy ten [tj. uboższy] nic nie myſląc
zawżdy weſoł ſobie. RejFig Aa.

a. Z czasownikiem (też imiesłowem) ruchu (118): Podź zemną
boć nie dáleko/ Pobieżywá ſobie lekko BierEz N2; Chodzę ſobie
gdzie mi ſie widzi BierEz R2, Iv, L3, Ov, O2, Q, S3; átak ſobie
Wodka powolnie s ſtępuie na doł. FalZioł II 1d; LibLeg 10/59v;
RejKup p3; GliczKsiąż H8; białagłowá gdy brwi záfárbuie/ Iuż
więc ſobie w tanecżku buyniey poſkákuie. RejWiz 8; kto ſobie
pływa ná beſpyecżney łodzi/ Ten narychley do brzegu iáko chce
vgodzi. RejWiz 90v; Ten nieborak z roſkoſzy á dla krotochwile/
Iechał ſobie pomáłu/ by mu cżás sſzedł mile. RejWiz 126, 4v, 24v,
26, 46, 48 (17); Leop Num 21/22; RejFig Bb7, Dd3; ORzeł ten
ſobye buyno/ lata pod obłoki RejZwierz 127, 125v; BielKron 466v;
Mącz 44a, b, 346b; RejAp 120v; GórnDworz M, T4 [2 r.]; RejPos
146v, 204, 228, 264v, 267; HistLan B4; Więc toż ſobie poydzieſz
potym do ogrodecżkow/ do wiridarzykow RejZwierc 107v, 83v, 87,
107, 107v, 109v (13); Y wziął Dawid oſzcżep y cżáſzę wodną od
głowy Saulowey/ y poſzli ſobie [abierunt sibi] BudBib 1.Reg 26/12,
1.Reg 26/11, Prov 20/14, Cant 4/6; HistHel D3v; ModrzBaz 140v;
A ták z Zamku we dnie ſobie wyiáchał przęz Miáſto w Krzyżáckim
vbiorze/ y oſzukał wſzyſtkich StryjKron 442, 442; KochFr 15;
KochMRot Cv; KochSz B3; PudłFr 43; GórnRozm A3v; Gdy owo
[bocian] ſobie krocży nád żabińcem/ Iák nád źwierzyńcem.
KlonFlis F3v, D2, E4, H.

cum imp (9): nie bedzieli wola ych thv myeſzkacz niech ſobie
yda kedi bedi bedzie wola ych LibLeg 10/59v, 10/59v; wezmi teras
ſyná twego/ [...] á idz ſobie [vade tibi] do ziemie Moryiey BudBib
Gen 22/2, Gen 12/1, Num 14/25, Ios 17/15, Is 40/9; przy tey tu
mogile [...] Przechodź ſobie podrożniku y tám y ſám śmiele.
KlonŻal C4; Miluchnym ſobie płyńćie ſzumem wody PudłFr 67.

W połączeniu z „sam” (1): Niechayżeć do tego miáſtá ſam ſobie
doiedzie HistLan ktv.

Zwrot: »sobie bujać itp.« [w tym: cum imp (1)] [szyk zmienny]
(30): RejRozpr B4v; GliczKsiąż H8v; Sokoł [...] Teraz iuż wolno
buia gdzyeś ſobie s káwkámi. RejWiz 126, 84v, 103, 122, 150,
194v; RejZwierz 105v, 126; Prot B2; A ći záſię w roſkoſzach [...]
buiáią ſobie iáko ielenie ná zielonych páſtwiſkach ſwoich. RejAp
128, 78v, 186; RejPos 71v, 87, 115, 262, 264v; Káżdy mniema by
miał ták wiecżnie buiáć ſobie. RejZwierc 252, 68, 100, 102, 146,
148, [213]v, 249; [śnie] Vſpi ná chwilę to śmiertelné ćiáło: A duſzá
ſobie niech pobuia máło. KochFr 56; PowodPr 68; KlonFlis B4v.

II. W funkcji wzajemnej: podmiot działa na obiekt i jest
obiektem takiego samego działania drugiego podmiotu, równo-
cześnie lub na przemian (1709):

1. Sytuacja wymaga co najmniej dwóch uczestników (1681):
a. Wzajemność polega na rzeczywistym działaniu lub oddzia-

ływaniu [a → b i b → a] (955):
α. Działający są partnerami (692): Zli ſobie zaźrzą [= zaz-

droszczą]. BierEz Q4, A4v, F3, M2v, O4, R3v, S2v; ony dziátki
náſwiętſſé/ Iezus ij Ián/ laſkawie na ſię poglądali OpecŻyw [27],
142v, 164v; TarDuch A3v; Niedzwiedzie gdy chczą płod mieć
Iakoby ludzie z ſobą legaią FalZioł IV 31c; BierRozm 7 [2 r.]; mnoż
mianowacże dwa przez ſię KłosAlg F3v; Athak wnyey [przyjaźni]
thrwacz bandzimy yakoſzmy szobye przes posly y lysthy naſze z
yego C. M. obyeczaly. LibLeg 7/36v, 6/118v, 7/41, 99, 11/18v, 24 [2
r.], 158; Głęboſći morſkie wołáią náſie dziwnemi głoſy RejPs 63v,
32; tam ze ſzukno miedzi ſſobą roſſdzielili. LibMal 1543/68,
1543/68, 69v; RejRozpr D2; A z kąd tę rzecz pocżąć macie Gdy ſie
ſiebie tak ſromacie RejJóz D6v, B4v, Fv, L5v; SeklKat kv; Czosz
wssythko sthrony vyssey mianovane mayą sobie sysczicz y
spelnycz ZapWar1550 nr 1665, 1548 nr 2667, nr 2668 [3 r.], nr
2669 [2 r.], 1549 nr 1662, 1550 nr 2655 [2 r.] (15); Więċ tu ſobie
dolewaią Grates nunc omnes ſpiewaią. RejKup d2v, b7v, d6, d7v,
e8; HistAl M; LibMal 1550/156v; Są też liſty/ ktore tenze Auguſtyn
z Hyeronimem do ſyebye piſáli KromRozm II q2, a2v; KromRozm

III N7v, P7; BielKom nlb 5; Diar 95 [2 r.]; GliczKsiąż G5v, Qv;
LubPs F2; ieſli ſye obłápiáią/ cáłuią/ częſto rozmawiáią/ k ſobie
vśmiecháią. GroicPorz ll2; tego ſobie pocżćiwi pálcem vkázuią
RejWiz 4v; (marg) Vtrátni gdy ſie s ſiebie śmieią. (–) A nálepiey ich
ſłucháć gdy ſie ieden śmieie Z drugiego RejWiz 68v; Gdy ſie mocno
mieſzáiąc [wiatry] o ſię vderzáią. RejWiz 151v, 5v, 11v, 26, 27, 31v
(14); Thy z Sybą dzielćie z ſobą imienie. Leop 2.Reg 19/29;
Poglądáli thedy po ſobie [Adspiciebant … ad invicem] zwolennicy
Leop Ioann 13/22, 2.Mach 4/34, 12/12, Iac 4/2; OrzList d2v, f2;
KochZuz A2v, A4v; wſzytko ſie poiednáło/ co ſie ſiebie bało.
RejFig A7v, Cc8, Dd3; RejZwierz 52v; tákże ſobie ręce dawſzy/ oni
odeſzli do namiotow ſwoich. BibRadz 2.Mach 12/12, I 2c marg, Iob
40/25, Ioann 13/22, Act 23/14, 21, Eph 4/32; s tąd ſye naydźie co
ktore Woiewodztwo ludu mieć może: á potym Woiewodztwá
niechay między ſobą wyrownáią OrzRozm V3, I4v, O2 [2 r.]; tylko
mąż żenie á żoná mężowi mogli ſie ſobie [nago] okázáć. BielKron
100v; Tákże ći dwá Popieżowie ná ſię klątwy ſłáli. BielKron 187v;
przyzwawſzy ktemu ludzi vcżonych w piſmie ſwiętym z obu ſtron/
áby przyiaćielſkie miedzy ſobą znáydowáli/ iákoby wątpliwi niebyli
w nauce piſma ſwiętego BielKron 206v; cżęſtokroć ty kſięgi
[doktorowie] v ſiebie táiemnie odmieniáli BielKron 230v; Było
krzyku doſyć/ áż ie gwałtem od ſiebie rozwiedzyono BielKron
414v; Byli pierwey Pruſowie ſtárzy z Lithwą iednego ięzyká/ [...]
ále máło ſobie rozumieią dźiś BielKron 436v, 1v, 39, 52v, 57, 57v
(61); GrzegRóżn I3; KochSat A4; Communicant inter se consilia,
Yeden ſie drugiego radźy. Nic przed ſobą nie tayą. Mącz 61d; Non
dissimulanter irati, Nie táyemnie ále yáwnie ſie ná ſię gniewáyą.
Mącz 394d; Mendicorum tesserae, Zebráckie cechy/ znáki po
ktorych ſie oni miedzy ſobą znáyą. Mącz 451d, 46b, 94c, 221b,
378b, 405d (11); OrzQuin H4v, K4v; SienLek Vuu, Vuuv; RejAp
93v [2 r.], 94, 145, 189v; thák ſie s ſobą wſzytki cnothy poplotły/ że
ich rozerwáć trudno GórnDworz I5, M6, M8v, T2, Cc5, Hh8;
HistRzym 87, 97, [118]v; Ali wnet konfekty nioſą/ vpominki ſobie
dawáią. RejPos 306v, 15, 42 [2 r.], 111v, 249v, 302; RejPosWiecz3

98; BiałKat 118v [2 r.]; KwiatOpis [C]2; HistLan F6; KuczbKat
175; Więc ſie tu po piaſku gonią/ więc tu przez ſię ſkacżą RejZwierc
72v; Snadźbychmy lepſzy zyſk ználi/ Bychmy ſobie pokoy dáli.
RejZwierc 231v, 31v, 32v, 41, 49v, 96 (10); ktorzy [psi] ſie
powádźili o onę kość/ kázał potym przywieść Wilká do nich/ oni
pśi niecháiąc ſiebie oſkocżyli Wilká y kąſali. BielSpr 39v, 42, 58,
59, 67v; WujJud 127v; WujJudConf 38; BudBib 2.Mach 12/12;
HistHel B3v; obracáiąc ſye od niego ná śię kiwáią/ śmieiąc ſye z
opiłégo nieboraká. Strum L4v; BudNT Eph 5/1[4/32]; CzechRozm
16, 45v, 46v [2 r.], 165; Stáráli ſię Piotr y Páweł z pilnośćią/ áby ſię
byli poiednáli o krzywdy/ ktore byli ſobie vcżynili [quas mutuo sibi
fecerant] ModrzBaz 64v, 27, 46, 64v, 86, 103, 105; SkarJedn 328;
że ſye té trzy áffekcie [= choroby]/ ták między ſobą zmieſzáią/ że
[...] Oczko 12v, 35v; zſpiknęli ſye z ſobą możni Idumczycy/
Iſmáhelſcy/ Moábſcy/ y Agáreńczycy. KochPs 125, 5, 32, 103; w
pokoiu ſię y miłośći bráterſkiey z ſobą rozſtáli. SkarŻyw 348, 98,
298, 537 [2 r.]; a tam szobye podzyękuyą supelny Saplaty.
ZapKościer 1583/38, 1580/6, 17 [2 r.], 1582/29v [2 r.], 1584/51 [2
r.], 1586/64v, 1588/78v, 1589/87v; [Niemcy i Polacy po walce]
odpoczywáli/ Záś ſię do ſiebie wſzyſcy ochotnie porwáli. StryjKron
642, 46; CzechEp 25, 86, 246; NiemObr 83, 136; KochMRot Cv; W
Koło koniá/ dwie rybie [znaki zodiaku] przed ſobą ſye chronią
KochPhaen 11; KochSz A2v, B4v; ReszList 149; WerKaz 303 [2 r.],
305; KochPam 82; KochSob 56; trzy pary tylko ſtárzy náydowáli/
Ktorzy ſye doſkonále z ſobą miłowáli PudłFr 64, 28, 54, 64; Ná
wſzyſtki zbytki świátá ludzie ſie vdáli/ Co żywo przećiw ſobie
okrutnie powſtáli. BielRozm 4, 5; GórnRozm F4; KochWr 32;
ZawJeft 12; Aphtographa tych listow sobie posyłaią Xiązęta ActReg
182, 13, 14, 41, 104, 147, 167; Calep [263]a, 925b; máią ſie z ſobą
záwſze w Sobotę ráchowáć GostGosp 10, 14 [2 r.]; Phil H2; Iednák
żywſzy zá żywotá z ſobą/ bez śiebie długo żyć potym niechćieli
KochCz A2v, A2v; KochAp 8; OrzJan 56, 58; WyprPl B; LatHar
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735; KołakCath Bv; Szukáią w obycżaiách ſobie podobnego. Tám
grzech y ſwą przewrotność w ſobie wychwaláią KołakSzczęśl A4;
Kto był kto wniosł napierwey ná świát oſtre bronie/ Muſiał mieć
łeb żelázny y hártowne ſkronie/ [...] My to ná ſię nośiemy co on dał
w zwierz ſrogi [tj. broń] RybGęśli B2, B3; Ale bądźćie dobrot-
liwemi iedni przećiw drugim/ miłośierni/ odpuſzczáiąc ſobie
[donantes invicem] iáko y Bog w Chriſtuśie wam odpuśćił. WujNT
Eph 4/32, Matth 27/35, Ioann 13/22, 19/24, Eph 4/32, Col 3/13, s.
782; ná co wſzyſcy pátrzyćie/ iáko ſię z ſobą [czarność żałoby i
jasność świec] bárzo pięknie ſzykuią WysKaz 44, 21 [2 r.], 22 [2 r.],
23; ieſliby która ſtroná Przywileiów y ſpiſów o ſpólnośći vczy-
nionych między témi narody/ ták nam iáko ſobie trzymáć
niechćiáłá/ álbo ieden zoſobná trzymáć niechćiał: [...] SarnStat
1025, 121, 202, 344, 592 [2 r.], 676 (13); KlonKr A4v; KmitaSpit
B, Bv, C6v; PowodPr 56, 65; SkarKaz 4a, 45a, 315b, 381a, 606a,
634b, Ooood; W tym ſię zeſzli ná mieyſce ſobie náznácżone CzahTr
D4v, D3, D4v [2 r.], E2v; Gdy ſię ludźie z ſobą dźielą y wádzą/
naſłábſzy ſą. SkarKazSej 676b, 675b, 690b; KlonFlis Ev; Swiátu
znácżne dwá domy złącżyły śię z ſobą SapEpit A2v; KlonWor 21,
35; PudłDydo A4, B5v; [zaslyvbyli szą sobye pepigerunt Reuchlin-
BartBydg R4v].

Z orzeczeniem w du (10): Iáko iuż ztąd wynidziewá/ Ieśli ſobie
pomożewa. BierEz H3v, Q; RejJóz C7; Nuż poſlie pomozwa ſobię
RejKup cc6, x8, bb8v; BielKom G6v; muśitá miéć między ſobą obá
początek iáki/ od ktorégo náukę ſwą pocznietá. OrzQuin Tv; A ták
moy miły ſwiecie [...]/ Wolę iż ſie powoli roſpráwiwá z ſobą
RejZwierc 270v; Obáſwá ſwych táiemnic ſobie ſye zwiérzáłá
KochPs 81.

Z dodatkowym podkreśleniem wzajemności (83): tedy ſtánęli
oboie przednim ſpołem ná ſię patrzáiąc. March1 A2; Liśiętá ſámy w
iámie zoſtáły/ Społem ſobie przymawiáły. BierEz Mv, Mv; March3

T7; LibLeg 11/12v, 13, 170; RejKup k2; pan Cziechonowski a pan
allexy maią miedzy sobą tho wsistko imienye Nadarzinskie
trzymacz napoly [= razem, wspólnie] ZapWar 1548 nr 2668;
ſlużćye ſobye yeden drugyemu. KromRozm II mv; GroicPorz ii3v;
RejWiz 64v [2 r.], 66, 86, 90, 181; był obłok ćiemny/ á oświecáiący
noc/ thák yż kſobie weſpołek [ad se invicem]/ [wojsko egipskie z
izraelskim] przez cáłą noc przyſtępić nie mogli. Leop Ex 41/20,
Gen 26/31, Ex 25/20, 3.Reg 7/17, Esth 9/19; Więc ſie obá w
ſpolnym żalu ſiebie przeſtrzegáią KochZuz A2v; ſkądże tych pań
ták wiele miewácie? Podobno iże wzaiem ſobie oddawacie. RejFig
Ccv; RejZwierz 74v, 137v; BibRadz Act 23/12; A gdy ná ſię
[Helena i Parys] ſpołu łágodną poſtáwą weyrzeli/ záráźiłá ich ſercá
Kupido BielKron 56, 101v, 199, 209v, 261, 338v, 351, 407;
Reliquum est ut certemus officiis inter nos, To zoſtáwa ábyſmy ſie
ná potym ſobie weſpołek záchowáwáli. Mącz 194d, 224b, 239c,
398b, 481d; RejAp 91v; GórnDworz S6v; RejZwierc 43v, 149,
[193]v; BielSpr 42, 59; KochMon 19; Ieden Luterſki káznodźieiá/
záraz trzjdźieśći chłopow ſłuchał ſpowiedźi/ ktorym roſkazał áby
ſpołem wſzyſcy przed ſobą klęknęli WujJud 89; Spowiedayćie ſie
ſobie ſpołecżnie. WujJudConf 83v; BudBib Esth 14/7; BudNT Act
18/39; Y prozna ieſt o tem nádźieiá/ áby ći Rzecżypoſpolitey w
wielkich niebezpiecżnośćiách ſpolnie bronili/ ktorzi ták nieprzy-
iaćielſkie o ſobie z obopolnie [de sese mutuo] y rozumieią/ y
mowią. ModrzBaz 20, 2v, 3, 33, 64v, 65, 67, 124v; ZapKościer
1583/54; Pánowie Polſzcy y Węgierſcy poſyłáiąc do ſiebie z obu
ſtron częſte poſły/ przymierze ná trzy látá [...] poſtánowili StryjKron
652, 200; KochFr 55; WerKaz 304; PudłFr 62; bo in Pactis stoi, ze
mutuum auxilium tefamilie maią sobie dawac ActReg 5v, 31; Phil
D2; áby tákowé kupce cudzoźiemce/ którzyby krom głównych
Iármárków weſpołek zſobą ſpółem w Krákowie hándlowáli/ á nie z
mieſczány krákowſkiémi/ áby ie hámowáli/ áreſtowáli SarnStat
959, 115, 685 [2 r.], 988, 1022, 1248, 1249; KmitaSpit A3; SkarKaz
634b, 635a; Ludzili wzaiem ſobą: ci dym przedawáli Tamtym; á
támći zásię wiatrem im płaćili. CiekPotr 50; CzahTr D4v;
SkarKazSej 675b, 683b.

W połączeniu z „sam” (12): sami już u siebie w tak wielkiej
nieznośnej żałości pocieszenia jakiego szukamy DiarDop 104;
GliczKsiąż B4; Máią ięzyk kthoremu żadny nie wyrozumie iedno
ſámi ſobie BielKron 294v, 261v, 345v, 385; kthorzy ſámych ſiebie
miedzy ſobą nie rozumieli GrzegRóżn I3, H2; [niektórzy uczeni]
ſámi ſie z ſobą niezgadzáią áni tego co twierdzą rozumieią.
CzechRozm 150v; ModrzBaz 25; ZapKościer 1582/87v; WujNT
642 marg.

Zwroty: »k(u) sobie przyść« = skonsumować małżeństwo [szyk
zmienny] (2): Pirwey niżli ku ſobye przijdzyetá/ Pánu bogu
dzyękowáć będzyetá BielKom G6, G6v.

»zachować z sobą« = utrzymać w tajemnicy (1): Proszę
zachowaymy to tak zsobą. ActReg 98.

1) W rekcji rzeczownika (7): abi naſchi poddany ſwaſchimy
poddanimy y woyewodi vkraynimy wieczey miedzi ſobą otho
przimowienia zadnego niemiely. LibLeg 10/61v; ZapWar 1548 nr
2668; Puśćże wodę po ſtole/ drugim końcem drugą/ Wnet będą
mieć przechadzkę do ſiebye nie długą. RejWiz 113; Wyſtáwá nie
vſtánie w pićiu y w iedzeńiu/ W onych zbytnich pułmiſkach ſobie
przećiwiániu [= rywalizowaniu]. MycPrz I B2; Która [Matka] iuż z
ſynem weſeli ſię w niebie/ O iákąż wżdy poćiechę máią tám dźiś z
śiebie? SiebRozmyśl L; SkarKazSej 675b, 680b.

2) W rekcji przymiotnika (3): Ktore [duchy] ſobie widome ſą
choć ciał nie máią RejWiz 154v; Phil B3.

Z dodatkowym podkreśleniem wzajemności (1): bądźmy ſie
pilni zobopolnie [consideremus invicem]/ ku pobudzeniu miłośći
Leop Hebr 10/24.

αα. Działający podejmują obustronne zobowiązanie (76):
Potym ſie ſtrony zgodziły/ [...] Y przyſzły ku rządney zmowie/
Vdziáłáli pokoy ſobie. BierEz Q4v; A thą wssythke vgode [...]
mayą trzymacz myedzy sobą panovie Russieczczy ZapWar 1550 nr
2666, 1548 nr 2668; LibLeg 10/94, 113v [2 r.], 11/22, 24v, 55, 65v;
Leop Gen 21/27; Włádźiſław Krol Cżeſki y Mátyaſz w Pradze
vcżynili s ſobą zgodę táką/ áby [...] BielKron 396, 14, 15v, 85v,
102v, 103 (20); Mącz 154b, 374d, 481d [2 r.]; KochMon 21, 28;
WujJud 194; WujJudConf 11v; vcżyńmi rychło miedzy ſobą [inter
nos] przymierze BudBib 1.Mach 11/9; ModrzBaz 64v, 105v;
Wedlug pierwſzego kupu ktory miedzi ſobą mieli wyzei napiſany o
dom. ZapKościer 1581/18v; pánowye czyeſzyczowyę mayą polo-
ſzycz tyę sto slotych pánu oſzowſkyemu: tam ſzobye bęndą
powynny podzyękowacz: y sluſzny ſzobye ſzapyſz dacz. Zap-
Kościer 1588/78v, 1579/3v, 1580/4, 12v, 14v, 15v (10); támże
[Witołd z Jagiełą] ſtánowienie z ſobą vczynili tym obyćzáiem/ [...]
StryjKron 512, 200, 467, 512 [2 r.]; ſą y ći ktorży ſię frymárczą z
żonámi/ y pacta miedzy ſobą czynią/ poki ieden drugiego żonę ma
trżymáć v śiebie GórnRozm D; ActReg 107; GostGosp 46; Phil
C2v, O4; Iż między ſobą [inter se JanStat 442] vczynili dóbr
dźiedźicznych wieczną y nie odezwáną zamianę SarnStat 685
[idem 1248], 288, 1164, 1165, 1175, 1248, 1271.

Z dodatkowym podkreśleniem wzajemności (6): MetrKor 46/
175; then tho zapisch ktory myely z sobą spolnye dopusczily
kasovacz. ZapWar [c. 1532] nr 2516; pamietayacz na slivb y na
przirzeczenie nasche Ktore mami na obie ſtronie miedzi ſobą
LibLeg 11/63; BielKron 100; ModrzBaz 103; co [tj. unię] sobie
zobustron ci Zacni Polski y Litewski narodowie [...] pozyteczne
przyznali, y to pieczęciami, przysięgami [...] warowali Act-
Reg 40.

ββ. Działający są rozmówcami (131): Ięli o rzecżách rozma-
wiáć/ A gadki ſobie zádáwáć. BierEz C3v, F3; Co ſie ią [złą
niemocą] więc klną chłopi kiedy ſobye łáią RejWiz 62, 33v; Szepſą
ſobie łotrowie RejFig Cc2v, Cc6; BibRadz I 143d marg; OrzRozm
B2; Iam susurrare audio civem Atticam esse hanc, [...] A yuſz
miedzy ſobą ſzepcą yáko by wrzkomo rodźiczką tá miáłą [!] być.
Atenieńską. Mącz 435d, 87a; álić o tym Báby Plotą z ſobą ná
Rynku Prot C3v; By o żeláznym wilku o niey [zgodzie] ſobie báią.
RejZwierc 250v, 50v, 147, 154, 160v, 229v; Co to zá rozmowy
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maćie? Ktore ſobie roſpráwiaćie. MWilkHist I4; SkarKaz 80a; Klon-
Flis F4v.

Z orzeczeniem w du (9): [Elżbieta i Maryja] pocżęlaſta s ſobą
gadatz ij rozmawiatz OpecŻyw 11v; KromRozm II y3; Ale niżey o
tym z ſobą mowić będźyewa. KromRozm III M; BielKom F2v, F6;
KrowObr 240v; y ſam Krol ná koniec zginie: iákoſtá teraz między
ſobą gadáłá OrzRozm Lv; CzechRozm 224v; nie łáiewá ſobie.
ZbylPrzyg B2v.

Z dodatkowym podkreśleniem wzajemności (8): HistAl F2v;
RejWiz 73v; BibRadz Mar 8/16; Dictitare in sermonibus, Rozmá-
wiáć s ſobą weſpołek Mącz 86c; A gdyż oni dwá ſynowie ſiedząc
podle ſiebie o ſwey młodośći ſobie weſpołek powiádáli: tedy [...]
HistRzym 131; podobni ſą ku onym dzyeciom igráiącym ſobie na
rynku/ ktore ſobie mowią weſpołek/ iż grálichmy wam ná
piſzcżałkách nie ſkakáliſcie RejPos 308, 273; SkarŻyw 243.

W połączeniu z „sam” (5): BierEz P3; Leop Luc 4/36; tedy ſię
kápłáni rádzą ſámi z ſobą [cogitant ad seipsos] gdzieby ſię vćiec z
báłwány ſwemi. BudBib Bar 5/47; WerGośc 268; A oni ſię tym
więcey dźiwowáli/ mowiąc ſámi ku ſobie: Y ktoż może być zbá-
wion? WujNT Mar 10/26.

Zwrot: »z sobą rozmawiać itp., gadać itp.; rozmawiać itp., rzec,
gadać miedzy sobą; mowić itp., powiedać itp, rzec sobie; mowić,
rzec k(u) sobie; mowić do siebie« = dicere ad invicem PolAnt,
Vulg; inter se loqui HistAl; colloqui a. loqui ad invicem Vulg; ratio-
cinari ad invicem PolAnt; inter se conferre a. fabulari Mącz [w tym:
gadać i rozmawiać (1)] [szyk zmienny] (48:5;18:3:1;12:8:6;4:2;1):
BierEz P3, Qv, Q4v, S3; OpecŻyw 11v, 35, 164v; HistJóz E4; RejPs
71v; Rozmawia tu z ſobą troiáki ſtan Pan/ woyt proſty/ trzeći z nim
Pleban. RejRozpr Av; Bo nicż ſobie nie mowią iedno narzekaią
RejJóz G7, A4v, D6, I7v; ZapWar 1548 nr 2668; RejKup b4v, v4v;
HistAl F2v; MurzNT Luc 24/32; KromRozm II y3; KromRozm III
M; BielKom F6, F2v; GliczKsiąż H8; GroicPorz ſ4; KrowObr 240v;
Rozumiem żeſcie o tym tu ſobie mowili RejWiz 75v, 39; Leop Luc
4/36; RejZwierz 126v; BibRadz Mar 8/16, Luc 24/32, Ioann 10/20;
OrzRozm B3v, Lv, M; Luterowi towárzyſze/ rozmowiwſſy z ſobą
dáli táką odpowiedź BielKron 208v, 54v, [852]v, 193, 238v, 313 (9);
Mącz 27d, 61d, 65b, 84c, [195]b, 172a; KwiatKsiąż I; OrzQuin
Aa5; GórnDworz M7v, T2 [2 r.], Cc5v; Vſlyſzawſzy to oni/ rzekli
miedzy ſobą: Co mamy cżynić HistRzym 114, 80v, 96v, 130, 131; A
gdy to vźrzeli oni drudzy/ ſzemráli mowiąc ku ſobie/ iż [...] RejPos
348v, 28v, 80v, 110v, 111, 111v [3 r.] (13); RejZwierc 151;
KochMon 28; MycPrz I C4v, II Av, A4, B3v; CzechRozm 10v, 164v,
224v; Názáiutrz obá ſobie ſen powiedzieli SkarŻyw 252; MWilkHist
G3v, I3, K3; WerGośc 268; O tym ieſzcże tu z ſobą śioſtry
pogadaymy BielSjem 30, 9, 15, 30; ArtKanc F15; WujNT Mar
10/26, 16/3, Luc 24/32, Act 26/31, Eph 5/19; SarnStat 410; Ciek-
Potr 44, 56, 78; CzahTr Ev; SkarKazSej 662b; ZbylPrzyg A4v.

β. Działający są przeciwnikami (przy udziale wielu uczestników
niektórzy z nich pełnią tylko jedną funkcję bez działania wzajem-
nego) (259): gdy vźrzáłá kury/ Oni ſobie drą káptury BierEz I;
Gruſzká z iábłonią z rozmowy/ Doieżdżáły ſie ſłowy BierEz L4v,
S2v; FalZioł IV 3c, 21c; GlabGad F; MiechGlab 66; LibLeg
11/85v; RejJóz G5; RejKup d8; Gdy ták walcżyli s ſobą [Pugnatum
est … inter eos] Samſon zabit od Bitirioná HistAl B8, B2v, L8v,
M2; KromRozm II q3v; KromRozm III O3; że głádkosć s cnotą w
yednym gmáchu zgodzić ſie nye mogą záwſſe/ vſtháwicżnye ſie
myedzy ſobą kąſáyą. GliczKsiąż P7v; GroicPorz ſ4; A tym więc
ſobie grożą/ ſtłukł mi on iednego/ Aleć mu ich ia ſtłukę áż do
dzyeſiątego. RejWiz 172v, 94v; pewnie ći tám Krołowie boiewáli
przećiw ſobie [pugnaverunt … contra se] Leop 4.Reg 3/23, Deut
25/11; OrzList i2v; RejZwierz 117v; BibRadz Act 19/38; áby byli
wyſádzeni s káżdey ſtrony po trzech mężoch wielkich nazac-
nieyſzych/ á cżynili [= walczyli] zá wſzytek lud s ſobą. BielKron
101v; Thowarzyſz iego [...] niechciał mu dáć zá wygrane/ ſkárżyli
ná ſie przed vrzędem BielKron 341v; tákże [Polacy i Tatarzy] ná ſię
ſtrzeláli przez Wiſłę BielKron 374v; Zwaſnili ſie przećiw ſobie

Kárzeł cżwarty Ceſarz/ Krol Cżeſki/ á Ludwig krol Węgierſki
BielKron 375, 59 [3 r.], 83v, [842], 100, 105v [2 r.] (49); GrzegRóżn
M3; Prot C2v; Inter se arietes diversis cornibus incursantes, Bárány
ſie międzi ſobą tłukáyą. Mącz 74c, 48d, 74d, 87a, 225b, 357a, 379c;
Prot C3; GórnDworz Dd5; HistRzym 80, 81v, 105v; RejPos 309;
Dwá ſporni wilcy o ſię ſie nie kuſzą RejZwierc 228v, 24, 46v, 70,
72v; BielSpr 10, 59v, 60v, 61 [2 r.]; KochMon 28; RejPosWstaw
[412]; ModrzBaz 57, 63 [3 r.], 71v, 111; cżynić igrzyſká pocżęli/
goniąc do ſiebie z drzewy SkarŻyw 167, 87; drudzy z kuſz do ſiebie
ſtrzeláiąc/ obiedwie Woyſká do bitwy pobudzili. StryjKron 175,
390; CzechEp 232, 258, 405; kiedy nie tylko dwáy/ ále y trzey
zárázem obieráni bywáli/ o Papieſtwo ſię między ſobą ſwárząc
NiemObr 178, 32; te śiedm miaſt ſwárzą ſię z ſobą o rodzay
[= miejsce urodzenia] Homerow. KlonŻal B4v marg; Potym ſie
ćicho z obu ſtron ſkradáli/ To ſtąd/ to z owąd ná ſię przymierzáli.
KochSz B, A4; ReszPrz 66 marg; Bo ći náſzy mężowie ten obycżay
máią/ Iż ſwe miecże y zbroie ná ſię obracáią. BielSjem 22;
KochPam 80, 85; GórnRozm M3v; pod Koronowem/ Dwie
woyſcze z ſobą czynią [= walczą] obyczáiem nowem KochProp 10,
9 [2 r.]; ActReg 182; Calep 223a; Phil K, Q4; iż w kupowániu Zup
Truchlá/ Henzel/ Buttá/ [...] między ſobą mocnie ſie práwowáli
[vicissim … litigaverunt JanStat 34] SarnStat 370, 117, 120, 1299;
Iuż hárcem ná okopy ſobie nádieżdżáli. KmitaSpit B2, B2v, B4v;
PowodPr 13, 34; SkarKaz 5a; CiekPotr 78; CzahTr D3v, Ev [2 r.],
E3v; Niech ćię pánny vczćiwé wydźiéráią ſobie GosłCast 12;
bośćie zwiázáni y ſpoieni iáko członki w iednym ćiele/ ktore ſię
nigdy z ſobą tárgáć nie mogą. SkarKazSej 671b, 671b, 694b;
KlonFlis F4v.

Z dodatkowym podkreśleniem wzajemności (11): Ci ptaczy [tj.
gołębie] z przyrodzenia barzo ſie miluią/ á wſzakoż o gniazda
ſpołem zſobą walcżą FalZioł IV 21c; RejKup f3; Ieden tu v
drugiego ſobie wydzyeráiąc/ Latáiąc po powietrzu/ á ná ſwiát
podáiąc. RejWiz 167v; Litwá s Pruſy Krzyżaki wielkie walki wiedli/
z obu ſtron wielkie ſzkody ſobie cżyniąc. BielKron 367v, 255; Mącz
229d; RejZwierc 258; Co [Grecy i Trojanie] [...] dusze miedzy sobą
wzajemnie gładzili KochMon 23; iáko konie bez wędźidł y
munſztukow bijąc ná ſię/ zębámi y kopytámi ſpolne ſobie rány
zádawáiąc [inferentes et accipientes invicem vulnera]/ [...] Modrz-
Baz 71v; ſmiele do ſiebie z obudwu ſtron brnęli. StryjKron 622;
Ieden pod drugim zamki gwałtem ſobie bráli BielSen 17; Bo to
oboie [tj. ciało i duch] ſpołu ſię ſobie ſprzećiwiáią [sibi invicem
adversantur] WujNT Gal 5/17.

W połączeniu z „sam” (32): BierEz I; FalZioł IV 25b; HistAl
H8; Leop 2.Par 20/23, 4.Esdr 5/9; BibRadz 4.Reg 3/23; ſtáłá ſie
miedzy nimi nieprzyiaźń/ ták áż ſie ſami z ſobą długo kołátáli.
BielKron 327, 129v, 335, 341, 350, 396; LeovPrzep Bv; BiałKat
126; Wolą zwierzchni wálcżyć s ſobą ſámi/ Niżli ćiągnąć ná pogány
s námi. BielSat G2v; BielSpr 39v [2 r.]; Confeſsioniſte ſámi przećiw
ſobie WujJud 127 marg, 132v; CzechRozm 113; áby ieſlibyſmy
vſtáwicżnie w pokoiu żyli [...]/ ábo męſtwo náſze niewiędnęło/ ábo
żebyſmy ſámi ná ſię práwic ſwoich nieobroćili [ipsi in nos mutuas
dextras converteremus]. ModrzBaz 109; BielSen 16; KochWr 22;
gdy Krześćiánſcy królowie z Aziiéy ſámi ná ſię/ y ná ſwé mieczá
dobywáli. OrzJan 27; KmitaSpit C6v; PowodPr 14, 46; Lamią ſię y
tárgáią [psi] ſámi miedzy ſobą. CzahTr E; SkarKazSej 675b;
KlonWor 10.

1) W rekcji rzeczownika (61): ZapWar 1505 nr 2014, 1545 nr
2646, 1548 nr 2668; Mieſzkáiąc krucy z ſowámi: Pocżęli miedzy
ſobą wáśń BierEz P4v; A gdy tak w gniewie mieſzkáli/ Przekory
ſobie dziáłáli BierEz P4v, L4v, Pv; LibLeg 10/61v, 147; gdy iedná
ſtroná [...] náiedźie drugą ſtronę przy ſądźie/ ſłowy nieutćiwymi/
[...] ná then czáś gdy przą s ſobą máią GroicPorz c3v; RejWiz 149v;
vboſtwo popiwſzy ſie/ walki miedzy ſobą wſzcżęli BielKron 331,
127, 179, 206, 218, 224 (10); Qua de re nunc litigatis inter vos, Co
macie zá ſpráwę ná ſądzie miedzy ſobą Mącz 95c, 228c; LeovPrzep
B; RejPos 109v; BielSat Gv; RejZwierc [121]v; BielSpr 38v, 39v;
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KochMon 23; WujJudConf 139v; BudNT Act 28/29; ModrzBaz 27
[2 r.], 63; Dwá Pátryárchowie z ſobą w nieſnaſki zaydą SkarJedn
60; Woyſká Ruſkie y Polſkie przećiw ſobie nád Bugiem z máłey
przyczyny bitwę záczęły. StryjKron 175 marg, 308; Izaż Auguſtyn
z Hieronimem cżęſto między ſobą ſporu/ y ſwáru o niektore rzecży
nie wiedli? NiemObr 175, 121; GórnRozm C3, F3v; niewidzę/
byśćie co inſzego do tychmiaſt z obudwu ſtron odnieśli/ iedno
niechuć/ y waśni przećiw ſobie. KochWr 21; ActReg 57; Phil Q4;
Smierć y żywot cudowną bitwę ſobie ſtáwiły: zbity wodz żywotá/
powſtał żywy. LatHar 360; WujNT 136, Act 28/29; Ieſliby Zydowie
między ſobą reatus, to iest, gwerry czynili, winá ná nie. SarnStat
245, 252; Iáko ći z Zoraẃmi ſię śieką Pigmeowie/ Y nád ſobą
zwyćięſtwa biorą KmitaSpit A2; SkarKazSej 658b.

W połączeniu z „sam” (9): Delfowie ſkaráni byli: Morem
głodem y walkámi/ Ktore mieli z ſobą ſámi. BierEz H2; Turcy
vſłyſzawſzy o iego [Otamana] fortunie/ przyſtáli kniemu niektorzy/
abowiem theż ſámi z ſobą mieli roſtherki á kłopoty BieKron 239v,
184v, 206, 350, 428; ModrzBaz 109; KochWr 22; SkarKazSej 689b.

2) W rekcji przymiotnika (9): BierEz I; bo iuż przed tym byli
[król francuski i cesarz Karol] ná ſię záiuſzeni BielKron 195;
BudNT Act 28/25; niemoże to być/ áby ći ktorzi miedzy ſobą
niezgodni ſą [inter se sunt discordes]/ [...] mogli [...] zgodę y pokoy
poſtánowić. ModrzBaz 27; Turek [...] nicżego więcey nieprágnie/
iedno áby [chrześcijanie] z ſobą byli niezgodni. ModrzBaz 114, 25;
WSzyſcy ludźie obacżayćie/ iák duſzá z ćiáłem boiuie/ [...] nie
będąc z ſobą ſworni/ ćiáło z duſzą odporni. ArtKanc S3v; OstrEpit
A2v; WujNT Act 20/25.

b. Wzajemność polega na usytuowaniu przestrzennym jednego
uczestnika wobec drugiego [a (nie) jest tam, gdzie b, więc i b tam,
gdzie a] (212): ieſtli palce dobrze ku ſobie przyſtaią kiedy ie zciſnie.
GlabGad P2; bo thám były gory bárzo przykre przećiw ſobie [Erant
ipsi montes oppositi] HistAl L; Leop Gen 15/10, Ex 25/37, 36/12;
Nie dáleko rozumu/ [oczy] tuż ſiedzą przy ſobie. RejZwierz 45v;
OrzRozm E3v; iż then rok przychodzą kſobie plánethy nawyſzſſe
Sáturnus z Iowiſzem BielKron 332, 33 [2 r.], 274 [2 r.]; przecż
Ociec s Synem ieſt ieden. Ponieważ obá w ſobie przemieſzkawáią
SarnUzn F2v; iż kiedy Bog tych dwu [tj. boleści i rozkoszy] miedzy
ſobą nieprzyiacioł/ zyednáć á zyednocżyć nie mogł/ że ye ſpiął
wirzchy do ſiebie GórnDworz H8v; Tákże téż Figurá co ią zową
Romboides, która dwie á dwie ſtronie náprzećiwko ſobie ma równé
GrzepGeom F4, D2 [3 r.], D2v [2 r.], D4, F2, F4v [2 r.] (21);
KochMon 31; Niech ſię rozpłyną iáko wody ktore ſię ſobie
rośćiekáią [ambulabunt sibiipsis] BudBib Ps 57/7[8], Ez 41/6; A to
ſą wſzytki znáki/ ktoré wedla śiebie Swym porządkiem ſtátecznie
tkwią w obrotnym niebie. KochPhaen 17; tych [gwiazd] trudno
iednę z drugiéy ná wyſokim niebie Vpátrowáć: bowiém ſye nie
trzymáią śiebie. KochPhaen 17, 12; KochSz A2, A3, A4, B4, B4v.

Z określeniem odległości (46): Ieſt ta rzeka Wolha thrzykroć
więtſza niżli Don, przynamniey thrzy niedziele prętkiey iazdy
miedzi ſobą maiącz MiechGlab 26; złącżáiąc ſie [dwie gory]
przybliżyły ſie do ſiebie iáko ná dwanáſcie łokiet HistAl M3v; Leop
1. Reg 20/3; Thrzy brzegi morzá Mauritáńſkiego á Gránaty ſą od
ſiebie około ſiedmi ſet ſłopniow. BielKron 278v, 227v, 245; Mącz
26c, 154b; Niechay będą dwie Linié proſté/ iednáko od śiebie idącé
GrzepGeom E2, C2v, D2, E2 [2 r.], E2v, E3 [2 r.] (32); rzędy záſie
ſzykowane [...] ſtáwiáli odſiebie ná ſześći ſtop BielSpr 17;
ModrzBaz 103v; Pod Seną [...] ná dwu piędźi od śiebie/ dwie
źrzódle záraz wypadáią Oczko 4, 4, 9v; Kápłan z Rycerzem á
obádwá biali/ Iedno przez ieden plác od ſiebie ſtali. KochSz B2v.

Ze wskazaniem strony usytuowania: czym (7): Myala laſki
oſſowe dwye y obraczala ye do ſzyebye thelem LibMal 1544/85v;
RejWiz 10v; dwie [Gracje] ocżymá do ludzi/ á trzecia styłu twarz
miáłá/ grzbiety do ſiebie. BielKron 22, 192, 425; Może theż być
tákowy Ordynek y o dwu cżołách/ [...] ktore od ſiebie máią tyłmi
ſtać z drzewy BielSpr 32v; parę niedźwiedźic drudzy przyznawáią:
któré grzbiety do śiebie ſą poſtánowioné KochPhaen 2; A iák

[bliźnięta niebieskie] ſą obrocone twarzámi ku ſobie/ [...] Pax-
Liz C2.

1) W rekcji rzeczownika (13):
a) Nieosobowego [w tym: granice (4)] (12): zebichmi wedlug

prziyaczielskiej rzeczi miedzi sobą granycze ſlvſzne vczinyly
LibLeg 11/85v, 22 [2 r.]; iżeby y Mniſzy/ y mniſſki w iednym
klaſſtorze weſpolek mięſſkáć mogli/ [...] thylko áby przegrodzenie
miedzy ſobą mieli KrowObr 136v; ſtąd ſie znácży iż Wándálite był
narod Słoweńſki/ [...] gdyż w przyległośći zſobą w ten cżás byli/
gdzie tám nigdy żadnych Niemcow nie było BielKron 336v;
Parallelus, latine aequaliter distans mutuus vel invicem comparatus,
W rózney róznicy od ſiebie będący. Sunt enim Lineae seu circuli
aequae distantes, Liniye cirkle á kréſy w równey dálekośći od ſiebie
będący Páráleli zwáne. Mącz 277a [2 r.], 342b; BielSpr 29v;
Wdzięcżnieyſze by było y milſze ſąſiedztwo to/ ktore mamy z ſobą.
SkarJedn 366; Phil C3; SarnStat 700.

b) Osobowego (1): Bochmy ſobie ſąſiedzi/ á dobrze ſie znamy.
RejWiz 140.

2) W rekcji przymiotnika (11): DAwni hiſtorikowie o dwoiey
Sarmatijey powiadali, ſobie pograniczney y przyleżączey [duas
Sarmatias … sibiinvicem coherentes et contiguas]. MiechGlab 1;
BielKron 430; LeovPrzep Ev; któré to dwie Lineae ſą aequi-
distantes między ſobą GrzepGeom F4v; ktorą [ścianą] byli miedzy
ſobą żydowie z pogány przegrodzeni CzechRozm 78v; nieinácżey/
iedno iákoby ſię ná roznych/ á od śiebie bárzo dálekich cżęśćiách
świátá [in diversissimis partibus mundi] porodźili. ModrzBaz 51;
ReszPrz 28; ArtKanc Q19v; poſtánawiamy y náznáczamy Komiſsa-
rze do tego rozgrániczenia/ z káżdégo Powiátu w tych Woie-
wództwách gránicámi ſobie przyleglych oſoby pewné SarnStat
1185, 472, 1175.

3) W rekcji przysłówka (38): Rękę drugą gdy przybitz chcieli/
niemogla doſiądz ku drugié przewierciané dziurze/ bo byly daleko
od ſiebie zwierciány. OpecŻyw 139, 12; FalZioł V 35 [2 r.]; wſka-
zalyſmi do niego yzbi sye knam chczial przimknacz abo mi kniemv
bo od nas lyezal wwielkich oſſmy mylach na teligoly. A tak
gdibiſmy ssobą blyzej bily [...] LibLeg 11/77; RejPs 150v; dla
pewnieyſzey przyiáźni/ dał Krol Skirgiellowi nád kſięſtwo Ki-
jowſkie Stárodub/ Stárotroki/ Krzemieniec/ iżby oſobno byli od
ſiebie BielKron 382v; miedzy Wolgą á Donem/ ſą polá wielkie/
przychodzą k ſobie bliſko ty dwie rzece ná iedny mieyſcu ſiedḿ
mil/ á ná drugich bárzo dáleko. BielKron 432, 207, 237v, 247, 277,
278v (11); tegoż roku przerzeczoni Plánethowie przez czás
niemáły/ bárzo bliſko ſiebie byli LeovPrzep B3v; Mącz 178b, 419a
[2 r.]; SarnUzn D2v, G3v; RejAp 143; GórnDworz P5; BielSpr 29v
[2 r.]; WujJud 35v; BudNT przedm b4; [rosomak] nálazſzy śćierw
iáki wielki/ ták wiele żrze/ że mu ſię brzuch wyćiągnie y odmie
iáko bęben/ á nálażſzy dwie drzewie miążſze/ coby bliſko śiebie
ſtały [sibi oppido quam vicinis]/ gwałtem ſię miedzy nie ćiśnie
ModrzBaz 52, 71, 107v; iż Oćiec S. náznácżyć racżył cżtery koś-
ćioły przednieyſze w Rzymie/ y opodal od ſiebie odległe ReszList
156; ActReg 171; SarnStat *4, 700, 838.

Z określeniem odległości (1): Drugié tákże Przéćieśi/ záłóż ná
dole równo stymi przednimi/ nadáléy od śiebie Ośm álbo Dźieśięć
łokći. Strum L2v.

α. Razem, jeden obok drugiego, w swoim towarzystwie (52):
BierEz O3; BartBydg 241b; RejPs 126v; LibMal 1544/89v; A
takechmy o Sądzili Aby ſię ſſobą [tj. na tej samej wadze] ważili A
tam kto kogo przewazi Iuż yako chcze niech go dłażi RejKup aa7;
RejWiz 66; BielKron 330, 334; Bigati equi, Dwa konie pole ſiebie
robiące. Mącz 25a; chcę/ áby te obiedwie rzecży poſpołu ſpięte/
náuká z Rycerſkiem rzemięſłem/ (iákoż bárzo im dobrze s ſobą)
náidowały ſie w mym dworzáninie. GórnDworz G8; HistRzym 131;
BiałKat 341; Gdyſz ábowiem w Małżeńſtwie ſobam kilá lat
mieſkáli/ ták śię potym roſtáli BiałKaz K2, I4v; SkarJedn 344; A
iáko to być mogło/ żeby dwie żenie mieć był mogł żywe Iozeph ś:
y tę Máryą Kleophy/ y tę Bogárodzicę/ ktore obiedwie wedla ſiebie
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piſmo ſtáwi SkarŻyw 242, 153, [223]; Ledá o máłą krzywdę áli ſie
wnet biją/ Pátrzże záſię pochwili áli z ſobą piją. BielSjem 22; Tego
[Tyrsydesa] przeſzedł Dorilus gdy z ſobą śpiéwáli PudłFr 32;
KochCz A2v; KochPij C4v; WyprPl A2v; Aż ſie thák przytráfiło/
gdy s ſobą iecháli/ W łowy [...] PudłDydo A4; Ci poſpołu hándluią/
y o ſobie wiedzą: Cżęſto z ſobą v ſtołu v iednego śiedzą. Klon-
Wor 35.

Z orzeczeniem w du (3): BierEz G4v; Po ſziedzywa ieſcze ſſobą
RejKup h6; KlonWor 51.

Z dodatkowym podkreśleniem wspólności (23): BierEz R;
RejKup z8v; W domu Bożym ſpołu s ſobąchmy bywáli/ W yednym
towárzyſtwye cżęſtochmy ſiadáli. LubPs O; RejWiz 58, 71v; Rej-
Zwierz 88; BibRadz Gen 3/6; OrzRozm K2; Sympotes, Bieſiednici
którzy [weſpołek] s ſobą bieſiáduyą. Mącz 436d; GórnDworz B5v;
RejPos 224v, 249; RejZwierc B, 32, 85; áby mąż z żoną ſpolnie á
nierozdźielnie z ſobą mieſzkáiąc/ w miłośći w zgodźie żyli.
WujJudConf 211; PaprPan F; CzechEp 246; WerKaz 304; ActReg
141; Phil C3; żeby tákże przy zálécániu téy moiéy prace, potężnie á
iednomyślnie [Wasza Miłość z synem] weſpół zſobą raczyli ſtáć
SarnStat 879; SiebRozmyśl [A4]v.

W połączeniu z „sam” (1): [Węgrowie] niechcą z innym Na-
rodem w Ordynku ſtáwáć iedno ſámi s ſobą BielSpr 66.

c. Wzajemność polega na związkach społecznych; byciu tym
samym a. takim samym jednego wobec drugiego [a jest tym, takim
dla b, czym b dla a] (218): Orzeł w iednym leśie z liſzką/ Mieſzkał
iáko z towárzyſzką: A z długiego opcowánia/ Nie mieli w ſobie
wątpienia. BierEz H3; OpecŻyw 122; Malzonkom z ſobą w oſob-
noſci dobrze zchodzic ſie. FalZioł V 54; a thak mi miedzi sobą
slyvbyli ſkrolem polſkim dobrze a wyernye przyaczielsthwo miecz
LibLeg 10/56v, 10/91v, 148v, 11/21, 22; RejJóz D4v; ZapWar 1548
nr 2668, 1550 nr 2676; KromRozm III A7; krzykniemy iż náſzy
wygráli/ Ieſli będzyem przy ſobye w tym [tj. w stałości] ſtátecżnie
ſtali. RejWiz 102v, 55v; OrzRozm L4v, T3; Kue rfierſt mu Stryiec/
Lángráw Szwagier/ [...] y ſlubili zſobą być przećiw káżdemu/ ktoby
ich wierze przekażał BielKron 227v; ſpiſawſzy to/ podpiſáli ſie
krolowie y dwá Legatowie s Ceſarſkiey ſtrony mocno miedzy ſobą
trzymáć. BielKron 413v, 394, 465v; OrzQuin B2v; aequos placa-
bilesque dimittere, Ziednánych y skromnie ſie przećiw ſobie
máyących odyecháć. Mącz 302b; HistRzym 101; RejPos 94; że
miedzy ludzkim powinowáctwem/ żadne ludźi miedzy ſobą ták
bárzo niewiąże iáko Małżeńſtwo KuczbKat 255; pátrz ná oycá á ná
mátkę tu ná ſwiecie/ ktorzy dziatki máią miedzy ſobą RejZwierc
178v, 92v, 95v, 260; WujJud 155; WujJudConf 62; ácżkolwiek
wſzyſtki pokolenia Izráelſkie miedzy ſobą były krewnośćią złą-
cżone/ [...] CzechRozm 153v, 120v; ModrzBaz 71; iáko z iedney
krwie idący bráćia z ſobą ſię powinowáćiemy SkarJedn A3;
KochDryas A2v; CzechEp 222; NiemObr 175; WerKaz 267; iż ná
to bárzo pátrzą cudzoźiemcy/ iáko ſię wy z ſobą/ y iáko z obczymi
obchodźićie. GórnRozm B3v; OrzJan 49; W iákim ſtopniu ieſt moy
Iunoſzá, álbo nowożenia, w tákimże ſtopniu y Iunoſzyna, młoda
páni zoſtaie mi powinowátą: Iáko ná przykład, Brát á Brát, ſą ſobie
w piérwſzym ſtopniu. SarnStat 601.

Z dodatkowym podkreśleniem wzajemności (1): wſzákoż wſzyſ-
cy ći ználi ſie s ſobą poſpołu GórnDworz B6.

W połączeniu z „sam” (2): gdy małżonkowye ſie ſami myedzy
ſobą dobrze rządzą/ poććiwye ſie obchodzą/ [...] ná nyedoſtátek nye
ſkárżą. GliczKsiąż Qv; áby [...] ludźie w Kroleſthwie Polſkim/ ſámi
z ſobą zgodliwie mieſzkáiąc/ Páná Bogá [...] chwalili OrzRozm D3.

1)W rekcji rzeczownika (119):
a) Osobowego (27): BierEz S2v; ZapWar 1522 nr 2281 [2 r.];

tedy Solon [...] do domu go [Anacharsisa] ſwego w wiodł y ſtali ſie
z ſobą przyiacielmi BielŻyw 22; LibLeg 11/65; wſſákeſmy nie
żydowie ſobie Pomoż ty mnie/ ia co mogę tobie RejRozpr K3v; iże
przyiaćiele [= krewni] mey żony á moi przyiaćiele nie ſą ſobie
przyiaćiele s ſtrony mego małżeńſwá GroicPorz gg4; Leop Eccli
34/27; BielKron 11, 210v, 443; Wſzákeśćie ſobie bráćia Prot C4v;

GórnDworz H8v; PaprPan Sv; ModrzBaz 27; SkarŻyw 206; Iedni
miedzy ſobą zwadźce Drudzy łákomi/ obżerce. MWilkHist Gv;
ReszPrz 62; LatHar 723; WujNT Luc 23/12, Act 7/26, k. Xxxxx3v;
[Rzymianie] rozumieli áby Niemcy y Fráncuzowie byli bráćia ſobie.
JanNKar D; oni którzy gráią o pieniądze/ o konie/ álbo inné rze-
czy wygráné/ dáliby między ſobą rękoymie [mutuos fideiusso-
res interposuerit JanStat 559] [...] SarnStat 707; SkarKazSej
674b, 684a.

Z orzeczeniem w du (1): Eadem est amica ambobus, riva-
les sumus, Iednę obádwá gámratkę mawá/ ſwakowiezwá ſobie.
Mącz 356d.

Z dodatkowym podkreśleniem wzajemności (2): Y ſtáli ſie
przyiaćielmi Piłat z Herodem w om dzień: bo przed tym byli ſobie z
obu ſtron nieprzyiaćielmi [inimici erant ad invicem]. Leop Luc
23/12; Pierwſza [rzecz]/ iżby oná Rzecpoſpolita ktorey dáią práwá/
byłá wolna; Wtora/ iżby ſobie ſpolecznie byłá ſprzyiaźliwa
GórnRozmB3.

b) Abstrakcyjnego (92): Nienawiść ſobie cżynićie. BierEz L4v,
C2; BielŻyw 30; vczinylem to wſitko dlia zachowania tey
przyaszny naschey ktorą mami miedzi sobą LibLeg 10/67v, 6/77v,
158v, 10/92 [2 r.], 11/55, 65 [3 r.]; áby ći [mąż i żona] będąc w
thowárzyſtwie s ſobą mieli porozumienia około ſwego poſtáno-
wienia y mięſzkániá ná ſwiecie. GliczKsiąż A2; Gdy cnoty áni
wſtydu przed ſobą nie máią. RejWiz 172, 18v, 58; Krol s tego miał
wielką roſkoſz/ iż to pśi táką wierność miedzy ſobą máią [tj. jeden
drugiego uratował przed lwem] BielKron 114; pomágáć mu thego
my Cżechowie będziemy/ gdyż mamy z ſobą dawną ſprzyſięgłość
BielKron 237; Gdy w małżeńſtwo wſthępuią/ przy ludziech żadney
chući k ſobie nieukázuią BielKron 261, 75, 208, 210v, 237v, 242v
(11); Amicitia a parvis incepta Od dziećińſtwa mamy s ſobą zá-
chowánie. Mącz 36a, 112b, 252a, 412d, 510c; Salomon [...] vcżynił
w kſięgach ſwych rozmowę pary ludzi w wielkiey miłośći s ſobą
GórnDworz Bb7v, Mv, Z3, Aa5, Dd4; HistRzym 14v, 35v; RejPos
145 [3 r.]; BiałKat 190v; S ſobą rzadko bywáli w przyiaćielſkiey
zgodzie BielSat G4, G2v; RejZwierc 132v; KochMon 22, 30;
ábyſmy miedzy ſobą zgodę y miłość záchowáli WujJudConf 12v;
MycPrz I [C]2v; BiałKaz Kv; PaprPan Y3; wy oboie/ dla tegośćie
tu ſtánęli/ ábyśćie święte Małżeńſtwo miedzy ſobą [...] potwier-
dzieli KarnNap F2; SkarŻyw 206; ZapKościer 1585/54v; CzechEp
13; NiemObr 8 [2 r.], 79; dźiádowie waſzy/ [...] Wielkiéy przyiáźni
z ſobą záwżdy vżywáli KochEpit A3v; ReszHoz 132; WerKaz 280;
BielSen 15, 17; Byſmy [...] z ſobą záwżdy w vprzeymośći/
przebywáli tu w iednośći. ArtKanc K13v, V3; GórnRozm B; Koch-
Wr 30; ActReg 149; OrzJan 110; KołakSzczęśl C; WujNT 711 marg;
SarnStat 115, 599; KlonKr B2v; SkarKaz )(2v, 634; CzahTr E3v;
PaxLiz E3; Przetoż odnoẃćie miedzy ſobą święty pokoy/ zgodę/ y
iedność. SkarKazSej 661a, 664b; Ci z ſobą Kompánią wiodą bárzo
rádzi; A ieden drugiego rad niecnotę głádzi. KlonWor 35.

Z dodatkowym podkreśleniem wzajemności (9): LibLeg 11/22;
HistRzym 51; Iż ſtądći was poznáią iż ieſteſcie moimi vcżniámi/
ieſli zobopolną miłość miedzy ſobą mieć będzyecie [Vulg Ioann
13/35]. RejPos 94 [przekład tego samego tekstu RejPosWstaw
[1434], ModrzBaz]; WujJud 248; Cżego przykład mamy y miedzy
Apoſtoły na pirwſzym onym ich Conclium iáką zgodę y rowność
ſpolną miedzy ſobą záchowáli WujJudConf 153; Potym ſie [mał-
żonkowie] ſtáráć máią/ iákoby wſtyd á vczćiwość miedzy ſobą
ſpolnie záchowáli RejPosWstaw [412], [1434]; ModrzBaz 67v; Wuj-
NT Iac 4 arg.

W połączeniu z „sam” (1): W Gáláćie dwoie Paniąt zacnych
było/ Sinátus y Synorix/ ktorzy [...] ſámi między ſobą dobréy
przyiáźni vżywáli. KochWz 138.

2) W rekcji przymiotnika (42): BielŻyw 170; LibLeg 11/151v;
Gdy dwa dobrzy thowarzyſze Ieden ſie z drugim zabawi Zwłaſzcża
gdy na ſię łaskawi RejJóz E6v; GroicPorz ff; widząc krole Rykárdá
á Filipá być s ſobą niezgodliwe/ [...] BielKron 179v; Thych Hel-
wetow ktore zowiemy Szwáncáry ieſt trzynaſcie wśy [...]/ ći ſą
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ſprzyſiężni ſobie y iednákiego práwá vżywáią BielKron 197v, 15,
198v; OrzQuin K4v; incestum [...]/ Zákazáne á nieſzłuſzne [!]
małzeńſtwo miedzi krewnémi ſobie perſonami Mącz 50b, 178a; ſą
thák białegłowy miedzy ſobą zazdrośćiwe/ [...] GórnDworz N;
RejZwierc B4v, 85, 97; Ieſli w iednym kroleſtwie mogą zaras dwá
ſobie przećiwni Pánowie krolowáć. CzechRozm 184 marg; to dwoie
pokolenie Iudźine á Lewiego ábo Aaronowe potomſtwo/ było
oſobną krewnośćią miedzy ſobą ſpowinowácone CzechRozm 154 [2
r.], 154v [2 r.], 184, *4, **5v; ZapKościer 1580/12v; CzechEp 121;
GórnRozm B; ActReg 129; PowodPr 13; SkarKaz 381a.

Z orzeczeniem w du (3): BudNT O7 marg; [Abraham do swego
bratanka:] ieſteśwá ſobie krwią powinná SkarŻyw 284; W zaiem
być matá obá wierni ſobie PudłFr 48.

Z dodatkowym podkreśleniem wspólności (2): Towárzyſzu
miły/ powiedz mi przycżynę/ przecżeśćie ták ſobie wierni weſpołek
HistRzym 119v; PudłFr 48.

W połączeniu z „sam” (1): áby ludzye ſami myedzy ſobą byli
ſobye pożytecżni á powolni. GliczKsiąż K5.

Zwroty: »(być) sobie radzi« = bawić się wesoło, ucztować [szyk
zmienny] (6): Y goſpodarzowi mniey wádzi Kiedy ſobie goſćie
rádzi RejRozpr G2v, Ev; BielKom F2v; BielSat C4; CHcemy ſobie
być rádźi? Roſkaż pánie czeládźi/ Niechay ná ſtół dobrégo winá
przynaſzáią KochPieś 10; BielRozm 22.

»sobie radzi [z elipsą łącznika]« = spółkować, uprawiać seks
(1): PAn ſobie kazał przywiéść białągłowę/ [...] Czekawſzy chłopcá
dobrze długą chwilę [...]: Poyźrzy pod okno/ á ći ſobie rádźi: Y
rzecze z góry do onéy czeládźi/ Po dyable ſynku folguieſz téy
pániéy/ Iam kazał przywiéść/ á ty iedźieſz ná niéy. KochFr 26.

3) W rekcji przysłówka (11): Wdowiec z wdową/ rzadko dobrze
z ſobą. BierEz P; Pátrzże iáko [pożytek] s Pochlebſtwem pięknie s
ſobą chodzą RejWiz 40; wiele kſiążąt we Włoſzech y w Grecyey
vſpokoił/ ktorzy s ſobą źle byli. BielKron 168, 182v, 214, 250v;
Amicitiae fores aperire vel amicitiam auspicari, Począć być ſobie
dobrze. Mącz 134a, 178a, 478a; RejZwierc 32v; A oná záś pará
ludźi/ ktorzy ſię nie dobrowolnie/ ále poniewolnie zeymuią/ [...]
vyźrzyſz álić oni z ſobą rożno chodzą/ á iáko wilcy zdáleká ná ſię
záglądáią WerKaz 305.

d. Wzajemność polega na posiadaniu wspólnych cech [a jest
taki jak b i b taki jak a] (295): GliczKsiąż K4; BielKron 127v;
GrzegRóżn E2, N2v; Non tam ovum ovo simile proverbium,
Wielmi ſie k ſobie tráfili by ye yedná mátká vrodźiłá. Mącz 271c,
68b, 330a, 383c; równáiąc ten troiáki Rodzay Rzeczypoſpolitéy
między ſobą/ nayduie być naylepſzą Rzeczpoſpolitą Króleſtwo nád
iné OrzQuin O2v; wodá wilga á mokra/ ogień ſuchy á ćiepły:
przeco przyść z ſobą w iedno nie mogą. OrzQuin P2, P4; SienLek
21v; bárwy the ktore poſpołu ná vbior złoży/ áby ſie s ſobą dobrze
zgadzáły GórnDworz I7, M2v; RejPos 290; BudNT przedm b3;
CzechRozm A5, 83 [2 r.], 241; CzchEp 13, 36 [2 r.], 176, 224;
CzechEpPOrz **2v, **3; ReszPrz 28; té to Artykuły korygowáli/ y
miedzy ſobą zgadzáli SarnStat 31 [idem] 269, 1143.

W połączeniu z „sam” (4): Abowiem zgadzáią ſię ſámi z ſobą
wſzędy wſzyſcy/ bo też iednym Duchem świętym mowili wſzyſcy.
GrzegRóżn I3v; Ale y ſámi Grekowie między ſobą [nie zgadzają
się] y Láćinnicy też tákże między ſobą. CzechEpPOrz **3; ſámi
właſną miárą nas ſámych mierzemy/ y porownywamy ſię ſámi
z ſobą [comparantes nosmetipsos nobis] WujNT 2.Cor 10/12, s.
642 marg.

1) W rekcji przymiotnika (240): BierEz S3; Każdy rodzay
Makowy ieſth podobny ſobie w liſciu FalZioł I 104a, I 67a, 79d,
83a, 114c, 140c, IV 42b; BierRozm 7; ComCrac 14, 17v nagł;
KromRozm I G3, H2v, M4v; Ty piſmá widzą ſye być przećiwne
myędzy ſobą. KromRozm II q4v, o3v, r2; co kacerſtw roznych ieſt
od ſyebye w Nyemcach/ w Czechach/ w Szwáycárſkyey źyemi
KromRozm III C2, E7v, E8v, F7, G3v; DiarDop 111; GliczKsiąż Ev,
G8, Q2; iże Perſony ktore ſobie ſą krewne/ máią między ſobą ſpolną
krew GroicPorz ff, x4; KrowObr 15v [2 r.], 142, 227; RejWiz 36,

152, Dd2v; UstPraw A4v, B2, H2, H3v; Bo pochlebſtwo z
nieprawdą/ coż ſą ſobie w rodzye RejZwierz 81, 49v, 74v, 85;
BibRadz Dan 7/3, Eccli 27/9; OrzRozm D3v, L3 [2 r.]; Ruſkiego
ludu było wiele/ kthorzy więcey życżyli Moſkiewſkiemu fortuny
[...]/ gdyż oni z Moſkwą iedny popy álbo kośćioły máią/ muſzą s
ſobą iedney wiáry być. BielKron 412, 46, 156, 219v, 456v; A ták
trzey [tj. osoby Trójcy Świętej] ſą żywi [...] A choć rzeczą y liczbą
dźielni ſą od ſiebie/ Wſzákże iedná ich możność ná źiemi y w niebie
GrzegRóżn Nv, A2, D4, E2; KochSat B4v; KwiatKsiąż B2v;
Aquam igni miscere, Proverbium. Przećiwne ſobie rzeczy zied-
noczić. Mącz 13b, 12a, 143c, 182c, 276d, 379c (11); Sárnicki [...]
ták vczy/ iż Bog w Tróycy iedyny nie ieſt/ ále iż ſą trzey między
ſobą w náturze rózni OrzQuin V3v, B4v, K4v, L4, O3 [2 r.], V3v,
Y4, Aa4; SarnUzn C5v, D3 [2 r.], E8, G7v, H4; SienLek 23v, Vuuv;
RejAp 122, 183, Ff; [miłość] z nieſprzyiáźliwych ſobie rzecży/
ſprzyiáźliwe: á z niepodobnych do ſiebie podobne cżyni Górn-
Dworz Mm6v, H8, I5v, K5, K5v, M2v, Gg3; Przetóż ty dwá Kliny
[= trójkąty]/ ienylkié wſzytki trzy kąty miedzy ſobą máią Grzep-
Geom Q3, E3, Gv [2 r.], G3, G3v [2 r.], G4v, Q2; HistRzym 96;
RejPos 99v, 266; RejPosWiecz3 96v; BiałKat 110v, 111 [2 r.], 316
[2 r.]; GrzegŚm 32; KuczbKat a2, 115; RejZwierc B, B2, 3v, 22, 23,
75v [2 r.], [121]v, 145v, 223; WujJud 11, 33, 123v, 127, 130 (8);
WujJudConf 10v, 34, 42v; BiałKaz F2; Kśięgi Láćinſkie miedzy
ſobą niezgodne. BudNT przedm b2v, przedm b2 [2 r.], b2v, b4v;
CzechRozm 8, 78v, 96, 216, 250v, 260; PaprPan R3; ModrzBaz
[41]v, 56v [2 r.], 67v, 72, 75 (10); SkarJedn 37, 39, 43 [2 r.], 160
[2 r.], 204 (12); KochOdpr Cv; SkarŻyw 206, 456; ZapKościer
1580/12v; ieſli też ći teraznieyſzy papieżowie z onymi ſtárymi
iednáką wiárę w tey też mierze mieli. Ale widzę iż ták ſą dálecy od
śiebie/ iáko dálekie ſą ty látá náſze od onych/ ktore iuż przed
tyśiącem lat minęły CzechEp 128; y iuż ták [chcą] vcżynić ze dwu
perſon y nátur z ſobą niezgodnych iednę CzechEp 247, 36, 144, 178
[2 r.], 179, 196 (15); NiemObr 116, 137; KochDz 108; Sámé kołá
ſtátecznie ſą vmiárkowáné/ Ale ták/ że dwie á dwie z ſobą
porównáné. KochPhaen 18; KochWz 138; ReszPrz 54, 70; Górn-
Rozm E2; KochWr 21; Phil B2, B3; OrzJan 16; KołakSzczęśl A3v;
WujNT przedm 10 [2 r.], 16, s. 375 [2 r.], Rom 2/15, s. 546, 649;
JanNKar A2v, A4v, D, E3, H4; Gdyż Káżdéy Iuriſdiciiéy [...]
práwo ieſt oſobno á oſobno [...] záwárté: ponieważ od śiebie reali et
notabili differentia rozdźielone SarnStat *4; IVs, Státut, leges,
Conſtitucie/ , ſą ſłowá ſobie przyległé SarnStat 48, *4, 55, 596, 840,
935; PowodPr 41; SkarKaz 81b, 241b, 243a, Oooob, Oooo2c;
SkarKazSej 676a [2 r.], 684b, 690b; KlonWor 79.

Z orzeczeniem w du (1): vcżyniżli ty tákież/ będziewá ſobie
rowná/ á ieden drugiego będzie ſzánował iáko brátá ſwego Hist-
Rzym 95.

Z podkreśleniem wzajemności (1): skąd muſzą y właſnośći
Króleſtwá/ z właſnośćiámi Kśięſtwá/ przećiwne rzeczy [...] wzaiem
ſobie być. OrzQuin Sv.

W połączeniu z „sam” (1): ſami miedzy ſobą w rzecżách wierze
należytych nie zgodni y rożni ſą SkarJedn 37.

2) W rekcji przysłówka (8): RejRozpr A4v; Cnotá s Fortuną
nigdy s ſobą wiernie RejZwierc 211v, 142, 211v, 216; A ták te trzy
rzecży [obyczaje, sądy i sztuka wojenna] miedzy ſobą zgodnie ſię
máią/ tedy też y ſámá Rzecżpoſpolita w dobrem porządku bywa
ModrzBaz 4v; IAko ogień/ á wodá rózno śiebie chodzą/ Ták
miłość/ á powagá nigdy ſię niezgodzą. KochFr 109; ReszPrz 54.

3) W rekcji rzeczownika abstrakcyjnego (12): [Persowie] ſektę
Máchometowę trzymáią/ tylko niektorym záchowánim rozdział
miedzy ſobą máią. BielKron 267v, 347; Proportio, Przirownánie
dwu rzeczi miedźi ſobą. Mącz 313b, 266b; OrzQuin P2; iż inny ieſt
[Kościół] [...] Nowokrzecżeńſki/ inny Ruſki ábo Grecki/ inny
Rzymſki álbo Láćinſki: ktore iednośći z ſobą w wyznániu iedney
wiáry [...] nie máią SkarJedn 39, 281; KochCz B2; WysKaz 18; a ty
obiedwie liteŗe [s i c] maią z ſobą iakąs ſpolność JanNKarKoch
F2v; SkarKaz 276a.
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W połączeniu z „sam” (1): TY dwie pirwſze liteŗe [tj. i, y]/ małą
ſamy między ſobą rózność maią z pŗyrodzeniA JanNKarKoch Gv.

2. Sytuacja wymaga co najmniej trzech uczestników [a → b,
b → a i c, c → b i d ... (z wyjątkiem skrajnych)] (25):

a. W obustronnym sąsiedztwie (8): Bowiem palcze odſtawaiące
od ſiebie znamionuią cżłowieka lekkiego GlabGad P2; Pięć opon
iednę z drugą zepnież/ á druga pięć tymże obyczáiem trzymáćſie
ſyebie będą. Leop Ex 26/3; Mącz 238c; [...] vkazawſzy ná kilku
trędowátych/ ktorzy przed krolem/ rzędem podle ſiebie ſtali.
GórnDworz P8; ModrzBaz 93; Inſzé accenty álbo kréſki, gdźie ich
dwie álbo trzy po ſobie, áby tylko oſtátnia byłá znáczona JanNKar
F4; SarnStat *5v.

W połączeniu z „sam” (1): Złączyłá ſię iedná z drugą [tj. łuski
krokodyla] dźierżąc ſię ſámy ſiebie á nie rozdźielaiąc. BibRadz
Iob 41/8.

b. O następstwie w czasie (17): A tę ſtrażą rzędem po ſobie
miewaią. FalZioł IV 25b; ábowiem iednáką ſpráwą ták poſobie
[dzień i noc] wiecznie náſtawáią. RejPs 27; GroicPorz r; WujJud
132, 136; ModrzBaz 76v; Ten Márćin S. [...] trzech Pátryárchow
Konſtantynopolſkich [...]/ to ieſt Sergiuſa/ Pyrhha/ y Páwłá po ſobie
wſtępuiących przeklął SkarJedn 141; Wnet ſerce wzyęły [= nabrały
odwagi] trzy Krolewſkie ſługi [tj. pionki]/ Poſzły záſobą/ iáko był
plac długi KochSz C; y ón [statut o mężobójstwie] do cztérzech lat/
któré po ſobie póydą [ad quatuor Annos proxime sequentes JanStat
610]/ chcemy áby był exequowány. SarnStat 607, 964, 1253, 1255.

Z dodatkowym wskaźnikiem kolejności (3): BielKron 46;
BiałKat 123v; Tylkoś ſię z wielkich poćiech w ſercu ſwym kocháłá/
Ktoreś iednę po drugiey [tj. narodzenie, powitanie pasterzy i hołd
Trzech Króli] tuſz przy ſobie miáłá SiebRozmyśl G.

α. Kolejno, partiami: po sobie (1): puśćże wodę z Rzéki wnię
[przekopę]/ róbże Przekopę do kąd chceſz/ á wodę po ſobie
puſzcżay Strum D2.

** Bez wystarczającego kontekstu (1): Gradatim, Od ſłopniá
do ſłopniá álbo z słopniá ná słopień. Item poſobie/ nie porzędnie.
Mącz 147d.

3. W funkcji pozornie wzajemnej; sytuacja wymaga dwóch
partnerów, pozorna wzajemność wynika z powtarzalności (4):

a. Podmiotem działającym może być jeden albo drugi [a → b
albo b → a] (3):

Zwrot: »po sobie brać« = dziedziczyć (3): gdy tych wſzytkich
krewnych wyſzſzey námienionych nie będźie/ tedy Mąż z żoną po
ſobie ſpadek biorą. GroicPorz ggv, ff3, ggv.

b. Podmiotem jest jedna osoba z pary [zawsze a → b, ale nie
b → a] (1): Gdy [raki] maią pocżynać/ tedy wſtępuią na ſię/ gdy
ſama pocżuie iże na niey ieſt mąż/ thedy ſie obroci na bok/ á
kniemu ſie chciwie przytula FalZioł IV 30d.

III. W funkcji anaforycznej: podmiot jest obiektem działania
innego sprawcy biorącego udział w akcji (wskazanego lub do-
myślnego). Występuje w określonych konstrukcjach składniowych
(2708):

1. W rekcji czasownika przechodniego; zaimek zwrotny w
bierniku: się (571), siebie (15); czynność zostaje wykonana przez
osobę, do której podmiot skierował zalecenie, pozwolenie itp.;
schemat składniowy: podmiot (a) + poleca itp. + komu (b) + inf +
się (tj. a) = b → a (972): ListRzeź 8; ZapWar 1521 nr 2263, 1528
nr 2458, 1549 nr 2657, nr 2662 [2 r.], 1550 nr 2676; BierEz D2v,
Hv, S3v; bo ſkoro oſm dni od ſwégo narodzeniá miál/ iakoby iaki
grzeſſnik obrzezatz ſie dál OpecŻyw 22v, 23, 64, 81v, 98v, 141v,
161, 169; ForCnR B2, B2v; Iezu ktoris [...] przez poſrzodek
miaſtha ſiebie wieſdz dopuſcił. TarDuch C3v, B2, C3v, [C4];
FalZioł I 87a, II 22v, III 23d; BielŻyw 133; GlabGad M5v, N5, O3;
KlerWes Av; LibLeg 7/34, 11/139v; WróbŻołt V6, Xv; MetrKor
61/223v, 224; RejPs 27, 33; SeklWyzn 4, d2v; RejJóz D2v, H5v, I3;
LibMal 1547/124v, 127v, 1554/184 [2 r.], 185, 189v; RejKup e3,
e3v, k4v, l4v, ſ4v, Z, cc4v, dd6v; Ale nye w Anglij/ áni w Czechach
ſye Kryſtus kazał ſſukáć. KromRozm I F2, I4v, M4v; MurzHist D4,

M2, Q3, R2v; KromRozm II e3; KromRozm III C, C6, P7; Diar 23,
33, 37, 48 [4 r.], 67, 68, 74; BielKom A, C2, F6; GliczKsiąż D4,
D6v, E, E5, F4 (8); LubPs R, bb marg, cc; Prokurator gdyby w
ſpráwie ſwego Princypałá zdrádliwie poſtępował/ iżeby ſye dobro-
wolnie przewyćiężyć dopuſćił/ [...] karánie iego ieſt iż ſye sſtawa
bezecnym. GroicPorz e3, C, e4, f, hhv; SeklPieś 31; KrowObr 7v,
29, 50, 128v; RejWiz A6, 7v, 8v, 10, 29 (8); Leop Ex 19/16, Iudic
19/25, 4.Esdr 7/61, Prov 29 arg, Eccli 50/18 (8); UstPraw A4, C4;
KochZuz A3; żywo ſie iuż było nie dawáć vłápić. RejZwierz 40, 12,
13, 116, 122; BibRadz Ps 17/14, Is 10/30, 48/3; OrzRozm G4;
[giganci] Bogiem gárdzili/ á ſiebie zá Bogi kazáli chwalić BielKron
5, 13v, 21, 25v, 30v, 83, 100v (31); GrzegRóżn G2v [2 r.];
KwiatKsiąż Bv, D4, Qv; Intactile, Nie dáyące ſie dotknąć. Mącz
439d, 16d, 25c, 36c, 43b, 45b (57); Prot B; SarnUzn C7v, G5v;
SienLek 47, 72, 113, 131, 161v [2 r.] (9); RejAp BB6, BB8v, 20v,
22v, 27 (17); BielSat M4; GórnDworz B, B4, D6v, Kv, N6 (15);
HistRzym 119; RejPos A2v, 26v, 52v, 54, 79 [3 r.] (26); BiałKat
298v; HistLan B4; KuczbKat 140, 155, 425; RejZwierc B4v, 37v,
38, 38v, 48 (18); BielSpr 13v, 31, 59v, 69v, 72v; KochMon 22;
WujJud 123v, 129, 131, 174; WujJudConf 242v; RejPosWstaw
[414], [1433] [2 r.], [1434]; HistHel B3; MycPrz I A2v, II B; Ieſli ſię
dáło z wieść ſerce moie [seductum est cor meum] dla niewiáſty
BudBib Iob 31/9, I 374b marg, Ier 15/18, 21/7, 50/2, 4.Esdr 14/3;
WierKróc Av, A2v; BiałKaz I3v; BudNT przedm b7v, Matth 2/18;
miałlibym ſie ia temu w tey mierze bronić/ cżyli ſie zgolá dopuśćić
bić/ y zábić? CzechRozm 231v, A7, 23v, 74v, 82v, 195; PaprPan
Kv, T, Y, Cc3v; ModrzBaz 1, 24, 43v, 44, 60v (12); A przedſię
heretycki vpor przekonáć ſię nie da SkarJedn 94, 263, 305, 379;
KochOdpr B2; Oczko 4v, 8v, 22, 34, [40] [2 r.]; KochPs 113 [2 r.],
123; SkarŻyw A3, A4v, 27, 76, 82 [2 r.] (46); StryjKron 421, 562,
607, 782; CzechEp 38, 122, 148, 149, 376; KochFr 30, 45, 46, 81;
KlonŻal D2v; KochPhaen 5, 6; KochWz 138; ReszPrz 108; ReszList
170; WerGośc 241; WerKaz 302; BielSjem 34; KochPieś 4, 18, 26;
PudłFr 19, 56 [2 r.], 74; ArtKanc D10, E3, E3v [2 r.], F15v, L19
(9); GórnRozm H2v, I2v, M2v; PaprUp C2; ActReg 86, 89, 97, 107,
149 (8); Calep 338a; GostGosp 96, 104; Phil C3, I4; GórnTroas 17,
19, 24, 33, 40; ZapKościer 1589/85v; GrabowSet F3v, L2, V;
KochAp 8 [2 r.]; KochFrag 42; OrzJan 41, 87; LatHar 153, 288,
529; WujNT przedm 3, 33, Matth 2/18, 23/8, 10 (19); WysKaz 33; o
tákowé krzywdy do ſądu Grodzkiégo pozywáć ſie pozwolili.
SarnStat 1180, 122 [2 r.], 140, 199, 664, 716 (13); SiebRozmyśl Bv;
WitosłLut A3; KmitaSpit C6v; iáko Nábuchodonozor Krol Bábi-
lońſki/ ktory ſie też zá Bogá chwalić roſkázował PowodPr 14, 10,
33; SkarKaz )(3, 241b, 275a, 420a, 611b; GosłCast 6, 62; Skar-
KazSej 695b, 697b, 701b; KlonWor Dv; SzarzRyt B4, D3.

Ze wskazaniem sprawcy (388):
~ od kogo, od czego (5): Iezu ktorys ſie od zwolennika

zdradliwego Iudaſza poczałowaniem wydać dopuſcił. TarDuch Cv,
Cv [2 r.], C3; ábyś theż wiedział powinność ſwoię/ á nie dał ſie
vnośić w powinnośći ſwoiej od plotek rozlicżnie wymyſlonych
ſwiáthá tego RejZwierc 173. ~

~ komu, czemu (385): ZapWar 1502 nr 1896, nr 1897, 1511 nr
2095 [2 r.], 1513 nr 2118, 1514 nr 2120 (23); S tym kot rad mieſſka
wezgodźie/ kto muſie da lizáć pobrodźie. March1 A4; BierEz L4v,
Mv, Ov, Q2v; zwolenikom ſwym kázál ſie przewiéſtz przez morze
OpecŻyw 53, 14, 18v, 87v, 171v; TarDuch B2, B5; BielŻyw 52,
161; LibMal 1545/103; RejJóz E6v, F, F6, H7v, I (8); RejKup d6v,
h5v, m8v, p5, dd6v; MurzHist I2; MurzNT 31; KromRozm II hv, o;
KromRozm III G6, K3v; BielKom B4v, F5; LubPs O6, bbv marg;
KrowObr 8v, 46, 49, 66, 149; RejWiz 8v [2 r.], 18, 28v, 35v, 63
(13); Synacżkowie nie dajćie ſie nikomu zwodzić [nemo vos
seducat]. Leop 1.Ioann 3/7, 4.Reg 21/9, Prov 6/35, Eccli 5/11,
YY4v; OrzList h3; KochZuz A2v; RejZwierz 50v, 58, 72, 74v,
142v; BibRadz Ier 50/2, Eccli 45/5, 2.Mach 15/12, Act 23/21, Hebr
13/9; OrzRozm G4, G4v, P4v; BielKron 16v, 52, 85v, 95, 101v (23);
KochSat B3v; Nemini studio, benevolentia, et cupiditate erga te
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concedam. Nie dam ſie żadnemu vprzedźić w tym ábyć kto miał
życzliwſzy á vprzemieſzy bić nad mię. Mącz 45b, 45b, 70c, 110c,
229d, 250d (9); Prot B; SarnUzn A2v, D8v, G; SienLek 194; RejAp
BB2v, 32v, 37, 43, 69 (14); GórnDworz Aa4, Aa5, Ee5, Ll2, Ll3v;
HistRzym 126; A to wſzytko ná ty przymowká/ kthorzy [...] dáią ſie
vwodzić j ſłowom y myſlam fáłecżnym. RejPos 65v; Cżemu ſie mu
dopuśćiſz dzwigáć ná rámioná iego RejPos 168v, 7v, 9, 10v, 24, 27
(71); BiałKat 13; HistLan C4; KuczbKat 290, 420, 425; RejZwierc
Av [2 r.], 4, 9, 11v, 18 (35); WujJud 2, 127v, 129v, 138v, 198;
RejPosRozpr c; RejPosWstaw [413]; BudBib Eccli 45/5; MycPrz II
D; WierKróc Av, A2; CzechRozm 223v, 225, 237v; PaprPan H3,
X2v, X4, Cc3, Dd4 (9); Ale Krol będąc oblicżnie w Powiećie/
łácno by śię wſzytkiego dowiedźiał/ á nie dałby śię Stárośćie
oſzukáć [nec sibi a praefecto imponi sineret] ModrzBaz 21, 18, 24v,
27, [41] (8); SkarJedn 36, 213, 243; Oczko 3; KochPs 161;
vyrzawſzy S. Philippá/ záwołał go y kazał mu ſię náśládowáć.
SkarŻyw 383, 27, 108, 167, 213, 262 (24); KochTr 21; MWilkHist
G3, StryjKron 507, 562, 752; CzechEp 25, 69, 259, 288, 420;
NiemObr 62; KochFr 19; ReszHoz 126; BielSen 11; KochPieś 37;
KochTarn 77; PudłFr 20, 48; ArtKanc F9v, I10v; BielRozm 8;
GórnRozm 24v, E3, F2; PaprUp Av, K2v; ZawJeft 20; ActReg 102,
131; GórnTroas 43; LatHar 428; KołakSzczęśl A4; Piotr ſię
dopuścił mnieyſzemu ſtrofowáć. WujNT 655 marg, 13, 248, 369,
Rom 12/21, s. 595 (11); SarnStat 863; KmitaSpit C6; SkarKaz 43a,
312b [2 r.], 489a, 519a, 520a, 551a; CiekPotr 33; CzahTr E3 [2 r.];
SkarKazSej 659a, 679b [2 r.], 680a; KlonWor 78; żadney dobrey
myśli nie day ſię vnośić. ZbylPrzyg B. ~

W połączeniu z „sam” [w tym: siebie (12)] (20): Obrázy nye
tylko ſwyętych z Kryſtuſem yuż kroluyących/ ále y ſámego páná
náſſego męki borzą/ [...] á ſámi ſye málowáć dawáyą. KromRozm I
D3v; chćieć wſzyſtko ſtworzenie ſędzić/ á ſámego ſiebie nie-
dopuśćić/ żadnemu ſędzić? KrowObr 8v, 66 [2 r.], 191; że áni w
Czeſkim práwie/ áni w Rzymſkim thego nienaydźieſz/ áby Krol
zápowiedźiał ſłucháć ſam śiebie/ gdy co komu przećiwko Práwu
roſkazał. OrzRozm L2v; GrzegRóżn E3; BiałKat 151; Nie każe tu
Pan śiebie ſámego chwálić WujJud 53v, 55v, 149; BiałKaz F3;
Oczko 39v; SkarŻyw 76, 286; Phil D2; WujNT 287; Miáſto
zábijánia bydłá/ P. Chryſtus ſam śiebie ofiárowáć roſkazał. SkarKaz
158b; SAmá ſie rzecż dáie znáć PaxLiz D4; ábyſmy nikogoż nie
oſzukiwáli iáko prośći y vprzeymi: á ſámi ſię też oſzukáć nie dáli/
iáko mądrzy y oſtrożni. SkarKazSej 662a.

2. W rekcji czasowników nieograniczonych pod względem
kategorii znaczeniowych; zaimek zwrotny w innych przypadkach i
połączeniach przyimkowych (536): March1 A2; Krol ſie onim hnet
dowiedział/ Y przed ſie go przywieść kazał BierEz Q, D2, D2v, M3,
P4v; OpecŻyw 122; TarDuch B6v; day ſobie vcżynić do apteki ty
tho piłuły FalZioł I 84c, I 23c, 66a, 74d, V 7, 48 (9); BielŻyw 65 [2
r.], 80, 106, 132, 143; GlabGad N8v; March3 T7; WróbŻołt 79/20;
aby [Bóg] vmyſli naſſe raczył ku ſobie łaskawie obrocic RejPs 34;
LibLeg 10/154, 11/81v; LibMal 1543/72v, 1548/139v, 1550/157,
1553/174, 1554/184; Y po ſmierći [cnota] z ſiebie ſſydzić nieda
RejRozpr K4; SeklWyzn 3, 3v, 4v; RejJóz M2; RejKup e8, f2v, K;
[Aleksander] każal nátychmiaſt wezwáć do ſiebie wieſzcżká [iussit
ariolum ad se venire] HistAl M8, A6, E3, K6v; KromRozm I E, F4;
MurzHist B; Moi mili młodzyency daycie s ſobą mowić BielKom
F5, F4, F4v; GliczKsiąż F4v; GroicPorz o2, q2v; Izali mietz goły
przed ſobą [Chrystus] nośić kazał? KrowObr 26, 14, 25v, 27v [3 r.],
105v, 130v, 144; RejWiz 8v, 13, 69v, 132, 158v; Leop Matth 18/25,
Luc 18/40; UstPraw A2, H; NIemiec miedzy Polaki też zá ſtołem
ſiedział/ Iáko ſobie pić podáć/ powiedzieć nie wiedział. RejFig
Cc7v, Ee2v; RejZwierz 2v, 66, 102, 122v; Gdy thedy cżyniſz
iáłmużnę/ nie każ przed ſobą trąbić [ne tuba clanxeris ante te]
BibRadz Matth 6/2, Gen 20/2, I 106a, 113d, Ez 21/29, 2.Mach 2/4,
Luc 1/59; Goski *; Attylius Regulus gdy był poiman od Kártá-
gińſkich/ poſłáli go ná ſlubie do Rzymá/ áby zań ine więźnie
wypuſzcżono. [...] Wotuiąc nie rádził zá ſię dáwáć żadnego

BielKron 120, 10v, 11, 12v, 31, 52 (37); Os praebere ad male
audiendum, Dopuśćić ſobie w oczy złorzeczyć. Mącz 316d, 80a,
158c, 167b, 185a, 234b (12); Prot B4v, Cv; SarnUzn D3, D5v;
SienLek 66, 66v, 72v, 81, 88v (10); RejAp 52, 156v; doſić mnie ná
tim/ kiedi moj dworzánin/ nie da thego w ſię wmowić/ áby miał
mieć białe/ zá cżarne GórnDworz G7, L7v, Nv, N2, P2v, R, Tv,
Gg4v; HistRzym 2v, 7v, 16v, 59v, 74, 114v, 131v; Boć żadnych
inſzych przypraw prze ſię thenże iediny Syn Boży gothowáć nie
roſkázuie RejPos 148, 43, 52, 54v, 72, 219 (14); RejZwierc 55v, 56,
74, 79, 86 (16); BielSpr 17v, 69v; WujJudConf 15v; BudBib 2.Mach
2/4; HistHel B4, D; CzechRozm 48v, 67v, 86, 137v, 225, 225v;
PaprPan T3, Gg3v, Hh2v, Hh4v; ModrzBaz 20, 31, 32, 59v, 133,
136; SkarJedn 261; KochOdpr A4; KochPs 200; niedaymy w ſobie
gáśić/ wiáry S. powſzechney Kośćiołá Apoſtolſkiego Rzymſkiego
SkarŻyw 114, 21, 68, 100, 135, 147 (21); SkarŻywBog 357;
ZapKościer 1581/18v, 20, 1582/36v, 1584/46v, 1585/58v (15);
Dayćieſz mi ſię pocáłowáć Y śiebie ſię námiłowáć. MWilkHist G3;
rzekli/ iſz tobie wielki Kniaźiu od tego Koniá ſmierć podiąć/ przeto
go kazał od ſiebie odwieść y oſobno chowáć. StryjKron 120, 130;
CzechEp 18, 26, 73, 98, 222, 400; NiemObr 16, 64, 89; KochFr 26;
KochDz 107; KochWz 140; WerGośc 229, 253; ArtKanc F14v;
GórnRozm L2v; KochWr 24; PaprUp I2; ActReg 30; GostGosp 46,
142; GrabowSet Cv; LatHar 157; WujNT 39, Luc 18/40, s. 869;
Chryſtus práwym Bogiem/ bo w ſię wierzyć kazał. SkarKaz 548a
marg; SarnStat 372, 897 [2 r.], 1099, 1263; SiebRozmyśl Bv, Kv; W
Pierwſzym [przykazaniu] zákázuie P. Bog mieć y chwalić obcych
ábo cudzych Bogow okrom śiebie. PowodPr 28, 55; SkarKaz 241a,
416a, 453a, 548a; CiekPotr 60; PaxLiz D; KlonWor **3v, 70;
ZbylPrzyg B3, B3v.

Ze wskazaniem sprawcy (184):
~ komu, czemu (177): BierEz A2, I2; Ieſtlis ty mily panie/ każ

mi k ſobie przydz po tey wodzie. OpecŻyw 54v; HistJóz B2v; Nie
day ſobie żenie roſkazować, ani ſinom nad ſobą panować. BielŻyw
39; RejPs 154; RejJóz A7v, M5, O, Ov; LibLeg 11/171; Czo ſzie
doticze aby on Rayeczkyemv ſſoba o 60 zlotich dlugu czinycz
prawem myal roſkazowacz, kthemu ſzyą nyezna LibMal 1546/
144v; Goſpodarzs kazal yem kraſzcz y do ſzyebye noſſycz LibMal
1553/173v, 1546/118, 1548/142; [Aleksander] kazał iey [Roksanie]
wedla ſiebie [secum] ná ſtolcu złotym ſiedzieć HistAl G5v, B8v,
M5v, N3; MurzHist S4v; MurzNT 66, 96; BielKom E8v; Diar 20;
kiedy Sędźia roſkaże ſłudze ſwemu Vrzędowemu/ áby ſtronie
náznáczył czás [...] ſtánąć przed ſye GroicPorz pv; Ktorzy [...]
grzechowi ſobie pánowáć niedopuſztzáią KrowObr 187, 25v [2 r.],
62, 144v, 239, 239v [2 r.]; RejWiz 130v; Leop Gen 41/43, Num
11/16, Mar 5/37; UstPraw E3v; KochZuz A4; RejFig Aa5v, Dd6;
RejZwierz 10v, 133; BibRadz 4.Reg 18/14; oto cię duch zły poruſza/
każ przy ſobie dobremu geńcowi [= grajkowi] być coćby od ciebie
duchá złego ſwym gędzenim odpądzał BielKron 65, 12v [2 r.], 14 [2
r.], 20, 71v, 73 (21); Mącz 50d, 232b; RejAp 44; A przeto niemniey
to gánię/ kiedy kto ták niedba/ iż dopuśći ſpáść s ſiebie ſzácie
GórnDworz E8; dozwolił mu pan Krákowſki z oſtátniego noclegu
trzemá godzinomá przed ſobą wyiecháć. GórnDworz S4v H2v, I2v,
L5, T6v, Ll4v; HistRzym 74; ieſliby [...] oſtradał onych roſkoſzy
ſwoich/ ktorych mu [Pan] obiecał s ſobą vżywáć ná wieki wiecżne.
RejPos 216v; iż [Pan] [...] roſkazał mi ſie więcey bać ſiebye/ niż
namocnieyſzego cżłowieká ſwiátá tego RejPos 317v, 65 [2 r.], 81,
102v, 255, 293v (12); iż obacżiwſzy go w tym vpornego á
niedbáłego może ſie przeſtrzedz/ áby mu nie dał nicz ná ſobie
wyłudzić RejZwierc 83, 80, 81, 142v, 162, 202v, 205v; BielSpr 46v;
WujJud 209; Ale ieſli Wodę chceſz wáżyć/ tedy ſobie day
Stolarzowi vczynić Liniją ná dłuż łokći ośḿ/ podobną Synwadze
Strum C2v, C2v; CzechRozm A8v, 99v, 148, 173v, 198v (10); Tákći
powiem á pewnie że ći mołoycowie/ Nie dawáią przewodzić
mężnieyſzym ná ſobie PaprPan Z4; Nie dałćibym kroliku nád ſobą
przewodzić PaprPan Gg3v, P3, T4, Ee; á niedaymy tych plotek
wśię [nobis] wmowić onym ludźiam ModrzBaz 15, 11v, 79, 111;
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SkarJedn d8; Nie vfa ſwey ſpráwiedliwośći/ Kto złotu mowić od
ſiebie rzecż każe KochOdpr A3v; Temv ſię bárziey dziwuię/ iſz to
miáſto Wileńſkie [...] tę świętą y wielką cnotę pánieńſkiey
cżyſtośći/ wyśmiać z śiebie Heretykom dáło SkarŻyw 71, 121, 192,
238, 357, 462, 490, 545; CzechEp 15, 287, 354; CzechEpPOrz **v;
NiemObr 63; KochFr 16, 51; KochWz 142; BielSjem 11; ArtKanc
K19v, Sv, S11v; prżyśięże/ że mu [prokuratorowi] nie poruczał od
śiebie mowić GórnRozm Hv, E4; PaprUp B, C3, I4, K; ActReg 111;
GrochKal 11; Phil B2, P3; GrabowSet C, T3; LatHar 524; Chriſtus
nam każe mieſzkáć w ſobie. WujNT Ioann 15 arg, Matth 14/28,
Mar 5/37, Luc 8/51, 9 arg [2 r.] (12); przez któréś [imię Jezus] nam
v śiebie roſkazał prośić wſzytkiégo SiebRozmyśl Fv, M; SkarKaz
45a, 161a, 316a, 489a; CzahTr C2v; nieday ná ſię tym wiátrom
złym dmucháć. GosłCast 63; SkarKazSej 672a; KlonFlis E4;
PudłDydo A3. ~

~ kogo (6): TarDuch B2; nie dopuſzcżaſz przed sobą mieſzkáć
wſzetecżnego. LubPs B4; BielKron 104v, 154v; żadnego nas
przykłádu s ſiebie więcey bráć nie vcżył/ iedno vcżąc nas they
ſwiętey pokory RejPos 199; Rácżże mię wſzytkiego [...] ták z ſobą
ziednocżyć/ ábym nigdy żadney rzecży nie prágnął LatHar 92. ~

~ przez kogo (1): ieſliby dłużnik wolał gotowymi pieniądzmi
dobrowolnie zápłáćić/ niż ſobie lekkoſć przes Ceklarze z roſkazánia
Sędźiego dáć czynić. GroicPorz cc4. ~

W połączeniu z „sam” (4): iż othoći ludzie/ ktorymi ty
dowodziſz/ nie każą áni ſámi ſobie/ áni żadnemu tzłowieku wierzyć
KrowObr 20; Bo też y káżdego cżłowieká dobrego chwałą iemu
przyſtoyną/ mamy chwálić [...]. Ale każe [Pan] ſobie ſámemu
ſłużyć [cf Matth 4/10]: Nie ládá iáką ſłużbą/ ále oną ktora iemu
powinna ieſt. WujJud 53v, 216; CzechEp 136.

3. W rekcji czasownika nieprzechodniego, wchodzącego w
skład konstrukcji A cum inf (9): tácy cżekáli też ludu wielkiego
kſobie przyść z Fryzyey/ Holándryey BielKron 214v, 86, 112v, 130,
434v; LeovPrzep G2; ábychmy go też bacżyli być nád ſobą tákim
Bogiem/ iákiego ini narodowie nie máią RejPos 125, 291; iákiego
kto ſercá ieſt przeciwko drugiemu/ tákiego też onego rozumie być
przećiwko ſobie [illum in se esse putet]. ModrzBaz 20.

4.W rekcji imiennych kategorii odczasownikowych (354):
a. Z part praet pass (187): LibLeg 6/156v; RejPs 199;

GroicPorz h4v, rv, y4v, z, dd4v, ee, ll4; LeszczRzecz A3, A4v;
BibRadz Gen 1/28, I 291a marg, 4.Esdr 6/35, Luc 2/5; OrzRozm
H2v, O; BielKron 190v, 410v; Aliquem iratum habere, Mieć
rozgniewánego kogo ná ſię. Mącz 174c, 261a, 510b; GrzegRóżn L2;
[cnota] Hoynie plaći utrati podięte dla ſiebie KochSat B4v;
OrzQuin K2v, T4v; Abowiem ieſt ich zdániem rzecz málo
przyſtoyna. Dopiro ſłáć do Węgier y dáley po Konie/ Gdy widźim
przećiw ſobie iuż dobyte bronie Prot B4; SarnUzn Gv; Aby [chory]
ſobie potraw przyrodzonych miernie pożywał: á ku przećiwnym
nieiáko ſye ſkłániał. SienLek 29, 4; RejAp 11, 87, 153, 162, 175v,
186v, 194; GórnDworz Kk4; ktorego [przestępcę] przed ſobą
poſtáwionego z tákowego wyſtępu/ [...] nácżął káráć. HistRzym 2v;
Szedł też y Iozeph [...] do żydowſkyey zyemie do miáſtá
Dawidowego/ ktore zwano Bathleem. A to dla tego/ [...] áby ſie
theż wyznał y z Márią poſlubioną ſobie żoną [Vulg Luc 2/5] RejPos
17v [przekład tego samego tekstu BibRadz, LatHar 529, WujNT],
18v, 27, 84v, 105v, 106 (19); przez któré [kapłanów] doſkónále
wypełnia vrząd ónégo o ſobie prorokowánégo Kápłáńſtwá BiałKat
126, 93v; GrzegŚm 15; KuczbKat 5, 210, 215; támże ofiárował
onego báránká Pánu Bogu ſwemu z gorącemi modlitwámi ſwemi/ y
z ludem onym zebránym około ſiebie RejZwierc 264v, 60, 92v,
128v, 177v, 179v, 265; BielSpr 25v, 26; WujJud 124; WujJudConf
79v; 86, 249v; RejPosRozpr c2v; RejPosWstaw 42; CzechRozm
106v, 167v, 227, 251; PaprPan B3v; ponieważ Kośćioły miáły
przyłącżone do śiebie [adiunctas] ſzkoły dla młodźieńcow/ przeto
chćieli do tego ſtanu kánonicżego/ przydáć ſzkoláſtyki ModrzBaz
131v, 22, 22v, 23, 24v (12); SkarJedn 54, 93; Widząc lud ná ſię
bárzo zwaśniony/ [...] vćiekł z miáſtá SkarŻyw 273, 147, 411, 479,

511, 593 [2 r.]; CzechEp 187; NiemObr 6, 19; iam nie ſłyſzał/ áby
naymnieyſzą iáką nadgrodę ludźiom przez ſię vkrzywdzonym
vcżynić miał ReszHoz 140; WerGośc 262; będźiem mieć Kryſtá z
ſobą ſpoionego ArtKanc N8; GórnRozm K4; ActReg 127; Gost-
GospSieb +3; kto nieuſtawa W kłopoćiech ná śię dopuſzcżonych z
niebá/ Ten ſam wygrawa GrochKal 22, 5; Phil Q, Q4; LatHar 95,
529, 625; WujNT 80, Luc 2/5, s. 429, Tit 1 arg; A ieſliby kto liſty
iákiémi z Káncelláriiéy ſobie dánémi/ przekázowáć to chćiał [...]
SarnStat 273; IEſliby [...] Poſły [...] poſłáné do śiebie w rzeczách
kmiecych/ [...] zgwałćił/ ábo vbił: [...] SarnStat 1174, 136 [2 r.],
144, 203, 250, 258 (19); KlonKr B2v, D3; PowodPr 9, 76; SkarKaz
119a; CiekPotr 78; SkarKazSej 660b; KlonWor 11; [surrogatus
vstavyony myasto syebye ReuchlinBartBydg H4].

Ze wskazaniem sprawcy (37):
~ od kogo, od czego (31): GroicPorz kv, t2v; Bowiem cnotá dla

ſiebye iście nie dla chwały/ ma być od nas ſzukaná RejWiz 91v;
LeszczRzecz A2; BibRadz *3; LeovPrzep E4v; OrzQuin F2, R3v,
V2v [2 r.]; RejAp 33; RejPos 186; BiałKat d4v; WujJud 92;
WujJudConf 214; ModrzBaz 106v; SkarJedn 123, 134; Oczko 23v;
gdy iuż [Chrystus] wedle Bożych obietnic národziwſzy ſię y
wroćiwſzy/ vrząd ná ſię włożony od Bogá wykonywał. CzechEp
221, 56, 304 [2 r.]; iż nierozumne bydło miárę ſobie od
przyrodzenia zákreſzoną pilnie záchowuie WerGośc 241; PaprUp
E4v; Phil I2; LatHar 118; WujNT 627; GrabPospR K2v; Skar-
KazSej 691b, 700b.

przez kogo (4): OrzQuin O; wſzyſtkie ony kráiny ſobie y ſwym
brátom przez Kazimierzá wydarte odyſkał StryjKron 437; tedy
będźie im wolno práwem czynić z onémi/ przez ktorych rozu-
mieliby ſobie krzywdę bydź vczynioną. SarnStat 474, 894. ~

b. Z part praes act (102): Vźrzáłá śmierć k ſobie idąc. BierEz
P2v; OpecŻyw 166v; HistJóz Ev; TarDuch D7; Słyſſąc rozmáite
pogrozne przymowki około ſiebie ſtoiących [...] RejPs 44v, 69, 99v,
170v, 220v; áby teyże nocy krolowa Olimpia bogá Hamona s ſobą
[secum] leżącego widziáłá HistAl A4, K8v; Thák boyącym ſye
ſyebie Pan miłoſyernym był LubPs X4v, H, H3 marg, Z5v, cc6v
marg [2 r.]; RejWiz 82; A gdy mię wyſlucha wołáiącego kſobie
[invocantem]/ ieſzcże nie wierzę by wyſluchał głos moy. Leop Iob
9/16, Gen 31/24, 3/15; iáko záwſze [Bóg] miłuiącym ſiebie dawáć
zwykł/ ſzcżodrze W. K. M. nádáć będźie racżył. BibRadz *3,
1.Mach 4/12, Luc 18/7, Act 9/4; BielKron 30v, 271, 366, 403v [2
r.]; Sphinx, Bárzo dziwne á rzadkie zwierzę / które (yáko
powiedáyą) ludziom ydącem mimo ſię gadki zwykło zádáwáć Mącz
408a, 482b; RejAp 185v; HistRzym 99v [2 r.]; A ták záwżdy
błogoſłáwi Pan dufáiące ſobie RejPos 81v, 24v, 48, 66, 68, 78 (12);
RejPosWiecz2 91 [3 r.], 93 [2 r.], 93v [3 r.], 94v [2 r.]; żeby ſie ich
więcey záwżdy nieprzyiaciel lękáć muſiał niżli onych wſzytkich
vfow y onych ſrodze dział trzáſkáiących przećiwko ſobie. Rej-
Zwierc 263, 14v, 265v; WujJudConf 103, 177v; BudBib 4.Reg 5/21;
BudNT Ioann 1/47; W dzień oſtátecżny w ſię wierzące wzbudźił
CzechRozm 204, 18, 27, 30, 134; ModrzBaz 51v, 56v, 68v, 132v,
135v; vmyślił/ iako Iozeph nierządnicy ćiągnącey ſię do grzechu
płaſzcż zaſtáwić/ á obnáżony przy duſzy zdrowey w ćiele nie-
zmázánym zoſtáć. SkarŻyw 371, 51, 69, 341, 496; CzechEp 17, 51
marg, 339; NiemObr 29, 33, 45, 104; ArtKanc M18v; Phil F3;
KołakCath A3v; vſłyſzał głos mowiący do śiebie [dicentem sibi]:
Száwle: Sáwle WujNT Act 9/4, s. 21, Luc 7/9, Ioann 1/29, 38, 47
(10); tákowy gwałtownik od káżdégo kopcá narożnego ma płáćić
ſtronié przećiwko ſobie czyniącéy [contra se agenti JanStat 422]
trzy grzywny pieniędzy poſpolitych SarnStat 471, 209, 213, 1112.

c. Z rzeczownikiem odsłownym (64): Diar 71, 87; że też the
ktorych Rzym ku widzeniu ſiebie przyćiągnąć niemogł/ człowieká/
oto iednego ſlawá przywiodłá. Leop *B2; iżby theż niedał o ſobie
namnieyſzey przyczyny złego mniemánia. BibRadz I 141c marg;
*4v; BielKron 54, 91v, 194; GórnDworz M6v, N2, V; RejPos 33,
143, 171v, 242, 243v (8); HistLan E3; Gdyż Pan Chriſtus
przyſtępuiącym iáſnie łáſkę ſwoię/ żywot wiecżny/ mieſzkánie w
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ſobie obiecuie WujJud 223; Powiedał też [Agesilaus] że od tych rad
słychał wysławiánie śiebie [suas … laudes]/ ktorziby też gdyby
potrzebá byłá/ gánić ſię go niewſtydáli ModrzBaz 17, 51, 76v, 80v,
118, 136; SkarJedn 257; SkarŻyw 185; day nam z ſobą w Niebie
przebywánie. ArtKanc H2v; [arcyksiążę Maksymilian] tkwiał iescze
prawie nad nami [...] y ludzie posłuszenstwa y czynienia sobie
przysiąg gwałtem przymuszaiąc. ActReg 133, 93, 143; Phil P3;
GrabowSet D2; WujNT 44; gdyby téż szláchćic dał przyczynę
zábićia álbo ránienia śiebie [vulnerationis suae JanStat 603]
proſtégo ſtanu człowiekowi niech będźie karan chłop wedle ſtárych
Státutów SarnStat 619, 21, 618, 702, 1273; SkarKazSej 689a.

Ze wskazaniem sprawcy (20):
~ u kogo (3): iż on ieſt poſłány od niego. Cżego iż ći nie

pokázuią/ ktorzy ſobie tę Troycę zmyſláią/ przeto tym ſámym złe o
ſobie v wiernych mniemánie zoſtáwuią. CzechRozm 18v; tákowym
cżęſtym ćwicżeniem [...] [żołnierze] mnimánie o ſobie dobre v
nieprzyiaćielá z iednáią [existimationem bonam colligent sibi apud
hostes] ModrzBaz 118; CzechEp 305.

z kogo (1): w których [dobrach] [...] płácenia cłá ſobie z
poddánych náſzych/ którzy z poſpolitéy wolności práwá ſie weſelą/
vſtáwił [solutiones sibi constituit de subditis nostris JanStat 60].
SarnStat 397.

czyje (17): OpecŻyw 71; LeszczRzecz A5; gdy ſkazánie
Papieſkie przećiw ſobie obacżył/ rozgniewał ſie ná papieżá
BielKron 212; Mącz 309c; GórnDworz Aa7; Zbáwićiel náſz niech
nam będzie iáko zwierćiádło/ w ktorym boſkie przeyrzenie o ſobie
iáſnie widźieć możemy. WujJudConf 69; ModrzBaz 40, 43; On ſię
bárzo Biſkupiego przyśćia do śiebie wſtydząc/ prośił mowiąc: [...]
SkarŻyw 235, 108, 118, 483; StryjKron 6; NiemObr 121; WujNT
67; [...] w tym ſię nie bacżąc/ iż tym rządzenia Boſkiego nád ſobą
pozbywáią PowodPr 40; SkarKaz 204b. ~

W połączeniu z „sam” (1): że nas [Chrystus] tym przykłádem
ku wzywániu ſámego ſiebie pobudza? CzechRozm 201.

5. W rekcji rzeczownika abstrakcyjnego (371): BierEz Mv;
Vſłyſzawſzi Socrates onę ſporę o ſobie, iął tak przed wſzythkimi
mowić. GlabGad L8v; RejPs 25, 95v, 118, 135v, 160, 173v, 195v;
LubPs F, F4, K2 marg, L2v marg, M3v (13); Leop Matth 5/22;
BibRadz *2, 1.Mach 4/17; Zony ich bacżąc ná ſię dwoy vćiſk/ [...]
wzięły ná ſię zbroię mężow BielKron 297; obacżył Henrik wielką
moc przećiw ſobie BielKron 357v, 87v, 201, 204v, 220, 226 (15);
GrzegRóżn B; KwiatKsiąż B2, B3v, M4v, O2; Mącz 129b, 205c,
229c, 323d, 435a, 448b, 510b; RejAp 31v, 94v; GórnDworz G6,
Ll7v; HistRzym 5v; ktore [Jeruzalem] ták iákoś ſłyſzał iáką ſrogą
pomſtę wzyęło nád ſobą RejPos 262, 23v, 43, 50v, 51v, 63v (25);
Ano było dáleko lepiey áby [...] nie cżynił poſmiechu s ſiebie.
RejZwierc 17v, 27, 33, 33v, 42v, 96 (9); BudBib I 49d marg, 2.Par
32/25; CzechRozm 205; ModrzBaz 44v, 90, 116; Oczko A4v; Widzę
świádki nieprawdźiwe/ Słyſzę ná ſyę kłamſtwo żywé. KochPs 38;
SkarŻyw 79, 208, 235, 413; StryjKron 46, 406; CzechEpPOrz *2v;
NiemObr 156; WerKaz 297; BielSjem 29, 32; KochPam 82; A ieſli
ty rad odkłádaſz/ Mnie do śiebie drógę zádaſz. KochSob 63;
ArtKanc L7v; tedy przyśięże ſtroná/ iáko o pozwie/ y poſtępku
prżećiwko ſobie nie wiedźiáłá GórnRozm F4v, A2v; ActReg 121;
GostGosp 20, 92; GrabowSet C2; OrzJan 72; KołakCath A3v; áby
[Chrystus] ludzie wſzytki do wiáry w ſię przywiodł. WujNT 222;
SarnStat 465; SkarKaz Ooood; CzahTr F4v; SkarKazSej 689b;
SkorWinsz A2; PudłDydo B3v.

Ze wskazaniem sprawcy (243):
~ od kogo (8): yz Stephanow ocziecz Krol Ianusch bil nam

dobrim y wyernim slugą y wyelką laſke od nas kv sobie mial
LibLeg 11/88; LubPs A6, K2 marg; BielKron 226; RejZwierc
88; PaprPan T2; Phil S4; ktory tákowe przećiwieńſtwo od
grzeſznikow podeymował przećiw ſobie [adversum semetipsum]
WujNT Hebr 12/3.

u kogo (1): ſławę miał v wſzytkich o ſobie dobrą. Skar-
Kaz 611a.

komu, czemu (20): RejPs 35v; kápłani obrawſſy yednego
myędzy ſobą/ władzą mu nád ſobą podawáli. KromRozm III
H8; BibRadz Eccli 33/20; BielKron 378v, 436v; BielKronCies
Mmmm3; wiele powinná Polſká W. K. M. zá tę iáſnie dobrotliwą
chęć ku ſobie. GórnDworz A2v; RejPos 113v, 173v; GrzegŚm 43;
mieliby ſędziowie záwżdy ná ſądźiech śiedzieć/ [...] káżdemu dáć
wolny do śiebie przyſtęp [potestatem se conveniendi facere]
ModrzBaz 90; SkarJedn 77; ſmutne poćieſzyli/ wątpliwe w wierzę
[!] pośilili/ dobrym po ſobie teſkność zoſtáwili SkarŻyw 209,
132, 208; StryjKron 386, 632; CzechEp 205; KlonKr A4; Skar-
Kaz 416b.

kogo (A a. G) (14): nieprzypuſſczay mię ku żádnemu ſądowi z
ſobą RejPs 210v; LubPs aa; BibRadz 1.Reg 12/3, Ier 12/3; RejAp
BB2; BiałKat 21; BudBib Iob 14/3; prośmy páná Bogá/ áby wſercá
náſze prawdźiwą ſiebie y wſzech rzecży znáiomość [sui …
cognitionem] wlepił ModrzBaz 144v; SkarJedn 389; KOſći twé/
Trzebuchowſki zámknęłá w tym grobie Zoná/ którąś zoſtáwił w
żáłośći po ſobie KochFr 70; maſz wáſzá kró: M. ná pomoc ſobie
inſzych poſtronnych Królów y ludźi niemáło OrzJan 126; WujNT
Gal 4 arg; zẃiążże mię węzłem nierozdźielnéy miłośći z ſobą
SiebRozmyśl B3v; GosłCast 66.

między kim (1): niech mu będźie wolno dla dobréy ſławy/ którą
między ſąśiády o ſobie miał/ [...] oczyśćić ſie od tákowégo
obwinienia. SarnStat 701.

po kim (3): LibLeg 10/97; CzahTr B2v; bych iedno po tobie/
Znáłá chęć y vprzeymość z miłoſcią ku ſobie. PudłDydo B4v.

w kim (5): cży ſie iey ták ſámey zdáło widzieć/ we mnię
iákąś odmianę/ á nie czáłą wiárę przećiwko ſobie GórnDworz
C5v; RejPos 48; PaprPan Aa3v; IAk dobra cżorá/ kiedy w oycu
znáki Gniewu k ſobie náyduie [...] GrabowSet Nv; RybGęś-
li A2v.

czyj (191): MetrKor 31/621, 622; Iezu kthorys naprzeciwko
ſobie radę złoſnikow dopuſcił. TarDuch B6; BielŻyw 131; LibLeg
7/31v, 10/152, 11/49; nic mię nieruſſy żadny przeſtrách ſprze-
ćiwniká mego gdym pewien nád ſobą mocney ręki iego [Boga].
RejPs 173, 16, 86, 112, 117, 118 (16); RejJóz I6, O6; RejKup ſ7v;
MurzHist H3, I2, P; KromRozm II k; Ten opátrzyć me śiroctwo
racży/ Gdy moię chuć k ſobye wſzytkę bacży BielKom D4v; Diar
89; GliczKsiąż Cv, Gv [2 r.]; poznawſzy ſrogość ſądu ſrogyego
Bożego nád ſobą/ przypuſzcża wſzytko ſpráwiedliwośći Bożey
LubPs bb2 marg, A3v, B4v, F4v marg, K3, K3v (17); GroicPorz
B2, t, t3, t3v; KrowObr 53v; Leop 2.Par 20/17; BibRadz I 291a
marg, Ps 116 arg; OrzRozm Iv; Krol [węgierski] Ládziſław [...]
rozwiodſzy im [mieszczanom krakowskim] powinowáctwo ſwoie/ á
ich też k ſobie/ do domu ſie náwroćił. BielKron 301, 158, 171, 183,
244; Omnium expectationem vincam, Przeſięgę wſzech nádzieyę o
ſobie. Mącz [497]b, 42d, 138b, 148d, 310d, 494d, 506b; OrzQuin
Ov; RejAp 47v; GórnDworz Z2, Cc; HistRzym 11; iákie tu ſłyſzyſz
łáſkawe nád ſobą miłoſierdzye iego RejPos 240, 32, 86, 120, 125,
140 (24); BiałKat 18v, 371; BielSat G4; HistLan B3; KuczbKat 5;
RejZwierc 198, 206; WujJudConf 19v, 104v; CzechRozm 24v, 116v,
222, 237v; KarnNap A2; PaprPan L2; Tym ſpoſobem [...] wiela
ludźi przećiwko ſobie chęć ziednaſz [multorum tibi studia con-
ciliabis]. ModrzBaz 127, 53, 58v, 109; To ſą ſłowá ſześćiſet
trzydzieśći Biſkupow/ ktoremi iáwnie zwierzchność Papieſką nád
ſobą [...] wyznawáią. SkarJedn 117, A4, 193, 352, d7v, [d10] [2 r.];
KochPs 35, 46, 87, 122, 167, 187; wſzytkich pokornie náwiedzał:
przycżyn ich S. zá ſobą proſząc. SkarŻyw 355, 62, 80, 82 [2 r.], 166,
167 (13); obádwá [tj. Jezus Chrystus i Dawid] dekret Boży o ſobie
przypomináią. CzechEp 287, 11, 161, 375; CzechEpPOrz **v;
NiemObr 27, 59, 62, 112, 170; KochFr 125; ArtKanc K2, N8,
N14v, O; PaprUp Cv; ActReg 13, 77, 88, 117, 173; Phil H3;
KochCz A3; OrzJan 14 [2 r.], 61, 126; LatHar 139, 429; RybGęśli
D3; Iáko tu zeznawa Páweł ś. wyſławiáiąc wielkie miłośierdzie
Bozkie przećiw ſobie. WujNT 489, 27, 77; gdyż to mogą mieć
pewny znák opátrznośći Páńſkiey nád ſobą WysKaz 11, 14;
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SiebRozmyśl A; PowodPr 41; Lecz vſłyſzał głos Páńſki do śiebie
SkarKaz 347a, 514a, 519b; CiekPotr 46; CzahTr Fv, G3v [2 r.];
GosłCat 8; SkarKazSej 678a. ~

W połączeniu z „sam” (1): Vcżąc cżłowieká ná ſercu y
ſumnieniu iego/ boiáźni/ ſámego ſiebie/ miłośći y ſłużby oney
duchowey CzechRozm 88.

6. W rekcji rzeczownika osobowego (54): iſz bychmy cię zaſtali
nad ſobą łaskawego a miłoſciwego ſędziego RejPs 76; LubPs L3; A
gęſtego ſędzyego káżdy ma o ſobie RejWiz 12; Leop Eccli 20/25, Is
49/5, Ez 33/2; RejZwierz 43; iedno gdy ie [pospólstwo] s ſlubow á z
zakłádow wypuśćimy/ vcżynimy záſię z nich przyiaciele ſobie.
BielKron 107v; [cesarz do papieża:] yż trudno ſie ſtákim vgadzáć/
ktory żadnego przymierza áni wiáry chowa/ ktora rzecż inácżey
być niemoże lepiey poſthánowioná/ áż go być obiáwiſz ſobie/ y
wſzytkiemu krześćiáńſtwu nieprzyiaćielem BielKron 220v; Krol
[...] poſłá żadnego do ſiebie nie miał BielKron 407, 85v, 223, 237v,
293v; GrzegRóżn M4; incomparabilis vir, Niepoſpolity człowiek/
który ſobie równia nie ma. Mącz 280b; RejAp 100v; muſiał by
mieć/ y ſzcżęſcie/ y Bogá obrońcą ſiebie/ kthoryby mu przymnażał
wſzytkich fortun GórnDworz Hh6v, D6, Ff6v; co mu było po tym
iż ſie oto ſpráwuie tym Licemiernikom á tym ſzemrácżom
przećiwko ſobie RejPos 326v, 57, 78v, 79v, 133v, 165v (10); O
trudno ty mnie maſz ſobie miły Antipater vcżynić y przyiacielá y
pochlebcę/ muśiſz ná iednym przeſtáć. RejZwierc 43v, A2, 89v,
114v, 124, 153, 244v; MycPrz I A4; WierKróc B2; CzechRozm A3,
228v, 230; wzywa Bogá ná świádectwo/ ktorego też/ ieſli kłáma/
mśćićielem ná ſię przyzywa [vindicem sibi imprecatur]. ModrzBaz
86v; KochPs 126; SkarŻyw 557; Bo wżdy oni [Sabinowie, Samnici]
czáſſem á máło niewſzyſcy ſub iugum miſſi Rzymiány zwyćięſce
nád ſobą wyznawáli StryjKron 340; Azaż też y ſam Pan Chriſtus
nie miał ná ſię wiele [...] nieprzyiaćioł y przeſládownikow?
CzechEp 17, 8, 368; ArtKanc S8; ActReg 116; OrzJan 76, 91;
VotSzl C4.

7. W rekcji przymiotnika i przysłówka (454??): Yakom ya
nyenayachal Szamopyąth szobye rownemy nagymyenye nayego
ZapWar 1502 nr 1906, 1502 nr 1906, 1503 nr 1943, nr 1951, 1505
nr 1994, nr 2008, nr 2050 (29); BierEz I, M2v, Nv, R4v, S4;
OpecŻyw 2v, 54; PatKaz III 132v; FalZioł V 54; BielŻyw 7, 48, 67;
GlabGad G3v, K8; MiechGlab 40; BierRozm 6; [Bóg] chćiał ſie
pod iednoſćią iſtnoſći zamknąć/ á żadney rownej drużyny z ſobą nie
mieć. KłosAlg Av; March3 V6v; LibLeg 6/115v, 10/151v, 11/158v;
ále ſnadz y to niemniey błogoſláwiony ktory zná miłoſiernego być
páná ſwego nád ſobą. RejPs 213, 31, 42, 54v, 56 (18); SeklWyzn b3,
b3v, b4v; RejJóz A2v, F2, H, K5, N4v, O3; RejKup p5, cc3v;
thamze vkradla plaſzcz czarny ſukyenny kthori przedala nyewyeſz-
czie yedney ſſobye nyeznayomey LibMal 1551/162, 1551/161,
1553/179; MurzHist H4, H4v, V; MurzNT 3v; KromRozm II b; aby
się wżdy in contemptum et in discrimen nie przywiedli u
sąsiedzkich ludzi sobie przyległych. Diar 99, 106; BielKom D6v;
ábyſmy v páná Bogá dobrze ſtáli/ onego łáſkáwego ſobye myeli
GliczKsiąż G7v, D2v, Ev, I4, N7, P4v, P5, Q2 [3 r.]; LubPs B4v, D,
E4, P3v, Qv (8); GroicPorz a2, cc; KrowObr 8, 9, 16, 55v, 176v,
217v, 218 [2 r.]; Pomni że cie ſtworzył Pan podobnego k ſobie
RejWiz 51, 110v, 187v [2 r.], 192, Ddv; Bo Pan Bog kuſił ie/ y
nálazł ie być godne ſiebie. Leop Sap 3/5, Iob 38 arg, Cant 1 arg,
Eccli 13/19, 20 [2 r.] (9); OrzList f; RZekl tedy Pan do Noego/
wnidź thy y ze wſzitkim domem twym do Archy/ Abowiemem ćię
widźiał ſpráwiedliwym przed ſobą czáſu tego. BibRadz Gen 7/1, Iob
34/19, Sap 3/5; OrzRozm D4 [2 r.], G3v, G4v, Kv, P2 (10); Krol
Fráncuſki ktory rozumiał náſię być Ceſárzá gniewliwego/ poſłał ná
then Syem poſły ſwoie BielKron 222; Krol Zygmunt przyiecháwſzy
do Lithwy/ obacżył Moſkwę być przećiwną ſobie BielKron 410v,
1v, 8, 80v, 103, 122 (24); GrzegRóżn K3v, L; Adiungere sibi ali-
quem beneficio, Przes okazánie dobrodzieyſtwá powinnym ſobie
kogo vczynić Mącz 177d; Semper illum observantem mei cognovi,
Záwżdym go k ſobie wielmi chutliwego znał. Mącz 389c, 20c, 85b,

113d, 151b, [169]b (13); OrzQuin F2v, Gv, L2v, m3v, P2v, Q4, R4;
Prot C4; SarnUzn H4; SienLek 41v; ktore [przeklęctwa] Pan dał był
wywołáć ná niewdzięcżne á ná niepoſłuſzne ſobie. RejAp 188v, 141,
192v; pocżął vżywáć [...] wſzytkich chytrośći/ áby ią przećiwko
ſobie vcżynił ſkłonną GórnDworz Bb2v, C6, H3, I8, Mv, M2v (10);
RejPos 56v, 61v, 68v, 72, 74v (35); BiałKat 218v; Pocżćiwy
cżłowiek ma ſie ſtrzedz tego ſproſnego grzechu iáko naiádowitſzego
wrzodu á ſzkodliwego ſobie. RejZwierc 53v, 19, 28, 31v, 32, 92
(17); Darius gdy leżał [...] z woyſkiem przećiw Scytom/ obacżył
woyſko nierowne przećiw ſobie wielkośćią BielSpr 45, 47; iednáſz
tylko ieſt głowá iednego ćiáłá/ máiąc zſobą nierozdźielną ſłu-
żebność WujJudConf 121v, 44v; RejPosRozpr c4; RejPosWstaw
[412]v; BudBib Sap 3/5; MycPrz I B2v; Strum A4v, R; BiałKaz Fv
[2 r.], K4, M4v; CzechRozm 27, 104v [2 r.], 121v, 174, 208 (9);
PaprPan B2v, D2v, E, E4, I2v (12); Bo wźięli ſobie ná tákich
vcżtach w obycżay pić zá zdrowie niektorych ná ſię łáſkáwych.
ModrzBaz 54, 3, 4, 4v, 11, 23v (10); Oczko 7 [2 r.], 8; KochPs 71,
76, 204; wziąwſzy zá żonę Nerę nieiáką w obycżáiach cnot
Chrześćiáńſkich ſobie rowną/ vcżćiwy żywot wiodł. SkarŻyw 458,
162, 183, 202, 337, 352, 527; StryjKron 330 [2 r.], 482 [2 r.], 497;
CzechEp 18, 100 [2 r.], 110, 143, 144 (12); iákobyś mię W.M.
przećiw ſobie/ tákim być záwżdy nálaſł/ iákoś ſobie W.M. o mnie
otuchę cżynił. CzechEpPOrz *2v; KochJez A4; NiemObr 130, 169;
ReszPrz 76; iż ſtąd był vroſł obycżay v onych narodow/ áby białe
głowy dawáły ná przywitániu pocáłowánie mężcżyznom ſobie
krewnym y powinowátym WerGośc 264, 238; WisznTr 4; KochPieś
51; ArtKanc B11, R18v; GórnRozm G4v, F3v, I4v; PaprUp A2,
B2v, C3v, C4v, Fv [2 r.], F4v, Lv; ActReg 30; Phil F2, G4, M3, Q;
KochCz A2v; KochPij C2v; day niech wſzyścy znamy/ Iáko/ ćiebie
możnego/ ſkłonnym k ſobie mamy GrabowSet Ev, Cv, Vv; OrzJan
10, 87, 128; LatHar 145, 231, 256, 495, 678; KołakCath A3v, A4v;
KołakSzczęśl A3, A4; WujNT 324, 387, 540, 860; SarnStat 159,
189, 465, 524, 581 (20); SiebRozmyśl Hv; GrabPospR K3v, N2;
PowodPr 38, 66; SkarKaz 44b, 81a, 209a, 243a, 316b (8); CzahTr
B2v, Fv, I3; Zaś baczyłá wyſtępnym páná przećiw ſobie? GosłCast
30; PaxLiz B3v; SkarKazSej 684b; KlonWor 58; PudłDydo B4v.

comp [nad się (22), sobie (1)] (23): MurzHist H2v; MurzNT
Luc 11/26; Nie miey nád ſię mężnieyſzych żony áni ſługi BielKom
C5; A máło mnieyſſym w Boſtwye ſobyeś go ták ſtworzył LubPs C;
A bogátſzemu nád ſie [ditiori te] nie bądź thowárzyſzem. Leop
Eccli 13/2, Eccli 13/2; BielKron 86, 93, 249; OrzQuin V2; Rej-
PosWstaw [212]; BudBib 3.Reg 2/32; ModrzBaz 58; gdźie y
mrowká zdraźnioná ná więtſzego ſię nie rowno nád ſię gniewa y
ſzcżypie go CzechEp 4, 212, 243, 359, 382; ReszPrz 93; PudłFr 41;
PaprUp Bv; Tedy [szatan] idźie/ y bierze z ſobą śiedmi innych
duchow gorſzych nád ſię [nequiores se] WujNT Luc 11/26, Philipp
2/3, s. 835.

Z przysłówkiem (3): Iako chczeſz kſobie ſwe bliznie mieć,
takim też ku bliznym bądz. BielŻyw 130; Bo nie wſzytkich iednako
uznaſz przeciw ſobie. KochSat C3; iż cie zowie [...] dzyedzicem
rowno s sobą kroleſtwá ſwoiego ſwiętego RejPos 262.

*** Bez wystarczającego kontekstu (4): ſ abo s ſám/ ſwiat/ s
ſobą/ pies MurzOrt B2v; Sibi dativus a sui pronomine, Sobie. Mącz
391a, 377d.

W połączeniu z „sam” (1): Secum – Sam zſobą. Calep 961a.
*** Dubium (1): Alec trudno belo tam natem ſeymie ſthaka

ſmialoſcia komu ſie okazac przeciwko tijm dwiema/ bo im wſziſcy
gwoli ſami naſie beli PaprUp H2v.

KW (LWil, AN, DK, PP)

SIĘDZIENIE (2) sb n
G sg siędzięniå (2).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Zajęcie miejsca siedzącego (2):
Wyrażenie: »siędzienie za stoł« [w tym: z kim (1)] [szyk 1:1]

(2): Ale ieſzcże to foremnieiſza co krol ſtári kſiędzu Narapień-
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ſkiemu powiedział/ ktory gdy nigdy żadnego zá ſtoł s Krolem
ſiędzięnia nie omieſzkał/ raz [...] rzekł krol I.M. kniemu [...] Górn-
Dworz R7, S4v.

Cf 1. SIEŚĆ
LWil

SIĘGAĆ (71) vb impf
a jasne.
W praes sięg- (34), siąg- (2) KmitaPsal, WitosłLut; w part

praes act sięg-, [siąg-]; w pozostałych formach sięg-.
inf sięgać (7). ◊ praes 1 sg sięgåm (1). ◊ 2 sg sięgåsz (1). ◊ 3 sg

sięgå (20). ◊ 1 pl sięgåmy (3). ◊ 3 pl sięgają (11). ◊ praet 3 sg m
sięgåł (7). f sięgała (2). ◊ 3 pl subst sięgały (3). ◊ fut 3 pl subst będą
sięgały (1). ◊ imp 2 sg sięgåj (2). ◊ 3 sg niechåj sięgå (1). ◊ 3 pl
niechåj sięgają (1). ◊ con 2 sg m by sięgåł (2) March1, March2, byś
sięgåł (1) HistAl. ◊ 3 sg f by sięgała (1). n by sięgało (1). ◊ 1 pl m
pers bysmy sięgali (1). ◊ [impers praet sięg(a)no.] ◊ part praes act
sięgając (5).

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI – XVIII w. s.v. sięgnąć.
1. Rozciągając się lub poruszając się w przestrzeni, dochodzić

do granicy czegoś lub przekraczać ją, stykać się z czymś; tangere
HistAl; pervenire PolAnt; attingere Cn (38):

sięgać czego (13): KlonŻal D2; lewé Andromedy rámię
Pułnocnéy ryby śięga KochPhaen 10; Tóż koło/ wagi ćiemnéy
kilká gwiazd zámyka/ Y kolan Ophiuchá iáſnégo dotyka. Orłá
iedno nie śięga KochPhaen 19, 16, 21. Cf sięgać czego czym;
»sięgać obłokow«.

sięgać czego czym (8): KochEpitCat 111; Té kołá/ oś przenika/
proſto położoné: Czwarté wſzytkich ſye trzyma ná vkoś ſádzoné.
Pobrzeżnych/ brzegiem śięga KochPhaen 19; WitosłLut A3v. Cf
Zwroty.

sięgać do czego (9): Zábulon ná brzegu morſkim mieſzkáć
będzye/ gdzye łodzi ſtawáią/ ſięgáiąc áż do Sydonu. BielKron 18v;
KochMuza 27; ktore [skały] vłożone/ Iedná ná drugą/ do niebieſ-
kich progow/ Sięgáły bogow. KlonFlis G2v. Cf »do nieba sięgać«.

sięgać czym (11): Cf sięgać czego czym; czym ku czemu;
Zwroty.

sięgać czym ku czemu (1): lecz [macica winna] rózgámi wiſząc
ku dołowi/ Sięga wiérzchołkiem źiemie/ áż ku korzeniowi. Koch-
EpitCat 111.

Zwroty: »sięgać [czego] dłonią« (1): W Koło koniá/ dwie rybie
przed ſobą ſye chronią: A temu grzywy śięga Wodnik práwą dłonią.
KochPhaen 11.

»do nieba, nieba (a. niebiosow) sięgać« [w tym: czym (4)] =
pertingere ad caelum PolAnt [szyk zmienny] (6:3): Ta ieſt drabina/
ktorąm widziál/ ktoré wirzch az do nieba ſiegál. OpecŻyw 184v;
BielŻyw 79; LibMal 1554/191; áno dwie oliwne drzewie wyroſły/
ták wyſokie áż niebá ſięgáły BielKron 319, 14v; BudBib Dan
4/11[8], 20[17]; KochFr 96; Trąby ſye ozwáły/ Któré ſwym
głośnym dźwiękiem niebioſów śięgáły. ZawJeft 13.

»sięgać obłokow, pod obłoki, przez obłoki« [w tym: czym (2)]
[szyk zmienny] (1:1:1): Niechay wierzchámi śięga lás wyſoki Aż
pod obłoki. KlonŻal D2v; á ogrómné wáły Wyſokich będą obłoków
śięgáły. KochPieś 49; KołakSzczęśl Av.

»ręką [czego] sięgać« (1): bo by ty iedną ręką wſchodu á drugą
zachodu ſłoncza ſięgać chciał, á za niewieſz iże [...] BielŻyw 105.

Przen (13):
Zwroty: »nabliżej [czym] sięgać« = być podobnym, mieć po-

dobne właściwości (1): czego niémáſz/ tego niecháć: á lékárſtwo
kthóreby nabliżéy właſnośćią śięgáło/ ná mieyſce tám tego dáć.
Oczko 38.

»pod niebo [czym] sięgać« (1): My co pod niebo ſwoim ro-
zumem śiągamy/ Ták muśi Bog vcżynić/ iáko powiádamy. Kmita-
Psal Av.

a) O nasileniu, wielkości zjawisk i uczuć [w tym: kogo, czego
(8)] (9): Ratuy mię pánie: bo złych przygód nawáłnośći Sięgáią we

mnie oſtátnich kośći. KochPs 99; á me niepráwośći/ W niebie ćię
śięgáią/ Pánie wſzech wiecżnośći. GrabowSet V2.

Zwroty: »nieba (a. wierzchu nieba), do niebios sięgać« [w tym:
czym (3)] = caelum tangere HistAl; pervenire ad caelum PolAnt
[szyk zmienny] (5:1): HistAl G2; á wielmożność twoiá [królu]
rozmnożyłá ſię y śięga do niebios BudBib Dan 4/22[19]; Twéy
dobroći/ ſpraw twoich ſławá/ mocny boże/ Niebá śięga KochPs 104,
108; KochFr 121; Ale ono nędznicá żalem záſmucona. Weſpół z
córą/ ſpółecznym fráſunkiem zwątlona. Nieſtétyſz/ iák niedawno
bárzo rózné były/ Kiedy przedewſzytkiemi weſołé chodźiły [...]/
Wiérzchu niebá śięgáiąc głowámi ſwoiémi. ZawJeft 38.

»obłokow sięgać« (1): O pánie/ dobroć twoiá do niebá prze-
ſtáłá/ Prawdá obłoków śięga KochPs 51.

b) Doświadczać kogoś (2): Ze wſząd ćięſzkośći duſze dolegáią/
A wolę/ że nie twe gniewy śięgáią/ Boś miłośierny. GrabowSet I4v.

sięgać kogo (1): Tákći fortuná zártkim kołem biega, Kochá-
nych mija, zániedbánych śięga. KlonKr Ev.

2. Wyciągać rękę (też głowę itp.) lub coś trzymanego w ręku,
aby wziąć coś, dotknąć czegoś; brać do ręki; palpare HistAl (21):

sięgać kogo, czego (3): Cf sięgać kogo czym, sięgać czego w
czym; Zwrot.

sięgać kogo czym (1): CzahTr C4v cf Przysłowia.
sięgać do czego (3): March1 A4v; March3 V4v; [Wokabul 1539

V4v] cf Przysłowia.
[sięgać w co: Pátrzay iáko Iáłmużná kroleſtwo pośięga/ Cze-

muż ſkąpy po onę w worek nie rad śięga? ProtJałm 6 (Linde).]
sięgać czym (4): On cżterzy kąty rozmierzył/ A ná nich orły po-

ſádził: W miechoch k nim dzieći przywiązał/ Po mulárſkiey im kielni
dał: [...] Potym wſzytki [orły] wzgorę puśćił [...]. A gdy ná gorę
wzlećieli/ Sięgáiąc kielnią wołáli: Cżemu nam nie podawaćie/ Cegły
z wapnem ieſli maćie. BierEz G2. Cf sięgać kogo czym; Zwrot.

sięgać gdzie (1): [uwodziciel] Mniema by wſzyſcy ślepi iedno
on ſam widźi [...]. Sięga gdźie nie przyſtoi/ mowi co nie ſłuſza
KlonWor 58.

sięgać czego w czym (1): KochFr 103 cf Przysłowia.
Przysłowia: Do czego ſie ręce zwyczaią/ do tego rády zawſſe

ſyęgaią. March1 A4v [idem] March3 V4v; [Wokabul 1539 V4v].
Wyymi/ nieboże/ biérzmo piérwéy z oká ſwégo/ A potym

źdźiebłká śięgay w oczách v drugiégo. KochFr 103.
Acżći ták powiedáią kto ſam w piecu lega/ Tedy támże ożegiem

y drugiego ſięga. CzahTr C4v.
Zwrot: »rękoma sięgać« [w tym: czego (1)] = manibus palpare

HistAl (2): w tym też padole był ták zniżony obłok iże go rękámi
ſięgáli HistAl K7v; BielKron 72v.

Przen (6): [Ná tym przeſtaway czoć Bog piſmem obyáwił/ bo
wyſoko nie doſiężeſz/ á głęboko ſiągáiąc iſcie vtonieſz. GilPos 113.]

sięgać kogo, czego czym (3): Coś nam w tych cżáśiech nieraz
dość iáſnie pokazał/ [...] żeby rzazał Znas każdy ślepą zazdrość/
gdyby inák śmiáłá Mowić/ á ćiebie cżarnym ſwym iádem śięgáłá.
BielSen 3; KarnNap B; Iuż będą dobrá Páńſkie/ iáko ná wyſokiey
Skále ślicżne iágody/ roſtą pod obłoki: Ktorych dośiąc nie mogą lu-
dźie żadną miárą/ Tylko że ich śięgáią ocżymá y wiárą. KlonWor 57.

[Zwrot: »[do czego] siągać sercem«: iże [Chrystus] oną ofiárą
iedyną raz vcżynioną/ wiecżnie nam vſłużył/ y pokarm doſtátecżny
ſpráwił ku żywotowi wiecżnemu/ tylko go vżywaymy/ [...] do
nicżego inſzego nie ſiągáiąc ku tákowey potrzebie ſercem ſwoim
GilPos 76.

a) Atakować, napadać zbrojnie [kogo] (2): Szwedowie was
przes morze ſięgaią/ A Iflanti wam prawie z garſci wydzieraią.
KochSat A3v, Cv.

b) Chcieć ugryźć [czego czym] (1): Anyoł tám piekielny rządźi/
ktory tey niewieśćie y naśieniu iey przećiwny ieſt. ktory żądłem y
iádem ſwoim nogi iey śięga SkarKaz 578b.

a. Brać jedzenie z naczynia (4): A on [Jezus] odpowiádáiąc
rzekł: Kthory ſięga á rozmacża ſemną rękę w miſie/ ten mie wyda.
Leop Matth 26/23.
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sięgać czego czym (1): [żuraw] Słowy ią [lisicę] ku iadłu
pobudzał/ A ſam karmiey noſem [= dziobem] śięgał. BierEz N3.

[sięgać przed kogo: Przed inſſego nieſięgay. Vor den andern
nicht greyff. Wokabul 1539 Z7v.]

sięgać w co (2): Gdy ſiędźieſſ vſtołu patrzay by ty pirwey
wmiſſę nieſyęgał. March1 A4 [idem] March3 V4.

b. Aby ukraść (2):
sięgać czego (1): Manticulor, Est [...] furandi gratia manticulos

attrectare – Mie,ſzka [!] do vkradnienią ſiegąm. Calep 637b.
sięgać po co (1): a przinym [służebniku] dwye gromadzie

pyenyedzi, a on ponye ſzyągall, y ſthadze [jego pani] baczila ze
dwarazi the tho pyenyadze brall. LibMal 1544/84.

c. Dłubać [czym w czym] (1): námáż lepem drewienko ćienkie/
á tym w vchu śięgay SienLek 72.

3. Czerpać, wyciągać (wodę ze studni) (1):
Zwrot: »[czym] sięgać wody« (1): Antlia, Zoraẃ/ którym

ſięgáyą wody w ſtudni/ álbo wiadro. Mącz 11d.
4. Przywłaszczać sobie (3):
sięgać czego (1): [oszuści] Sżtucżnie ſznurem y prętem morgi

pomierzáią: Swoie rozprzeſtrzeniáiąc obcego śięgáią KlonWor 4.
sięgać czego [= czyją własność] (1): Nie Kośćiołow tedy śię-

gáć/ ktorym Dawid iáko Domom Bożym doſtátek y ochędożeńſtwo
przywłaſzcża: ále iáko on ſam zowie ſimilitudines templi. Powod-
Pr 83.

Przen: Zdobywać, osiągać (1):
Zwrot: »do nieba sięgać« (1): [św. Augustyn rzekł:] powſtáią

prośći á nieucżeni do niebá ſięgáią/ á my z náſzymi náukámi lećimy
w przepáśći. BielKron 160v.

5. Przypominać coś, powoływać się na coś, odwoływać się do
czegoś [w tym: czego (3)] (4): O cżem nye potrzebá dawnych przy-
kłádow ſyęgáć/ gdy teráznyeyſſych bárzo wyele ná ocży mi przy-
chodzi GliczKsiąż B7, C3v; ále też y oney z niebá mądrośći śięgáć
wam potrzebá/ ktorą miał Iozeph ná ſpráwowániekroleſtwá [!]
Egiptſkiego. SkarKazSej 660a.

Fraza: »daleko nie sięgając« (1): A dáleko/ iáko ono mowią/
nie chodząc álbo nie ſięgáiąc/ może być káżdemu po cżęśći doku-
mentem tá wrzáwá/ ktora niedawnego cżáſu w miłey Oycżyznie
náſzey wzniećiłá ſie Phil O2.

6. Starać się coś zrozumieć [w tym: czego (3)] (4): A ktorzyby
głęmbyey nyebyeſkich rzeczy ſyęgáć chćyeli/ áby tąż to ſummą/
yáko złotnicy weinſteynem złoto/ probowáli/ á co podrożnego/ co
zdrożnego/ doſwyadſſáli. KromRozm III C3v; Ale mnie ſię nie godźi
ſięgáć ták głęboko/ Głowá v mnie ieſt wątła y zaćmione oko. Przeto
mowić nie vmiem o Boſkiey Iſtnosći Prot B3; Oczko 4v.

Zwrot: »[czego] rozumem sięgać« (1): bowiém onych trudnych
á ſkrytych rzeczy/ których rozumem śięgamy/ nie może proſty á
niećwiczóny náukámi człowiek łatwie poiąć. OrzQuin Aa2.

7. [Potrzebować, wymagać obecności [kogo]: I cokolwiek było,
w czym króla Jego Mci sięgano, gdzieby był odjachał z Korony,
tedy miał siostrę swoje królewnę szwedzką jej Mci postanowić
KronMieszcz 130.]

Formacje współrdzenne: sięgać się, dosięgać, obsięgać, osię-
gać, posięgać, przesięgać, przysiągać, wysięgać, zasięgać; sięgnąć,
sięgnąć się, dosięgnąć, osięgnąć, posięgnąć, przysiągnąć, zasięg-
nąć; dosiąc, osiąc, posiąc, przesiąc, zasiąc; dosięgować; osięgo-
wać; osięgiwać.

Cf SIĘGAJĄCY
LWil

[SIĘGAĆ SIĘ vb impf
inf sięgać się. ◊ praes 3 pl sięgają się. ◊ praet 3 sg m sięgåł się.
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. s.v. sięgnąć.
1. Stykać się, przylegać do siebie [czym]: ty [sieci] bywáią

rozbijány/ ná polach ná łąkach/ przy drogach/ y przy wodźie/ iedná
od drugiey ták dáleko coby śię ſwą ſzerokośćią mogły sięgáć Cresc
1571 628.

2. Atakować [na kogo]: á coſz by o tákich rzekł/ ktorzy/ łáiá-
nim/ mowienim ſięgáią ſie/ ná ſtany przełożonych pánow Erazm-
Język S3 (Linde).

3. Uciekać się do czegoś [do czego]: Y ták Krol Zygmunt [...] z
tym Pogáńſtwem rządny pokoy miał od nich/ y nieták cżęſto mu
znim do woyny przychodźiło/ do ktorey ſie on/ iáko Pan bácżny y
mądry/ nigdy nie śięgał BielKron 1597 569 (Linde).

Formacje wspołrdzenne cf SIĘGAĆ.]
LWil

SIĘGAJĄCY (1) part praes act
N pl m pers sięgający.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Obejmujący swoim działaniem [czego]: iáko kupcy zwłaſzcżá

dálſzych hándlow śięgáiący/ niechby według ſpráwiedliwego á
znośnego ſzácunku kupi ſwoich/ pomoc dawáli PowodPr 82.

Cf SIĘGAĆ
LWil

SIĘGNĄĆ (6) vb pf
inf sięgnąć (1). ◊ fut 2 sg sięgniesz (1). ◊ praet 3 sg m sięgnął

(2). ◊ imp 2 sg sięgniż (2), [sięgni(e)j].
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.
1. Wyciągnąć rękę, aby coś chwycić (4):
sięgnąć po co (2): Cf sięgnąć po co w co; Zwrot.
sięgnąć po co w co (1): Oracż po ſer śięgnął w leśicę/ Y

vchwyćił tám łáśicę BierEz N4.
Zwrot: »ręką sięgnąć« [w tym: do czego (1), po co (1)] =

extendere a. mittere manum Vulg [szyk zmienny] (3): BierEz Kv;
Ręką ſwoią ſięgnął nieprzyiaćiel do wſzech pożądliwych rzecży
iego Leop Thren 1/10; tego źiółká mieyſki lud/ iáko rzeczy
święconéy ſzánuie: iż ręką gołą/ po nié śięgnąć nie śmie SienLek
197; [Leop Ex 4/4 (Linde)].

2. Umieścić coś gdzieś [czym w co] (1): gębę mu roźdźieẃ/ á
śięgni mu oną laſką spácześiámi w gárdło SienLek 169v.

3. Zamachnąć się, aby uderzyć [do czego] (1):
Przysłowie: Pokuś ſłowy/ niż śięgnieſz do głowy. BierEz S.
Formacje współrdzenne cf SIĘGAĆ.

LWil

SIĘGNĄĆ SIĘ (3) vb pf
sie (3), [się].
inf sięgnąć się (1). ◊ fut [2 sg sięgniesz się.] ◊ 3 sg sięgnie się

(1). ◊ praet 3 sg m sięgnął się (1). ◊ [con 3 sg m by się sięgnął.]
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. s.v. sięgnąć.
1. Wyciągnąć rękę, żeby coś wziąć (tu: pieniądze i inne

wartości materialne) (3):
sięgnąć się do czego (2): Musić kost wielki uczynić, Kto chce

kogo przewyciężyć, Aby wojsko silne sebrał [...]. A nie mając
skarbu swego, Wnet sie sięgnie do cudzego. BierRozm 11; Górn-
Dworz P3v; [GrzegŻarnPos 1582 547b; Látá 1478. ſłożył Krol
Káźimirz Seym w Piotrkowie: gdźie miedzy innemi rzecżámi
naprzod rádá byłá/ áby ſie ſkarb poſpolity záłożył/ żeby cżáſu pilney
potrzeby było ſie śięgnąć do cżego. BielKron 1597 470 (Linde)].

sięgnąć się po co (1): Wrok potym [król Zygmunt] zdéymuiąc
tákże pierśćienié z palców przed wodą/ śięgnął ſie tenże po nié/
którému ie też był przed tym dał KochAp 10.

2. [Zamachnąć się, aby uderzyć [do czego]:
Przysłowie: Omnia prius experiri quam armis ſapientem decet.

Pokuſi ſie pierwey ſlowy/ Niżli ſie ſięgnieſz do głowy. Terent-
MatKęt R3.]

3. [Zaatakować [na kogo]: kto by zgwałćił/ álbo ſięgnął się ná
tego ktoryby dźierżał mieſce Ceſárskie/ iákoby ſie ná Ceſárzá
ſięgnął ErazmJęzyk S5 (Linde).]

Formacje współrdzenne cf SIĘGAĆ.
LWil
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SIĘKNĄĆ cf SIĄKNĄĆ (Errata)

SIGILLUM (1) sb n
sigillum, [sigilium].
sg [N sigillum.] ◊ A sigillum. ◊ [I sigilium].
Sł stp, Cn, Linde brak.
Pieczęć [sigillum – sygnet Murm 193; pieczęć Mącz 392a; –

pieczęć, poznaczenie Calep; pieczęć, pieczątka, naczynie, sygnet;
pieczęć wyrażona sygnetem – sigillum Cn]: [sigillum kościane ze
śrzebrem, nożyczki i szlajca. InwMieszcz 1583 nr 246; Radziwił
mu marszałek miecz oddawał potym I władzą przywilejów z sy-
gilijum [rkps: sigilium] złotym. StryjPocząt 322.]

Szereg: »sigillum albo pieczęć«: Gdy liſty pyecżętuyą ná
myękkim woſku/ iż rychley wytłocży ſigillum álbo pyecżęć/ álbo
też herb. GliczKsiąż K2.

LWil

SIGMA (2) sb f
N sg sigma (2).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Osiemnasta litera alfabetu greckiego „σ”, oznaczająca też

liczbę 200: BielKron 48v; Bo v Grekow iáko y v Ebreycżykow
inácżey licżby nie znácżą/ iedno przez litery/ [...] naprzod Lamwda
znácży 30. [...] Sigma dwie śćie. BudNT Kk8.

LWil

SIGNIFIKACYJA (1) sb f
Pierwsze a jasne.
sg [G sygnifikacyj(e)j. ◊ A signifikacyją.] ◊ I signifikacyją.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Nadanie tytułu, mianowanie [significatio – oznajmienie, danie

znać Mącz 392b; – znaczenie Calep; obwieszczenie, opowiadanie;
znać danie abo dawanie – significatio Cn]: Carolus ie [Tęczyń-
skich] Grabiami poczynił niebarzo dobrą significatią. checi swey
przeciwko nim dawał. ActReg 73.

a. [Zastąpienie wyrazu nazwą desygnatu, który go symbolizuje:
Tuć muśi przyznáć ſignifikácyą / że drzwi/ drogá/ známionuią
Chriſtuſá: ále ná tym mieyſcu/ nie máſz ſignifikácyey/ gdźie ieſt
rzecżono/ Hoc est corpus meum. (–) [...] bo tákich mow/ w piśmie
páńſkim ieſt wiele: iż ſigna ſignificantia, bywáią tym názwáne/ co
znácżą. NiemOpis 18; ŚmiglŁup C2v.]

LWil

SIK (1) sb m
N sg sik.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Prawdopodobnie przyrząd do lewatywy: Srebro Comorne [...]

Sik albo koczielek ſrebrni biali WyprKr 52v.
LWil

SIKAĆ (1) vb impf
2 sg imp sikåj.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII w s.v. siknąć.
Wypuszczać płyn pod dużym ciśnieniem, pryskać; immittere Cn:
Zwrot: »sikać [czemu (żywotne) co] z sikawką [w co]«: śikay

mu [koniowi] on ſok z śikawką mośiędzową w oczy s kilká raz
przez dźień po kropce SienLek 165.

Formacje współrdzenne: posikać, usikać się; siknąć.
LWil

[SIKAWECZKA sb f
G pl sikåweczek.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „sikawka”: 10 małych misek blachowych, 1 cenowa; 7

sikaweczek barwierskich mosiężnych InwMieszcz 1568, 1569 nr 143.]
KW

SIKADŁO Sł stp; Cn, Linde brak.

[SIKAWICA sb f
N pl sikåwice.
Sł stp, Cn, Linde brak.
zool. Jakiś gatunek małża: ſpal w ſiłnym ogniu czaſzuły mał-

żowe/ ktore zową ſikawice/ oſkrobawſzy z wierchnią y ſpodnią
ſkorę SprLek A3.]

KW

SIKAWIEC Sł stp; Cn, Linde brak.

SIKAWKA (11) sb f
Pierwsze a pochylone, końcowe jasne.
sg N sikåwka (4). ◊ A sikåwkę (2). ◊ I sikåwką (4). ◊ pl [N

sikåwki. ◊ G sikåwek.] ◊ I sikåwkami (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVIII w.
Przyrząd różnej wielkości do wyrzucania wody pod dużym

ciśnieniem, używany do różnych celów, np. leczniczych lub do
gaszenia pożarów; sipho Mącz, Cn; siphonculus Mymer1; siphon
Mącz; fistula, salientes Calep (11): Mymer1 36v; á potym nabrawſzy
oney wody ciepło w ſikawkę w puſzcżaiże tham w korzeń męſz-
cżyznie/ znamienicie kamień wypądza FalZioł I 29c; Kozie mleko
ciepło ſikawką nabieraiącz: wſtrzikać ciepło w maciczę FalZioł V
[2]v, I 68a, V 87v, 91v; Mącz 395d; Calep 421b, 940a; Do gáſzenia
máią bydź náznácżeni w káżdym domu/ cżego kto przy ogniu ma
pilnowáć. [...] Iedni áby bieżeli z śiekierámi/ drudzy z hakámi/
trzeći z drábinámi/ drudzy z śikawkámi/ z wiádry/ z cebry. Gost-
Gosp 144; [CracArtific 1513 nr 267; InwMieszcz 1558 nr 83, 1559
nr 90, 1571 nr 166; RachBonera 1558 65; Sipho Waſſerſprue tze
Sikawká. ArtNom B4v].

Zwrot: »sikać z sikawką« (1): śikay mu [koniowi] on ſok z
śikawką mośiędzową w oczy SienLek 165v.

LWil

[SIKNĄĆ vb pf
1 sg fut siknę.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
Trysnąć: Siknę/ Exilio, pulluo, scaturio. Volck Zzz.]

KW

SIKORA (7) sb f
f (6), m (1) [w funkcji n-pers].
o oraz a jasne.
sg N sikora (5). ◊ pl A sikory (2).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
1. zool. Parus sp.; rodzaj ptaków z rodziny sikorowatych (Pari-

dae), obejmuje grupę drobnych gatunków prowadzących nadrzewny
tryb życia; parix Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz; par(r)us Cn (6):
Parix. eyn meiſz Sykorá Murm 88; Mymer1 25v; BartBydg 108;
Mącz 279c.

W porównaniach (2): KrowObr 75; Swiat nam ieſt práwie iáko
ptáſza ſiatká/ A iáko Sowá ná śikory klatká. RejZwierc 230.

2. n-pers (1): Item powyedzial yſch konya przi kthorem w woy-
cziechowye yeſth pogiman Schikora chlop sthegoſz woycziechowa
yemv przedawal. LibMal 1548/138.

LWil

[SIKORCZANY ai
A sg f sikorczåną.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od nienotowanego u nas „sikorka” ‘dem. od siko-

ra’: przeznaczony do wabienia sikorek: odzywayże ſie w kuwiek tá-
kim głoſem iáko Sowa: á gdy przybieży/ tedy odzyway ſie w málucż-
ką piſzcżałecżkę śikorcżaną/ álbo też gębą iáko myſz CygMyśl F2.]

KW
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SIKORZY Sł stp; Cn, Linde brak.

SILAĆ SIĘ Cn s.v. silę się, Linde brak.

SILEN cf SILNY

SILENIE (2) sb n
Pierwsze e jasne; teksty nie oznaczają -é lub oznaczają

niekonsekwentnie.
sg N sileni(e) (2). ◊ [L sileniu.]
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rzeczownik od „silić się” (2):
1. Pobudzenie, wzmocnienie się (1): Impetus animi, Poruſzenie

á pobudzenie vmysłu/ ſilność álbo śilenie. Mącz 295d.
2. Nasilanie się, wzmacnianie się (1): ábowiem kożda niemoc

cztery częśći ma/ początek/ śilenie/ ſtánienie/ á ſchodzenie. Sien-
Lek 33.

3. [Wysiłek militarny [czyje]: iż by było nie przećiw woley
Bożey/ wſzyſtko ſpiknienie Pogáńſkie muśiáłoby było ſtámtąd
wyſtępić. W tym śileniu Krolow y Kśiążąt Krześćijańſkich/ vśilniey
tám żaden bácżyć ſie niedał iáko Krolowie Fráncuſcy. HistOtton
33v.]

Cf SILIĆ SIĘ
LWil

SILENIE SIĘ Cn; Linde XVII w. (z Cn).
Cf SILIĆ SIĘ

SILIĆ (1) vb impf
praes 3 sg sili. ◊ [3 pl silą.]
Sł stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.
1. Działać wzmacniająco [co]: Wątrobę bárzo śili/ zdrowi/ y od

zgniłośći záchowywa/ gdy kto proch z iemioły dębowey/ álbo z
liśćia/ wczymkolwiek ije álbo pije. SienLek 88v; [gdyż dym iego
[drzewa orlego albo rajskiego]/ ſwą wdzięcżną wonią nie tylo
nozdrze łákomi. Ale ſerce y wſzytki wnętrznośći [...] vweſela ſerce
śili pámięć przywráca SienHerb 192a, A#3b].

2. [Narzucać swoją władzę:
Zwrot: »pod nogi swe silić«: Lecz jacyś pasierzbowie teraz sie

zjawili, Ktorzy z matki [z Rzeczypospolitej] macochę chcą, by
uczynili, Co jej obywatele barzo jakoś kwilą, Sumnieniu ich
panując, pod nogi swe silą Apolog 10.]

3. [Fraza: »diabeł cię sili« [przekleństwo lub wyraz najwyższej
dezaprobaty]: ieſzcże nie lepſzego wzywamy tego cżártá Diabłá
mowiąc: á diablić potym/ á diabeł ćię śili/ á diabeł ćię o to prośił/ á
diablic kazáli PostępekPrCzart 67v.]

Formacje współrdzenne: silić się, nasilić się, posilić, posilić
się, przesilić się, rozsilić się, wsilić się, wysilić, wysilić się; posilać,
posilać się, przesilać się, usilać; siłować, siłować się, nasiłować,
posiłować, usiłować, usiłować się, wsiłować się; posiłkować.

LWil

SILIĆ SIĘ (30) vb impf
sie (22), się (8).
inf silić się (3). ◊ praes 3 sg sili się (15). ◊ 3 pl silą się (1). ◊

praet 3 pl m pers silili się (2). subst siliły się (1). ◊ fut 3 sg m
będzie się silił (1). ◊ [3 pl subst będą się silić.] ◊ imp 2 sg sil się (2).
◊ [3 pl niech się silą.] ◊ con 3 sg m by się silił (1). f by się siliła (1).
◊ 3 pl subst by się siliły (1). ◊ part praes act siląc się (2).

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI – XVIII w.
1. Wysilać się, wytężać siły, natężać się; starać się ze wszyst-

kich sił; cupere HistAl; contendere se, exsudare, nixari Cn (13):
HistAl C3v; Gdy kleſzcże oſłábyeią muśi kowal zmylić/ By ſie też
ſwym miſterſtwem chciał nabárzyey śilić. RejWiz 119v; Mącz 136c;
KlonŻal B; KochEpitCat 110; V Bogá káżdy błazen/ Choć tu przy-
mówki prazen: A im ſye bárźiéy śili/ Tym ieſcze więcéy myli.

KochPieś 27; Niech ma moc ktemu rozum/ á zwłaſczá dla tego/ By
dármo nieprácował/ á miáſto pomocy Onégo ná ſztych nie zdał: w
ſwéy pracy y mocy/ By ſie dármo nieśilił GosłCast 71; [Nie śił ſię
iedno bárzo Miniſtrze ieſzczeć dáleko do końcá/ ſzanuy ſię. Łaszcz-
Wiecz 87 (Linde)].

silić się przeciw komu (2): Powiádáiąc to ſtáremu/ Nie śil ſie
przećiw młodemu: Nie trzebáć tobie prácować BierEz Rv; Grabow-
Set I2v.

cum inf (1): to táką zazdrośćią niezgrzeſzyſz/ śiląc ſie nádążyć
pilnemu. GostGosp 102.

[Zwrot: »[z kim] silić się w cielesności« = intensywnie upra-
wiać seks: Nyechay naslyadvyą malzonkowye malzenstwa Ioze-
phowego i Mariey [...], abowyem ony ktorzi zonamy sylyą syę
wczielyesnosczy [...], czi taczi anycz mąszewye ssą, any zon mayą
za zoni. ModlKobiet 23v.]

Przen (2): Ach nieſtetys toċ czas przyſedl [...]. Czyalo leży
duch ſię ſyly Ze wſąd ſię nadzieią myly. RejKup h2v, p3; [niech ſie/
iáko chcą/ śilą wſzytki iády. Cnotá (ták ieſt bogáta) niemoże wźiąć
ſzkodj KochPieśniTrzy A3v.]

a. [O wysiłku militarnym: W Támtym wieku wielkie walki
Krześćiańſcy Pánowie przećiw Pogánom cżynili/ o źiemię świętą
Zydowſką [...]: ácżkolwiek tám wielkie ſzkody podięli/ wſzákże
ſie ták śilili/ iż by było nie przećiw woley Bożey/ wſzyſtko
ſpiknienie Pogáńſkie muśiáłoby było ſtamtąd wyſtępić HistOt-
ton 33v.]

b. O roślinach: wysilać się na wzrost [w co] (1): Tego [Sy-
riusza]/ gdy z ſłóńcem wznidźie ſczépy nie omylą/ Co ſłábą żyw-
ność máiąc/ w liſt ſye tylko śilą: Bo káżdy do korzeniá promieniém
przeráźi KochPhaen 13.

2. Występować przeciw komuś, walczyć z kimś, używać siły (5):
Obśiedli mię/ by pſzczoły: zgáśli/ by ſurowy Zápalony krzak czér-
niowy. Nie śil ſye zły człowiecze: bo ieſlim ſzwánkował/ Wnet mię
móy pan porátował. KochPs 178.

silić się przeciw komu (2): Bowiem miedzy takimi [rozpust-
nikami] brat przeciw bratu ſili ſie oyczowie przeciw ſynom takież
ſinowie przetiw rodziczom walkę wiodą BielŻywGlab nlb 12;
SeklPieś 31v.

silić się nad czym (żywotne) (1): Obeyźrzy ſię/ áno Cis nád
ptaki śię śili. KmitaSpit B4v.

Zwrot: »z posiłkiem [o kogo] się silić« (1): Strzeż/ proſzę/
Rycerzu nieprzewyćiężony [tj. Jezu]/ Aby/ nieprzyiaćiel z wzgárdą
wyrzucony/ Gdy/ ſię z ſwym pośiłkiem o mię będźie śilił/ Zá twoią
pomocą/ ná wſzem ſię omylił. GrabowSet P2v.

3. Nabierać sił (2): SienLek Vuu3v; Iáko bowiém źrzódło ſkoro
z brzegów wyleie, dźieli ſie ná wiele częśći, á kożda część náyduie
ſobie właſnè drógi, którèmi bieży, y iuż ſie odradza od onègo
źrzódła ſwègo, y ſámá ſie iuż ſwą mocą śili, trzymáiąc ſie przedśię
źrzódłá ſwégo: [...] JanNKar C3v.

4. Bujnie, wysoko wyrastać (o roślinach); luxuriari Mącz (1):
Cacumina virgarum ne luxurientur demutilato, Wierzchołki różdżek
áby ſie nie siliły przirzinay. Mącz 201d; [Przetoż gdy ták płodna
źiemiá bywa/ iż śię ná niey mnoſtwo chwaſtu śili gdy prozno leży/
potrzebá ią kożdy rok ośiewáć Cresc 1571 91].

5. Nasilać się, wzmagać się, stawać się intensywniejszym; inva-
lescere PolAnt; crescere, crudescere, gliscere, increscere, ingraves-
cere, intendi Cn (7): Gdy tedy ony lekarſtwa mało mu pomágaią/ a
tzo daléy niemotz ſie śili/ rzec̄e mu lekárz Nędza: [...] ForCnR D2v;
Pewna rzecż ieſt iż ciepło w ciele więcey ſie ſili gdy pokarmu
przyłożą. GlabGad F6v; Cżemu mięſo miąſſze á kruchkie lepiey ſie
trawi, y więtſzą moc dawa niż ſubtilne. (–) Bowiem ciepło przy-
rodzone ieſt rzecż barzo ſiłna, á tak na materią kthora ſie iemu
przeciwi barziej ſie ſili, przeto ią trawi GlabGad H3v, P4v; MurzNT
Luc 23/23; SienLek 33; [MusProgn C].

a. Wzmacniać swoje działanie (1): Ieſli ná czás niemaſz wſzyſt-
kich [ziół] Warz co maſz choć iedno stych/ Bo choć ié zwiérzchu
przykłada Iádowi ſye śilić nieda SienLek 154v.
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6. Nalegać, wywierać presję; invalescere Vulg (2): Rzekł Piłat
do kxiążąt kápłáńſkich [...] y do tłuſſcż: Ia żadney przycżyny
nyenáyduię w tym cżłowiecże. A oni thym ſie więcey ſilili/ mo-
wiąc: Zruſſył lud/ náucżáiąc po wſſyſtkim Zydowſtwie Leop Luc
23/5; WujNT Luc 23/5.

Formacje współrdzenne cf SILIĆ.
Cf SILENIE, SILENIE SIĘ

LWil

SILNIĆ SIĘ Sł stp; Cn, Linde brak.

SILNIE cf SILNO

[SILNIK sb m
N sg silnik.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Niesprawiedliwy poborca podatków, czynszów, danin i wszel-

kich opłat na rzecz państwa lub władcy, zdzierca: poborcza, nasyl-
nyk, drąnczny sylnyk exactor i d est iniustus peritor {debitorum}
ReuchlinBartBydg l6.]

LWil

SILNO (58) av
silno (28), silnie (15), silno a. silnie (15); silno OpecŻyw (8),

PatKaz II, FalZioł (11), KlerWes, LibLeg, HistRzym, KlonŻal; sil-
nie BielKron (5), Mącz (2), SienLek (3), KochPs, KochPhaen, Gra-
bowSet; silno : silnie BierEz (3:1), RejKup (1:1).

silno (17), siłno (7); silno OpecŻyw (8), PatKaz II, LibLeg,
HistRzym, KlonŻal; siłno KlerWes; silno : siłno FalZioł (5:6).

comp i sup (4+11) -silniéj (14), nåsilnie (1) LubPs; -éj (4), -ej
(1) OpecŻyw (4:1), -(e)j (5); sup nå- (11); nå- (8), n(a)- (3).

Sł stp notuje, Cn: silnie, Linde XVIII w.
1. Bardzo, intensywnie, znacznie, z dużym nasileniem; usilnie,

mocno; impense, instanter, magne, magnopere, multum, oppido, sa-
ne, valde, vehementer Cn (54): A wiere Xieże niepłeczi Iſczecz
ſylno mowj k rzeczi. RejKup m8v; [Sylnye, vyelcze, Tągo, Crothko
alye ocruthnye intensive ReuchlinBartBydg p8v].

W połączeniu z czasownikiem (23): Gdy ie ćiągną ná zábićie:
Cżemu owcá idąc milcży/ A wieprz záśie śilno kwicży? BierEz
C3v, F4, L4v; A tako w tym Iezus mily náſylniéy omdlál/ a krzy-
żem na ſwé ſwięté oblicżé na ziemię vpádl OpecŻyw 101v; Iezus
gdy tak matkę ſlyſſál placżątzą/ ſilno iéy ſmutku żalowál OpecŻyw
137v, 3, 3v, [57]v, 68, 90 (11); a tedy anyely yąly ſyą dzyuouacz
naſylney vyelmoznoſzczy y doſtoynoſzczy tey myley pany PatKaz
II 51v, 56v, 76v; LibLeg 11/77v; RejKup o4; CzechEpPOrz *3;
KlonŻal B4v; TAmże pod iego [Niedźwiadka] grzbietem przy-
pátruy ſye pilnie/ Równéy wadze: ále tá nie gore ták śilnie. Koch-
Phaen 4; GrabowSet P3v.

W połączeniu z przymiotnikiem i imiesłowem (8): OpecŻyw
85v; PatKaz II 60; tych wſzech rzecżi namienionych oſtrzegay ſie.
Bo ten dzień ieſt ſilno niefortunny. FalZioł V 52, V 84; A ták
mamy krolewnę [...] Mądrą/ siłno wymowną/ piękną vrodziwą.
KlerWes A2v; Gdiżem ták naśilnye ſtrapion w ták wielkiej cięſſ-
kośći LubPs Q; SienLek 20v [2 r.]; [RozmyślDomin 43].

W połączeniu z przysłówkiem (1): Matuchna iego milá gdy to
vſlyſſala/ ſilno rzewno plakala. OpecŻyw 114; [Pozdraw B6; Nimis
grauiter cruciat adolescentem. Silno vprzeymie drętzy młodziencá.
TerentMatKęt I3; RozmyślDomin 13, 81].

Połączenie: »barzo silno(-nie)« (2): BierEz Cv; tedy on gwał-
townie vcżynił z nią wolą ſwoię/ á krolewná tego vcżynku bárzo
śilno płákáłá HistRzym 105.

a. Dobrze, pewnie, szybko (o skuteczności leczenia) (9):
W połączeniu z czasownikiem (5): Potym przykładay na ranę,

ſzańtę ziele z ſolą zmieſzane á vtłucżone/ ſiłno iad wyciąga. FalZioł
V 88v; Takieſz miętkę ſtłukłſzy: przyłoż na ranę/ ſiłno pomaga. Fal-
Zioł V 88v, V 39, 84, 90.

W połączeniu z przymiotnikiem (3): Takieſz też miecżyk [...]
ieſt ſilno pomoczne [ziele] naprzeciw zaſtanowieniu mocżu FalZioł
V 84v, III 26a, V 72v.

Połączenie: »silno mocnie« (1): Theż na barzo zbytnią biegun-
kę krwawą/ vcżyń oſḿ albo dzieſięć piłułek z woſku tak wielkich
iako proſne ziarnka/ á na nocz połkni/ ſiłno mocznie ſtanowi.
FalZioł V 86.

b. O walce: z impetem, zapamiętale (10): Gdy ſie śilnie potkáli
rohátynámi/ ránił Achilleſá Hektor BielKron 58; Máchometh [...]
kazał wſzythkim bez przeſtánia ku ſzturmu iść á dobywáć co
naſilniey BielKron 250; widząc náoſtátek Turki mdlei ſobie pocży-
nać/ thym ſilniey cżynili á przypierali áż Turcy thył podáli BielKron
256v, 100v, 105v, 243, 309v, 312v, 314v, 372v.

2. Ciężko, z wytężeniem (1): A niemowięć ia tu o onych ktorzy
ſą grubego przyrodzenia/ o Kmiecioch/ oraczoch/ y co záwżdy
śilnie prácuią SienLek 3v.

3. Gwałtownie, zapalczywie (2): Efficaciter, Mocnie/ Gwałtow-
nie/ Silnie Mącz 115b; Vehementer, acriter, animose, Silnie/ ſuro-
wie/ śmiele/ popędliwie. Mącz 216c.

4. Skutecznie (1): Silna ieſt ręká páńſka/ śiłá dokázuie/ Silna/ y
śilnie woiuie. KochPs 178.

LWil

[SILNOMĘŻNY ai
G sg m silnomężn(e)go.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Silny i mężny, waleczny: Niewſpomnię Herkuleſa/ ktory zábił

węża. Minę z Troiey Hektora/ minę Troilleſa/ Silnomężnego minę/
greká Achilleſa. RymszaDeket 2.]

KW

SILNOŚĆ (10) sb f
silność (8), [siłność], silność a. siłność (2).
o jasne.
sg N silność (6). ◊ A silność (3). ◊ I silnością (1).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.
1. Pobudzenie, wzmocnienie się (1): Impetus animi, Poruſzenie

á pobudzenie vmysłu/ ſilność álbo śilenie. Mącz 295d.
2. Zdolność do wysiłku, do działania, możność podołania cze-

mu; energia, moc; vigor Mymer1, BartBydg; fortitudo, virtus, viva-
citas BartBydg (3): Mymer1 34; Vigor, vivacitas, virtus, fortitudo,
sylnoscz BartBydg 170.

a. Siła fizyczna, też dobry stan zdrowia, siły fizyczne (1):
W przeciwstawieniu: »silność ... subtylność« (1): GlabGad P7v

cf Szereg.
Szereg: »moc a silność« (1): Skora też miąſſza na ſtopie moc á ſil-

noſć znamionu ie zaſię cienka ſubtilnoſć przirodzenia. GlabGad P7v.
3. Wszechmoc Boga; fortitudo, potentia Vulg (2):
Szereg: »moc i silność« (1): Dziwny ieſt pan bog w ſwiętych

ſwoich [...]/ on ſam vkaże mocz y ſilnoſc [virtutem et fortitudinem]
ludu ſwemu WróbŻołt 67/36.

W przen (1): Ty ſam miły panie tworżyſz gori moczą twą [...].
przepaſałes ſie ſilnoſcią WróbŻołt 64/7.

4. Siła, moc leczniczego oddziaływania (o zielu) [czego] (1):
Szereg: »moc a silność« (1): Virtus herbae, Moc á śilność

którego ziela. Mącz 499a.
5. Gwałtowność, popędliwość (1): Vehementia, Mocność/

Gwałtowność/ śilność/ popędliwość. Mącz 216c.
[a. Gwałtowne działanie, gwałt (tu: na samym sobie): Poruſz ſię

miły panie ku miłoſierdziu bo thy znaſz iz ia ſiłnoſc czynię w
załoſci ſercza za grzechy moie WróbŻołt C3 (Linde).]

6. Duże nasilenie, intensywność [czego] (2): Odoris vehemen-
tia, Silność woniey. Mącz 216c; Aspice vim et incitationem oratio-
nis, Obácz śilność á popędliwość wymowy. Mącz 405b.

7. [Dotkliwość oddziaływania (zapewne: mroźność): Grudźien
ſpuśći śiłność ſwoię dla Wenery MusProgn B3.]



74 SILNYSILNOŚĆ

*** [W dosłownym tłumaczeniu błędnej łaciny: terrorem
vestrum et fortitudinem [błędnie zam. formidinem] dabit Dominus
Deus/ ſtrach ſwąſſ y ſzylnoſzcz dą pan bog TomZbrudzPeryk Deut
11/25.]

LWil

SILNY (283) ai
silny, siłny (261), silen (22) [w znacz. 1. RejPos (1), w znacz.

12. (21)].
silny (118), siłny (84), silny a. siłny (59); silny BierEz (13),

ForCnR (3), March3, RejRozpr, Leop (2), BibRadz, KochSat, Mącz
(11), HistRzym, RejPos, BielSpr (3), BudNT (2), SkarJedn (3),
Calag, KochPs (4), SkarŻyw (5), StryjKron (2), KochFr, BielSjem,
KochPam, KochSob, GórnRozm, GostGosp, GrochKal, KochFrag,
JanNKarGórn, SarnStat (4), GrabPospR, KmitaSpit, CzahTr; siłny
MiechGlab, HistAl, RejFig (10), RejZwierz (3), OrzRozm, RejAp,
HistHel; silny : siłny FalZioł (10:13), BielŻyw (1:3), GlabGad
(4:6), RejJóz (2:1), RejWiz (9:2), BielKron (6:2), SienLek (9:9),
GórnDworz (2:11), RejZwierc (2:17), ArtKanc (2:2).

W silen e jasne.
comp i sup (13+1) (nå)silniejszy (14).
sg m N silny, silniejszy (51), silen (21); ~ (attrib) silny (38); ~

(praed) silen (21), silny (5); silen RejPs, RejKup, RejZwierz,
BibRadz, OrzRozm, RejAp, RejPos (4), BielSpr (2), PaprPan (3),
KochSz, KochPam, KochPieś, GrabowSet, KlonWor; silny FalZioł
(2), BielŻyw (2); silen : silny KmitaSpit (1:1). ◊ G silnégo (13);
-égo (8), -ego (1) OpecŻyw (8:1), -(e)go (4). ◊ A silny (20), silnego
(1). ◊ I silnym, silniejszym (26). ◊ L silnym (4). ◊ V nåsilniejszy
(1). ◊ f N silnå, silniejszå (25), silna (1), siln(a) (7); ~ (attrib) -å
(22); ~ (praed) -å (3), -a (1) KochPieś. ◊ G silnéj (12), silné (3); -éj
: -é OpecŻyw (2:3); ~ -éj (2), -(e)j (10). ◊ D siln(e)j (1). ◊ A silną,
silniejszą (21). ◊ I silną (3). ◊ L siln(e)j (4). ◊ n N silné (9); -é (1),
-(e) (8). ◊ G silnégo (9); -égo (2), -(e)go (7). ◊ D siln(e)mu (1). ◊ A
siln(e), silniejsz(e) (15). ◊ I silnym (1). ◊ L silnym (1). ◊ V silné (1).
◊ pl N m pers silni, silniejszy (12), siln(e) [cum N sb: prostaki] (1).
subst silné, silniejszé (4); -é (2), -(e) (2). ◊ G silnych (2). ◊ D
silnym (1). ◊ pl A m pers siln(e) (1). subst silné (11); -é (2), -(e) (9).

Składnia comp: silniejszy niżli jaki (1) GlabGad, silniejszy
kogo (1) KochPs.

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI – XVIII w.
1. Mogący wiele zdziałać; potężny (6): GórnDworz Hh8; Y

wſzedł do niey [panny Maryi] Anioł śiłny/ Poſeł Páná ſwego pilny
ArtKanc A4v.

silen czym (1): iż on [Bóg] tym ſwiętim rámieniem ſwoim był
śilen iáko práwy mocarz RejPos 80.

Wyrażenie: »siłna moc« (1): Czo ieſt krol ſiłna moc. BielŻyw 7.
W przen (2): Silna ieſt ręká páńſka [Dextera Domini fecit vir-

tutem Vulg Ps 117/16]/ śiłá dokázuie/ Silna/ y śilnie woiuie. Koch-
Ps 178.

2. Mający dużą siłę fizyczną (o ludziach i zwierzętach); vigens
Mącz; fortis PolAnt (13): Sowy iż śilnieyſze były/ Ná kruki śię
pokuśiły. BierEz P4v, M4, N4; ForCnR D2v; BielŻyw 94; GlabGad
E8; Vigens, Siłuyący/ też swieży/ krzepki/ duży/ ſilny. Mącz 495d;
GórnRozm E4v.

siłny ku czemu (1): PRzecż natura cżłowieku ramiona dała y
barki w rękach. (–) Aby był ſiłnieyſzy ku noſzeniu brzemion Glab-
Gad D2.

W przeciwstawieniu: »mgły ... siłny« (1): BielŻyw 7 cf Szereg.
Wyrażenie: »silna moc« (1): Niezámilczże członkow iego/ áni

ſilney mocy iego [wieloryba] BibRadz Iob 41/3.
Szereg: »siłny, mocny« (1): Czo ieſt prawo paięczyny, bo czo

do nich mgłego wpadnie tam zoſtanie, ale czo ſiłnego mocznego, to
vydzie BielŻyw 7.

a. W funkcji rzeczownika (2): Albo iáko kto może wniść wdom
ſilnego y nacżynie iego rozchyćić/ iesliby pierwey nie związał
ſilnego BudNT Matth 12/29.

3. Posiadający dużą siłę militarną; fortis Vulg (5): Leop Num
21/24; Gdźie pan lud ſwóy ták wielce rozmnożył/ że go Silniey-
ſzym nieprzijaćiół vczynił iego. KochPs 158.

Wyrażenie: »silne wojsko« [szyk 1:1] (2): BierEz S2; Musić
kost wielki uczynić, Kto chce kogo przewyciężyć, Aby wojsko
silne sebrał, Zbroje r[oż]ne nagotował. BierRozm 11.

a. Mający walory obronne (1):
W połączeniu szeregowym (1): PIſzą ſtárzy y nowi Hiſtorikowie

o mieśćie Ieruzálem/ iáko to miáſto było chędogie/ wielkie/ mocne/
y ſilne/ ná gorze á ná ſkále wielkiey wyſtáwione. BielKron 264v.

4. Mężny, waleczny (2):
W porównaniu (1): Nie widáć go [Łokietka] y z koniem/ chybá

kto był pilny/ Ale gdy ſercá przydał/ był iák Gofroy śilny. Kmi-
taSpit C4v.

W przen (1): Témi czáſy/ Król Duńſki pływał z woyſkiem
mocny/ Czekáiąc ná ſąśiádá/ chćiałby ſye ſkoſztowáć/ Komu każe
śilny Mars/ y ſczęśćié pánowáć. KochPam 85.

5. Związany z siłą fizyczną (7):
Przen (1): ábowiem ten pan iuż ieſt iáko on baran miedzy

owiecżkámi/ czo im drábiną ſiáno zákriyą [...]. A śiłne rogi ten pan
ma czo mu do ſiáná nie dopuſzcżą RejZwierc 64.

a. Zadany z wielką siłą fizyczną (2): iako go [Jezusa] téż w
domu Annáſſowym policżkowáno/ aż ſie iego ſwięté oblicżé krwią
oblálo/ tako ijż od rán ſilnich ij od krwie ſtrędowacialo. Opec-
Żyw 110.

Wyrażenie: »silny raz« (1): bo ſie byl wſſytek [Jezus] od ſilnégo
razu krwią oblál OpecŻyw 109.

b. Którego zniszczenie wymaga stosunkowo dużej siły fizycznej,
którego trudno jest zniszczyć, zerwać, złamać (4): KAijfáſs [...]
kázál ſilny lańtzuch na iego [Jezusa] ſſyię wlożytz/ ij prowadzitz ku
Pilátowi OpecŻyw 117; FalZioł I 114d.

W przen (1): Schyl galęzié drzewo ſilné [tj. krzyżu]/ ſpuſtz
cżlonki rozciągnioné/ ſtáń ſie ſwému panu miękſſé/ niżlis z przodku
ſtworzoné OpecŻyw 161.

Przen (1): Silny tho węzeł ná omylne ludzi/ iż gdy ſie vkaże
iáſna prawdá ná omyłki ich/ iż żaden gęby rozzyewić nie może
RejPos 227.

6. Wielkich rozmiarów; amplus, grandis, ingens, pergrandis Cn
(10):

a. O obiektach trójwymiarowych (9): Wyſzedł Ezop twarzy
żádney/ A wymowy bárzo ſłádney. Głowę też miał bárzo śilną/
Ocży wpádłe/ bárwę cżarną BierEz A2, K4; RejKup cc6; RejWiz
167; VYrzał ieden á dziewká pierze ſobie chuſty/ Vwiązłá iey
koſzulá/ w śiłny ogon tłuſty. RejFig Aa4; OPát k miáſtu k wiecżoru
iechał s śiłnym brzuchem/ Y potkał ſie przed broną z zuchwáłym
páduchem. RejFig Bb, Bb; KochFr 58.

W przeciwstawieniu: »silny ... niewielki« (1): Siłnać też Woł
beſtia/ á niewielki Wilcżek/ A wżdy kędy roſkaże/ muśi ſkákáć
Bycżek. RejZwierz 62v.

b. O tekście: długi; przen (1): A śilneyby tu ná to iście glozy
trzebá/ Bo ſie ten text roſciągnął od zyemie do niebá. RejWiz 50v.

7. Liczny; magnus (maximus) Miech, Cn; frequens, numerosus
Cn (4): March3 Vv; Bowiem widziſz iáki lud/ námnożył ſie śiłny
HistHel A.

Wyrażenie: »silne mnostwo« = multitudo nimia Vulg [szyk 1:1]
(2): y rozmnożyli [Tatarzy nohajscy] ſie w krotkim cżaſie, tak barzo
iż theż tich cżaſow powſtała z nich wielika y ſiłnego mnoſthwa horda
[numerosissima et maxima surrexit horda] MiechGlab 75; Leop
Dan 11/11.

8. Wielki pod względem stopnia; impensus, intentus, multus Cn
(183):

a. O uczuciach, doznaniach, działaniach, zjawiskach społecz-
nych; potens JanStat; vehemens Cn (108): Wieprz widząc wołu w
roboćie: A on orze w śilnym poćie: Widząc ſie proznuiącego/
Wzgárdził wołu vbogiego. BierEz K, Q2; Wſſechmogący oytcże
niebieſki/ ototz ſilny gwált cirpię/ a niewiem tzo mám vcżynitz
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OpecŻyw 104; wten cżas vpádl nakamién Iezus mily/ tak iż vſta od
ſilnégo padnieniá iego ſie roſkrwawily OpecŻyw 107v; Y pádl Iezus
mily dlá ſilné mdloſci/ bo mu więtſſą w ten cżas boleſtz zadali
OpecŻyw 135, 73v, 102, 113, 117v, 126, [127], 163v; ForCnR D2v,
D3; Otocz ſylna myloſzcz byla tey myley panny yſz bog obral yą
ſwoyą mathką PatKaz II 42; abowiem rozmagitych pokarmow
pożywać: ieſth pobudzanie brzucha ku ſiłnemu obżarſtwu. FalZioł
V 65v, I 60c, V 10, 52v, 83v; BielŻyw 88; BierRozm 15, 22; LibLeg
9/51v; RejRozpr G; Item powyada yſch kaſzka kalynſkowną myala
ſzilne porozumyąnye stem tho hannuſſem LibMal 1544/92; RejJóz
H2; Tak ſlychamy [...] jż wniebie ſylny pokoy Ni łotroſtwo ani
rozboy RejKup x8v, G; RejWiz 34, 74, 75, 120; RejFig Aa8v;
RejZwierz 137v; Thegoż cżáſu śilny fáłſz w monetach ſie vkazał.
BielKron 388, 86v; KochSat Bv; Desudare atque elaborare in re
aliqua, Silney pracey y pilnośći przidáwáć Mącz 427a, 53d;
SienLek 23, 24; RejAp 172; iż ktoby thák mowił/ iżby go trudno
wyrozumieć/ byłáby to śiłna wádá GórnDworz F3, I8v, Q6, S3, Z6;
Abowiem kto przegląda pokoy Rzecżypoſpolitey/ śiłnego ſie to
goſpodárſtwá imie RejZwierc 141, 19, 113v, 165, 234v, 237; Koch-
Mon 24; SkarJedn 103, 123; Wielkimi cudy po śmierći słynął/
iednáiąc ludziom śilne v Bogá dobrodzieyſtwá SkarŻyw 593, 559;
BielSjem 23; ArtKanc Q8v; JanNKarGórn H2; A iż téż w tym ſie
śilny nierząd dźieie/ że w Koronie náſzéy niektórzy Krześćiánie
Zydóm ſłużą SarnStat 268, 1280; GrabPospR L2; [ReuchlinBart-
Bydg l6, m3v; UrzędowHerb 388b, 389b].

silny komu (1): KochFrag 47 cf Szereg.
W charakterystycznych połączeniach: silna(-y, -e) baczność,

błąd (błędy) (2), choroby, ciemność, dank, defekt, dobrodziejstwa,
doświadczenie, fałsz, głupstwo, gniew, gomon, gwałt (2), kłopot (3),
łaska, mdłość, męka, mierziączka, miłość, nabożeństwo, nierząd,
obżarstwo, okrucieństwo, omyłka (2), padnienie, płacz, pokoj, poro-
zumienie, pot (2), potrzeba, pożytek, praca, przemory, purgacyja,
sprawa, sromota, suchoty, tajemnica, trwoga (2), wada, wiara,
zamieszkanie sprawiedliwości, zatrwożenie, zemdlenie, żałość, żąd-
liwość.

Wyrażenia: »silna(-y) boleść (a. bol)« [szyk 4:3] (7): BierEz
O4v; aż od ſilnéy ij cżuyné boleſci/ rzęwno Iezus plakál/ bo wielmi
ſubtilné cialo miál. OpecŻyw 126v; Iezus w ten cżas dlá bolu
ſilnégo pragnąl podlug przyrodzeniá/ bo wſſytka krew s niego byla
wytocżona OpecŻyw 149, 125v, 132, 138; FalZioł II 19d.

»moc silniejsza« = vis potentior JanStat (2): Bowiem wſzelka
moc gdy poſpołu będzie, ſilnieyſza ieſt niżli rozdzielona. GlabGad
B5v; IZ gdźie ludźi więcéy/ tám moc śilnieyſza SarnStat 300.

»silna pomoc« [szyk 11:1] (12): Y też w boleniu krżiżow/ y też
w denney boleſci [...]/ ieſt ſiłney pomoczy otworzona lewa płuczna
żyła FalZioł V 59; NAprzod ieſt ſiłney pomoczy na vthwierdzenie
ruchaiączych ſie zębow/ oczet Squiliticum w aptecze FalZioł V
80v; Naprzod oleiek rożany/ z woſkiem rozpuſzcżony á ten woſk na
ſpalone mieſtcze przyłożony/ ſiłną pomocz cżyni. FalZioł V 89, IV
22b, V 19d, 25, 41v, 76v (12).

»silny smutek (a. smętek)« (8): DZiewitza Mariá matuchna
iego gdy to vſlyſſala/ wſſytka zarzewniwſſy ſie dlá ſilnégo ſmętku
obumarla OpecŻyw 78v; Iezus w ten cżas na matuchnę ſwą wez-
rzál/ ij dlá ſilnégo ſmutku na ziemię vpádl/ a krzyż nán. OpecŻyw
136v, 88v, 110, 125v, 151v; PatKaz II 62v, 86.

»silna szkoda« (4): OpecŻyw 70; RejWiz 65; bo to śilna ſzkodá/
robić co rok/ co tęż robotę do dźieśiąći lat możeſz zrobić GostGosp
96; A co ſie tycze Talerów złych á nieważnych/ których ſie tu témi
czáſy do Korony wiele wnioſło: záczym Koroná śilną ſzkodę
podéymuie: tedy ták poſtánawiamy [...] SarnStat 410.

»silne wesele« (9): oto yuſz ſzwyąta anna nacząla brzemyenną
chodzycz aſtego ſylne ueſele myala PatKaz II 76; (baczmy) yſz
wnyebye dzyſz ſylne vyeſyelye y ſzwyąto począczya czyſtego tey
myley panny PatKaz II 86v, 75v, 76 [2 r.], 76v, 80v [3 r.].

Szereg: »ciężki ani silny« (1): SYłá ſobie ludźie mądrzy daw-
négo wieku [...] głowy vtroſkáli: chcąc to świátu wywiéźć/ że

przygody/ nieſczęśćié/ y ſmętki wſzelákié mogą człowiekowi nie
bydź ćiężkie/ áni śilné KochFrag 47.

b. O zjawiskach fizycznych i organicznych; nimius HistAl (32):
Mátko coś wielkiego widzę/ Y śilny trzaſk młotow ſłyſzę BierEz
L4v; Naprzeciwko vſchnieniu ięzika dla ſiłney gorącoſci wnątrz [...]
WEzmi wodki Fijołkowey [...] FalZioł II 16d; bowiem Moſiądz
bywa z miedzi/ y z ognia ſiłnego FalZioł IV 48c, V 55; bowiem
cżaſu ſpania ogien przyrodzony ſilnieyſzy ieſt y barziey trawi
pokarm GlabGad Lv, H3v, K5v; BierRozm 24; HistAl G8v; bo
morze zmárzle zawżdy ieſt od ſilnego źimná BielKron 269, 395v;
Mącz 75c; SienLek 24, 158v; RejZwierc 235v.

[Przysłowie: á z máłey iſkry śilny ogień bywa. ŁaskiSprRyc
D3v.]

W charakterystycznych połączeniach: silna(-y, -e) gorącość,
niepogoda, ogień (3), rozpalenie, trzask, ziemie drżenie, zimno, zło-
żysko.

Wyrażenia: »silnym głosem« = głośno (6): OpecŻyw 114,
118v; WOźnicá wſiádał ná Koń/ ſkorę ſobie złupił/ Y wrzeſzcżał
ſiłnym głoſem/ by go dyábeł łupił. RejFig Cc7, Dd2v; Przyiechał
záthym pan Krákowſki/ y przywitał śiłnym głoſem pánią Górn-
Dworz S4v, R5v.

»siłnym gwałtem« (1): A ktorym kſztałtem gdy zbiorą z wiel-
kiego dżdżá pothoki/ Siłnym gwałtem ze wſząd zbiorą wnet
zárázem potopy ArtKanc K15v.

»silniejsza moc« (1): Drugim względem może nie czo ſzkodzić
[zły wiatr] iż ſilnieyſzą ma moc GlabGad K3v.

»pędem silnym« = szybko [szyk 2:1] (3): Ták názáiutrz z ko-
ſzem proznym Bieżał náprzod [Ezop] pędem śilnym BierEz B; Owa
gołąb z ſwoim ſtádem/ Będąc głodni śilnym pędem. Iż tám pſzęnicę
widzieli/ Ná onę śieć przylećieli. BierEz S3v, I2v.

Szereg: »silny albo mdły« (1): A ták bacząc iáwnie tákowé rze-
czy w ſobie człowiek/ miárkowáć może/ ktoré w nim śilné álbo
mdłé ſą/ ieſli śiárki wielé winá ſye chronić SieLek Vuu4.

Przen (5): Bo ták długo ſobie ludzie będą ſzeptáć á poćichu
rády ſwe roznośić/ że s tego potym śiłny ſie ogień rozniećić może.
RejZwierc 147, 25 [2 r.]; (nagł) PRZEDMOWA Do Iego Krolevv-
skiey Mści. (–) [...]: W tákowey náſzey żáłoſney niezgodzie, W
niewielkiey łodce, przećiw śilney wodzie, Niechcąc ia płynąć,
nawy ſie twey chwytam GrochKal 2.

Wyrażenie: »gwałtem silnym« (1): IAM świádom co doſtátek
nędzá niedoſtátek [...]. Tegom ſam z młodych lat ſwych nie vmiał
vżywáć/ Gdym ſię był máło w ſzcżeśiu [!] pocżał [!] vcżyć pływáć.
Więdzem tráfił ná byſtre co mię ták porwáło/ Gwałtem śilnym że
mi ſię pokrzepić nie dáło. CzahTr Cv.

c. O wartości materialnej (9): Ten to Piotr/ [...] iż wynioſł z
Duńſkiego kroleſtwá ſiłne ſkarby z krolem Boleſłáwem/ zá ktore
ſiedḿdzieſiąt kośćiołow w Polſzcże zmurowáć dał BielKron 354v;
Mącz 39d; oni Rzymiánie ſławni/ oni Grekowie mądrzy/ [...] budo-
wáli wielkie Theátrá/ y ine śiłnym koſztem mieyſcá/ ná kthorych
gry rozmáite/ Komedie/ Trágedie/ tańcze/ [...] ku [...] nápáſieniu
ocżu pokázowáli GórnDworz O2, Ee6.

Przen (5): Drudzy záſię [...] Ktorzy ni cżći ni Bogá ná bácż-
nośći máią, Co ſie więc iáko świnie ták ná wzaiem łupią/ A dyabeł
s tego hándlu śilną wiedzye kupią. RejWiz 172v; A ták nie trzebáć
pieniędzy w płat dáwáć/ śiłnać tu lichwá á pobożna domá vroſ-
cie/ ieſli będzieſz miał piecżą o ſobie. RejZwierc 108v, 108v, 127v
marg, Bbb3.

d. Wyróżniający się, zasługujący na to określenie bardziej niż
inni (inne), tym będący(-e) [w tym: z rzeczownikiem osobowym
(33), z rzeczownikiem abstrakcyjnym (1)] (34): RejWiz 74; BielKron
150v; Circe, Dziewká Słoneczná/ y Perſis Silna czárownicá. Mącz
54b; Wyznam ćię w obietnicách twoich nie omylnym/ Wyznam ćię
oycem śirót/ y obrońcą śilnym. KochPs 103; ArtKanc M15.

W charakterystycznych połączeniach: silna(-y) czarownica,
mistrz (2), nieprzyjaciel (2), obrońca (2), pomocnik, prokurator,
prześladowca.
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W przen (5): RejWiz 3v marg, Cc4; A śiłny to pomocnik/ k
dobremu bacżeniu/ Gdy kto ocżom co widzyeć/ da ku przyro-
dzeniu. RejZwierz 79v; Záłámuyże w ſobie twárdym wędzidłem
wſzytki pożądliwośći cieleſne/ boć to ieſt śiłny nieprzyiaciel pocż-
ćiwey ſławye twoiey. RejZwierc 36, [121]v.

α. Z rzeczownikiem nacechowanym pejoratywnie, często obraź-
liwym, też użytym ironicznie (24): GlabGad N5; Item powyada ze
czy wſchithczy, o kthorich Jacubek skawnycze wſuey Confeſſiey
zeznawa ſſą ſzilny zlodzieye LibMal 1547/129; o Zidzie powyada
yſch yeſth lotrem ſzilnym LibMal 1548/142v, 1545/98v, 1547/128;
RejJóz A8v, Ev; (nagł) Sumnienie zgola Plebana zowie mataczem.
(–) [...] Wierzmy zecz to ſylny mataċ RejKup L, h6, h7v; RejFig
Bb3v, Bb7, Cc3, Cc5v; Rudis rerum omnium, Silny proſtak/ nie
vmie kozie ogoná zawięzáć Mącz 359c, [114]b, 359c, 491b; Iáko
iednemu vtráthnemu/ rzekł śilny lichwiarz, A kiediż ty wdy vtrácáć
przeſtánieſz. GórnDworz Q5; RejZwierc 143 [2 r.]; KochList nlb 3;
KochSob 62.

W charakterystycznych połączeniach: silne(-y, -a) bydło, filo-
zof, gamrat, głupiec, lichwiarz, łeż, łotr (5), matacz, niecnota,
nieuk, oszust, prokurator, prostak (2), przechyra, smard, złoczyńca,
złodziej (2).

αα. Z rzeczownikiem abstrakcyjnym (1): Náſzy Miniſtrowie ty
Prywileie y ty Káptury ná czoło przybijáią wáſzemu Papieſtwu/
powiádáiąc że Papieſtwo ieſt śiłne kácerſtwo. OrzRozm F4v.

9. Silnie działający (2):
Fraza: »moc [czego] nie bywa siłna« (1): Ale wnątrz [pieprz,

gorczyca itp.] nie ſame bywaią wpuſzcżone ale z cżim inſzym
rozwodnione przeto ich mocz też ſie rozchodzi iż nie bywa tak
ſiłna. GlabGad K2v.

Wyrażenie: »silny jad« (1): Chćiałbych ia iemu [Apollonowi]
thę rádę dáć iżeby on miał wſzythko myślenie ſwe/ ále tho
fáłſzywie á zdrádnie mowił/ bo był [Tabarta] bárzo śilny iad
przyniosł chcąc iego otruć. HistRzym 10v.

10. Mocno nasycony, zawierający większy procent istotnej
substancji, skondensowany (14): Wezmi podrożniku/ á ſpal gi na
popioł/ potym z tego popiołu vcżyń kałkus [= ług] czoby nie był
barzo ſilny FalZioł II 19a; piernych rzeczy/ y ktore zápaláią chronić
ſye/ gorczyce/ pićia śiłnego. SienLek 39v.

Wyrażenia: »silny miod« [też napój z octu i miodu] [szyk
zmienny] (1): Nie piy Czyrwcá piwá młodego/ Winá ſye chroń/
Miodu śiłnego SienLek 43; [UrsinGramm 138].

»silny ocet« [szyk 9:2] (11): ſpal zęby końſkie/ á on popioł s
śiłnym octem zmieſzawſzy/ oblázłe mieſtcá pomázuy. SienLek 47;
weźmi wodki łáktukowey/ roſchodnikowey/ y mleczu krowiego/
zmieſzay to z śilnym octem á tym zęby maczay SienLek 76; Ieſli
człowiek ieſth źimny á flegmá w nim pánuie/ tedy náwárzyć w
śiłnym ocćie lebiodki/ cząmbru/ polnéy mięthki/ álbo kámiennéy/ á
tym częſto okłádáć. SienLek 122v, 46v, 48, 54v, 73, 85v (11).

11. W wyrażeniach pełniących funkcję liczebnika nieokreślone-
go [zawsze: kogo, czego] (6):

»silna liczba« = dużo (4): to tu ná ſwiecie choroby duſzne/ iáko
ieſth łákomſtwo/ zbytnia chćiwość doſtoieńſthwá/ gniew/ roſpuſtá/
hárdość/ y ine/ ktorych ieſt śiłna licżbá/ przycżyną tego ſą/ iż ieden
drugiemu cżłowiek przykry być muśi. GórnDworz C6; Tám [we
Fryzji] wiárę świętą rozſzerzáiąc/ y kośćioły buduiąc/ wkrotkim
cżáśie/ śilną lidżbę Pánu Bogu zebrał/ mężow i niewiaſt. SkarŻyw
519, 87, 518.

»silna rzecz« = dużo (1): ze then tho kaczmarzs czlowyeka
schalonego ſpyenyedzi zabill, [...] wzyal przi nym pyenyedzi ſzilną
rzecz LibMal 1547/134v.

»siłna troszka« = mało (1): niewielki by to pan był/ ktoryby
wſzytki poddáne miał cnotliwe/ bo tych ná ſwiecie śiłna troſzká.
GórnDworz Ii.

12. »(być) silen (silny)« (w funkcji czasownika): [w tym: komu,
czemu (27)] = mieć lub osiągnąć przewagę (też w sferze duchowej);
wykorzystywać ją przeciw komuś: pokonywać; zagrażać; roborare

PolAnt (28): RejPs 23v; RejKup x4v; AGezilaus Grecki/ s Perſkim
Krolem walcżył/ Ktory mu okup dawał/ bowiem mu śilen był.
RejZwierz 16; BibRadz Dan 11/5; OrzRozm V v; BielKron 59v;
Abowiem iuż tho pewna rzecż/ iż kto chodzi pod ſpráwą á pod
obroną Páná tego [...]. Iuż żadny krol áni mocarz iemu nigdy śilen
być nie może. RejAp 22; RejPos 79v, 117; BielSpr 41v [2 r.], 52v,
70v; Bo gdy on [Stanisław Dangiłowic chorąży lwowski] s ſwym
orſzakiem iuż w gromádzye ſiędzye/ Wierz mi iże mu żaden tu
śilen nie będzye. PaprPan C3, X3v, Z4v; Kniáź Conſtanti ná wſzyt-
ko oko máiąc pilne/ Obaczył Tátary być Litwie bárdzo śilne. Stryj-
Kron 732, 95 marg; KochSz A3; KmitaSpit B; [LorichKosz 146
(Linde); Ruſacy z łukow ſtrzeláiąc náſzym śiłni byli BielKron 1597
131 (Linde); Sentencja A2].

silen kim, czym (2): SkarJedn 219; Bo kiedy go [tj. Kakusa,
syna Wulkana, złodzieja bydła] kto gonił/ wnet płomieniem rzygnął
[...]. Więc do ſtráchu onego/ był śilen y bronią: Ieſli kogo nie
zwalcżył ogniową pogonią/ Zwalcżył ręką KlonWor 22; [BielKron
1597 433 (Linde)].

Zwroty: »jeden drugiemu silniejszy być« (1): iż ſie [Grecy i
Rzymianie] bes tego nie mogli obyść/ áby s pokoiem byli w dobrey
zgodzie ná świećie/ [...] ále vſtáwicżnie ná thym przeſtawáli/ iákoby
ieden drugiemu śilnieyſzy był BielSpr 28.

»być silen sam sobie« = panować nad sobą, swoimi emocjami
(1): Nie tylko zamki budowné/ Y twiérdze bierzeſz wárowné: Ale/
co chwálnieyſza w tobie/ Ieſteś śilen y ſam ſobie. KochPieś 46.

Przen (4): RejPos 75; KochPam 82; Wody z gór ſzumią/ á
pięniſta Wilná Iuż brzegóm śilná. KochPieś 31; Ty Krolu niebá/
Oycże dobrotliwy/ Duſzy/ proſtoty ſrogi/ Ktorą/ on ták zdrádliwy
Smok/ záłudza w ſwe progi/ A ſkrepowawſzy śilen ieſt vbogi
[= ubogiej] GrabowSet L.

*** Bez wystarczającego kontekstu (2): Validus, Mocny/
możny/ śilny/ Duży Mącz 474b; Groſz. Wielki/ et śilny. Magnus.
Calag 257a.

Cf NIESILNY
LWil

1. SIŁA (757) sb f
f (756), m [w funkcji n-pers] (1).
siła (749), sieła (8); sieła KlonŻal, Calep (5), SkorWinsz; siła :

sieła BierEz (26:1).
W f a jasne, w m pochylone; sieła z tekstów nieoznaczających é

lub oznaczających niekonsekwentnie.
sg N f siła (112), m Siłå (1). ◊ G siły (146). ◊ D sile (23). ◊ A

siłę (88). ◊ I siłą (51). ◊ L sile (27). ◊ V siło (1). ◊ pl N siły (65). ◊
G sił (85). ◊ D siłåm (13), siłóm (4) MycPrz, KochPs, LatHar,
WujNT; -óm (1), -(o)m (3). ◊ A siły (82). ◊ I siłami (38), siły (1)
ZawJeft. ◊ L siłach (18); -ach (11), -åch (7); -ach Mącz (2), WujJud
(2), ModrzBaz (2), ArtKanc (2), WujNT (2); -åch KrowObr, Leop
(2), KwiatKsiąż (2); -ach : -åch LubPs (1:2). ◊ V siły (3).

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI – XIX w.
1. Możliwość sprostania trudnym zadaniom i sytuacjom wynik-

ła z cech osobistych lub z własnej pozycji społecznej; vis (vires)
Miech, HistAl, Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, JanStat, Cn; virtus Vulg,
HistAl, Mącz, PolAnt; robur (robor) PolAnt, Mącz, Modrz, Calag;
potentia PolAnt, JanStat, Cn; vigor HistAl; natura, nervus, ops
Mącz; energia, nervositas Calep [w tym w pl (209); czyja (209) –
pron poss (134), G sb i pron (47), ai poss (28)] (527): BierEz K3v;
TarDuch D6; KromRozm III B6v; LubPs ddv, dd2 marg, ee; Krow-
Obr 39; Mącz 75a, 291d; Przeto potrzebá/ áby ſiebie ſam cżłowiek
dobrze znał/ y ſwoię śiłę: á ku temu dopiero/ żeby ſie ſtoſował
GórnDworz L; Trudnieyſzych rzecży niſzli im ſproſtáć możeſz nie
pytay ſię/ á tych ktore przewysſzáią śiły twoie/ nie baday ſie głupie.
BudBib Eccli 3/21, Deut 33/25, Ps 87/4, Is 63/1; PaprPan Ff4v; A
przetoż też nikogo ſobie lekce wáżyć nietrzebá: ále śiłámi y
máiętnośćiámi náſzemi ludźiom/ ile możemy/ vsługowáć. Modrz-
Baz 68v; KochPs 201; SkarŻyw 31, 80, 120, 166; CzechEp 197;
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KochTarn 79; Refocillo – Ochładząm, ſiełi pomnaząm, Poſieliąm.
Calep 904b, 1129b [2 r.]; KochPij C2v; Kiedy wſpomnię Oycże/
dobrodźieyſtwo twoie/ Wſtydem vmorzone cżuię śiły ſwoie. Gra-
bowSet B3v; Troſkom co śiły ſuſzą/ Day/ by/ ták ſproſnie/ nie wład-
nęły duſzą. GrabowSet G3v, C4, E2, F4v, G2v, G4v (12); LatHar
686; Duffność ſiłam podporá/ duffność kotwia myśli RybGęśli B;
WujNT 180, 552, 559; Iam czynił com mógł: dáléy poſtąpić nie-
dopuſczą śiły. JanNKar A4v, A2v; SkarKaz 353a, 609b; GosłCast
31; PaxLiz B2, D2; SkarKazSej 704b; SkorWinsz A3v.

siła czyja [= dana przez kogo (Boga)] (2): [Jozue i Mojżesz]
ſtárli moc nieprzyiaćielſką: śiłą onego ktory ták zá nas rozpięty ná
drzewie być miał. SkarŻyw 500, 57.

W połączeniach szeregowych (8): BielKron 41; Mącz 246a,
266c, 499a, b; iż kto práwie miłuie/ wſzytkę ſwą myſl/ wſzytkę śiłę/
y ſtáránie ná to obráca/ áby ſie tey ktorą miłuie podobał. Górn-
Dworz Cc3; Iáko ten S. Theodorus ná Smoká ktory ludzie tráćił/
[...] śiły y ſercá y mocy ſwey/ y koniá vżył. SkarŻyw 189; Orz-
Jan 135.

W przeciwstawieniu: »siła ... niemoc« (1): ále vſłyſzał [apostoł]
ſobie: doſyć maſz ná łáſce moiey/ śiłá wniemocy ſię twierdzi [Vulg
2.Cor 12/9] SkarŻyw 196.

Frazy: »siły nie dostawa (a. siły nie dostawają)« (2): BierRozm
20; Chęć prędka we mnie/ śiły nie doſtawa/ Więc ſię żądza nie
zgadza GrabowSet N2.

»dokąd [komu] sił będzie zstawać« (1): lecz ludu bronić muſzę
twego/ Dokąd mi śił/ y gárdłá będzie sſtawáć mego StryjKron 522.

»siły [w kim] ustawają (a. ustały)« (2): WisznTr 11; iż człowiek
przez grzech pierworodny/ ná rozumie/ ná ſwobodzie/ y ná inſzych
śiłach duſznych y ćieleſnych ćięſzko ieſt zrániony: wſzákże rozum y
ſwobodá y inne śiły w nim nie do końcá vſtáły. WujNT 237.

Zwroty: »nie być [czyjej a. czyich] sił(y)« = przekraczać czyjeś
możliwości (2): co on wſzytko w ſwych boſkich ręku záwrzeć
racżył/ á nie ſą tho rzecży náſzych śił áni rad cżłowiecżeńſkich.
LubPs ee; Mátką bydź/ Pánną zoſtáć/ nie ludzkiéy to śiły Sieb-
Rozmyśl F3v.

»siły (G) doda(wa)ć; siłę da(wa)ć« [szyk zmienny] (5;4):
KochPs 40, 99, 133; SkarŻyw 225, [407]; Przyſzedł kusićiel
ćiemny/ ták iákim ieſt/ ále ábym onym wzgárdźił/ tyś mi śiły dodał.
LatHar 590, 50; ále wiárá Chriſtuſowá dáie śiły człowiekowi/ áby
mogł zakon wypełnić. WujNT 559, 518.

»(nie) mieć z to siły« = (nie) mieć dość siły (3): nie mam ia ſto
śiły/ żebym możnego poimáć mogł. GórnRozm I2v; prżyiedźie czći
odſądzony do powinnego ſwego/ [...] z pocztem nie máłem/ iákoż
ow nieborak ma go wygnáć/ nie máiąc/ ſto śiły? GórnRozm I3, N2.

»sił swych przyłożyć« (1): Contentionem animi adhibere, Sił á
pilnośći ſwych prziłożić. Mącz 444c.

»umacniać siły« (1): Lecz ty pochopné bacząc chęci moié/ W
dobré obroćiſz choćby liché były/ Bo ty vmacniaſz káżdégo z nas
śiły. ZawJeft 19.

Wyrażenia: »ludzka siła« = vis humana Modrz [szyk 5:3] (8):
ModrzBaz 23v; SkarŻyw 91; iż to káżdy bacżyć muſi/ że ſam Pan
Bog to ich tákie przedſięwźięćie ſpráwuie/ y błogoſłáwi/ gdyż
tákowe ſpráwy ludzkie ſiły przechodzą. ReszHoz 138; Niewiá-
domego wiedź/ wodzu ćwicżony/ Zwłaſzcżá gdźie przygod niebeſ-
piecżnych tyle/ Ze ſię ſtrzedz ludzkiey/ rzecż nie można/ śile.
GrabowSet X3v; WujNT 536, 563, 656; y pogáńſka y heretycka
ludzka śiłá/ nie przemoże budowánia/ ktore mocna ręká twoiá
poſtáwiłá. SkarKazSej 683b.

»potężny w sile« (1): O Wſzechmogący Boże/ ktory ſłábe ná
ſwiećie rzeczy ſobie obieraſz/ ábyś potężne w śile poniżył Lat-
Har 458.

»siłami własnemi, swemi, naszemi« [szyk 4:4] (4:3:1): Przypo-
minánie iż grzech śiłámi náſzemi ieſt niezbytha rzecż. LubPs K3v
marg; Gdyż to pewnie wiemy/ iż my żadnemi mocámi ſwemi á
żadnemi śiłámi ſwemi [...] nic ſobie pomoc nie możemy RejPos
165v, 312; Przetoż cżłowiek káżdy [...] niema w ſobie tey dobro-

wolnośći áby właſnemi śiłámi mogł dobrze cżynić/ y Bogu ſie
podobáć. WujJud 66v; SkarŻyw 325; WujNT 520, 536, 559.

Szeregi: »chęć i siła« (1): GDźieś to piękné boginie ták łáſkáwé
były/ Zebych ia/ ile chęći tyle miał y śiły/ Służyć oyczyznie miłéy
KochCz A3v.

»siła i cnota« (1): Abowiem inſzy podlieyſzy ludzie/ ieſliże ſię
vſiłuyą z dobrą sławą náſwiatło wynurzyć/ tedy im wielkich śił y
cnoty potzeba [!] ieſt/ yżeby znacżni byli KwiatKsiąż G2v.

»moc, (i, a, albo) siła« [szyk 7:3] (10): co theraz moc y ſiłá
thwoiá [tua virtus] pomoże y Ceſarska chwałá czo może być
pożytecżna. HistAl L7v; RejPos 165v; Mącz 241c; WujJud b5, 65v;
Abowiem od ſłowká tego EL ktore moc y śiłę známionuie/ Elohim
powod ſwoy bierze. CzechRozm 15v; SkarŻyw 279; Calep 363a,
[696]b; OrzJan 75. [Ponadto w połączeniach szeregowych 6 r.]

»siła, (i) przemożność« (2): AEquipolleo, Ták wiele przema-
gam. Yeſtem tychże śył/ teyże przemożnośći. Mącz 4d, 445a.
[Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»siła i serce« [szyk 2:2] (4): Pan ná ſwym thronie będźie ná
wieki krolował. Tenże ſerce/ y śiłę ludu ſwemu dáie KochPs 40;
Groźny pan w ſwéy świątnicy: on nam śiły wſzędźie Y ſercá zwykł
dodáwáć: Niech pochwalon będźie. KochPs 99, 25, 133. [Ponadto
w połączeniach szeregowych 2 r.]

Wyrażenia przyimkowe: »wedle (a. według) sił(y)« [w tym:
czyjej ‘własnej’ (3)] (4): Náſláduyże wedle śiły twey y łáſki od
Páná Bogá dáney/ á zá mię grzeſznego proś Páná Bogá SkarŻyw
227; LatHar 245.

~ Szereg: »wedle sił(y) i możności« [szyk 1:1] (2): wſzákem ćię
przeſtrzegał ſynu/ iſz Pan Bog niechce/ iedno żebychmy iemu
wedle śiły y możnośći ſłużyli SkarŻyw 134; SarnStat [994]. ~

»nad siłę(-y)« = bardziej niż ktoś może sprostać (5): SkarŻyw
28; lecz wierny ieſt Bog/ ktory nie dopuśći kuśić was nád śiłę wáſzę
[supra id quod potestis] WujNT 1.Cor 10/13; Abowiem niechcemy
áby wam było táyno bráćia/ o vćiſku náſzym/ ktory nas potkał w
Azyey: iżeſmy byli názbyt obćiążeni nád śiłę WujNT 2.Cor 1/8,
Bbbbbbv.

~ Szereg: »nad siły i przemożenie« (1): tedy też pod nim
[krzyżem]/ gdyby ćię nád śiły/ y przemożenie ćiſnąć miał/ nie do
kogo innego vćiekáć ſie będźieſz/ iedno do Páná ſámego. Czech-
Rozm 226. ~

»sam od swych sił« = samoistnie, bez ingerencji zewnętrznej
(1): Bo w roſtérku/ álbo ſámá od ſwych śił rzecz poſpolita vpáść
muśi KochWr 20.

»z własnej siły mojej (a. własnych sił naszych)« = własnym
staraniem, bez pomocy (2): gdyż my tu oto ná ſwiecie/ obfituiąc w
doſtátkoch/ w bogáctwiech/ ták ſobie tuſzymy/ iákobychmy to z
właſnych śił náſzych mieli RejPos 4v; NiemObr 96.

W przen (2): Niech ſię ſmyſł/ niech ſię wſzytkie śiły me
dźiwuią/ Mowiąc: Izaż ſię władze/ twym rowne náyduią GrabowSet
X2v, I4v.

a. Siła fizyczna, tj. zdolność do pokonania dużego oporu lub
wykonania dużej pracy, też dobry stan zdrowia, siły żywotne (o
ludziach i zwierzętach); iuventus HistAl; spiritus Cn (271): Ná
więtſzego ſie nie gnieway/ A ná twoie śieły pátrzay BierEz N4v;
Kożdego ſwym obdárzono: Ty kraſą/ ſlowik śpiewánim: Woł śiłą/ á
koń biegánim. BierEz N4v, K, Kv, L4v, N3, O2 [2 r.] (12);
OpecŻyw 20; TarDuch A3; Zaſię gdy ſą przy takiey vrinie dobre
inſze znaki/ iako ſiłá nievpadła/ oddech wolny/ ſpanie/ pamięć
nieodeſzła, iedzenie. Taka vrina nicz złego nievkazuie. FalZioł V 4;
GlabGad E3, F5; WróbŻołt 31/3, 37/4; RejPs 46; RejKup e5v; Dni
wſzytki me práwie iák cień pręciuchno przeminęły/ A ia y wſzytki
śiły me iáko śiáno zwiędnęły. LubPs X3v, L; Leop Dan 10/8, 16,
17; BibRadz Iob 6/12, 40/11; [Jugurta] Ták był prętki iż rowno
biegał s ſtrzałą z ręku álbo z łuku wypuſzcżoną/ ále śiły s cnotą ſie
nie zrownawáły/ bo trzech bráciey rodzonych zábił BielKron 129v,
82, 115v; KochSat [C2]; KwiatKsiąż N4v; Mącz 135c, 198b, 448d;
SienLek 10, 36v [2 r.], 37v; iż látá precż bieżąc/ biorą s ſobą wiele
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cżłowiecżego dobrego/ y odeymuią śiłę/ á gubią żywość Górn-
Dworz H5v, X3v, X6v [2 r.], Kkv; BiałKat 53v; KuczbKat 360;
KochMon 34; BudBib Deut 8/17, Iudic 16/5, 6, 9, Iob 7/11 (8);
PaprPan Cc3; ModrzBaz 45; á ieſliby télko théy ſáméy wodźie vfáć
przyſzło/ niechay proporcia lat/ do pićia/ y ćiáłá/ y śily iego
przyſtoſowána będźie Oczko 22, 22, 27v, 28v, 38; Calag 465b;
Trwogá ſerce mé zięłá/ gáſną we mnie śiły KochPs 56, 9, 66, 80,
107, 131, 155; Bo w młodym/ látá kwitną/ śiły co dzień przybywa/
krew ſię w nim wrzącá burzy SkarŻyw 136, 151, 206, 269, 403,
[407]; KochTr 20; StryjKron 86; KlonŻal A3; KochPam 87, 88;
ArtKanc F4 [2 r.]; GórnTroas 13; Do ćiebie Iezu/ Názáráńſki bieże/
Wroć proſzę śiłę/ bo iák martwy bieżę GrabowSet T2v, N2v, N4v,
T4, V; KochFrag 19, 30; SkarKaz 609b [2 r.]; CzahTr E2; SapEpit
B4; Ieſli kogo nie zwalcżył ogniową pogonią/ Zwalcżył ręką: Bo w
łotrze niewymowna byłá/ Iák poſpolićie bywa/ y zdrádá y śiłá.
KlonWor 22, 62; SzarzRyt A3v; [Syla, poczvirdzenye vigor i d est
vivacitas, virtus, firmitas, fortitudo ReuchlinBartBydg L, RN].

G sg w funkcji przydawki lub orzecznika: ([kto]) (jest) [jakiej]
siły (13): FalZioł V 18d; GlabGad M7v; MiechGlab 21; BibRadz
Ios 14/11; [Jazon] był młodzyeniec wielkiey cudney vrody y
vdátney śiły BielKron 53, 54, 57v, 129v; SienLek 32v; GórnDworz
X6; Vtwiérdźiłeś krok móy/ á nikt nie był téy śiły/ Komu by plác
kiedy moie ſtopy puśćiły. KochPs 25; SkarŻyw 164; LAźicki z
Bárzém/ goſpodarzu miły/ Ieſliś nieświádom iákowéy ſą śiły:
Chćiéy ſámé tylko vważyć imioná KochFr 13.

W połączeniach szeregowych (7): BielKron 153v; Vigeo,
Mnożę ſie/ śił/ mocy/ krzepkośći/ dużośći nábywam/ rozraſtam ſie.
Mącz 495d, 210c; GórnDworz Ev, E3v; Oczko 12v; Vmyſł/ rozum/
wymowę/ cnotá záſtąpiłá: Przy ćiele ſye zámyka zdrowié/ głádkość/
śiłá. KochDz 105.

W przeciwstawieniu: »dowcip ... siła« (1): te dźiśieyſze rozumy
[...] dzielnośći Polakow náſzych/ bez wątpienia ſą dáry Boże/ tym
więtſze y ważnieyſze [...] cżym duſzá ieſt zacnieyſza niż ciáło/
dowćip niż śiłá WujJud a3v.

Przysłowie: Siłá bez rozumu/ ſámá ſie káźi. BierEz K.
Frazy: »sił (nie) dostaje (a. stanie, a. dostało)« = vires deficiunt

a. suppetunt Mącz [szyk zmienny] (8): Deficiunt vires, Niedoſtáye
mi śił/ ſchodźi mi ná moci. Mącz 499c, 115a, 296b; Nie porzucayże
mię więc w moim zeſzłym wieku/ Ani opuſzczay/ gdy śił nieſtánie
człowieku. KochPs 103, 42; SkarŻyw 21; GórnTroas 47; Grabow-
Set X2.

»siły(-a) ustają (a. ustanie) [szyk zmienny] (7): BierEz R2, S2;
Krolu Alexander przez wiele cżaſow ſłużyliſmy Filipowi/ iuż nam
ſiła y moc vſtała [Non est nobis virtus]/ żebyſmy mieli zbroię znoſić
y vćiski woienne HistAl B5; KromRozm III L3v; LubPs A3v; Hist-
Lan B; że [...] vpadałeś pod nim [pod krzyżem] ná oblicze ſwoie
naświętſzé/ będąc ták bárzo zrániony/ iż wſzyſtkié śiły człowie-
czeńſtwá twego vſtawáły. SiebRozmyśl D2v.

Zwroty: »być przy sile« (1): Też vrina prawie blada/ albo też z
rumiana blada/ [...] gdy chory ieſt przy ſile/ ije y ſpi. Tedy ſie maſz
nadziewać wrzedzienicze albo bolącżki pod prawą pierſią. FalZioł
V [4]v.

»sił(y) dodawać (a. przydawać); da(wa)ć siłę« = dare poten-
tiam PolAnt (4;2): BierEz P4v; także im więcey iey [gorzkości]
gdzie bywa tam theż więcey zapala, ktore zapalenie ſiły przydawa.
GlabGad E6v; Exercitatio alit vires, Cwiczenie śył przidawa. Mącz
7a, 210c; A (ták) pomni Iehowę Bogá twego/ bo ten dawa tobie ſiłę
ku vcżynieniu bogáſtwá BudBib Deut 8/18; GórnRozm N.

»(sw(oj)ej) sile (d)ufać, dufający; dufać w siły swoje« = in
iuventute confidere HistAl [szyk zmienny] (5:1;1): BierEz H2v; Rej-
Kup e6v; ábowiem młodzi zwykli podeymować ſmierć w młodoſći
ſwoiey barzo dufáiąc w ſiły ſwoie HistAl B5; CzechRozm 233; Lwi
drapieżni/ ktorzy śiłóm ſwym vfáią/ Częſto niedoſtátku y głodu
doznáią. KochPs 47; SkarŻyw 164; KlonFlis C3.

»siły(-ę) (ze)mdlić; na siłach mgleć; [omdleć w siłach]; siła
mgleje (a. zemdlała); mdłe (a. zemglone) siły« = infirmata est

virtus Vulg [szyk zmienny] (3;1;3;5): BierEz P4v; FalZioł V 61v; ale
tilko ſam pokarm ieſt takowy przez ktorego wſzitka ſiła w ciele
mgleie y ciało vmiera GlabGad F4v; WLoſi proſte á długie [...]
vkazuią cżłowieka z przyrodzenia boiaznego ſercza, mgłey ſiły
GlabGad M7v; Leop Thren 1/14; KwiatKsiąż O3; SienLek 14; Ták
hoyni [męczennicy] byli do wylania krwie [...]/ iż ręce mordercom
vſtawáły/ á ich ćierpliwość nie vſtawáłá/ śiłá męcżących ie mgláłá
SkarŻyw 22, 134; MWilkHist L3v; Lecz Pan Woiewoda iz niema
czym sił poprzeć zemglonych zgospody od trzech niedziel nie-
wychodzi. ActReg 155; GrabowSet O3v; [ReuchlinBartBydg N6].

»mieć z to siły« = być na tyle silnym (2): GórnDworz Bbv; y
[św. Abramiusz] máiąc zá Bożą pomocą ieſzcże ſto śiły/ do kośćiołá
záſzedł/ y tám zá one morderce ſwoie Pánu Bogu ſię modlił Skar-
Żyw [236].

»siły nie mieć, nie masz« = nec habere quidquam virium Vulg;
virtus non est, non sunt vires PolAnt [szyk zmienny] (6:4): BierEz
M; Leop Dan 10/8; BudBib 4.Reg 19/3, Is 44/12; Oczko 13v, 22v; á
gdy iuſz [św. Symeon] práwie śiły nie miał/ tedy leżąc ná poły
żywy/ paćierze ſwoie w onym pośćie/ odpráwował. SkarŻyw 29,
56; ále Gdy zdrowie wcále: Gdźie niémáſz śiły/ Y świát niemiły.
KochFr 118; GórnTroas 45.

»siły [z co (żywotne)] nie mieć« = być słabszym [szyk zmienny]
(2): Wilcy ten pokoy złomili Przećiw owcam boy cżynili. Owce nie
máiąc z nie śiły/ Pſow ná ſwą pomoc prośiły BierEz Fv, H2v.

»siły przyłożyć« (1): Stałá Troia póki on [Achilles] śiły nie
przyłożył/ Iuż wątło ſtałá/ kiedy Hektorá położył. GórnTroas 19.

»ku siłam przyść« = vires recuperare Modrz [szyk zmienny]
(2): LubPs A4v; A ktoryby iuż vbogi ćiáło ná śię wźiął/ y ku śiłam
záśię przyſzedł/ ten do roboty niech będźie posłan Modrz-
Baz [38]v.

»na siłach, z sił schodzić; schodzi [komu] na sile; zeszcie siły«
= viribus corporis destitueri Modrz [szyk zmienny] (2:1;1;1): Na-
przod ieſtli to zadzierżenie łożyſka ieſt dla zeſzcia ſiły/ ktorey przi
rodzeniu zbyła niewiaſta, Ma być poſilona godnem iedzeniem j
piciem FalZioł V 25v; ut desunt vires tamen est laudanda voluntas,
Aczkolwiek ná śiłách ſchodźi yednak wola ma być chwalona. Mącz
509c; LeovPrzep Iv; ták zaśię ktorzi ſą prawdźiwie vbogiemi/ á
ſchodźi im y ná śiłách y ná żywnośći/ máią być opátrzeni Modrz-
Baz 37v, [38]v.

»siłę wziąć« (1): ktorey [wody] gdy ſię nápiły bydlętá/ wnetże
śiłę wzięły SkarŻyw 403.

Wyrażenia: »siły(-a) cielesne(-a), ciała« = vires corporis Modrz
[szyk 8:2] (7:3): OpecŻyw 140; GlabGad P; LubPs H3v marg; tedy
mi ſię ći zdádzą iż s przyrodzenia nieco wielkiego doſtąpili/ ktorym
yeſt dąno iż y cieleſnymi śilami/ y vmyślnymi ſą możni. KwiatKsiąż
A4v, Pv; iż ná káżdy dźień śilę cieleſną potwierdzáć Mánną było
potrzebá. KuczbKat 185; CzechRozm 236v; wſzytkie też śiły y ſer-
decżne y ćieleſne/ iáko w powinnośćiách ſwych ſą leniwe/ nikcżem-
ne/ rozne/ miedzy ſobą walcżące/ y niedługo trwáiące. ModrzBaz
57, [38]v, 57. [Cf b. »siła duszna« KromRozm III B, WujNT 237,
»siły serdeczne« LatHar 299, »umysłowe siły«]

»duży w siłach« (1): A Iudás lepak Máchábeycżyk duży w
śiłach [fortis viribus]/ z młodośći ſwoiey/ tego mieyćie Hetmánem
polnym Leop 1.Mach 2/66.

»siły Herkulesowe« (1): Trzebać takim [królom rządzącym
państwem] ramion mocnych, Sił prawie Herkulesowych, By taką
ciężkość znosili. BierRozm 21.

»siła mocna (mocniejsza)« (2): GlabGad C3; TAtarzy ſą po-
ſpolicie wzroſtu ſrzedniego [...]. Ale ſiły trwałey y moczney [robusti
viribus et fortes]/ tak iż głod/ zimno/ y gorączo wiele mogą cierpieć
MiechGlab 21.

»niezmożna siła« (1): Cożkolwiek ieno ſtráſzliwego żyło Ná
świećie/ wſzytko iego [Alcydesa] vſtąpiło Niezmożney śile Szarz-
Ryt B4v.

»posilenie sił« (1): tenże Sceuola był/ ktory piłą wybornie
vmiał gráć/ ten Rzecżypoſpolitey ſprawami/ y pracą w wykładaniu
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mieſczkiego prawa ſpraczowany/ ku tey nawięczey grze dla pośi-
lenia śił/ y vmocznienia bokow przychadzał. KwiatKsiąż P2.

»siła przyrodzona« [szyk 1:1] (2): OpecŻyw 137; Powieda Awi-
cenná/ Kiedy náśienia człowieczego więcey wynidźie niżli przy-
rodzenie potrzebuie/ bárźiey zemdli śiłę przyrodzoną/ niżliby tyle
czterdźieśći kroć krwie z niego wypłynęło. SienLek 14.

»siła słaba« [szyk 1:1] (2): MWilkHist L3v; RAd ſię widzę v
ćiebie Goſpodarzu miły/ Ale wypić ták wiele nie méy ſłábéy śiły
KochFr 50.

»troja dziewięć sił(a)« = wszystkie siły życiowe [w tekście
czarodziejskiego przekleństwa] (2): Vithayczie zarze viſzczie trzi
panni ydzcieſz mi do thego philipa, Roſthargnyczieſzmu yego
ſſercze, yego zadze, yego troyą dzyewyącz ſzyl, yſchbi nyemogl ny
picz ny yeſzcz LibMal 1544/85v, 1544/84.

Szeregi: »siła i chęć« (1): A iż tho wzaczęćiu wſzyſtkich lé-
karſtw bywa/ ábyſmy doźrzeli/ ieſli chory wytrwa/ á śily y chęći ile
trzebá ma Oczko 13.

»siła, czerstwość« (1): Niewiem [...] w cżym w.m. tę niedoſko-
náłość białychgłow bacżyſz/ bo ieſli w thym/ iż nie ſą tey śiły/ tey
cżerſtwośći/ ktorey męſzcżyzni/ nie iuż ſą tym niedoſkonáłe Górn-
Dworz X6. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»siły i dusza« (1): W czás mię wyſłuchay/ wczás mię rátuy/
pánie/ Iuż mi śił ledwé/ y duſze doſtanie KochPs 208.

»siła a dużość« (1): bo kiedyby śiłá/ á dużość ſámá płáćiłá/ był
by záwdy żołnierz kthory ſie biye/ w więtſzey wadze/ niż Hetman
ktory ludzie przywodzi. GórnDworz X6. [Ponadto w połączeniu
szeregowym 1 r.]

»moc (a. mocność, a. możność), (a, i) siła(-y)« [szyk 11:7] (18):
FalZioł V 27, 61v; GlabGad P; Opuſciła mnie ſiła y mocznoſc
[virtus] moia. Yzem iuz nieſtały ku pokuſam. WróbŻołt 37/11; Hist-
Al B5; LubPs A3, A3v, A4v; Náyduie ſie s piſmá iż przed potopem
[...] ludzie cżáſy mieli mierne/ moc y śiłę zdrową BielKron 5v, 449;
Vires et corpus amisi, Moc á śiłym zgubił/ opadłem ná ciele/ nic
mie niezoſtáło yedno skórá á kośćy. Mącz 66b; BiałKat 53v;
BielSpr 3; Ręcżęć z náſzym Wálentem nie wygraſz w tey ſtronie/
Bo tu śiły możnośći ták wiele záſtánieſz PaprPan P2; KochPs 31,
58; SkarŻyw 56; GórnRozm N. [Ponadto w połączeniach szerego-
wych 3 r.]

»siły i przemożenie« (1): Ale iſz wielka miłość ku Zbáwi-
ćielowi ſwoiemu/ niedopuśćiłá mu pátrzyć ná błáhe śiły y ſłábe
przemożenie ſwoie/ [...] zięty boiaznią miedzy złym towárzyſtwem
w domu nieprzyiaćioł Páná ſwego/ vpadł w on grzech vſtnego
záprzenia. SkarŻyw 598.

»siła(-y) albo (i) rozum(y)« = vires vel anima Modrz [szyk 3:1]
(4): KromRozm III L3v; BielKron 54; Bo gdybyś ſie ná krzyż on
tárgnąć miał: chcąc gi przełomić/ śiłą y rozumem ſwym: [...]
tedybyś nieco inſzego cżynił: iedno [...] CzechRozm 226; Modrz-
Baz [38]v.

»serce i siły« (1): Wſzytki ty znaſz/ którzy mię trapić nie-
przeſtáią/ A we mnie ſerce/ y śiły táią. KochPs 100.

»umysł i siły« (1): Abowiem wiele ich było ktorzi wpotkaniu
nawalnych cżoł/ mężnie á mocnie ſię bili/ a záś gdy byli ná rękę
wyzywani/ tedy na vmyſle y ná śiłach mgleli y truchleli. Kwiat-
Książ O3.

»(i) siła (i) zdrowie« = valetudo et robur Modrz [szyk 4:3] (7):
SienLek 32v; GórnDworz Aa5v, Hh4v; ponieważ zdrowie cżłowie-
cże y śiłá tákowemi pomiernemi pracámi stwierdza ſię y vmacnia
ModrzBaz 11, 10; KochPs 188; Bo żył [Mojżesz] lat ſto y dwá-
dzieśćiá w tákiey śile y zdrowiu/ iſz ocży iego nieztępiały/ áni ſię
ruſzyły zęby iego. SkarŻyw 485.

Wyrażenia przyimkowe: »bez sił« (1): A odeſſlá od corki Sion-
ſkiey wſſelka ochędoſzność iey: ſtháli ſie Kxiążętá iey by báráni
nienayduiący páſtwey: y ſſli bez śił [absque fortitudine] przed wio-
dącym do więźienia. Leop Thren 1/6.

»nad siły« (4): Bo kto nád śiły mocuie/ Rychłą w tym ſzkodę
pocżuie BierEz H2v, N4.

~ Wyrażenie: »nad siłę(-y) ludzką(-ie)« [szyk 1:1] (2): SkarŻyw
580 marg; Ale ná on dźień [zmartwychwstania] weźmiem ćiáło
mocne iáko żelázo/ trwáłe iáko miedź ábo złoto/ mocne nád wſzytki
ludzkie śiły/ ktorymi y źiemią ruſzyć będźie mogł ieden vwiel-
biony. SkarKaz 205a. ~

W przen (1): Kowal (czyni) hebel/ y robi (iy) w rzeżawiu/ y
młotámi wyraża iy/ á (potym) robi iy/ ramieniem śiły ſwey [in
brachio fortitudinis suae] BudBib Is 44/12.

αα.W funkcji przysłówka: »siłą« (1):
Szereg: »siłą a gwałtem« (1): widząc naſzę pokorę/ [ten mło-

dzieniec] pirwey vrąganijm/ potym łaianim/ aż na konietz śiłą a
gwałtem powſtáł przećiw P. Przigodźie ij nám wſzytkim. ForCnR E.

α. Zdolność do płodzenia potomstwa (1): Spado, Bes śył álbo
członká męśkiego vrodzony/ wnętr Nieduż/ álbo wáłách/ Rzezániec
Mącz 403d.

β. Waleczność, męstwo; wola walki (39): BudBib I 234a marg;
CzechRozm 237; [Mikołaj Herbert starosta lwowski] Rowien do
Schediuſzá mężnego Greckiego. Y owſzem go doſtátkiem y śiłą
przechodzi PaprPan C2; Heráklius on mężny co Ceſárze biyał/
Wierz mi że tákiey śiły [jak Jan Lutrowski] nigdy dobrey nie miał
PaprPan Kv, C4v, D, I2, P4, X2v, Z; gdźie Moſkiewſkié roty Zá
ſpráwą oycá twego/ mężá wielkiéy cnoty Y dźiélnośći/ poległy/
támeś ty [tj. Krzysztof Radziwiłł] ſwéy śiły Probę napiérwéy podał
KochJez A2v; KochFr 51; GórnTroas 26; RybGęśli B3.

G sg w funkcji orzecznika: ([kto]) jest [jakiej] siły (2): AEtipus
był mężny miedzy Greki w Troiey/ Beſpiecżnie wiárę daycie w tym
powieśći moiey/ Iże náſzy Czołowſcy ſą tákowey śiły/ Bogday ſie
wſzytko w Polſzcże ták mężni rodzili PaprPan L3v; SkarŻyw 164.

W połączeniach szeregowych (3): [dworzanin] naprzod wiárą
przećiwko Pánu ſwemu/ á potym męſtwem/ śiłą/ ochotą/ y prze-
ważnoſcią/ potrzebá żeby miedzy drugimi ſłynął GórnDworz D5; á
śiłá/ mocz/ cżerſtwość/ y vmieięthność może być thák wielká w
chłopie/ iáko we mnie GórnDworz I8, I5v.

Fraza: »schodzi na sile« (1): Bóg ći [...] pomoż młody RA-
DZIWILE: Nieſchodźi tu ná ſercu iuż áni ná śile KochJez A2v.

Zwroty: »dać siłę, dodać siły« (1:1): KochPieś 51; Bronić chcę/
niedopuſczę/ zbroynym ſie záſtáwię/ Gniéw doda śiły Górn-
Troas 47.

»(d)ufać sile« (2): MycPrz I C; Porchowá nie zámilczę/ gdźieś
téż niepróżnował/ Aleś ná dźielnych koniech pod zamkiem hár-
cował. Wabiąc/ ktobykolwiek śmiał/ á vfał ſwéy śile/ Aby z wámi
rycérſkiéy vżył krotochwile. KochJez B4.

Wyrażenie: »mężna siła« (6): CI to zacni pánowie wmłodych
leciech ſwoich/ Wiedz Millo ták mężnych śił nie lękną ſie twoich.
PaprPan X; (nagł) Ian Táláphus. (–) W Myſzyńſkiey zyemi był pan
ieſzcże y dziś ſłynie/ Dla ſwoiey mężney śily iuż nigdy nie zginie.
PaprPan Y3v, A3v, C3v, Hh3v; Przeto Conſtantin krzyknął/ Hey w
kim mężna śiłá/ Brácia mili rátuycie StryjKron 732.

Szeregi: »dzielność i siła« (1): Tákiéś ná ten czás dáry/ zacny
RADZIWILE/ Y pochwałę w dźiélnośći/ y w ſwéy odnióſł śile
KochJez A3.

»siła a (i) męstwo« [szyk 2:1] (3): Práwie ſie ſzcześćie mieni
ták ſtanom iák Páńſtwom/ A prozno kto ma dufáć ſwym ſiłom y
męſtwom. MycPrz I C; Lácedemonianie mieć ich [tj. miast] nie-
chćieli/ vkázuiąc ná ludźi/ w ktorych męſtwie/ á śile/ nie w murách
zdrowie káżdey Rzeczypoſpol: y káżdego Kroleſtwá záwiſło. Górn-
Rozm L4; LatHar 579. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»moc (a. możność) i siła« (2): Aleć y ten Niedzwicki miedzy
Podolány/ Broni dość obycżaynie Rzecżypoſpolitey [...] Doſtátek
ieſt y możność ieſt k temu y śiłá PaprPan X3; Wſzak drudzy cho-
ćiay widzą iże przegráć máią/ Więtſzą w ſobie w ten cżás moc y śilę
wzbudzáią. KmitaSpit B4. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»ser(d)ce, (ani, i) siła« [szyk 4:2] (6): KochMon 20; SkarŻyw
164; KochJez A2v; KochPieś 51; Tęczynſki był twóy Tezeus/ [...]
Który ſercem y śiłą mógł porównáć ſnádno/ z Boháterſkimi ſyny
KochPam 82; KlonKr A.
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»siły i śmiałość« (1): 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 O.

b. Siła duchowa (wytrwałość, siła woli, odporność psychiczna,
mocna wiara itp.); potentia animae BartBydg; animi vires Modrz
(44): BartBydg 120b; KrowObr 57v; Przeto/ iáko śiłą przyrodzoną
tey mocy doſtáć niemożemy/ thák też przez Wiárę tylko ſámę
rozumiemy/ że w Kośćiele ſą Klucże niebieſkiego Kroleſtwá
KuczbKat 80; BudBib bv; w tym imieniu IEZVS zwyćiężyſz wſzyt-
kie pokuſy twoie/ [...] śiły nowey doſtánieſz/ y do dobrego ochotny
będzieſz. SkarŻyw 4, A5; ArtKanc F10; Niechay ſmutne śiły/ we
łzy nie topnieią/ Rátuy Pánie łáſką/ zgodź skutek z nádźieią. Gra-
bowSet S2v.

siła czego [= z czego] (1): niektorzy wykłádácże [...] złącżáią z
Chriſtuſem iego dobrá/ y śiły duchownego pożywánia/ álbo pożyt-
kow z ćiáłá iego. WujJudConf 258.

siła do czego (2): Co Pan Bog ſprawić racżył/ dla tego: áby ſię
ludzki hárdi narod/ niedołężnym y vłomnym znał/ do pełnienia
woley Bożey: á prágnął tym chentliwiey/ łáſki oney/ Nowego
zakonu/ ktoraby mu śiłę nową y ſerce nowe/ do pełnienia S. zakonu
iego przynioſłá. SkarŻyw 3; WujNT 520.

siła na co (1): iżem w ſwym przedśiewzięćiu do końcá wy-
trwáłá/ vżycżáiąc śiły ná to/ iuſz teſz ćiebie chcę SkarŻyw 15.

Zwroty: »siłę da(wa)ć; siły doda(wa)ć« = virtutem administrare
Vulg [szyk zmienny] (5;2): przez onę wſſytkę notz/ wydál ſie [Jezus]
na modlitwę [...]/ wzywaiątz boga oyttza/ aby iemu dál taką motz ij
ſilę/ ijżby mogl wypélnitz iego wſſytkę wolą. OpecŻyw 86, [80];
KochPs 40, 99; Stáry zakon ćięſzki/ ludzie w przeklęctwie zoſtá-
wował. Robić kazał/ á śiły/ y łáſki/ do roboty nie dawał. SkarŻyw 3;
WujNT 1.Petr 4/11; Day nam śiłę táką/ ábyſmy ſię żadney wzgárdy
świátá tego nie bali SkarKaz 85b.

»nie mieć z to siły« = nie mieć wystarczającej siły (1): thák zli
á ſkáżeni ludzie [...] áż dopiero kiedi ná vrząd wnidą/ á obiedzą ſie
władzey: bo w ten cżás iuż niemáią s tho śiły/ áby ták wielki ciężar
wielmożnośći znieść ná ſobie mogli GórnDworz Gg6.

»umocnić (a. czynić mocne) siły« (2): Pan moiá moc/ ten cżyni
ſam mocne me śiły GrabowSet B4; podayże mi rękę twoię/ vmoc-
niſz śiły moie/ ábych iuż żył tobie y ſpráwiedliwośći twoiey
SkarKaz 387b.

»wątlić siły« (1): ábowiem ony [rozkosze cielesne] wątlą śiły
[Hebetant ... vires] ſerdecżne ModrzBaz 18.

Wyrażenia: »siła Boża [= od Boga]« (1): Krzyż ś. y moc iego/
to ieſt moc kazánia o vkrzyżowanym [...] sſtáłá ſię zbáwieniem y
śiłą Bożą wierzącym SkarKaz 83a.

»siła(-y) duszna(-e), dusze« (5:4): GlabGad K5; KromRozm III
B, F8; Obroćmyſz tedy myſli wſzytki/ y śiły duſzne náſze/ ku they
naiſwiętſzey ſwiátłośći/ kthora nam drogę do niebá pokázuie
GórnDworz Mm6; DO tey ſerdecżney y wnętrzney modlitwy/ ktorą
rozmyślániem názywamy/ trzy ſię częśći álbo śiły duſze náſzey
ſchodzą: Pámięć/ rozum/ y wola. LatHar 662, 144, 662 marg, 681;
iż człowiek przez grzech pierworodny/ ná rozumie/ ná ſwobodzie/
y ná inſzych śiłách duſznych y ćieleſnych ćięſzko ieſt zránio-
ny WujNT 237; [szyla dusshna potencia animae ReuchlinBart-
Bydg A6v].

»siły serdeczne, serca« = animi vires Modrz (4:1): ModrzBaz
18; Twa dobroć niech ćię ſławi/ chwały tobie wiecżne/ Niech
wſzytkie dni moie dáią/ y śiły ſerdecżne. GrabowSet N2v, D3, V4v;
wſpámiętay ná vdręcżenie y ná boleść ktorąś ćierpiał/ gdy wſzytkie
śiły ſercá y ćiáłá twego práwie do ſzcżątku vſtáły LatHar 299. [Cf
a. »siły cielesne« ModrzBaz 57]

»umysłowe siły« (1): Abowiem rana Venus y vmyslowe y cie-
leſne śyły wyniſzcża KwiatKsiąż C4v.

Szeregi: »moc a (i, albo) siła(-y)« [szyk 4:1] (5): OpecŻyw 86;
BielŻyw 45; Liberum arbitrium alias libera voluntas, Swiebodna/
właſna wola którą w mocy á śyłách ſwych mamy. Mącz 190d; Lat-
Har 50; WujNT 518.

»siła i myśl« [1:1] (2): Tako téż iey mily ſyn boga oyttza proſil/
aby iey ſmutku ulżyl/ a dál iey takową ſilę ij myſl/ ijżby ſobie w
ſmętku nieſteſknila OpecŻyw [80]; GórnDworz Mm6.

»siła i serce« (1): SkarŻyw 3 cf siła do czego.
W przen (1): Pŗykllády ná vocales. [...] uo Buog ktory mie

pŗepáſall šillą. JanNKarGórn G4.
α. O możliwościach rozumu (3): iedno ia tu ſtárego rozumiem

[...] v kthorego rozum przyſzedł ku ſwej zupełney śile/ á żywośći
GórnDworz Ll3, Ll3v.

siła czego (1): KuczbKat 80 cf Szereg.
Szereg: »możność i siła« (1): Gdyż tedy ten cżłonek [tj. świę-

tość urzędu kapłańskiego] nie mniey iáko y drugie cżłonki/ prze-
chodźi możność y śiłę rozumu náſzego/ thedy ſłuſznie to wyzna-
wamy/ że [...] KuczbKat 80.

c. Siła zbiorowości, zwłaszcza militarna, zbrojna i państwowa
(84): MiechGlab 34; WróbŻołt 52/6; żądaſz z wielkoſcią Perſow
walcżyć/ ktorych ſiły żadną miárą nie zátłumiſz HistAl C3v, D7v [2
r.]; A ták teraz ieſliż więc tuſſyſz ſobie o śiłach twych dobrze/
wyiedź do nas wpole/ tedy ſie ſpołu ſkoſztuiemy/ boć przy mnie ieſt
moc woienna. Leop 1.Mach 10/71, Eccli 28/18; BielKron 58v;
[nieprzyjaciele] pátrzą pogody/ Iákoby was pozbáwić do końcá
świebody. A otuchę im czyni/ nie śiłá/ nie zbroiá: Ale tylko nie-
zgodá/ ſławna Polſko/ twoiá. KochZg A2v; Prot C3v; GórnDworz
Ff6; BudBib Iudith 9/8, Ios 17/17; á nie vſtáli nieprzyiaćiele
Korony Polſkiey/ aż zá Iágieła/ toż dopiero ſiły ſwe vtráćili MycPrz
II C2v; Ktory [Leonidas] s troſzecżką ludu przez chwilę niemáłą/ V
Ternopile gory miał ták śiłę ſmiáłą. PaprPan A3v; ModrzBaz 106;
KochPs 65, 189; SkarŻyw 358, 484; A Leſko Czarny zwątpiwſzy w
ſile Rycerſtwá ſwego/ vćiekł do Węgier z Griſiną małżonką ſwoią
StryjKron 370; ArtKanc K4v; GórnRozm L4; KochProp 15 [2 r.];
ZawJeft 14; ActReg 154; GórnTroas 9; A ty [biskupie] czym inſzym
dźiś báwiſz myśl ſwoię: [...] ſtrzégąc pilnie oyczyſtéy ſwobody:
Iákoby domá ſpráwiedliwość byłá A ná gránicach gotowość y śiłá.
KochFrag 29; OrzJan 14, 40, 101, 135; KołakSzczęśl Dv; SarnStat
110, 985, 1095.

G sg w funkcji orzecznika: [kto] jest [jakiej] siły (1): bo [Turcy]
thę Práktykę máią/ iż máią być poráżeni cżáſu ſwego od Krześćijan/
rozumieiąc Lud Krześćijáńſki być dobrey śiły BielSpr 60.

siła czego (3): [Bona] poćiągnie do wáſzéy Kró: M. [...] onę
moc y śiłę źiemie Włoſkiéy OrzJan 128; SarnStat 111, 985.

siła na kogo, na co (4): Pogánom P. Bog ná złe Chrześćiány
siły przycżynia. SkarŻyw 558 marg, 558 [2 r.]; Tám [tj. przed
ołtarzem] śiłę maſz wźiąć/ Pomázáńcże Pańſki/ Ná obronę ſwych y
ná ſtrách Pogáńſki. GrochKal 26.

W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy państwa (6): Papr-
Pan B4; By wſzytek Rhen zebrána moc Niemiecka piłá: Nigdy
niebędą mogli Rzymſkiéy śile ſzkodźić KochFr 58; PudłFr 43; Ach
nievżyta śmierći/ á łákoma/ Poimáłáś mężá/ ktorego świádoma Siłá
Moſkiewſka GrochKal 19; KochCz A3v; OrzJan 86.

W połączeniach szeregowych (3): acżkolwiek [Korona] czno-
thą/ ſiłą/ ſprawą/ rozumem z inſzemi narody Krzeſcijańſkiemi nie-
thelko zarownała/ ale theż przewyſſała FalZioł +2v; Mącz 426d;
póki śiłę/ powagę/ pieniądze mamy/ myślmy iákobyſmy wcále byli
OrzJan 69.

W przeciwstawieniu: »dowcip ... siła« (1): Fortunnieyſzy był
ięzyk [łaciński]: bo ten y dźiś miły: Ták záwżdy trwálſzy owoc
dowćipu/ niż śiły. KochFr 82.

Fraza: »dostawało siły« (1): IAko wſzytki narody Rzymowi ſłu-
żyły/ Póki mu doſtawáło y ſczęsćia/ y śiły: Tákże téż/ [...]KochFr 82.

Zwroty: »siłę(-y) da(wa)ć; siły (G) dodać« = dare fortitudinem
PolAnt (2:1): BibRadz Ps 67/36; KochPs 99; odſzcżepieńſtwá
Chrześciáńſkie [...] Turkowi śiły dodáią SkarŻyw 560.

»w siłach, siłam (sile) (d)ufać« [szyk zmienny] (2:2): LubPs E4
marg; BibRadz Ier 21 arg; BielKron 5; náwroć Turki y Kácerze/
[...] co w ſwey vfáią mądrośći/ w ſwych śiłách, y też świątośći.
ArtKanc M18v.
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»mieć [z kogo] siły« = być od kogoś silniejszym (1): Miał Nie-
miec y z Polaká/ y z Litwiná śiły/ Poki té dwá narody ſpólnie ſye
trapiły KochProp 15.

»nawątlić siły (G)« (1): A ważąc ſie [cesarz turecki] ták wiele
rzeczy/ iż náwątlił ſobie śiły ſwoiéy OrzJan 6.

Wyrażenia: »siła można« [szyk 1:1] (2): On [Turczyn] z
woyſkiem niezlicżonym ná Polſkę ſie puſzcża/ Ale mu można śiłá
Ruſka nie dopuſzcża. PaprPan B4; KlonKr F4.

»siły nieprzyjacioł, nieprzyjacielskie« = vires hostium Vulg
(2:1): ále gdy [Juda z wojskiem] wzywáli Bogá wſzechmocnego/
kthory mocą ſwą śiły nieprzyiaćielſkie łámie/ dobyli á doſtáli miáſ-
thá Leop 2.Mach 12/28; SkarŻyw 560; ZEtrzyi mocną ręką ſwoią/
wiecżny Boże/ wſzytki gwałtowne śiły nieprzyiaćioł KOśćiołá
twego ArtKanc I14.

Szeregi: »siła i męstwo« (1): Co waſzych przodkow ſiła/ i
męſtwo ſpráwiło/ Ze ſię to zacne miaſto [Kijów] wniwecz obrociło.
KochSat A3.

»siła albo (i) mężność« (2): ábowiem ſiłá y mężnoſć [virtus]
nie żależy tylko w wielkoſći ludu/ ále y w ſtałoſći vmyſłu HistAl
Av, D6.

»moc a (albo, i) siła(-y)« = fortitudo et robor PolAnt [szyk 4:3]
(7): Bog ći Izráelſki ieſt kthory dawa moc y ſiły ludowi BibRadz Ps
67/36; v Rzimian/ máło bywało konnych/ á wſzákoſz śiła á moc
woiská iákmiarz wſzyſtka ná pieſzym Ryczerſtwie należáła. Kwiat-
Książ O2v, O2v; WujJud 32; WujJudConf 256; vżycz Amonowi/
Siły y mocy: iego gniéw ſurowy: Niechay vczuię ZawJeft 28; Orz-
Jan 128. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»siła ani ważność« (1): Bowiem grekowie żadnej ſiły ani
ważnoſci niemaią. BielŻyw 150.

Wyrażenie przyimkowe: »z siły« (1):
~ Szereg: »z mocy i siły« (1): y nie z mocy ſię ſwey y śiły

[królestwa] vmocniáią: ále nabożeńſtwem y ſłużbą Bożą ſtoią.
SkarKazSej 688b. ~

Przen (3): Wydáwáć bowiém rzeczy nowé y niezwyczáyné/
niebeſpieczno: wſtępowáć téż iednému z wielą ich w ſzránki/ co y
lepſzé broni y więtſzé śiły máią/ y lepſzé niż ia rozumieią nie
grzeczy JanNKar A4.

W dosłownym tłumaczeniu tekstu biblijnego (1): Wyleię lepak
zápalcżywość moię ná Sin śiłę Micráimſką [super Sin robur Ae-
gypti] BudBib Ez 30/15.

Szereg: »moc i siła« (1): Ták też káżda Rzecż poſpolita nie
będąc vgrunthowána práwy/ w niwecż ſie obráca vtráćiwſzy duſzę
ſwoię/ zá ktorey mocą y śiłą wzroſt y życie ſwe miáłá. Phil D3.

α.W funkcji przysłówka (3):
Wyrażenia: »spolnemi siłami« = wspólnie; communibus viribus

Modrz (2): Wſzytcy ſie wieźiemy iáko w iedney łodźi Rzecży-
poſpolitey: słuſzna rzecż/ ábychmy iey ſpolnemi śiłámi przećiw
káżdey nawáłnośći bronili. ModrzBaz 125v; ActReg 41.

»swoimi siłami« = samodzielnie, o własnych siłach (1): Wſſá-
koż ten Pan mocy wſſytkich chce przeſtawáć z námi Gdyż my ſie
oprzeć nie możem ſwoimi śiłámi LubPs M4.

2. Wszechmoc Boga (wszystkich osób boskich), możliwość
sprawienia wszystkiego, zwłaszcza tego, co jest sprzeczne z natu-
ralnym porządkiem; fortitudo, potentia, robur, virtus Vulg, PolAnt
[w tym: czyja (48) – G sb i pron (20), pron poss (20), ai poss (8)]
(81): Ci chwálebni Miſtrzowie vcżą/ że ćiáło Páná Chriſtuſowe
przez śiłę Duchá S. ſpływa y zſtępuie ná nas WujJud 256; ále tenże
Pan Chriſtus/ iáko tych śił y dárow ſwoich godnym rad vżycża; ták
ich niegodnym nie dáie WujJud 258v, 258v; WujJudConf 258v;
BudBib Iudith 9/12, Ier 10/12; BudNT przedm c4v, 2.Thess 1/9;
Możni bohátirowie sił twoich doználi: Próżno ſye ná twóy wierny
lud zbiéráli. KochPs 71; Czegoſmy ſye od oyców náſzych náſłu-
cháli/ Kiedy siłę/ y cudá páńſkié wyznawáli. KochPs 115; Ciebie
wybráni twoi chwálić nieprzeſtáią. Zacność króleſtwá twégo/ y twé
dźiwné śiły Roznoſząc KochPs 210, 29, 94, 98, 104, 110 (11);
SkarŻyw 4, 187; CzechEp 197; ArtKanc I2v.

G sg w funkcji przydawki: [jakiej] siły (3): RejPosWiecz2 95;
BudBib Nah 1/3; Bóg náſz/ bóg wielkiéy śiły/ wielkiéy możnośći/
Niepoięty/ niezmierny w ſwoiéy mądrośći. KochPs 213.

cum inf (1): Aza niemáſz wemnie śiły wybáwiáć? BudBib Is
50/2.

W połączeniach szeregowych (6): SarnUzn Hv; RejAp 53;
CzechRozm 44v; Bądźże Boże tobie chwałá/ cżeść, moc, śiłá,
iáſność, sławá/ boś ty wſzyſtkich rzecży Pánem ArtKanc T11; Go-
dźien ieſt Báránek ktory ieſt zábity/ wźiąć moc y boſtwo y mądrość/
y śiłę/ y cześć/ y chwałę/ y błogoſłáwieńſtwo. WujNT Apoc 5/12,
Apoc 7/12.

Wyrażenia: »siła Boża (a. Boska)« = virtus Dei PolAnt [szyk
4:1] (5): BudNT Luc 22/69; Y ſpodziwienim wielkim á nie bez
iáwney śiły Bożey/ ták wiele máiąc nieprzyiaćioł ten Kośćioł trwa
SkarJedn 22; LatHar 721; WujNT 121; Ná tych tákich rzeczách
poznáć rękę y śiłę Bożą y práwdę ſłowá iego. SkarKaz 241b.

»mocna siła« (1): Mocna śiłá iego: á gdy ná ſąd śiedźie [!]/ Izaż
ſię kto naydźie/ co winnym nie będźie? GrabowSet Bv.

»siła mocy« (1): Náoſtátek bráćia zmacniayćie ſię w Pánu/ y w
śile mocy [in potentia virtutis] iego. WujNT Eph 6/10.

»w sile mocny« (1): MAdry w ſpráwách ſwoich/ w śile bárzo
mocny/ Wiecżny ſprawcá wiekow/ święty y wſzechmocny Grabow-
Set Bv.

»nieprzemożona siła« (1): widziſz iſz zemną nie wygraſz/
trudno ćiału ná oſtre żelázo bić/ wielka ieſt á nie przemożona śiłá
moiá. SkarŻyw 81.

»niezwyciężna siła« (1): Przeſzłe wyſtępki niech v ćiebie tyle
Nie ważą: iżbyś niezwyćiężney śile Swey/ gniew przydawſzy/ nas
chciał wykorzenić GrabowSet V.

»w sile potężny« (2): Bo ſpráwił mi wielkie rzecży/ ktory w
sile potężny ieſt [qui potens est Vulg Luc 1/49]/ á święte imię iego.
LatHar 65, 476.

»siła żywotna [= stwarzająca życie]« (1): Przetoż niektorzy
wykłádácże nie dobrze cżynią/ ktorzy Kryſtuſá ták z iedney ſtrony
opiſuią/ bez wſzech dárow/ bez śiły żywotney/ á záś z drugiey
ſtrony złącżáią z Chriſtuſem iego dobrá WujJudConf 258.

Szeregi: »moc, (a. możność) (a, i) siła« = potestas et virtus
Vulg [szyk 11:4] (15): TarDuch B6; Leop Luc 4/36; RejPosWiecz2

95; KuczbKat 125; Ale dochodźić tego pokármu mamy/ nie
pátrząc ná odległość mieścá/ przez moc á śiłę Duchá ś. WujJud-
Conf 255v; Okazałeś ſwą możność/ y dźiwné śiły/ Kiedyś z Ae-
gyptu wywiódł ſwóy náród miły. KochPs 114; Ręką to ſwą tylko
ſpráwił/ Ze nas z niewólſtwá wybáwił: Iego to moc/ iego śiłá Nie-
wyſłowiona ſpráwiłá. KochPs 147, 117, 210; SkarŻyw 81; Niem-
Obr 86; WujNT 349, 350, Eph 1/19; W rámięniu plec ſwoich/ moc
y śiłę pokazał SiebRozmyśl F4. [Ponadto w połączeniach szerego-
wych 5 r.]

»władza i siła« (1): Iż we władzy y wśile [in potestate et vir-
tute] roſkázuie niecżyſtym duchom/ á wychodzą? BudNT Luc 4/36.

Wyrażenie przyimkowe: »w sile« = potężny (1): Głos Iehowy w
śile [in potentia]/ głos Iehowy w wielmożnośći. Głos Iehowy łamie
Cedry BudBib Ps 28/4.

W przen (2):
siła czego (1): Tych/ ktore trzyma w okowách złośliwy/

Niechay záchowa/ śiłá twoiey ręki GrabowSet V v.
Wyrażenie: bibl. »obleczony siłą« (1): wy lepak trwayćie w

mieśćie/ áż oblecżeni będziećie śiłą z wyſoká [induamini virtutem
ex alto]. BudNT Luc 24/50.

Przen: Bóg jako źródło siły (6): Ty mię/ móy pánie nie rácz
odſtępowáć/ Tyś moiá śiłá/ ty mię chćiéy rátowáć. KochPs 31; Pánu
bądź chwałá/ v którego były Ważné mé prośby: to tarcz/ to mé śiły
KochPs 39, 42; SkarŻyw 481; PAnie Boże vćiecżko náſzá y śiło/
nákłoń vchá twego ná modlitwy nabożne Kośćiołá twego LatHar
619; [Leop 1577 2.Reg 22/2 (Linde)].

Szereg: »moc i siła« (1): Miłowáć ze wſzyſtkiéy duſze będę/
móy pánie. Tyś moc ieſt/ y śiłá moiá KochPs 23.
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a. Część wszechmocy Bożej rzekomo udzielona cudotwórcy (1):
Wyrażenie: »siła Boża« (1): O Symonye czárnokſyężniku

ludźye w ſámáriey też dźyerżeli/ iż on był moc álbo śiłá Boża [cf
Hic est virtus Dei Vulg Act 8/10] KromRozm II ſ3.

Szereg: »moc albo siła« (1): KromRozm II ſ3 cf Wyrażenie.
b.Moc istot nadprzyrodzonych (10):
α. O aniołach (5): Dobrorzecżcyeſz Anyeli Pánu co was

ſtworzył Mocarze ktorych śiły ſam Pan ták rozſſerzył/ By káżdy
wolą yego w ſłowyech yego mnożył LubPs X5.

Wyrażenia: »mocny w sile« (1): Nád to/ Dawid Prorok
przydawa y moc Angiołom/ onymi ſłowy: Mocni w śile [potentes
virtute Vulg Ps 102/20]/ cżyniący przykazánie iego. KuczbKat 20.

»w sile potężny« (1): Chwalćie Páná y wy Anyołowie iego/ w
śile potężni [Vulg Ps 102/20] LatHar 563.

Szereg: »siła i moc« = fortitudo et virtus PolAnt, Vulg (2):
Gdyż ſámi Aniołowie kthorzy śiłą y mocą więczſzy ſą/ nie cżynią
bluźnierſkiego ſądu przećiwko im v Páná. BibRadz 2.Petr 2/11;
WujNT 2.Petr 2/11.

β. O szatanie (5): KarnNap C, Fv; Bo gdy mimo ſzubienicę
idziem/ lękamy ſię: toſz ćierpi Dyabeł/ gdy ten miecż vyrzy/ ktorym
śiłá iego ſtárta ieſt. SkarŻyw 92; Bog ſię z cżłowiekiem złącżył/
wdźięcżni ſię znáć daymy/ Szátan zwalcżył/ á iego śiły nie władáią
GrabowSet F3v.

Zwrot: »dodawać sił« (1): nád to [Jezus] kreẃ ſwoię ſwiętą
wylać racżył/ [...] áby iuż więcey grzech nie był nam przycżytan/ á
nie dodawał śił ſzátánowi RejPosWstaw [213]v.

3. Moc ożywiająca: kierująca procesami organicznymi, powo-
dująca powstawanie i wzrost organizmów żywych (27): iż też w
żołądku ieſt pirwſza ſtrawnoſć pokarmu z ktorego wſzitkim
cżłonkom ſiła pochodzi GlabGad E8; Pirwſza przicżyna [prag-
nienia] izſt [!] zemglenie ciała ktore bywa z wyniſzcżenia ſyły w
cżłonkach GlabGad Gv, E8, Lv [2 r.]; GliczKsiąż E5; BibRadz I 2a
marg; [ssyla vis nutritiva, qua conservatur individuum Reuchlin-
BartBydg L2].

siła czego (4): GlabGad Lv [2 r.]; Iuſtinie [...] Z głowy precż
fráſunki wyſli/ Cżyń doſyć młodośći śile BielKom F8; Mącz 505a.

siła czyja (1): Abowiem Ogień przyrodzony/ ruſzánim ſye
mnoży/ á ſwą śiłą ćiáło potwierdza SienLek 34.

Zwrot: »sił(y) dodawać (a. przydawać); siłę dawać« [szyk
zmienny] (2;2): á mleko z mięſa [pochodzi] przeto też więcey tucży
ciało y ſiły więcey przydawa niż inſze oleie GlabGad K, H2;
ábowiem oná buiność/ ktora ſie z młodey/ á gorączey krwie rodzi/
tyle dáie ſmyſłom śiły/ ile iey rozumowi odeimuie. GórnDworz Ll2;
laſką [Jahwe] żywnosć zowie/ bo iáko ſię laſką podpieráią/ ták
żywność śił dodawa BudBib I 409b marg.

Wyrażenia: »siła przyrodzona, przyrodzenia« (4:1): Druga
przycżyna [senności] ieſt y gdy ſiła duſzna pocżnie praczować tedy
ſiła przyrodzona ma pokoy takież zaſię. GlabGad K5, K5, K7, Lv;
KochTr 6.

»serdeczna siła« (1): Cżemu nie ktore rzecży żywe ſercza nie
maią, iako riby, raci, wężowie etc. (–) Acżkolwiek takowe nie maią
ſercza wſzakoż maią takowy cżłonek w ktorim ſerdecżna ſiła
zależy. GlabGad E4v.

»siły żywe« = życie (1): OTo zbáwićielu/ zbiorow zápálcży-
wych/ Oto/ z ktorymim żył z pocżątku śił żywych GrabowSet N3.

»siła żywotna« (1): káżdy niezbożny cżłowiek/ przyimuie
prawdźiwe Ciáło Paná Chriſtuſowe w tym Sakrámenćie/ ácż od
niego żadnego dáru y śiły żywotney áni duchownego pożytku nie
bierze WujJud 258.

Szereg: »siła a (i) moc; z siłą moc« [szyk 2:1] (2;1): GlabGad
F5v; Vis vitium omnis evocatur in palmites, Wſziſtká śiłá á moc
winnic roſchodźi ſie po gáłęziach. Mącz 505a; cżłonki beſpiecżnie z
boiáźni otrząśnione/ Lożu zwierzam koniecżnie/ Ktore/ ſnem
vćieſzone Biorą z śiłą moc táką/ Ze mi nie ćięſzko znieść pracą
wſzeláką. GrabowSet Hv.

Przen [czego] (1):

W połączeniu szeregowym (1): Sieymyż ty podłe y máłe
źiarnká ná roli ſerc náſzych/ á pátrzmy ná dźielność/ moc/ y śiłę
ich/ co z nich może być nápotym/ y co ſię w ich máłośći záwiera.
SkarKaz 83b.

4. Wytrzymałość obiektu materialnego (1): Y ták z Robotniki
czyń zmowę/ ábyć piérwéy vkazał Grundfeſt/ niźli pocznie ſuć
Groblą álbo robić/ abowiém ná tym śiłá náleży. Strum E3.

5. Możliwość oddziaływania zjawisk materialnych lub abstrak-
cyjnych (8): W cżáſy [lege: czaszy] kthorą gośćiom dáią/ Trzy śiły
w niey powiádáią: Pierwſzać ieſt ku pośileniu/ Wtora ku vwe-
ſeleniu. Ale trzećia ku ſzaleńſtwu BierEz D4; KmitaPsal A4v.

siła czego (1): Czechowic lepak z tą ſektą ſwą/ á ná cżymże
więcey wſzelką śiłę/ mowy/ y piſánia ſwego ſádźi/ iáko ná tym/
żeby Pánu Chriſtuſowi/ odiął to cżym ieſt CzechEp 337.

siła czyja (2): bo ſie to s tym nie rymuie/ áby oná [natura]
kthora ieſt mátką wſzytkiego dobrá/ miáłá ſie ná to rádą/ y śiłą ſwą
náſádzić/ ábyſmy my ták wiele złego mieli GórnDworz H8v;
GosłCast 70.

α. Oddziaływanie lecznicze (4): Herba invalida, Niemáyące w
ſobie śił. Mącz 474d.

siła czego (1): Mącz 241d cf W połączeniu szeregowym.
siła czyja (1): Bo y Lekárſtwá/ gdy nie ſą pod ſłuſzną miárą

álbo wagą: tedy śiłą ſwoią więcey ſzkodźić mogą niż pomoc
SienLek 45v.

W połączeniu szeregowym (1): Arborum et herbarum naturas
dicere, Drzeẃ y ziół moc śily y właſność ich powiedźieć. Mącz
241d.

6. Intensywność, wysoki stopień nasilenia (20):
a. O uczuciach, przeżyciach, działaniach ludzkich; robur Vulg

(11): W twey łáſce/ me nádźieie/ przednie śiły máią GrabowSet G4.
siła czego (2): Mądry cżłowiek opánuie miáſtho ludzi moc-

nych/ y ſkáźił ſiłę dufánia iego. Leop Prov 21/22; WujNT Rom
7 arg.

siła czyja (1): ten [gniew] wzruſza źiemię z niebem złośćią/ A
práwie oślep/ wſzeláką możnośćią Ná cudzą ſkázę/ śiły ſwe gotuie.
GrabowSet F2.

Zwrot: »siłę brać (a. wziąć)« [szyk zmienny] (5): Z przodku ſie
złemu przećiwiay/ Siły mu bráć nie dopuſzcżay BierEz N;
GliczKsiąż D4v, L3; Tá miłość gdy co dzień/ tho bárziey śiłę bráć/
[...] pocżęłá: białagłowá roſpalona/ niemogącz dłużey ſkrythego
ogniá nośić/ zwierzyłá ſie tego towárzyſce ſwey GórnDworz M7v;
GórnRozm M3.

Szereg: »moc i siła« (1): Nákoniec [św. Paweł] moc y śiłę
złey pożądliwośći/ mieſzkáiącey w człowiecze (ktorą grzechem
zowie/ iż z grzechu ieſt/ y do grzechu ćiągnie) opiſuie. WujNT
Rom 7 arg.

Wyrażenia przyimkowe: »z wielką siłą« = bardzo (1): y przetoż
ná on cżás áby fámilie były w ſzyku potężnieyſze/ y w liczbie
więtſzey/ do potrżeby ſtać mogły/ tedy do Herbow ſwych plebeios
radźi prżiymowáli/ y o to ſię z wielką śiłą ſtáráli/ áby tákich co
nawięcey do śiebie gárnęli GórnRozm B2.

»z wielką siłą« = gwałtownie, z wielkim impetem (1): [wojska
Troi i Grecji] dawſzy ſobie znáki z obu ſtron/ potkáli ſie z wielką
śiłą BielKron 59.

W przen (1): Tákże też ieſli kto ku złemu ábo wolnośći/ ábo
práwá vżywal/ [...] wnet Krol z rádą zá czáſu hámował/ nie
czekáiąc żeby wrżod mogł wźiąć śiłę. GórnRozm M3.

b. O zjawiskach fizycznych; fortitudo PolAnt (9): Cálchás
mówi/ náſz wyiazd tym kſztałtem przyśpieie/ Kiedy z Hektorá
popiół po morzu rozśieie. Tym chce vbłagáć wody/ Y ſtępi ſie śiłá
Morſka/ gdy ſie rozkopa tá wſzytká mogiłá. GórnTroas 45; Cżuiąc
do śiebie Narew ślicżną głádkość/ Cżuiąc też w bráćiey śiłę y też
wártkość/ Chćiáłá być rowna w rodzáiu w vrodźie/ Wándálſkiey
wodźie. KlonFlis G4.

siły czego (1): Tá [Wisła] y wod Morſkich śiły niećierpliwe/ Y
Aeolowe wiátry popędliwe Zgromiłá GrochKal 5.
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Zwrot: »brać siłę« (1): á ſą drugie choroby/ ktore im bárziey
lecżyſz/ tym biorą więtſzą śiłę GórnDworz S3.

Wyrażenia: »gwałtowne siły« (1): Kogoż morſki ſzum y
gwałtowne śiły/ Nád wolą Bożą kiedy zátopiły? GrochKal 12.

»mocna siła« (1): A trćiná ſie vchyláiąc [wiatrowi]/ A mocney
ſile folguiąc: W ſwoim ſtanie mocno ſtałá BierEz K.

Wyrażenie przyimkowe: »w sile« = mocno, głośno; in fortitu-
dine PolAnt (2): wywyſz w śile głos twoy/ opowiedácżu dobrey
nowiny Ieruſzalimie. BudBib Is 40/9; A Potym widziałem inego
ániołá/ zſtępuiącego z niebá [...]. Y krzyknął wśile (marg) Gr: gło-
ſem wielkim. (–) mowiąc: Vpádłá/ vpadłá Bábilonia wielka BudNT
Apoc 18/2.

α. O alkoholu (1): Temperare vinum, Roſtworzić/ odyąć mu
wielką śiłę. Mącz 443a.

7. To, co ujmowane jest jako byt niezależny, któremu przypisuje
się możliwość samodzielnego oddziaływania (31): BierRozm 21;
KochPs 199; bo by wſzytkié śiły Wietrzné y morſkié záraz ná mię
ſye zmówiły/ Nie zátrzymáią mego żadną miárą biegu KochPam
82; Zadne bowiem śiły tákowe być nie mogą/ ktoreby dobrze
vgruntowáną y zgodną Rzecżpoſpolithą z iey fundámenthow y
ozdob ruſzyć miáły Phil P2, B3; Tego [dobra] wyſłowić/ me
dowcipy máłe Nie podołáią: ni vſtá wymowne/ Ani dośięgą żadne
śiły ſłowne. GrabowSet X2v, C4, H4.

siła czego (3): KuczbKat 155; Ná huk twych progów/ wſzech
przępáśći śiły Iedná zá drugą nurty ſwé złożyły KochPs 63. Cf
Wyrażenie.

Wyrażenie: »niebieskie, nieba siły« [szyk 2:1] (2:1): Niebá
pięknégo śiły Iego świętą ſławiły Spráwiedliwość KochPs 146;
obácż iáka ieſt moc pokuty S. ktora [...] ku pomocy ſwey wſzytki
niebieſkie śiły pobudza SkarŻyw 173; LatHar 394.

a. Istoty nadprzyrodzone (18):
α. Anioły, też nazwa jednego z chórów anielskich [zawsze pl];

virtutes Vulg (14): WróbŻołt 88/9; A dla tego cżęſto ie [tj. anioły]
Piſmo S. śiłámi álbo mocarzmi y zaſtępem Páńſkim zowie. Kuczb-
Kat 20, 55; ReszPrz 25; Anieli mocnośći/ Archánieli y śiły/ Tro-
nowie y páńſtwo/ Cherubin y kſięſtwo/ y Seraphin tobie/ mowią-
cy ſpiewáią: Swięty, święty, święty/ Pan Bog nád Zaſtępy Art-
Kanc N19.

siły czyje (1): Chwalcie iego wſzytci angiołowie iego/ chwalcie
go wſzytki ſiły iego. WróbŻołt 148/2.

Wyrażenie: »siły niebieskie« [szyk 7:1] (8): Miły panie boże ſił
niebieskich [Domine Deus virtutum] racży nas ku ſobie nawrocić
WróbŻołt 79/20, 79/5, 8, 15; Tegoſz nas domieśći/ Iezu Chryſte
miły/ byſmy z tobą byli/ gdzie ſię nam ráduią/ iuſz niebieſkie śiły.
SkarŻywBog 358; Przez ktorego [Chrystusa] máieſtat twoy chwalą
Anyołowie/ y cżeść tobie oddawáią páńſtwá/ drżą przed tobą
mocárſtwá/ niebioſá y śiły niebieſkie LatHar 94, 425, 473.

Szereg: »siły i zastępy« (1): Panie boże ſił y zaſtępow nie-
bieskich [Deus virtutum] racży ſie od gniewu odwroćić WróbŻołt
79/15.

β. Szatani, zastępy szatańskie (4): A niech Szátan z ſwemi
śiłámi/ nie przewodźi nád námi/ nędznemi Owiecżkámi Art-
Kanc H2.

Wyrażenie: »szatańskie, piekielne siły« (2:1): Myć ſię pod ſtraż
twoię vćiekamy/ w tych trudnośćiách ktore mamy/ bo wſzytkie
Szátáńſkie śiły/ ná nas ſię gwałtem zburzyły. ArtKanc I17v; Iezu
Kryſte Pánie miły/ tyś wſzyſtkie piekielne siły/ przez mękę ſwoię
poraźił ArtKanc T12v, S18.

8. Połączenia frazeologiczne o różnych znaczeniach:
[Fraza: »siły [na kogo] biją« = ktoś przeżywa wstrząs: prze

poſtrách y słodkość poćił ſie/ á śiły nań biły/ wnawiętſze zimno.
SkarŻyw 139 (Linde).]

Wyrażenie: »siła i moc niebieska« = niebiosa (1): Przedwiecz-
ny Duch S. ábowiem Duchem vſt Páńſkich śiłá y moc niebieſka
vtwierdzona ieſt [Verbo Domini caeli firmati sunt Vulg Dan 32/6]
LatHar 378.

a. W funkcji przysłówka: bardzo, silnie, usilnie (59):
α. O działaniach i stanach uczuciowych człowieka (58):
Wyrażenia: »ostatnią siłą« (1): Smiáłemu wſzędy rowno: á o

wolność miłą Godźi ſye oprzéć by więc y oſtátnią śiłą KochPieś 51.
»wszy(s)tki(e)mi siłami, wszytką siłą (swą)« = totis viribus

HistAl [szyk 19:1] (13:7): OpecŻyw 46v; HistAl Av, G8; KromRozm
III A7; Mącz 263c, 266c, 460b, 479a; ták też dworzánin/ ſtáráiąc
ſie wſzytką śiłą/ o rzecży doſkonáłe/ niechay ná tym przeſtáie/
cżego doſzedł GórnDworz N3v, K4; Przetoż ſpráwiedliwość cżło-
wieká Krześćiáńſkiego/ nie tylko iż nikomu nie ſzkodzi/ owſzem
wſzytkimi śiłámi ſwoiemi ſtára ſie o to/ áby káżdemu pożytecżnym
mogł być. RejPosWstaw [212]v; SkarŻyw 353, 396; SkarŻywBog
358; O Wſzechmogący á wiecżny BOże/ [...] rácż obfite/ y ſzcżod-
robliwe miłośierdźie twoie pokázáć ſłużebnicy twoiey/ [...] áby z
dáru twego/ do tego co ſię tobie podoba/ záwżdy ochotnie ſię
miáłá/ y to wſzytką śiłą ſwą vprzeymie wypełniáłá LatHar 627,
182; Zácząłem z łáſki twey to budowánie/ y ſkończyłem go iuż
iákom mogł/ dobrą wolą y pokutą moią/ y śiłámi memi wſzytkimi.
SkarKaz 458b.

~ Szeregi: »wszystką mocą i siłami« (1): y przez ninieyſzy liſt
obiecuiemy wſzyſtką mocą y śiłámi [toto posse et viribus JanStat
751] przećiwko naiázdóm którychkolwiek ludźi przy nich [oby-
watelach polskich] ſtać SarnStat 993.

»wszystkiemi siłami i możnościami« (1): My oboiego narodu
Pre/ łaći/ Rády/ Barones, y wſzyſtki ſtany pomágáć ſobie mámy
wſzyſtkiémi śiłámi y możnośćiámi SarnStat 1022.

»wszytką siłą i rozumem« (1): ieſli mi kiedy gorętſza miłośći
iſkrá w ſerce weſzłá/ hnethem ſie wſzytką śiłą/ y rozumem o tho
ſtárał/ ábym ią zgáśił. GórnDworz C4v. ~

Wyrażenia przyimkowe: »ze wszy(s)tkich (a. wszech) sił (swo-
ich, naszych, twoich), ze wszytkiej (a. wszyćkiej) siły (swej)« = ex
tota fortitudine (tua) Vulg, PolAnt; ex omnibus viribus tuis, totis
viribus meis, ex tota virtute tua Vulg (24:9): LubPs Y6; A ſámi
wiećie/ żem ći ze wſſyćkiey śiły ſwey ſlużył oycu wáſſemu. Leop
Gen 31/6; KwiatKsiąż Q2; A w tychże dwu ſłowiech wſzytek ſie
zakon zámknął/ miłowáć Páná ſwego ze wſzytkich śił ſwoich
RejAp 19; StryjWjaz C2; StryjKron 522; GrabowSet P; LatHar
631; y ſynom wáſzym roſkażćie/ áby [...] P. Bogá ná pámięći mie-
li/ á chwálili go ná czás káżdy ze wſzytkiey śiły ſwey. SkarKaz
421b, 458b.

~ W połączeniach szeregowych (20): Będźieſs milowal pana
boga twégo/ ze wſſytkiego ſertza/ ze wſſytkie duſſe ij ſily twé
OpecŻyw 1v, 2; SeklKat D3v, X; MurzHist Q; Miełuy Páná Bogá
thwego/ ze wſzyſtkiego ſercá twego y ze wſzyſtkiey duſze thwoiey/ y
zewſzyſtkich śił twoich/ y zewſzyſtkiego vmyſlu twego KrowObr
63v, 116, 138; Leop Deut 6/5, Luc 10/27; BibRadz Luc 10/27;
Będzyeſz miłował Páná Bogá twego/ ze wſzyſthkiego ſerczá ſwego/
ze wſzyſtkiey duſze ſwoiey/ ze wſzyſtkich śił twoich/ y ze
wſzyſtkiey myſli twoiey RejPos 208, 209v; RejPosWiecz3 99;
BiałKat 51; WujJud 106v; LatHar +++; WujNT Mar 12/30, 33, Luc
10/27.

Szeregi: »z dusze (a. ze wszytkiej dusze) i ze wszytkich sił«
(2): A Pan nas s tego vpomina/ iż nic inſzego nie maſz chwalić/ nic
inſzego z duſze y ze wſzytkich śił nie miłowáć/ oprocż Páná
twoiego RejPos 144v; RejZwierc 128v. [Ponadto w połączeniach
szeregowych 19 r.]

»ze wszytkiego serca i ze wszytkich sił« (1): A gdzieby więc
Syn od Oycá był inym Bogiem/ tedyby nie mogłá obudwu ze
wſzytkiego ſercá y ze wſzytkich śił miłowáć SarnUzn Dv. [Ponadto
w połączeniach szeregowych 18 r.] ~

»z siły naszej, swej« [szyk 1:1] (1:1): Czyniwſzy to co możem z
śiły náſzey/ wołaymy do P. Bogá/ y ráno wſtáymy o mądrość go z
niebá proſząc. SkarKazSej 663a, 660b.

»ze wszystkiemi (a. wszemi) siłami« (2): Magno conatu stu-
dioque agere aliquid. Ze wſzemi Sylámi czego ſie pokuſzáć. Mącz
63b, 248a.
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β. O działaniu sił natury (1):
Wyrażenie przyimkowe: »ze wszytkiej siły« (1): Bo iáko ná

Krępaku wiátr ze wſzytkiéy śiły Burząc/ dąb ſtáry wypárł Koch-
Pam 81.

9. n-pers (1): Támże nawyzſzy Woiewodá Połocki Kniáź Piotr
Soyſki od chłopá ſiekierą zábity poległ [...]. Y Siemion Wáſilewic y
Iakow Lew/ Iwan Waſilewic Sieremiet/ [...] Kniáź Siła/ [...] y
inſzych Pánow bárzo wiele [...] pobito ná plácu StryjKron 772.

*** W tłumaczeniu etymologii imienia Gabriel (1): POſłan ieſt
od Bogá Anioł/ ktoremu imię Gábryel/ właſne imię ma od tego/
wykłada ſię śiłá iego. ArtKanc A4v.

LWil

2. SIŁA (529) pron i av
siła (508), sieła (21); sieła WerGośc; siła : sieła LibLeg (8:1),

ActReg (1:18), PowodPr (1:1).
a jasne; sieła z tekstów nieoznaczających é.
pron: N siła (195), siłę (1); siła : siłę BielKron (2:1; 283v). ◊ G

indecl (13) [w tym: po : (po)trzeba (10)], siłu (3) ActReg, VotSzl (2),
[OczkoPrzymiot, AktaSejmikPozn], [siłę AktaSejmikPozn]. ◊ D in-
decl (4), siłem (2) KochEpit, GórnTroas, [SenekaGórn]; -em (1)
KochEpit, [SenekaGórn], -ém (1) GórnTroas. ◊ A siła (253), siłę (3)
BiałKat, ActReg (2). ◊ L siłu (1) VotSzl, [SenekaGórn, BronApokr].

Orzeczenie typu: siła jest, było (140), siła byli (6), siła była (1)
SzarzRyt; jest, było : byli FalZioł (1:1), RejZwierz (2:1), Górn-
Dworz (14:2), RejPos (1:1), WujJud (5:1).

Sł stp s.v. siła sb, Cn notuje, Linde XVI(XVIII) – XVIII w.
I. Zaimek liczebny (471):
1. Zaimek liczebny nieokreślony: wiele; multum Cn (468):
a. Odnosi się do obiektów konkretnych policzalnych (198):
W funkcji przydawki, tj. w połączeniu z rzeczownikiem

ocenianym ilościowo (195):
~ siła kogo, czego (pl) (184): Też cżaſu morowego powietrza/

ieſt ta cżyrwona ziemia z armenijey barzo ſlachetna z winem białem
ku piciu/ á ſiła ludzi zarażonych ſie wylecżaią FalZioł III 36c, IV
40c; LibMal 1544/89v; RejJóz H8; drvgyego ſlvzebnyka Bohdana
ſklotho wlocznyam myedzi plyeczi. a ran bythich nanyem syla.
LibLeg 11/156v, 11/156v [3 r.]; RejKup h8, n3v; Siłá yeſt tákich
mámek/ ktore ſą y nyerządne y opiłe GliczKsiąż D5v, M5v, M7, P7,
Q; RejWiz 7, 76, 167, 167v; Zbiegło ſie śiłá dzieci/ poránu do niego
RejFig Eev, Aa8v, Bbv; Gdyż dobrych śiłá koni sſzkápieie w cho-
mącie. RejZwierz 81v, 22, 111, 117, 122; Ma Hiſzpánia ſiłá Opá-
thow/ klaſzthorow bogáćie nádánych. BielKron 279v, 419; KochSat
A2v, B2; KochZg A3; RejAp 94, 94v, Ffv; Siłá Poet Greczkich/ y
Láćińſkich/ niemieli byſmy byli/ by byli Poethowie wyſoce ſobie
białychgłow nie ważyli. GórnDworz Bb7v, E6v, H8, K, M7v, X8v
(17); s cżego śiłá mdłych dzyatek/ śiłá chorych/ zeſzłych/ ſtárych/
ábo niewiaſtek brzemiennych w choroby/ w ſmierći przypadáią.
RejPos 70v; BiałKat a2; Tákże groſz dawſzy chłopu ná dzień śiłá
grządek może nákopáć co ſtánie zá dzieſięć. RejZwierc 107v, 24
[3 r.], 33v, 84v; KochMon 25; Abowiem śiłá ieſt w tey máćicy/ to
ieſt w Pánie Chriſtuśie látorośli/ ktore owocu dobrych vcżynkow
nie przynoſzą WujJud 100, 59v, 86, 95v, 179, 203v; HistHel B4;
Maſz tu Hektorow Siłá/ śiłá Herkuleſow/ Diomedeſow tákże/ męż-
nych Achilleſow. PaprPan B, B, Bv; Ocży łákome śiłá ludźi
Záwiodły KochOdpr C4; Oczko 2v; KochPs 15, 97, 142, 198 [2 r.];
SkarŻyw 508, 574; NiemObr 99; Ale gdy namniéy podweſelę ſobie/
Siłá mam w głowie pánów równych tobie. KochFr 31; KlonŻal C2;
KochDz 107; śiłá/ Siłá mężnych było/ którym śmierć przy oy-
czyznie miłá. KochMuza 27; KochPhaen 15, 21; iż ſiłá Prowinciy
ieſt/ w ktorych nie ták wiele ná iáłmużnę wychodźi iáko w tym
ſámym mieśćie. ReszHoz 134, 127; WerGośc 235; WisznTr 17;
KochPieś 13; PudłFr 71; ArtKanc K3v; A będźieli na to Státut/ że-
by każdy z pewnem pocztem prżyiáchał ná electią/ więc tęn táki
rozdźieli woyſko ná śiłá częsći GórnRozm Av; śiłá fámiley iednego
Herbu vżywáią GórnRozm B2, A2v, A4, A4v marg, Bv, B2 (21);

KochWr 34; PaprUp F4v; ták to wſzyſtko bárzo krádną/ iż tego y
połowicá niedochadza śiłá goſpodarzow. GostGosp 162; GrochKal
22; Siłém ludźi/ ná których żywot ſzturmowano/ To pomogło/ kiedy
ie zá zábité miano. GórnTroas 37; KochFrag 48 [2 r.]; OrzJan 35,
37; Widałem ná wendećie czyſtych rzeczy śiłá WyprPl A3v; Siłá
rzeczy cudzoźiemſkich z dálekich kráiów przewoźné wſpomina
Státut. SarnStat 294, *5v, 107, 1129; KlonKr D4v, E; W leżącżki
ich do lochow cżarnych poſzło śiłá. KmitaSpit C5, A4v, B2v, B3,
B4, C (11); PowodPr 12, 64; Pohámuymy iedno ſámych śiebie/
márnotractwá ſwego y zbytkow ſwych/ [...] w drogich ſtroiách/ w
chowániu śiłu ſług niepotrzebnych VotSzl C4, C3, D2v, F; CiekPotr
70; CiekPotrŚredz )?(4, 12; [Ale iż to wszystko umyślnie było [...]/
siłę senatorów listy [...] pokazać by się mogło. AktaSejmikPozn
1587/46; i chytra matka gładką córkę bez siłu bryzów ukazuje
AktaSejmikPozn 1590/135; Potym vkázuie/ iż śiłem ludźi czynimy
dobrze/ od których żaden pożytek do nas przyść niemoże Seneka-
Górn 18]. Cf Połączenia, Wyrażenie.

siła czego (sg) (9): RejJóz D5v; Rozewrzy pięć Páznoktow/ [...]
Nápędziſz śiłá w kupę/ tego złego duchá [tj. wszy]. RejZwierz 140v;
Dziś w tey źiemi Alzáciey ſiłę ſláchty/ ktora ma ſwe zamki/ miáſtá/
wſi etć. BielKron 283v; Jam też był za swojego wieka W Frygijej
winorodnej, gdziem siła człowieka Zbrojnego widział KochMon
25; BudBib Prov 14/4; GórnRozm K4, Mv; SkarKaz 122b; Wiem że
o to z dawná [...] ná wſzytkich Seymiech od nich proſzeni bywamy:
[...] wierę od śiłu bráćiey/ á zwłaſzczá z Woiewodztw Wielgo-
polſkich VotSzl B2v.

Z rzeczownikiem w innym przypadku, zależnym od rekcji cza-
sownika nadrzędnego (2): ze wprzewłoce y zapamietaniu niebes-
pieczenstwa, uidzie sieła ludziom chęci ActReg 135; Diuiſiiéy onéy
práwá Céſárſkiégo [...] złé wyrozumiénié náczyniło zámieſzánia y
zátrudnienia w náſzych práwiéch Authoróm śiłá. SarnStat 1307. ~

W połączeniu współrzędnym z „wiele” (3): Iáko przez niepoſłu-
ſzeńſtwo iednego cżłowieká/ wiele ſie sſtáło grzeſznych: ták też
przez iednego poſłuſzeńſtwo/ śiłá ſie sſtánie ſpráwiedliwych [iusti
constituentur multi Vulg Rom 5/19]. WujJud 95v; W bitwie poie-
dynkowey ręce zacne twoie/ Wiele ich rozgromiáły y vśpiły śiłá
PaprPan A4; Mocny Boże/ iákóż ich wielé powſtáło/ Iákóż ſye ich
przećiw mnie śiłá zebráło KochPs 5.

Połączenia: »barzo siła« [szyk 3:1] (4): Prot C; GórnDworz P4;
PaprPan P2v; CO ták mówią/ ieſt/ Ianie/ ludźi bárzo śiłá/ Ze ćię
więcéy/ niż fráncá/ zazdrość wyſuſzyłá. PudłFr 11.

»tak siła« (1): Gdźie Wiſłę w krygi vięli głęboką/ [...] Ktora
połknęłá ſtrumieni ták śiłá KlonFlis G3.

Wyrażenie: »siła ich« [z zaimkiem niespełniającym funkcji ana-
forycznej] = wiele ludzi [szyk 18:4] (22): LibLeg 10/58v; RejKup
dd7; siłá ich ná they rzecży było/ ktorzy dzyerżeli o tem/ áby
Alexánder myał być bękártem. GliczKsiąż B8v; RejWiz 51v, 71v;
RejPos 206; RejZwierc [238]; śiłá ich ſkoro ſie ſzáty Swiętych dot-
knęli/ od rozmáitych niemocy vzdrowieni byli. WujJud 61, 68, 82v,
115v; BiałKaz K2; KochPs 5; KochProp 15; od biezało by ich było,
sieła ActReg 72; KochFrag 42; WujNT 333; IZ śiłá ſię ich z
ſummámi ná Stároſtwách Inflantſkich ozywa SarnStat 1205, *5v;
SiebRozmyśl [M]v; VotSzl A2, C2v; [i przed elekcyją siełę by ich
odjachało AktaSejmikPozn 1587/50].

α. W funkcji rzeczownika: wiele ludzi, wielu (6): lecż Krolu
tákiey twoiey ſławy/ Siłá gárdłem przypłácą RejZwierz 11; SkarŻyw
461; Co ieſcze y podźiś dźień ieſt w pámięći śiłem KochEpit A3;
Więc miedzy nimi/ śiłá Co chcą/ by duſzá moiá/ Ná twey piecży nie
byłá GrabowSet Hv; KmitaSpit C2 [2 r.].

b. Odnosi się do obiektów konkretnych niepoliczalnych (17):
W funkcji przydawki (15):
~ siła czego (pl) (3): abowiem tymi purgacijami ſiła niecżyſto-

ſci iadowi thych odchodzi FalZioł V 83; Oczko 38; zbroi sieła po-
miatali. ActReg 56.

siła czego (sg) (12): Syła przes yego przicziny Rozlało ſię
Krwie bez winy RejKup aa4v; RejWiz 12v; Sukno pánie nie ná-
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tkáne/ [...] Więc ſie go śiłá sſtąpiło RejZwierc 234v; Strum F3v
[2 r.]; Oczko 21, 30v; Milſza mi chudobá byłá/ Niżli z prácą złotá
śiłá. KochMRot Bv; Ale cél mégo żywotá/ Nie był zbiéráć śiłá złotá
KochMRot B3v; bo ná ogrody śiłá gnoiu wychodźi GostGosp 124;
KmitaSpit C6v; SzarzRyt C3v. ~

W funkcji dopełnienia, tj. bez rzeczownika ocenianego ilościo-
wo (2): bo dáć chorému śiłá wypić/ [...] nie bárzo od opuchliny á
wielkiégo niebeſpieczeńſtwá dáleko Oczko 19v, 21.

Połączenie: »siła barzo« (1): [ruchy ziemi mogą zmienić bieg
wód podziemnych] ták iż ónéy/ co bylá zacną wodą/ śiłá bárzo/ álbo
czáſem wſztyko [!] weźmie Oczko 30v.

c. Odnosi się do działań, wydarzeń, wartości niematerialnych
itp. (188):

W funkcji przydawki (131):
~ siła czego (pl) (77): Sseyela sye theras smyenyelo Wthur-

czech obyczayow LibLeg 9/54; RejJóz D3v, L4, Q3v; RejKup c5,
n5v; iako iednak w tey naſzey hiſtoriey ſiła ſie trefnich a oſobliwych
rzecży naiduie. HistAlHUng A2v; RejWiz 36v; Prot B2v; ábowiem
[koń] zołzów nieodbył/ á sthąd ma śiłá chorób w ſobie SienLek 184,
199; Mogłbych thu śiłá męſkich niewſtydliwośći wylicżyć Górn-
Dworz Aa2v; Nálázło by ſie ieſzcże y inych śiłá cnot/ cżłowie-
cżemu dobremu należythych GórnDworz Hh3, G3v, G8v, O7, P8v,
S2 (15); Siłá s trzeźwośći pożytkow przychodzi RejZwierc 218, 7v,
113v, [121]; P. Bog śiłá rzecży bez przycżyny Swiętich nam nie
dáie. WujJud 55v marg, a4v, 28, 55v, Llv; RejPosWstaw [1103];
Siłá/ wſzechmocny pánie/ twych dźiwów od wieku KochPs 59, 45,
48, 108; KochTr 6; gdyż z nierżądnego prywatnego żyćia/ śiłá
rżeczy nowych ku zgubie Rzeczypoſp: vrość może. GórnRozm C2,
B2v, B4v, E4v, F, F4 (10); KmitaPsal A2; o Podkomorstwa osielę
rzeczy [...] odeslano do Trybunału ActReg 72; ambitio dosiela
rzeczy ludzi przywodzi. ActReg 101; dosiełu rzeczy moze się
toprzy godzic ActReg 110, 55, 93, 102, 130; Siłá fráſunków mieſzka
we złotéy koronie. GórnTroas 23; OrzJan 68 [4 r.]; WujNT
Cccccc2; SarnStat 475, 637, 1130, 1206, 1225; SiebRozmyśl K2;
KmitaSpit C3; VotSzl D3; co ty maſz zá ſpráwę Zemną, ktory mam
śiłá ſpraw ludzkich ná ſobie. CiekPotr 75, 27. Cf »siła razy«.

siła czego (sg) (52): A ſiłaſcie mi praczey/ theráż przekazili
RejJóz D7, D4, Gv; RejKup r7v; RejWiz 8, 59v, 71v; wierz mi iż
twe ſpráwy/ Siłá przez mię miewáią/ miedzy ludźmi ſławy. Rej-
Zwierz 2, 25; KochSat B; SienLek 184; Zá ktorą zgodą/ śiłá
możnośći/ á władzey Rzymowi przybyło GórnDworz Z3, Fv, Dd5v,
Ff2v; Siłá tym prożney możeſz vydź roboty. RejZwierc 225v, 34v,
[121]v, 147v; KochPs 108; Do ćiebie miłośći Przyſtępuię/ która
maſz śiłá ztąd zazdrośći/ Ze ludźiom ſnać źle rádźiſz. KochDz 108;
KochPhaen 24; GórnRozm C3v, F4v, H2, M4; ActReg 131 [2 r.];
GostGosp 110; OrzJan 79; KmitaSpit C3; Bywa tego śiłá Ze ſzu-
kaſz tego co więc w ręku trzymaſz CiekPotr 70; GosłCast 29; A
day by pychy tobie brzydkiey śiłá Do ſercá mego nigdy niewcho-
dźiłá SzarzRyt A4. Cf »siła dobrego«, »siła złego«.

Z rzeczownikiem w innym przypadku (2): RejZwierc 147; VotSzl
D4v; [Tu ſie náuczyć trzebá/ [...] że niewolnik/ w śiłu rzeczách ieſt
wolnym SenekaGórn 139; BronApokr B2]. ~

W funkcji dopełnienia (46): A tak o tim rozumiely Yz tim ſila
wigracz miely RejRozm 401; RejKup t6; GliczKsiąż A2v, D3; Rej-
Wiz 101v; RejZwierz 56; iżby ſie dworzánin dobrze popiſał/ muśi
nád to co ieſt miánowáne śiła vmieć GórnDworz E2v, C2, E6v, G3,
Cc4, Cc5, Dd8; Pocżćiwy śiłá wymilcży. RejZwierc 77 marg; Dla
ciáłá śiłá tráćimy. RejZwierc 104 marg, 21v marg, 78v, 86v marg,
108, 145v (13); RejZwiercTrzec Aaa2v; BielSpr C2; WujJud 56;
Siłá y ná tym należy: áby y Pánowie Zakonu Ruſkiego [...] o tym
ſie ſpołu námawiáli SkarJedn 382, 244, 381; Silna ieſt ręká páńſka/
śiłá dokázuie KochPs 178; KochPieś 42; KochPam 83; GórnRozm
H3 [2 r.], L2; ActReg 87, 116; Co namniéy ma mieć woléy/ komu
wolno śiłá. GórnTroas 27, 23; SarnStat 1275; SiebRozmyśl [M]v;
Lecz gorną o ſobie dumą y podnioſłą á wielką myślą/ śiłá ſobie
zepſuie człowiek. SkarKaz 83b; GosłCast 34.

W połączeniu współrzędnym z „wiele, wielce” (4): muſiał by
śiłá zmyſláć/ wiele nie bacżyć/ ták wdzięcżnego/ iáko przykrego w
miłośći GórnDworz Cc5; kto może proſzę przecżytay/ wielce ſię
vćieſzyſz y śiłá náucżyſz. SkarJedn 244; GórnRozm H3; Orz-
Jan 79.

Połączenie: »tak siła« (1): czego ták wiele/ y ták śiłá/ że ſie zda
iákoby [...] OrzJan 79.

Wyrażenia: »siła dobrego« (5): iż Alexánder śiłá vcżynił
dobrego thym ludziom/ ktore pod mocz ſwą podbił GórnDworz Ii4,
Z6v, Ff8; RejZwierc 164v; GórnRozm D3.

»si(e)ła razy(-ow)« (2): bywall theſz wdomv yego po wywo-
lanyv ſzwym z zyemye ſzila razow. LibMal 1546/112; widzę zem
tey modestiey sieła razy vzywał ActReg 167.

»siła złego« (13): RejKup L; GliczKsiąż O3; RejWiz 76v; Koch-
Sat A4; GórnDworz Z7; By cnotá byłá śiłáby złego vſtáło. Rej-
Zwierc 96 marg [idem] Aaa3; KochFr 39; iż tęn Státut mogłby śiłá
Polſcze vczynić złego. GórnRozm C4, H4, M, M3; SarnStat 523.

α. W funkcji rzeczownika: trudne zadanie [na kogo] (1): Siła to
na Satyra prawa pociaſować KochSat B2v.

d. Odnosi się do wartości materialnych (31):
W funkcji przydawki (14):
~ siła czego (pl) (10): RejJóz L6v; LibLeg 11/184v; I ten ſyla

placzy dlugow. RejKup l5; wierę ſkarg niemáło/ Bo śiłá rzecży po
wſiach/ co ſie iuż pobráło. RejZwierz 102v; SkarŻyw 384; Siłá po-
śiadł włośći Kto viął chćiwośći KochPieś 6; Tu owemu niebożątku
pieniędzy śiłá będźie potrżebá/ niż gwałtowniká do vpáśći dopędźi
GórnRozm H4v, A2v; KmitaSpit C5; VotSzl D.

siła czego (sg) (4): LibLeg 11/154; Siła się tego już z kan-
celaryji wydało Diar 73; RejZwierz 64v; Tu ieſt Folwárk niemáły/
Dobytku w nim ſiłá Prot C4. ~

W funkcji dopełnienia (17): LibLeg 11/156; A ia mam ſyla
wkomorze. RejKup e8v, l7, aa8; GliczKsiąż M2v; RejZwierc 235v
[2 r.]; Wyiadłeś wſzytki recepty z áptéki/ Dla téy oćiętnéy/ y
nieſtałéy déki [żart. o członku męskim]. Wielka częsć ludźi nie
będźie wierzyłá/ Ze co nieſtoiąc/ przedſię ſtoi śiłá. KochFr 45;
KochMRot B2; Bo mu ná áxámintne/ ſzárłatne/ żupany Siłá wyſzło
BielRozm 30; á zaż tu nie śiłá nieborak creditor woźnem zgubił
GórnRozm F4v, I2; WyprPl A2, C2v; ſą iedni ktorzy śiłá máią; A
drudzy záśię máło: iedni doſtawáią Siłá; á drudzy záś nic. CiekPotr
64, 26.

W połączeniu współrzędnym z „wiele” (1): Y korzyśći wiele
wźiął/ y śiłá ich ſtrawił. KmitaSpit C5.

e. Odnosi się do tekstu mówionego lub pisanego (39):
W funkcji przydawki (11):
~ siła czego (pl) (8): przednie mądrzy ludzie śiłá ſłow [...]

około thego wypuśćili GórnDworz G7v, B3; GórnRozm C3v; Iako
siełę Constitutyi napisali ActReg 72; Tylko to okażę kilkąnaśćie
przykłádow/ że w Graeckim texćie ieſt y śiłá przyſad niepo-
trzebnych/ [...] y śiłá ieſt odmian ſzkodliwych. WujNT przedm 12;
SarnStat 296, 847.

siła czego (sg) (3): Abowiémech w iego piſániu/ śiłá rzeczy
Słowiéńſkiéy/ [...] álbo Stáropolſkiéy nálazł SienLek a4; GostGosp-
Sieb +4v; gdyż ſie żadną miárą, żadnym obyczáiem nie zmieśći, áni
wybuduie wſzytká máteria Státutowa, zoſtánie iéy śiłá ná goli
SarnStat *6. ~

W funkcji dopełnienia (28): Wſzákeś przedtym śiłá mowił/
Kiedyś zemną ná drodze był BierEz B4v; LibMal 1544/79v; A czo
tego potim bilo Silacz bi ſie wiliczilo RejRozm 397; RejKup m8v;
RejWiz 82; RejZwierz A4; RejPos 322; KochFr 87; Siłaś tu ná
powiedźiał o krżywoprżyśięſtwie GórnRozm H2v, B2v, N, N3;
Vstnie siełabych powiedział. ActReg 98, 102; GostGospSieb +4v;
Iam wprawdźie śiłá czytał/ [...] OrzJan 25; w polſkim ſtátućie śiłá o
tym SarnStat 161 marg, 18, 162, 452, 542, 1264. Cf Frazy.

Połączenie: »siła co« (1): ktoby chciał w káżdą rzecż ſup-
tylnym okiem weźrzeć/ było by ieſzcże śiłá co mowić. Górn-
Dworz Hh5.
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Frazy: »siła (było) by (trzeba) mowić« [szyk zmienny] (2): Late
patet et latissime patet haec disputatio, Siłá by około tego trzebá
mówić. Mącz 185c; GórnDworz Hh5.

»siła by (było) pisać« (4): iáko go [Ezechiela] w wielkiey
ſławie [Bóg] s ſwiátá ziąć racżył/ śiłáby było piſáć o tym. RejZwierc
125v, [203]v; ActReg 87, 97.

f. Odnosi się do czasu (5):
W funkcji przydawki (5):
~ siła czego (pl) (2): Mamiċ [lege: mamy-ć] mowiċ ſyla godzin

RejKup c7v; GórnDworz V4; [w prawdźie włoſzy máią oliwę ſtárą/
od lat śiłu OczkoPrzymiot 499].

siła czego (sg) (3): cf Wyrażenie. ~
Wyrażenie: »siła czasu« (3): śiłá cżáſu ku nicżemu nie

przyſzedſzy/ prożno ſtrawili. GórnDworz Aa3; GostGosp 154;
KlonFlis A2v.

g. Z liczebnikiem [w przypadku zależnym od rekcji czasownika
nadrzędnego] (1): miał li byś w.m. tego tám [cesarza tureckiego] zá
wielkiego Ceſárzá/ chociażby śiłá milionom bydląt roſkázował?
GórnDworz Iiv.

2. Zaimek liczebny pytajny (też w zdaniu dopełnieniowym)
[czego (sg)] (2): pothym pithal ſzilaſz ſvkna thego kupill a on
powyedzial 15 poſtawow LibMal 1544/79v; Item zeznal yſch
stemze Jacubowſkym beſz lydzby kradl alye nyepomny ſzyla thego
bylo LibMal 1545/95.

3. Zaimek liczebny względny (1):
Połączenie: »to jako ... siła« = to ile (1): [siarka] z temi

wodámi ſie czaſem mieſzáiąc/ wedle tego iáko iéy ná którym
mieyſcu śiłá/ wodę ćiepłą á dymną podawa. Oczko 7.

II. Przysłówek (58):
1. Przysłówek stopnia: bardzo, mocno, też długo, często (56):

RejKup c2v, e4v, h7, l5, t7v, dd8v; A bowim śiłá ná tym záprawdę
należy/ kiedy kto dobrem wychowániem á ćwicżeniem ieſt
vſpoſobion GliczKsiąż A3v; Pokorá z wiárą śiłá ważą. RejWiz 165v
marg [idem Ddv], 8, 40v, 50v, 118, Ddv; BielKron 253; A w mo-
wieniu śiła ſię przygadza błedzić [!]. KwiatKsiąż C3; A iáko tá [tj.
cnota] wiele pomaga/ thák głupſtwo/ s ktorego niecnotá roſcie/ y to/
iż cżłowiek śiłá/ á obłędliwie rozumie o ſobie/ wiele ſzkodzi. Górn-
Dworz Gg8; ktore to niedowiárſtwo/ nietelko cżáſem nie záwádzi/
ále wilekroć śiłá pomaga. GórnDworz Ii7, D2v, D5, M5, N7v, Bb7,
Hh2v, Mm3; BiałKat 321; roſtropnym rzecży przyſzłych rozwa-
żeniem śiłá poććiwy cżłowiek może ku dobremu Rzecżypoſpolitey
poſłużyć RejZwierc 145, Bv, 21v, 26, 70v marg, 77 (13); KochMon
22; Strum R2v; Cierpiał śiłá od ſwych złych vcżniow. SkarŻyw 574,
573; Kiedyć zmárſki twarz zorzą/ á głádkié źwiérćiádło/ Okaże to
ná oko/ że ćię śiłá ſpádło. KochFr 55; KochPam 80; A boday miał
płákáć śiłá Komu dobra myſl nie miłá. KochSob 59, 68; GórnRozm
Dv, M4v; ActReg 113, 137; GostGosp 90; SYłá ſobie ludźie mądrzy
[...] głowy vtroſkáli: chcąc to świátu wywiéźć/ że przygody/
nieſczęśćié/ y ſmętki wſzelákié mogą człowiekowi nie bydź ćiężkié
KochFrag 47; czym ſie śiłá omieſzkiwáło ſpráwiedliwośći ludzkiéy.
SarnStat 1150, *5v, 866; KmitaSpit B3v.

2. O opinii: wysoko, pozytywnie (2): iż miał wielką chęć ku
cżárnokſięſtwu/ y śiłá o nim dzierżał GórnDworz T4; WSzyſcy
ludźie/ którzy ćię zá żywotá ználi/ Siłá o twych pieniądzách/ So-
biechu trzymáli. KochFr 43.

Cf NIESIŁA, SIŁAKROĆ
KW, (LWil)

SIŁACZY Sł stp; Cn, Linde brak.

SIŁAKROĆ (11) av
W pisowni rozłącznej (8), w pisowni łącznej (3).
a oraz o jasne.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. w cytacie s.v. obłąd.
Wielekroć, niejednokrotnie, często (11): LibMal 1552/169v; tre-

fowáło ſie tho śiłá kroć/ iżeſmy więczey wierzyli cudzemu zdániu/

niżli ſwemu GórnDworz Nv; iż białegłowy śiłá kroć obłędy męſz-
cżyznſkie nápráwowáły GórnDworz Z3v; cżłowiek kiedy zbytnie
miłuie/ ſiłá mu ſie kroć threfi/ bárzo głupie pocżąć ſobie. Górn-
Dworz Dd, Cc6, Dd2, Hh7v [2 r.]; BiałKat 118v marg; Y Krolowie
nie mieliby wám záwżdy wſzyſtkiego tego pozwáláć/ o co prośićie/
bo śiłákroć prośićie o rżeczy ſobie bárżo ſzkodliwe. GórnRozm
I4v, Fv.

LWil

SIŁECZKA (2) sb f
G sg siłeczki (2).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.
Dem. od „siłka” ‘możliwość sprostania trudnym zadaniom’ (2):
Wyrażenie przyimkowe: »wedle siłeczki mojej« (2): Myślę iáko

ſię ſpráwię Chryſtuſowi Pánu y Bogu memu/ ktory mię ná tę ſwoię
robotę poſłał: y tálenty ſwemi/ wedle máłey śiłeczki moiey/ nádał y
opátrzył SkarKaz )(2, 576b.

LWil

SIŁKA (5) sb f
a jasne.
sg N siłka (1). ◊ [L siłce.] ◊ pl N siłki (1). ◊ G siłek (3).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w.
Dem. od „1.siła” (5):
Od znacz. ‘możliwość sprostania trudnym zadaniom’ (4): Mo-

dulus, siłká/ obyczáyek. Mącz 228a.
[Zwrot: »w siłce swej dufać«: Nie idzie wam to w posłuch, nic

na to nie dbacie, Widzę w dostatkach, k temu w siłce swej dufacie.
Apolog 78.]

Wyrażenie przyimkowe: »wedle mych siłek« (3): pro meo
modulo, Wedle mego máluczkiego przemożenia, wedle mych śiłek
Mącz 228a; tákżem zá łáſką Bogá mego niwcżym nie zelżył ſławy
Narodu mego poććiwego Polſkiego wedle śiłek mych vbogich Czah-
Tr A3, A3.

*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Viriculae, [...] Siłki,
mocki/ etć. Mącz 499c.

LWil

SIŁNO cf SILNO

[SIŁNOŚĆ] cf SILNOŚĆ

SIŁNY cf SILNY

SIŁOWAĆ (3) vb impf
o oraz a prawdopodobnie jasne (tak w -ować).
[inf siłować.] ◊ praes 3 sg siłuje (1). ◊ 3 pl siłują (1). ◊ [imp 2

sg siłuj.] ◊ part praes act siłując (1).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.; poza tym XVII(XVIII) –

XVIII w. s.v. silić.
1. [Przeciwstawiać się siłą [przeciwko czemu]: Niezaſtháwiay

ſie oblicżu mocnego/ áni śiłuy przećiwko byſtrośći rzeki [nec
coneris contra ictum fluvii]. Leop Eccli 4/32 (Linde).]

2. Usiłować, starać się, dążyć do czegoś (3):
siłować ku czemu (1): iz kiedy człowiek ma grzech popełnic,

tedy on grzech naprzod bywa poczęti wolą. Potym gi rodzi zły
człowiek, ſiłuiąc ku wypełnieniu iego. WróbŻołt C5v.

Ze zdaniem dopełnieniowym (2): gdzież więc ſerce ktore nie-
chce żadney cięſzkoſci cirpieć, barzo ſiłuie aby kakie iadowitoſci
oddaliło GlabGad E4v; BierRozm 17.

W przen [czym] (1): A z człowieka nalepszego [chciwość]
Wnet uczyni przewrotnego. Iżby radniej gardła pozbył, A niżby
cze[go] ustąpił; [...] A o tymże sie pracuią Zęby i nokti siłują, By
onego przyczynili, Czego łakomie nabyli. BierRozm 17.

3. [Wzmacniać się, stawać się silnym: vigoro, -are, firmare vi-
vacitatem et fortitudinem habere Sylovacz ReuchlinBartBydg X.
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Formacje współrdzenne cf SILIĆ.
Cf SIŁOWANIE, SIŁUJĄCY

LWil

SIŁOWAĆ SIĘ (1) vb impf
o oraz a jasne.
inf siłować się. ◊ [praes 3 sg siłuje się. ◊ 3 pl siłują się. ◊ praet

3 sg m siłowåł się.]
Sł stp s.v. siłować, Cn, Linde brak.
1. Wytężać siły, aby kogoś pokonać, mocować się: Exercere vi-

res, Mocowáć/ álbo/ ſiłowáć ſie. Mącz 14c.
2. [Usiłować, starać się czegoś dokonać lub coś zdobyć: Si-

łował ſię [Niemojewski] ták owák/ diſtinkcyą owę Chcąc iáko-
kolwiek zwątlić: ále prozno mowę Ná wiátr puſzcżał ŁaszczPo-
grom 18.

siłować się na co: on [hospodar] ssedl do czessarza thurecz-
kiego z wielką zalobą na nasz y obieczuie ssie nam wielie zlego
czinicz y ssiluye ssie na hospodarstwo moldawskie CorfusDocum
1553 nr 85.]

3. [Przeciwstawiać się [przeciw czemu]: I mÿ mocznye
wierzymy yze dzÿſzieiſzy/ nyeprzÿaczielye thej pannÿ, yakokol-
wiek ſrodze, a chÿtrze, ſzÿlyiiyą ſzię przeczyw chwalie, a ucz-
lywoſczy ktorą koſzcziol wthi pioſntze thej pannÿe dostoynÿ, daye
wſzagze prawdÿ ſzczyrÿ [...] nycz/ nÿeprzekonaÿą ArgWykład
38/122.]

Formacje współrdzenne cf SILIĆ.
Cf SIŁOWANIE

LWil

SIŁOWANIE (2) sb n
o oraz a jasne; e z tekstu nieoznaczającego -é.
sg N siłowani(e) (1). ◊ G siłowaniå (1). ◊ [L siłowaniu.]
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. Wytężanie sił, wysiłek (1): y widźieli to wſzyſcy/ iż przed

Młodźiencem mocni Rycerze vpadáli: s ktorego śiłowánia/ w
niemoc był ćięſzką wpadł/ iż owa bliſko śmierći był. SienLek 34.

2. [Usiłowanie, dążenie do czegoś: O Panie Iezu kryſte ktoris
rzekł przez vſta proroczkie wiecżną miłoſcią vmiłowalem ciebie
wmogim ſiłowaniu przyciągnąłem cie ku ſobie Pozdraw I4.]

3. Zawody (1): Agon, latine certamen, Siłowánie/ też mieiſce ná
którym zawód biegáyą/ álbo ſie gonią/ álbo ſie z koni zbiyáyą.
Mącz 6b.

Cf SIŁOWAĆ, SIŁOWAĆ SIĘ
LWil

SIŁUJĄCY (2) part praes act
N sg m siłujący (2).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Wysilający się (2): Vigens, Siłuyący/ też swieży/ krzepki/ duży/

ſilny. Mącz 495d, 115b.
Cf SIŁOWAĆ

LWil

SIMPLICYJA (2) sb pl
N simplicyja (2).
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. jęz. Wyrazy niezłożone słowotwórczo [simplex Łac śr] (2):

Przy tym /Dz/ wiedźieć trzebá, że ſie ſłowá Polſkié náyduią, w
których /d/ oſobno wyrzéc ſie muśi, á oſobno /z/ iáko ſą compoſitá
/odzów go: odżegnay ſie, etć. drugié ſą ſimplicia, iáko dzwon, etć.
JanNKar E3; Po tè czáſy bowiém záwſze, ták compoſita iáko
ſimplicia, dzwon y odzów, etć. iednáko ſie piſáły. JanNKar E3.

2. [Proste, niezłożone składniki: Instrumenta: [...] [z inwentarza
aptekarza] simplicia, które beły w słoikach, te zostały nieszaco-
wane, dlatego że są stare, niepożyteczne. InwMieszcz 1579 nr 22.]

LWil

[SINAŁOŚĆ] cf SINIAŁOŚĆ

SINAWY (1) ai
N sg m sinawy.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.
Nieco siny, mający siny odcień; sublividus Calep, Cn; mus-

telinus, subluridus Cn: Sublividus, Aliquantulum lividus – Synawi.
Calep [1018]a.

LWil

[SINECHDOCHE] cf SYNEKDOCHA

SINI (1) ai
[sg n N sini(e).] ◊ pl N subst sini(e).
Sł stp s.v. siny, Cn, Linde brak.
Niebieskofioletowy z odcieniem szarym:
W porównaniu: włoſy iey [żony Marchołta] były iákoby

ſſczećiny/ [...] wzrok wężowy/ ćiało czarne á zmárſſczone/ cycki
ſinye iákoby ołow March1 A2.

[Szereg: »czyrwony albo sini«: Ieſli też miáſto wrzodu mieyſce
cżyrwone álbo śinie wynidźie/ vcżyn z nim tákże iáko z wrżodem
PowodRecepta M.]

Cf SINY
LWil

SINIAŁOŚĆ (1) sb f
siniałość, [sinałość].
a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w -ość).
sg [N siniałość.] ◊ I siniałością. ◊ [pl A siniałości.]
Sł stp notuje, Cn, Linde brak.
Zasinienie ciała od uderzeń, siniak: ktory [Chrystus] ſam ná

ćiele ſwym grzechy náſze nośił ná drzewie: ábyſmy vmárwſzy
grzechom/ żyli ſpráwiedliwośći: ktorego śiniáłośćią ieſteśćie vle-
czeni [cuius livore sanati estis]. WujNT 1.Petr 2/24; [Vulnus et
liuor et plaga tumens: {(ſinałosćz y ſpulchla rana)} [Vulg Is 1/6]
Glosy III nr 121/36; Volck Zzz].

[siniałość czyja: I nauczmy śie też tego czemu Bog wſſech-
mogący raczył zeſłać ſyna ſwoiego ktory śie podał na śmierć tę
docześną/ Abowiem dla tego abyſmy my wiecznie nie marli/
abyſmy gniew vſkromniony Boga oica wſſechmogącego i łaſkę
wieczną mieli przes śiniałośći naświętſſe iego. Eſaie. 53. Orszak-
Pos 92.]

LWil

SINIAŁY (5) part praet act
a jasne.
sg m N siniały (1). ◊ f N siniał(a) (1). ◊ n [N siniał(e).] ◊ L

siniałym (1). ◊ pl I m siniałymi (2).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Siny, niebieskofioletowego koloru; lividus Mymer1 (5): Mymer1

19; [wſzákoż będźieli wino práwie mętne bárzo ſámo z ſwey nátury/
ták iż też będźie iákoby śiniáłe [...]/ tákiemu iákoby vmárłemu
żadne lekárſtwo nie pomoże. Cresc 1571 352].

a. Posiniały od uderzenia (4): Téż y wewnątrz kreẃſye zśiáda
iáko y w śiniáłym mieſtcu ná wirzchu/ gdy ſye kto roſtrąći/ vráźi/
álbo zbit będźie SienLek 148v.

Wyrażenie: »siniały raz« (2): Ná ktorego [Chrystusa] też/ onże
ſam [Bóg]/ grzechy náſze włożył: dotárł nań/ y zránić dał: áby nas
tym ſpoſobem iego ſiniáłymi rázy vlecżył [cf Vulg Is 53/5].
CzechRozm 210, 175v.

α. Którego ciało jest sine, pokryte sińcami (1):
Szereg: »krwawy i siniały« (1): Nietotz ſyn moy ktory podle

mnie ſtoij zdrowy/ ale on tzo wiſi na krziżu/ wſſytek niemotzny/
krwawy ij ſinialy iuż vmieraiący OpecŻyw 148.

Cf SINIEĆ, ZSINIAŁY
LWil
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SINIASTY (1) ai
N sg m siniasty.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Nieco siny, jasnosiny: Lividulus, Sublividus – Siniaſti. Calep

609b.
LWil

[SINIDŁO] cf SZNIDŁO

SINIEĆ (4) vb impf
Inf z tekstu oznaczającego é niekonsekwentnie.
inf sinieć (1). ◊ praes 1 sg sinieję (2). ◊ 3 sg sinieje (1). ◊ [praet

3 sg n siniało. ◊ 3 pl subst siniały. ◊ plusq 3 sg m był siniåł.]
Sł stp, Cn notuje, Linde bez cytatu.
Stawać się sinym, nabierać sinej barwy; livere, livescere Mącz,

Calep, Cn; lividus fieri Calep, Cn; adlivescere Cn (4): Mącz 196b;
Liveo, Lividus sum, plumbei coloris sum – Szinieię. Calep 609b,
609b.

a. Stawać się sinym od uderzeń (1): Bo vderz ſie ty w nogę/
wieſz iż nogá boli/ Lecż ocżyma muśiſz to oględáć powoli/ Aby
rozum rozeznał co ſie to tám dzyeie/ Byało álbo cżyrwono/ álbo iż
śinieie. RejWiz 120; [a ręcze powrozy thak zwyązaly yz ręcze yego
[Chrystusa] kthore nyebo y zyemyę przez pracze ſthworzyly,
ſzynaly y krew ſznych ſtrzykala RozmyślDomin 31, 44, 49.

[sinieć od czego: oczy yego [Chrystusa] y oblicze zapvchlo yſz
nyeznacz bilo twarzy yego naſlycznyeyſzey przed czeſtoſczyą ran y
byl ſzinial od policzkow czæ̨ſkich RozmyślDomin 63.]

Cf SINIAŁY
LWil

[SINIJOR sb m
N sg sinijor.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Prawdopodobnie: Członek Siniorii Weneckiej, organu rządzą-

cego w republice weneckiej: Co drugi ná Káleſzporćie w Weneciiéy
czyni/ tego ſie imuiemy/ to z ſobą przynośiémy/ to Rycérzkiémi
ſpráwámi zowiémy: iáko ſie Sinior ſpráwuie/ tego nieobaczymy y
niewiémy. CerGór 38.]

KW

[SINIŁO] cf SZNIDŁO

SINIOWIZNA (1) sb f
siniowizna (1), [sinowizna].
[sg N sinowizna.] ◊ pl N siniowizny.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w.
Sine, chorobowo zmienione miejsce na ciele, siniak: [śiność/

śiniáłość/ śinowizna/ Livor. Volck Zzz.]
W połączeniu szeregowym: vkazáły ſię potym ná ciele chorego/

ſzkáráde śiniowizny y dęgi álbo blizny/ [...] a wten czás on czło-
wiek nieſzczęſliwy żadnego ſłowá niemowiąc: [...] po trzy kroć zie-
wáiąc nieſzczęſliwą Duſzę wyduchnął. StryjKron 350.

LWil

SINNOŚĆ cf SINOŚĆ

SINNY cf SINY

SINO (3) av
o jasne.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.
W kolorze sinym; lividum Cn (3): Sugillo, Livido colore

inquino – Syno czinię. Calep 1028a, 1028a.
Wyrażenie: »sino jako ołow« (1): Albo tłuczkiem ołowiánym/

w ołowiáney ſtępce/ tłucz álbo wierć/ rożány oley/ ták długo/ áż
będźie gęſto y śino iáko ołow SienLek 47.

a. [O ciele posiniałym od uderzenia: wprawdźie vczniowie
bárwiérſcy/ ſkóry ſye dotknąwſzy/ á pod nią álbo około pálcem
nátłoczywſzy/ ieſli śino/ melánkoliéy/ ieſli czerwono/ krwie [...]
więcéy być ſądzą OczkoPrzymiot 637.]

LWil

SINOBLADY (1) ai
V sg f sinobladå.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. sino.
Bladosiny, jasnosiny; przen: Zazdrośći śinobláda/ látá zápom-

niáłé Przécz mi ſproſnie wymiátaſz? á wiérſze ſpániáłé Przécz zá nic
ſobie ſádźiſz? GosłCast 9.

LWil

[SINOCINAsb f
N sg sinocina.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w.
coll. Sine plamy na ciele powstałe wskutek uderzenia, sińce,

krwiaki; w przen [czyja]: Lecż on [Chrystus] zránion zá wyſtępki
náſze/ y ſtárt zá niepráwośći náſze/ ćwicżenie pokoiu náſzego ná
niem/ a śinoćiná [livor] iego (ieſt) nam lekarſtwem. BudBib Is 53/5
(Linde).

Synonim: rana sina.
Cf SINIOWIZNA, SINOŚĆ]

MP

(SINOCZERWONY) cf SINOCZYRWONY

SINOCZYRWONY (1) ai
N sg n sinoczyrw(o)n(e).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. błędnie: sinoczerwony i XVIII w.
Niebieskofioletowy z odcieniem czerwonym: [ziele brodawcza-

ne] Też licze ktore ma w ſobie robaki ktore zową węgry/ albo ktore
ieſt ſinocżirwone: goij FalZioł I 71b; [SienHerb [87]a (Linde)].

LWil

SINOĆ Sł stp (aneks); Cn, Linde brak.
Cf SINOŚĆ

SINOGARDLICA cf SINOGARLICA

SINOGARLĘ (3) sb n
syn- (3). [Być może należy uznać za synogarlę.]
o oraz a jasne.
pl G sinogarląt (2). ◊ A subst sinogarlęta (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Młoda synogarlica (3): a gdy ſyna ofyarouala dwoye ſynogar-

ląth ofyarouala a dwye goląbyczky PatKaz III 131.
Wyrażenie: »sinogarląt para« (1): Gdy do koſciola przyſſli/

rodzici iego kupili goląbiąt albo ſynogarląt parę obycżaiem vbogich
OpecŻyw 25v.

Szereg: »gołąbięta albo sinogarlęta« (2): [Maryja] iż gdy ſie
wywodzila/ baranka ofiarowatz niemiala zácż kupitz/ ale kupila
goląbięta/ albo ſynogarlęta iako vbogá. OpecŻyw 25, 25v.

Cf SINOGARLICZKA
LWil, MP

SINOGARLICA (32) sb f
sinogarlica (28), sinogardlica (4); sinogarlica Murm, FalZioł

(5), LubPs, Leop (7), BibRadz (5), BielKron, RejPos, BudBib (2),
KochPs, Calep, WujNT; sinogarlica : sinogardlica Mącz (1:1),
SkarŻyw (1:3).

syn- (23), sin- (9); syn- Murm, FalZioł (5), Leop (7), BudBib
(2), SkarŻyw (4); sin- LubPs, BielKron, Mącz (2), RejPos, KochPs,
Calep, WujNT; sin- : syn- BibRadz (1:4). [Być może niektóre zapisy
syn- należy uznać za wariant SYNOGARLICA.]
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o oraz oba a jasne.
sg N sinogarlica (8). ◊ G sinogarlic(e) (5). ◊ A sinogarlicę (5). ◊

pl G sinogarlic (6), sinogarlić (2) RejPos, SkarŻyw. ◊ A sinogar-
lic(e) (2). ◊ I sinogarlicami (1). ◊ L sinogarlicach (2); -ach (2),
[-åch]. ◊ du A (cum nm) sinogarlicy (1) BibRadz Lev 15/14.

Sł stp notuje, Cn: sinogarlica od gardła sinego, aliis śynogar-
lica, Linde XVI i XVIII w.

1. Ptak z rodziny gołębiowatych (Columbidae); turtur Murm,
Vulg, PolAnt, Mącz, Calep, Cn; livia columba, palumbulus, pa-
lumbus minor Cn; symbol prostoty, szczerości, miłości, wierności i
piękna; zwierzę ofiarne w kultach religijnych (32):

a. Streptopelia turtur L.; turkawka; upierzenie wierzchu głowy
niebieskawoszare, grzbietu brązoworudawe z czarnym plamko-
waniem, reszty ciała sino-różowo-białawe, po bokach szyi czar-
no-białe poziome prążki; wydaje turkający głos (29): (nagł) Turtur.
Synogarlica (–) [...] SYnogarlicza ieſt ptak szari, gołębia mniejszy
Cżyſtoſć tak miłuiący iż gdi raz ſwego towarzyſza ſthraci, iuż nigdy
z żadnym inſzym ſie nie złącża FalZioł IV 26 a-b; Krew
Synogarlicze ciepła: pomaga przeciw boleniu w vſzu FalZioł IV
26c, †7b, IV 26c; A w oſmy dzień/ będzie offiárował kxiędzu dwie
Synogárlice ábo dwoie gołąbiąt/ v drzwi Przybythku świádectwá
Leop Num 6/10, Lev14/22; Potym oſmego dniá weźmie ſobie dwie
ſynogárlicy ábo dwoie gołąbiąt/ á prziydźie przed Páná do drzwi
przybytku zgromádzenia BibRadz Lev 15/14; Mącz 470c; Przeto
tymi Synogárdlicámi tego nieodpráwiſz Mátko niepokalána/ muśiſz
tego [synaczka] [...] pod krzyżem żáłośćią opłákáć. SkarŻyw 112,
112, 113; Turtur, Avis nota ex genere columbarum, a sono quem
edit, nomen habens – Sinogarlica. Calep 1095b; [Ptáſznicy około
Cremony lećie śiatkámi płoche ſinogárlice chwytáią Cresc 1571
590 (Linde); Turtur Turteltaube Sinogárlicá. ArtNom Ev; Ursin-
Gramm 156].

W porównaniach (2): Strapyone ſerce moye [...] Dziwnye ſie w
Pánu Bogu yuż rozrádowáło/ Iżem nálazł yák wroblik/ wdzyęcżne
gniázdko moye/ A yák śinogárlicá gdzye ſkłáść dzyaki [!] ſwoye.
LubPs S6v; Chlorion, Ptak nieyaki wſziſtek zielony/ ták wielki
yáko Sinogárdlicá. Mącz 52a; [á miáſto weſela á ſpiewánia płákáłá
y łkáłá [Anna] obycżáiem Sinogárlice JanKoszŻyw 1532 D2].

Wyrażenia: »z sinogarlic dar« (1): Zaś ieſli zptáſtwá cáłopa-
lenie/ dar Iehowie/ tedy przynieſie z ſynogárlic/ álbo zgołąbiąt dar
[de turturibus ... oblationem] ſwoy. BudBib Lev 1/14.

»para sinogarlic« = duo turtures PolAnt; par turturum Vulg (6):
Ale ieſliż ſie zdobyć niemoże ná báráná/ tedy niech weźmie parę
ſynogárlic/ ábo parę gołąbiąt/ iedno ku ofierze paloney/ á drugie ná
ofiárę zá grzech BibRadz Lev 12/8; BielKron 37; RejPos 55v;
BudBib Lev 14/22; A to co zá ptaſzętá wręku twoich Pánno? z parą
Synogárlić ná ofiárę/ okupowáć miłego pierworodnego Syná twego
[...] idzieſz. SkarŻyw 112; WujNT Luc 2/24.

Szeregi: »sinogarlica (a. sinogarlice) a(l)bo (i) gołąbiątko (a.
gołąbięta)« [szyk 4:2] (6): A ieſliby miáłá być zupełna offiárá Pánu
z Ptáſtwá: thedy z Synogárlic y go łąbiąt [!] [de turturibus aut pullis
columbae] będzie ią offiárował Kápłan do ołtarzá Leop Lev 1/14,
Lev 14/30; przynieſie ná ofiárę paloną báráná łońſzczaká/ y
gołębiątko/ ábo ſynogárlicę [filium columbae vel turturem] ná ofiárę
zá grzech BibRadz Lev 12/6, Gen 15/9; miáſto báráná y owce
ofiárował parę Gołębiąt álbo Sinogárlic BielKron 37; BudBib
Lev 1/14.

»sinogarlica i gołębica« (1): Wesmi mi krowę trzyletnią/
tákieſz y kozę/ y báráná/ y ſkopu trzylethniego/ Synogárlicę teſz/ y
gołębicę [turturem quoque et columbam] Leop Gen 15/9.

[»sinogarlica, (albo) krukawka«: (nagł) O Krukawkach/ álbo
Synogárlicach. (–) Dla ſynogárlic tákież ma być oſobny gmach
budowany Cresc 1571 589 (Linde); UrsinGramm 320.]

W przen (2): Nie podáyże zwierzętom duſze [tj. życia] śino-
gárlice twoiey [animam turturis tuae] (marg) Przez tego ptaká
rozumie koſcioł dla iego proſtoty y ſzczyroſći. (–) BibRadz Ps
73/19; KochPs 110 [przekład tego samego tekstu].

b. Streptopelia roseogrisea (Sundevall); synogarlica zwyczaj-
na; w upierzeniu jej dominuje barwa piaskowożółta, na karku
czarno-biała obroża; wydaje przyjemny głos albo Streptopelia
senegalensis L.; synogarlica senegalska; charakterystyczna dla
niej jest czarna, rudo nakrapiana opaska na gardle, reszta
upierzenia szarobrązowa (2): cżás obrzynánia winnic przyſzedł:
głos Synogárlice [vox turturis] słyſſan ieſt w źiemi náſſey Leop
Cant 2/12.

W porównaniu: ieznym moim przy woźiech Fáráonowych/
przyrownałem ćie Przyiaćiołko moiá. Piękne ſą iágody licá
twego/ iáko v Synogárlice [Pulchrae sunt genae tuae sicut turtu-
ris]: ſzyiá twa iáko záponki [collum tuum sicut monilla]. Leop
Cant 1/9.

c. Streptopelia decaocta (Frivaldszky); synogarlica turecka,
gołąbek turecki, sierpówka; o upierzeniu beżowopopielatym z ciem-
niejszymi końcami skrzydel i z czarno-białą półobrożą na karku;
wydaje rytmicznie hukający głos (1): Turtur, eyn turckel daub. Sy-
nogárlycá. Murm 86.

2. [Ozdoba w kształcie synogarlicy, obroża, klamra, zapinka,
kolczyk: Vpiękrzyły ſię iágody twoie hálzbántámi (marg) wł. ſy-
nogárlicámi. (–) [Pulchrae sunt maxillae tuae propter margaritas]/
ſzyiá twoiá łancuchámi. BudBib Cant 1/9.]

Synonimy: 1.a. gruchawka, krukawka.
Cf GARLICA

LWil, MP

SINOGARLICZKA (5) sb f
sin- (4), syn- (1); sin- RejPs, LubPs, RejPos (2); syn- Mącz.

[Być może zapis syn- należy uznać za wariant synogarliczka.]
o oraz końcowe a jasne; -gar- (4), -går- (1) Mącz.
sg N sinogarliczka (2). ◊ G sinogarliczki (1). ◊ A sinogarliczkę

(1). ◊ [pl G sinogarliczek.] ◊ du A (cum nm) sinogarliczce (1)
RejPos 56.

Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVIII w.
Dem. od „sinogarlica” ‘ptak z rodziny gołębiowatych’; młoda

synogarlica (5): A ktho chciał dzyeciątko ſwe odkupić á mieć przy
ſobie/ tedy był obycżay/ iż ći zacnieyſzy tedy dawáli wielkie ofiáry
[...]. A ći vbozſzy/ tedy przynamniey był powinien dáć dwie
śinogárlicżce ábo dwoie gołąbiątek młodych. RejPos 56.

W porównaniu (1): Nye dáy beſtiam ſrogim mey nędzney
duſſycżki/ Strzeż yáko ośirocyáłey thu śinogárlicżki LubPs R3v.

Fraza: »sinogarliczka grucha« (1): Gemit turtur, Synogarliczká
grucha. Mącz 143b.

[Wyrażenie: »para sinogarliczek«: Obácżże tu káżdy wierny/
wielkie vboſtwo P.MAryey. Abowiem gdy tu Ewángeliſtá inſzey
ofiáry nie wſpomina/ iedno parę ſynogárlicżek/ álbo parę gołąbiątek
młodych/ tedyć mać doſyć dáie WujPosŚw 1584 157].

Przen (2): A ták miey miły pánie pieczą áby tá oſieroćiáła
ſinogárliczká twoiá/ niebyłá wydaná ná rozdrápánie ſprzećiwnikowi
twemu RejPs 109; á położ mu ná ofiárę/ nie gromnicżkę áni
błáżeyká/ ále onę niewinną śinogárlicżkę/ nędzną duſzycżkę twoię
RejPos 58.

Synonim: gruchaweczka.
Cf SINOGARLĘ

LWil, MP

[SINOGARLICZY ai
N sg f sinogarliczå.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
Przymiotnik od „sinogarlica” ‘ptak z rodziny gołębi’; pocho-

dzący z sinogarlicy:
W połączeniu szeregowym: á kácza záśię krew/ Grzywaczowa/

Sinogárlicza/ Gołębia/ Kuropátwia/ gdy z nią w oczu ránę po-
máżeſz świeżą/ tedy goi/ tákże krew z oczu ſpądza. UrzędowHerb
455a.]

MP
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SINOŚĆ (41) sb f
siność (40), sinność (1); sinność Calep.
o jasne.
sg N siność (9). ◊ G siności (1). ◊ D siności (1). ◊ A siność

(15). ◊ I sinością (9). ◊ pl A siności (3). ◊ I sinościami (3).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI – XVII w.
Kolor niebieskofioletowy, niekiedy z dodatkiem szarości (kolor

zmienionego chorobowo ciała i płynów organicznych); livor
BartBydg, Vulg, Mącz, Calep, Cn; livedo, plumbeus color Cn (41):
Też vrina cżyrwona prawie/ albo też nie prawie wodnoſci nie
cienkiey: ale zamieſzaney/ krom ſinoſci/ y krom trączenia przy-
krego. Taka znamionuie Synocham/ to ieſt łożną niemocz ogniową
FalZioł V 5v.

a. Na oznaczenie odcieni innych kolorów (4): Też mlecżna
vrina á ktemu mętna á gęſta z nieiaką ſinoſcią. Idropſim/ to ieſt
puchnienie w żywocie znaczy. FalZioł V [4], V 73v; Tak iż
cżirwone [paznokcie] daią znać kolerę dobrze ſprawioną, á gdi z
cżyrwonoſcią maią nie iaką ſinoſć znamionuią krewne panowanie.
GlabGad D4v.

Wyrażenie: »modrość albo siność« (1): á ieſtli ſie [kolor ręki]
ſciągą [!] ku modroſci albo ku ſinoſci trudno taki ma vyſć niemoci
wielkiey GlabGad P2v.

b. Sina plama, sine miejsce na skórze; siniec (36): OpecŻyw
131v; BartBydg 83; ábowiem tha wodka ſpądza s ſkori piegi y inſze
ſzkaradoſci, blizni y też ſinoſć ktora bywa pod ocżyma. FalZioł I
22d; Też woda w ktoreyby była vwarzona ſzawina z blaywaſzem/
ſinoſci z ciała ſpądza/ y ſthrupy FalZioł I 130b; Theż cżoſnek z
miodem przeſnym zmieſzany/ á na mieſtcze z ſiniałe przyłożony,
zpądza precż ſinoſć. FalZioł V 78, ‡3f, ‡‡d, I 7b, 24a, 83d (13);
Plagá álbo raz od bicżá cżyni śiność/ ale raz od ięzyká/ łamie kośći.
Leop Eccli 28/21; Mącz 196a; Livor – Sinnoſcz. Calep 609b;
[Pozdrowiony bądzcie dziąſla y zęby napięknieyſze Kryſthuſa
namilſzego [...]/ ſinoſciami vſzkaradzone Pozdraw A4v, F3v].

siność czego (2): Na ſinoſć blizn lekarzſtwo. FalZioł [*5]f. Cf
Wyrażenie.

siność od czego (1): Po ciele ſinoſć od ſtłucżenia rozpądza.
FalZioł ‡‡b.

siność czyja [= Chrystusa] [w tym: G pron (4), pron poss (2)]
(6): BierRaj 23v; RejPos 107; ſkazáłá bowiém Ewángelia tego
Báránká/ który grzéchy náſze ſwymi śinośćiámi [...] ómył BiałKat
21; śinośćiámi iego vzdrowieni ieſteſmy. BiałKat 88v; SkarŻyw 1;
WysKaz 26; [ModlKobiet 14; GilPos 87, 119v; WujBib Is 53/5]
[zawsze przekład lub nawiązanie do tego samego tekstu].

W połączeniu szeregowym (1): Iáko ono ćiáło Chryſtuſowe [...]
włocznią otworzone/ y śinośćią/ krwią y ránámi wielce oſzpecone/
dźiś ſię roſkwitnęło nád wſzytki roże SkarKaz 205a.

Wyrażenie: »siność rany« (1): Siność rány [Livor vulneris]
odeymie złe rzecży Leop Prov 20/30.

Szeregi: »siności i blizny« (2): ſiność iego ſtárłá á ożywiłá
wſzytki ſinośći y wſzytki blizny s ciáłá y z duſze thwoiey RejPos
107, 327.

»siność i czarność« (1): A gdy nim [sokiem z ćwikły] pomażeſz
bliznę/ oddala ſinoſć y cżarnoſć kthora bywa około y nabliznie
FalZioł I 20b.

»czyrwoność a (albo) siność« (2): [psinkowa wódka] na za-
palenie ran s cżyrwonoſcią albo ſinoſcią [...] ieſt barzo pożytecżna
FalZioł II 9b, V 100.

»siność a (i) rana(-y)« [szyk 2:1] (3): iż on [Chrystus] śinoſcią á
ránámi ſwemi zálecżył y zágoił wſzytki ty śinośći y ty márne blizny
náſze. RejPos 327; BudBib Prov 20/30; ták było ſrogie ono bićie/ iſz
rány ná ćiele/ y śiność trwáły SkarŻyw 593; [Pozdraw A3v; GilPos
119v]. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

Cf SINOĆ
LWil

[SINOWIZNA] cf SINIOWIZNA

! SINTESZ Sł stp; Cn, Linde brak.

SINY (138) ai
siny (129), sinny (9); sinny PaxLiz; siny : sinny SienLek

(12:8).
sg m N siny (12). ◊ G sin(e)go (1). ◊ A siny (4). ◊ f N sinå (5),

sina (1), sin(a) (1); ~ (attrib) -å (3), -a (1) StryjKron; ~ (praed) -å
(1). ◊ G sin(e)j (30). ◊ A siną (12). ◊ I siną (1). ◊ [L sinej.] ◊ n N
sin(e) (1). ◊ pl N subst sin(e) (3). ◊ G sinych (43). ◊ A subst siné
(15); -é (7), -(e) (8). ◊ I m sinymi (2). f sinémi (1). ◊ L sinych (1). ◊
du G (cum nm) sinu (5) ZapWar 1505 nr 2002, 1516 nr 2140, 1521
nr 2168, 1527 nr 2384, 1536 nr 2490.

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI – XVIII w.
1. Mający barwę niebieskofioletową, czasem z odcieniem

szarości; lividus BartBydg, Mącz, Calep, JanStat, Cn; luridus,
sugillatus Mącz, Cn; plumbeus Cn (136): BartBydg 83, FalZioł IV
43a, V 36; Powiadaią też na to lekarze iż w ſlodzonie ieſt
zachowanie Melankoliej ktora z ſwego przyrodzenia ieſt cżarna
ſyna albo ſzara GlabGad F; Lurido colore mucescere, Siną pleśnią
począć pleśnieć. Mącz 235b; Mocz Dźiewiczy/ ma być przyżołć/ á
przeto kiedy ieſt śiny á iáſny/ práwą dźiewkę známionuie SienLek
27v, 17v, 27v marg, 116v, T[tt]2; Melánkolik/ czarny/ iákoby śiny/
ſkryty/ ponury/ milczący Oczko 34; Calep 609b.

Szeregi: [»błękitny albo siny«: Lividus Máhlſchwartz/ Braun
vnnd Blaw Błękitna álbo Szina máſć [= kolor] ArtNom L8v.]

»już siny, już bury« (1): Ták ſię złodźiey wſwe kłamſtwo/ iák
wcżernidło/ kryie/ [...] Kiedy mu z prędká w głowie concepty
potrwożą: Wierći ſię: rzecżą mieni: twarz/ iáko v kurá Indyiſkiego
podgárłek/ iuż śina/ iuż burá. KlonWor 3.

W personifikacji (2): RybGęśli B4; Láto widzę ſtoi/ Ale ná
ſobie nie ma zwykłey kraſy ſwoiey. Wſzyſtko odmienne bárzo: ná
głowie włos śiwy/ Wieniec zwiędły/ twarz śina WitosłLut A5.

Przen: Skołatany (lub: mocno zaczerwieniony ze wstydu) (1):
Aleć ia głupia byłá/ dawno ſie nie pocżuć/ Zá cżymby był fráſunek/
ze mnie ſie mogł wyzuć. Wſtyd mi tego przycżyną/ znáyduie ſie
winny/ Prze ktorych ia miewáłá [= miewałach]/ ſwoy łeb bárzo
śinny. PaxLiz C3v.

a. O kolorze ciała zmienionym wskutek uderzenia lub wyczer-
pania (też o zmarłych) (120): FalZioł I 139d; Iako paznochty
rumiane z białoſcia zdrowego cżłowieka znamionnią [!], tak zaſię
blade abo ſine vkazuią chorobe GlabGad P3v; Luridus, Názbyt
blády/ śiny/ yáko bywáyą słuczeni álbo zmárli. Mącz 200b, 427d;
SienLek 104v, 148v [2 r.], S[ss]4v; Płákánim y łzámi práwie vſtá-
wicżnymi/ [św. Małgorzata] modlitwy ſwoie polewáłá: ták iſz
iágody iey śine záwżdy á iáko ſpalone były SkarŻyw 160, 188; Ryb-
Gęśli B2.

siny od czego (2): Sugillatus, Syny od bicia. Mącz 427d, 196a.
W połączeniach szeregowych (2): A przetho odkrywſzy ránę/

báczyć iákiey ieſt bárwy/ ieſli śiney/ bládey/ czarney/ álbo
rozmáithéy/ znák iż ći zła ráná ieſt SienLek 147, 147v.

W porównaniu (1): Lividus, Siny czarny yáko błoto od plag
álbo dąg. Mącz 196a.

Wyrażenia: »rana(-y) sina(-e)« = vulnus lividum JanStat [w tym
w tekstach prawnych (88)] [szyk 89:4] (93): gy nyeszbylem
maczyeya Sczygla [...] any mv zadal dzyeszyączy ran krwavych gy
szynych ZapWar 1502 nr 1907; yakom ya nyeszbyl grzegorza
Szczodra anym zadal yemv rany szyney gwalthem napleczy yego
ZapWar 1502 nr 1933; Iakom ya nyeszbyl maczyeya kmyotho-
vycza [...] a nym yemv sadal dw Ranv szynych yeney wnogą pravą,
a drugyey wlevą ZapWar 1505 nr 2003; Iakom ya nyezadal yemv
czterech ran dw krwaw a dw synv ZapWar 1521 nr 2168, 1501 nr
1904, 1502 nr 1908, 1911, 1934, 1503 nr 1928 (80); GroicPorz c3v,
k3v; OrzRozm E2; Rány krwáwe/ śine/ y opuchłe/ nie ſą záwiązáne
áni vlecżone lekárſtwem/ áni pomázáne oleiem. BielKron 93v, 44v,
107; Aliptes, Latine Unctor, [...] Który ták tłuczone/ śyne/ yáko y
krwáwe rány leczi álbo máże. Mącz 6d; Zá ránę śiną zydowſką
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winá ma bydz Woiewodzie dáná SarnStat 253, 616, 622, 653 [2 r.],
1243.

»sin(n)y raz« = livor PolAnt [szyk 4:3] (7): Abowiem zábiłbych
ia mężá choćbych ſam podiął ránę/ y młodzieńcá też choćbych rázu
śinego nieuſzedł. BibRadz Gen 4/23; Blaywais/ ieſt fárbá biała z
ołowu palona [...]: Aptékárze ią biorą w białą máść/ ktorą śinné
rány máżą/ dla rozeſzćia krwie zśiádłéy. SienLek Xxx4v, 148, T[tt],
T[tt]v; SarnStat 245; [BibRadz Ex 21/25 (Linde)].

»siny trup« (1): Ewine potomſtwo znáſza ſie do fáry/ Gdzie z
śinymi trupy śćiſkáią ſie máry. WisznTr 34.

Szeregi: »krwaw(y), (a, albo, ani, i, jako i) siny« [zawsze o
ranach; w tym w tekstach prawnych (48)] = cruentus vel (et) lividus
JanStat [szyk 50:2] (52): Iakom ya nyenayachal szamopyąth na
gymyenye [...] gy nyesbylem Maczeya Sczygla [...] gy nyezadalem
yemv oschmy ran krwawych gy szynych gwalthem ZapWar 1502
nr 1908; Iakom ya nyenayechal slachathnego Stanislava [...] anym
go byl anym yemv pewnych ran zadal krvavych y szynych ZapWar
1539 nr 2595, 1502 nr 1907, 1504 nr 2019, 1505 nr 2002, 1509 nr
2068, 1511 nr 2089 (46); BielKron 44v, 93v, 107; Mącz 6d;
vſtáwiamy: áby ránny krwáwémi álbo śinémi ránámi zá świéżá
rány ſwé [...] vrzędowi Stárośćiému [...] álbo ſądowi źiemſkiému
onégo powiátu pokazał SarnStat 616, 1243.

»(s)tłuczony a sin(n)y« [szyk 3:2] (5): MIeſtcá ſtłuczoné á
śinné/ wodnym iemiołem okłáday SienLek 148; Piołyn téż [...]
dobry z miodem tłuczony/ ná śinné á ſtłuczoné mieſtcá przykłádáć.
SienLek 148v, 148 [2 r.], 148v.

α. W funkcji rzeczownika: »sina« = rana sina; przen: porażka,
niepowodzenie (1): Ná koniec/ cżemu Rochem [królowa] obroćiłá/
Pewnie że dármo tego nie cżyniłá. Dobrze żyw myſląc á ten
vpomina/ Fiedurze brácie/ ſna niedobra ſina? KochSz C3.

2. Zestawienie w funkcji n-loc: »Sina Woda« (2): A gdy [ksią-
żęta litewscy] przyſzli ná vroćiſcza do Siney wody minąwſzy
Kániow y Cirkaſſy/ vkazałá ſie im w polu wielka Hordá Tátárow
StryjKron 416; [StryjGoniec Q marg].

W połączeniu szeregowym (1): Don/ Worſchłá/ Siná wodá/
Wolgá krwią płynęły StryjKron 507.

Cf SINI, SINOBLADY, SINOCZYRWONY
LWil

SIO Cn s.v. płoszam; Linde XVII w. (z Cn)

[SIODELNIK sb m
I pl siodelnik(a)mi.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rzemieślnik wyrabiający siodła: daÿem teſz ÿm [...] Czechÿ

miecz [lege: cechy mieć], mÿanowiczie, [...] Swÿeczki [lege:
szwiecki] z Rimarzmÿ s Siodelnikami. MetrKor 1582 129/127v.

Cf SIODŁARZ]
KW

SIODELNY, SIEDELNY Sł stp; Cn, Linde brak.

[SIODLACZKA] cf [SIEDLECZKA] (Errata)

SIODLARCZYK (1) sb m
Teksty nie oznaczają pochyleń; o prawdopodobnie jasne (tak w

siodło).
sg N siodlarczyk. ◊ [pl I siodlarczyki.]
Sł stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.
Czeladnik, uczeń siodlarza: Thowarziſchili ſtemtho ſzwythal-

ſkym opoczka woyczyech, [...] Andyſz syodlarczik kthori wądrowal
do Znyena LibMal 1545/99; [Michał [...], syn Krzysztofa Vaisa
winiarza, dobrowolnie wyznał, iż on, zwadziwszy się z siodlarczyki
na Grodzkiej ulicy, jednego z nich urąbał KsięgaKrymKrak 1557
nr 30].

LWil

[SIODLARKA sb f
N sg siodl(a)rka.
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu.
Żona siodlarza: Sentenciatum est, ex quo Heduigis Niclowa

schodlarka non paruit suscipere iuramentum a Petro pictore Crac-
Artific 1533 nr 774, 1533 nr 776.]

KW

SIODLARSKI (1) ai
N sg m siodlarski.
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu.
Przymiotnik od „siodlarz”; używany do wyrobu siodeł: Siodlár-

ſki kliy ktory ieſt s krowim álbo z wołowim wárzony/ w ocćie go
roſpuść/ á rozmoczywſzy w nim chuſtę/ ná pępek przyłoż/ tho
vpłáwy bárzo wyćiąga. SienLek 111.

LWil

SIODLARZ cf SIODŁARZ

SIODLARZOWY Sł stp; Cn, Linde brak.

[SIODŁACKI ai
o prawdopodobnie jasne (tak w siodło); a jasne.
sg m D siodłåcki(e)mu. ◊ n L siodłackim. ◊ pl L siodłackich.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w.
Przymiotnik od „siodłak” ‘wieśniak’: Przyſtępuiąc ku poznániu

wody/ dwoiáka ma być w tym bácżność. Iedná co śię tycże ku
pożytku ludzkiemu albo śiodłáckiemu. Cresc 1571 9; DWory [...]
iako máią być poſtánowione/ y dla roznośći od domow śiodłáckich
[...] Cresc 1571 19, 20.]

KW

[SIODŁACZEK sb m
o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w siodło oraz -ek); a

pochylone.
sg N siodłåczek. ◊ pl N siodłåczkowie.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.
Dem. od „siodłak” ‘wieśniak’: ábowiem gdy widzi ſiodłacżek/

iże Pan Bog dawa wzroſt zbożu/ ktore s pracą rozſiewał/ iſcie z
weſelem ná to pogląda GilPos 200v (Linde).

W połączeniu szeregowym: Oni Káznodzieie/ oni Sláchćicy/
mieſzcżánie/ rzemieśnicżkowie/ Siodłacżkowie/ co nas odſtąpiwſzy
Ewányeliey ſie trzymáli GilPos 258.]

KW

SIODŁACZKA (2) sb f
N sg siodłåczka (2).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Mieszkanka wsi, wieśniaczka; rustica Murm, BartBydg (2):

Rustica. eyn pewerin Syodłaczká Murm 179; Rustica, syodlaczka,
vyesnyaczka BartBydg 134b; [Glosy I nr 48/282].

Cf SIODŁKA
LWil

SIODŁAĆ (10) vb impf
o prawdopodobnie jasne (tak w siodło); a jasne.
inf siodłać (3). ◊ praes 3 sg siodłå (1). ◊ 3 pl siodłają (1). ◊ imp

2 sg siodłåj (2). ◊ 2 pl siodłåjcie (1). ◊ impers praet siodłåno (1). ◊
con by siodłåno (1).

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI – XVIII w.
Zakładać siodło na grzbiet zwierzęcia (głównie konia)

używanego do jazdy wierzchem; insternere Calep, Cn; ephip-
pium imponere, sternere Cn (10): Albo tákież ſąſiádek álbo kto
inſzy iż mi co z niechcenia ábo z nieobacżenia vcżyni/ á iuż
wnet ſiodłáć? á iuż ſie wneth mśćić? RejZwierc 80v, 101v,
183.
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siodłać co (żywotne) (6): Nieſłyſſano to nigdy/ áby pſá kiedy
ſiodłano March3 V8. Cf Zwrot.

Zwrot: »konia siodłać« = ephippium imponere equo, sternere
equum Cn [szyk zmienny] (5): Trąb co rychley [na polowanie] á pſy
zwieray Zwołay czeladz konie ſiodłay RejRozpr Hv; BielSat D3v;
RejZwierc 228; BielRozm 29; Strator, Qui equum domini sella
insternit – Ten ktori konia ſiodła, maſztalierz. Calep 1005a.

Przen [kogo] (1):
siodłać czym (1): Tákżeć ſie z námi dzyeie/ prze náſzę omyl-

ność. Też nas tymi rogámi/ ty pánie ſiodłáią/ Co ſie dziwnemi
kſtałty/ ná nas vbieráią. RejZwierz 116v.

a) [Czynić sobie poddanym, podporządkowywać sobie [komu
(sobie)]: Takowi ludzie [którzy się sprzeciwiają ewangelii] zawſſe
śie przećiwią prawdziwei chwale Boſſkiei naukami wymyſſlonemi
ſwemi/ i śiodłaią też ſobie lud [...] abowiem nieroſkazanie pańſkie
ale wymysły ſwe nanie nakładaią. OrszakPos 4.]

LWil

SIODŁAK (14) sb m
siodłak (9), sedłak (1), siodlak (1), sodłak (1), szedłak (1),

[siolak], [sedlak a. sedłak], siodłak a. siodlak (1); siodłak BielKom,
BielSat, BielSen, Calep (6); sedłak RejZwierz; siodlak Murm; sod-
łak Calag; szedłak OrzQuin.

o prawdopodobnie jasne (tak w sioło); a pochylone; w szedłak
e jasne.

sg N siodłåk (8). ◊ G siodłåka (1). ◊ [A sedlåka.] ◊ pl N szed-
łåcy (1). ◊ A siodłåki (3). ◊ I sedłåki (1).

Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI – XVII(XVIII) w.
1. Mieszkaniec wsi, wieśniak, chłop, rolnik; rusticus Murm,

BartBydg, Calag, Calep; agricola, arator, paganus, ruricola Calep;
agrarius, agripeta, colonus Cn (13): Murm 179; Rusticus, syodlak,
chlop BartBydg 134b; BielKom D6v; Więc y potomſtwo młode/
pięknie wychowáli [Komorowscy]/ A ktemu im przy pługu/ domá
rosć nie dáli. Ze ie trudno będzye zwáć/ Sląſkiemi ſedłaki
RejZwierz 63v; iáko Szedłacy mówią/ Iáchawſzy bes pieniędzy ná
Targ/ przyiecháliſmy bes ſoli do domu ná zad. OrzQuin E3v; Nie
párać ſie rzecżámi/ iedno Rycerſkimi [...]. W lud ſie dobrze
opatrzyć/ ćwicżyć y śiodłaki/ Lácno s tákich poćżynić draby y ko-
záki. BielSat G3; Pawr. Chłop. Sodłak. Wieśniak. Rusticus. Calag
375a; BielSen 16; Paganus, Rusticus, qui scilicet rure natus est et
educatus – Wieſniak, chłop, gbur, ſiodłak. Calep [745]b, 43a, 97b,
933a, 965b; [ListyPol 1534/54; chlop ze wsy, gbur, Syodlak,
vyessnyak rusticus ReuchlinBartBydg D4; OrdynWiej 1552 nr 28;
BudArt G5v; A poddáni theż Pánom co winni ſpráwiedliwie nie
oddáią/ poſłuſzeńſtwá nie cżynią/ łupi rzemięśnik ſiodłaká/ ſiodłak
záś przyrywa rzemięśniká GilPos 54v (Linde), 125v; Siolak/ Rus-
ticus. ruricula. Volck Zzz].

[Wyrażenie: »osiadły sedłak«: Byłá też vchwáłá Anno MDLij.
iż dawano z każdego kmiećiá oſyádłego [...]/ z oſyádłego Sedłaká
dwá groſzá. TarnConsil 29.

Szereg: »siodłak, (albo) kmieć« [szyk zmienny]: tak iż ci
panowie [...] postąpili pobur Ferdynandowi z każdego siodłaka albo
kmiecia 260 pieniędzy ListyPol II 1548/177; TarnConsil 29.]

2. Sąsiad (1): Accola, Vicinus ab Accolendo – Sąſziąd Sziod-
łak, gbur. Calep 14a.

Synonimy: 1. chłop, gbur, kmieć, oracz, wieśniak, willanin.
LWil

SIODŁANY Cn; Linde brak.
Cf NIESIODŁANY

SIODŁARZ (11) sb m
siodłarz (5), siodlarz (2), siodłarz a. siodlarz (4); siodłarz My-

mer1, Mącz, BielRozm (2); siodlarz Murm; siodłarz : siodlarz Biel-
Sat (1:1).

o jasne; -årz; -arz-.

sg N siodłårz (7). ◊ G siodłarza (1). ◊ pl N siodłarze (3). ◊ [G
siodłarz(o)w.]

Sł stp, Cn notuje, Linde XVII w.: siodłarz.
Rzemieślnik wyrabiający siodła i uprząż; stratarius Mymer1,

BartBydg; sellarius Mymer1, Cn; ephippiopeus, sellator BartBydg;
ephippiarius Mącz; ephippiorum faber, scordiscarius Cn (11):
Stratarius eyn ſattler Syodlarz Ephippiopeus idem Murm 183;
Mymer1 14v; BartBydg 50, 141, 151; ZapWar 1534 nr 2443; Mącz
106b; Siodłarze/ y Paśnicy/ Bednarze/ Sloſárze. Naprżod Rze-
mieśnicy wſzyſcy y Gárbárze. Iáko w Cechu vſtáwią/ tákże prze-
dawáią BielSat C2v, C2v marg; BielRozm 19 [2 r.]; [Reuchlin-
BartBydg F, G6v, lv; w tym mieście rzemieślników jest 263: [...]
Śklarz 1 [...], Siodlarzów 2 LustrMaz II 190; InwMieszcz 1586
nr 276].

Cf [SIODELNIK]
LWil

SIODŁATY (1) ai
o prawdopodobnie jasne (tak w siodło); a jasne.
sg f A siodłatą. ◊ [N pl subst siodłat(e).]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI – XVII w.
Mający umaszczenie ciemniejsze na grzbiecie albo na skrzyd-

łach (o ptakach): KlonFlis F3v; [Białe gęśi płodnieyſze bywáią/ nie
ták śiodłáte/ ábo śiwe/ bowiem tákie z rodu dźikich gęśi pochodzą.
Cresc 1571 579].

LWil

SIODŁKA (1) sb f
N sg si(o)dłka.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Wieśniaczka, chłopka: Colona, dicitur coloni, hoc est agricolae

uxor – Siodłka, wieſniączka. Calep 216b.
Cf SIODŁACZKA

LWil

SIODŁO (82) sb n
Oba o jasne.
sg N siodło (12). ◊ G siodła (16). ◊ A siodło (15). ◊ I siodłem

(11); -em (1), -(e)m (10). ◊ L siedle (4). ◊ pl N siodła (3). ◊ G siodeł
(2) BielKron, KochFr, si(o)dł (1) MiechGlab. ◊ A siodła (10). ◊ I
siodły (1). ◊ L siedlech (5). ◊ [du N (cum nm) siedle.] ◊ A (cum nm)
siedle (2) LudWieś A2v [2 r.].

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI – XIX w.
Siedzisko ze skóry i włosia wkładane na grzbiet konia (też osła

lub muła) do jazdy wierzchem; ephippium Murm, Mymer1, Bart-
Bydg, Mącz, Cn; sella Mymer1, BartBydg, Miech, Mącz, Cn; sagma
Cn (82): BierEz Ov; Murm 151, 183; Mymer1 15v; BartBydg 50
[2 r.], 141b; á dla tego Tatarowie kliją ſobie ſiodła y ſtrzały bo choć
ſie zmacża y w wodzie moknie/ tedy gim nicz nie wadzi. FalZioł
IV 35b, IV 35b; ZapWar 1534 nr 2443; MiechGlab 54; RejRozpr
H2; LudWieś A2v; Potym chłop s ſzkápy ſpadſzy pośrzod polá leży/
A ſzkápá ſtłukſzy ſiodło więc do domu bieży. RejWiz 73, 90; Słowo
to ktore tu położył Moiżeſz/ znáczy tu wſzytek rząd/ ktory ná koniu
bywa/ ſiodło ábo y co inego BibRadz I 66b marg; BielKron 397v;
Ephippium, Siodło/ Też/ Deká ktorą koniá nakriwáyą/ álbo Na-
ſtołká. Mącz 106b, 286d, 315b [2 r.], 365b; Prot B4; SienLek 180
[4 r.]; Też widámy y zbroie widamy Báchmáty/ Siodłá y báſáłyki y
rozlicżne ſzáty. RejZwierc 243; Ktemu Rzemieśnićy pilni/ cżyniąc
ochędoſtwo ná ſwoy Koń/ iáko boty/ Siodłá/ Dymitry/ Iárcżaki/
Tebieńki/ Luki/ y wiele rzecży innych/ kthore zależą ku Rycerſkim
rzecżam: wſzákże [...] BielSpr 66v, 49, 69; Kto Stáwy ma á Sa-
dzáwek nie ma w którychby Ryby chował [...] Ten táki ieſt iákoby
ów co kónia ma á wozá álbo śiodłá nie ma/ y muśi oklep ieźdźić.
Strum N3; A gdy gdzie [św. Ekwicjusz] drogę cżynił/ wśiadł ná oſłá
nachudſzego wdomu: á ogłowi/ miáſto vzdy vżywał: á ſkorę bá-
ránią/ miáſto śiodłá kładł SkarŻyw 212; gdy vyrzał cżłeká iednego/
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á on na ſobie śiodło/ y rząd ná koniá/ z ćięſzką pracą y pocenim
nieſie: dowiedziawſzy ſię od niego/ iſz mu koń zdechł/ [...] kazał
mu iednego koniá [...] wziąć. SkarŻyw 527; StryjKron 265; Górn-
Rozm L3v; Calep 366a, 484a; GórnTroas 39; WyprPl A4v [2 r.], B,
B2v, C2; Pierwey proſte rydwany y rzadkie/ częſtſze śiodłá miáſto
poduſzek/ á teraz złote kolebki y kárety. SkarKazSej 666b; Klon-
Wor 19; [ReuchlinBartBydg c8v, F, G5, lv, n4v; Leop 1577 Lev
15/9 (Linde)].

W porównaniach (1): prawdá to iż ony ſámy [tj. księgi] [...]
nikogo nie biją/ áni lżą [...]: ále piſarz ich przez nie wſzytko to
cżyni: á vcżynku ſwego/ tą naſtolką/ iáko śiodłá złego nie nákryie
CzechEp 94; [ktore [rzeki słowa Bożego] ſpetnie podpłokuią ten
palac ten dom ná piaſku: to ieſt na zdradzie á ná fáłſu zbudowány/
gdzie więc tám ſzalonj Antykriſt [tj. papież] nie ſiedzi iáko ná
opoce/ ale iáko ſzalona niewiaſtá w ſiedle KrowObraz N3v].

Przysłowie (1): XArcybiskup nato powiedział, zeto vniuersus
ordo gdy wsiadać nasiodło miarę brać miało się toby [...] Act-
Reg 14.

Zwrot: »wsieść w (a. wsiadać na) siodło« (2): poſtoy pánie
Miká [tj. niedźwiedziu]/ Rádſzey ſobie wſiądź w ſiodło/ ſkáźiſz mi
koniká. RejFig Bb2; ActReg 14.

Wyrażenia: [»siodło jezdne«: 2 siedle jez[d]ne a trzecie woź-
nicze i uzdy 2 krygowe. InwMieszcz 1573 nr 188.]

»koń w siedle« (8): Andrzeyowy Berlynskyemv na ten czas
wzyetho dwa konya y wſyedlech przilbycze y panczerz LibLeg
11/98v, 11/98v, 99 [2 r.], 99v [2 r.], 100; Y ná koniá dzielnego cho-
ciay w proſtym ſiedle wolałby káżdy ku potrzebie wſieść/ niż ná
owego vpſtrzonego co ſie wſpina/ wirzga RejZwierc 68.

»siodłem osiodłany« (1): aby kazdy ſznych myal kony pod
ſzoba iakowiz kto ſznych myeczy moze A tho aby byl vzda
ovzdany a ſziodlem oſziodlany ſziodloch MetrKor 26/62v.

[»siodło panieńskie [= przeznaczone dla kobiety]«: Item od
jego miłości księdza biskupa krakowskiego dano inochodnik pięk-
ny i z siodłem panieńskiem poczciwie oprawionem ListyPol II
1550/460.

»siodło tureckie«: Dwie siedle woźnicze, stare; dwie siedle
tureckie InwMieszcz 1575 nr 200.]

»siodło woźnicze« (1): iuż śiodłá tylo woźniczé zoſtáły. [...] z
iezdy ſzlácheckiey/ sſtáli ſię wozownicy/ poduſznicy/ piérznicy.
SkarKazSej 704b; [InwMieszcz 1573 nr 188, 1575 nr 200].

Szeregi: »konie, (a, i) siodło; koń z siodłem = equus cum sella
Miech (5;5): ZapWar 1524 nr 2193; w tichże leſiech, ogniſka
rozdzielone według domow y rodzaiow na ktorich palili ciała
vmarłe z konmi, z ſiodły, z ſzatami czo lepſzymi. MiechGlab [90],
59, 60; LibLeg 11/97; LudWieś A2v; Item Lithvinowy yednemu
Balthiſarovy konya ſ ſzyodlem y ſvknya vkradl LibMal 1548/143v;
Oni [Hunowie] to wdzięcżnie przyiąwſzy/ poſłáli mu [Święto-
pełkowi] zá to koń dobry/ ſiodło pozłocone z dekiem BielKron 299;
StryjKron 411; ZapKościer 1582/36v.

»siodło i rząd« (1): tobie białonogi Kóń Turecki/ á ná nim
śiodło/ y rząd drogi KochJez A3.

»siodło, (i) uzda« = sella et frenum Miech [szyk 4:1] (5): y dali
mu [królowi] konia białego z ſiodłem pozłoczonim y z vzdą proſząc
aby im dał trochę ziemie MiechGlab 59, 60; LibLeg 11/98v, 99; A
gdy ſię kto poſtrzeże/ á pozna złodźieyſki Nieporządek/ bez śiodłá/
bez vzdy: Wnet mieyſki Vrząd bierze ná pomoc: złodźiey/ złodźiey
krzyknie KlonWor 19.

Wyrażenie przyimkowe: »do siodeł« [w funkcji równoważnika
zdania] = wsiadają na konie (1): czás wśiádáć pánowie A pánowie
do śiodel: viechawſzy milę/ Poſłucháli onégo/ poſtóy koniom
chwilę. KochFr 133.

W przen (1):
Wyrażenie przyimkowe: »za siodłem« = podczas jazdy konnej

(1): Ale boiaźn/ y grozá páná prowádzą [...]: Ná okrętli budowny/
na kónli wśiędźie/ Troſká w okręćie/ troſká zá śiodłem będźie.
KochPieś 18.

Przen (6): Ktory ná wyſſhem ſiedle poſádzon bywa/ táki pir-
wego mieſcá nábywa. March1 A4; BielKom D8.

Zwroty: »z siodła, za siodło się (a. sam siebie) wybość« (1:1):
Gdyż tho ieſt oſtátecżny wſzech kłopotow koniec/ Kiedy ſie ſam zá
ſiodło wybodzye tym honiec. RejWiz 94v; OrzQuin Aa2v.

»z siodła, za siodło wypaść« [szyk zmienny] (1:1): RejWiz 28v;
Widźiſz iáko tu wypadł z śiodłá ná hárcu Kácérz/ y przewróćił ſye
ſam od rázu ſwoiégo OrzQuin Aa2v.

a. Przeznaczone do przewożenia bagaży; clitellae Calep, Cn;
astrabe (astraba) Cn (3): Clitellae – Sziodło na ktorim wieſzaią
cziezary na muliech albo oſzliech. Calep 207a, 207a.

Wyrażenie: »siodło jokowe« (1): Attilá ſłyſząc iż go mieli do
namiotow gonić/ roſkazał ſwoim wiernym/ ieſliby kthemu przyſzło/
áby wneth śćiąwſzy go ogień nápaliwſzy z ſiodeł Iokowych/ ſpalili
BielKron 298v.

LWil

SIODŁOCH (1) sb m
N sg siodłoch.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Koń służący do jazdy wierzchem:
Wyrażenie: »osiodłany siodłoch«: Item aby kazdy ſznych myal

kony pod ſzoba [...] A tho aby byl vzda ovzdany a ſziodlem
oſziodlany ſziodloch MetrKor 26/62v.

LWil

SIODŁOWY (12) ai
Oba o prawdopodobnie jasne (tak w siodło oraz -owy).
sg m N siodłowy (8). ◊ D siodłow(e)mu (2). ◊ A siodłow(e)go

(1). ◊ I siodłowym (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde bez cytatu.
Przymiotnik od „siodło”:
1. Będący częścią siodła (3): Mymer1 15v; Subsellium, d icitu r

ornamentum equi sub sella positum, podklad syodlovy BartBydg
152b, 102b; [ReuchlinBartBydg l4, x6v].

2. Przeznaczony pod siodło (o koniu); sellarius Cn (9):
[Wyrażenie: »siodłowy koń«: Syodlovy kon sellarius equs

ReuchlinBartBydg F.]
α. W funkcji rzeczownika: Koń idący z lewej strony dyszla w

pierwszej parze koni w zaprzęgu (9): Ale gdy ſiodłowy mdleie Y
woznicá złey nádzieie Iuſz mu drogá nie ták ſpora RejRozpr Gv,
Gv; RejWiz 58v; RejFig Aa6v; RejZwierc 235v; Bo mię do was
śiodłowy o przycżynę proſił/ Wątpię by iuż ná ſobie więcy Miśká
noſił. Toć ieſt godność y biegłość tych pięknych konikow/
Wyśmienitych y rządnych ćiſáwych woźnikow. CzahTr L3, L2v
[2 r.], L3.

[Przysłowie: potrzeba aby WM rady nasze o tym obmyślawali
[...] czem tak wielki poczet służebnych wychować, jakiego jest
potrzeba na [...] mocną obronę od nieprzyjaciela. Bo wedle
dawnej przepowieści [...] dobrze by, aby nie jedno siodłowy ale i
naręczny ciągnął, a tak łacniej dźwignąć może. ListyZygmAug
1562/394.]

Synonim: 2. podsobny.
LWil

SIODMAK Cn; Linde XVII w. (z Cn).

SIODMENASTY cf SIODMYNASTY

SIODMI cf SIODMY

[SIODMINASTY] cf SIODMYNASTY

SIODMOKĄTNY (1) ai
N sg f siodmokątnå.
Sł stp, Cn, Linde brak.
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Mający siedem kątów (o figurze geometrycznej): bo tá Figurá
[tj. trójkąt] we wſzyſtkich inych Figurách być muśi/ iáko ieſt Quád-
rat/ piątnokątna/ ſzoſtokątna/ y śiodmokątna/ y iné wſzytkié Figury
OrzQuin H3.

MN

SIODMY (640) nm
siodmy (626), siodmi a. siodmy (14).
-ó- (31), -o- (21+żp); -ó- OrzQuin, GrzepGeom (7), BiałKat

(4), Oczko (2), KochFr, PudłFr, też SienLek; -o- OpecŻyw (7),
MurzNT, SiebRozmyśl (2); -ó- : -o- Mącz (5:9), SarnStat (9:2+żp).

sg m N siódmy (167). ◊ G siódmégo (184); -égo (9), -(e)go
(175). ◊ D siódmému (5); -ému (1), -(e)mu (4). ◊ A siódmy (31),
siódm(e)go (5). ◊ I siódmym (17). ◊ L siódmym (33), siódm(e)m
(1), skrót (1); -ym: -(e)m SkarJedn (16:1). ◊ f N siódmå (37),
siódm(a) (11). ◊ G siódméj (11), siódmy (1) Mącz; -éj (1), -(e)j
(10). ◊ D siódm(e)j (1). ◊ A siódmą (23). ◊ I siódmą (3), [siódmią].
◊ L siódm(e)j (7). ◊ n N siódmé (52); -é (4), -e (2), -(e) (46); -é
BiałKat; -e SiebRozmyśl; -é : -e OpecŻyw (3:1). ◊ G siódm(e)go
(13). ◊ D siódm(e)mu (1). ◊ A siódmé (2); -é (1), -(e) (1). ◊ I
siódmym (1). ◊ L siódmym (14), siódm(e)m (3) PatKaz III,
MurzNT, GliczKsiąż. ◊ m a. n L siódmym (1). ◊ pl N m pers siódmi
(1). subst siódmé (5); -é (1), -(e) (4). ◊ G siódmych (1). ◊ A subst
siódmé (2); -é (1), -(e) (1). ◊ L siódmych (6).

Sł stp: siodmy, siedmy, Cn notuje, Linde XVI(XVIII) – XVIII.
Liczebnik porządkowy; septimus Murm, HistAl, Vulg, PolAnt,

Mącz, Calep, JanStat, JanPrzyw, Cn (640): ZapWar 1513 nr 2063;
ij zawolál [Jezus] nad ludſkié przyrodzenijé wielkim gloſem ij
gorzkim placżem/ ſiodmé a oſtatnié ſlowo Oytcże w ręce twoie
poletzám duſſę moię. OpecŻyw 150v, 180v, 188v, 193v; PatKaz I 9,
15v; PatKaz II 58, 79v, 85, 86v; PatKaz III 87, 118v, 146; Murm
202; Galienus w ſiodmych kxięgach ſimplicium far macorum
Capitulo de Płatano piſze iſz Iawor ieſth miernie zimnego á wilkiego

przyrodzenia FalZioł I 108c, III 32d, V [1]v, 6v, 8v, 9v, 17b, 67;
BielŻyw 164; Pirwſzi prawi [stary filozof] trunek [tj. kielich] ieſt ku
potrzebie, wtory ku lekarſtwu, trzeci ku rozkoſzy/ cżwarti ku
weſelu/ piąty ku pianſtwu/ ſzoſty ku błazenſtwu/ ſiodmy ku oſza-
leniu GlabGad Gv, L4v; MiechGlab *6, 30; KłosAlg B, D; Wrób-
Żołt I7v; RejJóz M8; SeklKat B2v, Lv, O4v, S4, T2; LibMal
1549/149v; Pirwſzy ſtopień [tronu] był z Amatiſtu/ wtori s Smá-
ragdu/ trzeći z Topázioná/ cżwárty z Gránatu/ piąty z Adamantu/
ſzoſty s ſzcżyrego złota/ ſiodmy cegłą położony. HistAl G3, G4, N5;
MurzNT 108v; Pioſnká ſyodma Iudyth oney pániey ſwiętey z
Betuliey/ kthora vcięłá głowę Oloferneſowi LubPs hh3v, B6v żp;
GroicPorz l4v; Siodmy vrząd w kośćiele wáſzym [tj. rzymskim] ieſt
kápłáńſki KrowObr 123v, 41, 196v, 197v; RejWiz 81, 82 żp, 184v;
Sześći rzecży nienawidzi Pan/ y ſiodmą ſie brzydzi duſſá iego. Leop
Prov 6/16, Ex 9 arg, 1.Par 12/11, 25/14, 26/3, Matth 22/26, Apoc
21/20; RejZwierz 133; Plasczow Purpurianſkich ſzarich dla niepo-
godi, na ſeſcz panien, na ſiodmą karlicze WyprKr 88v, 6, 34, 37; A
gdy wnidźiećie do Bábilonu/ tám będźiećie mieſzkáć przez długi
czás y przez wiele lat/ áż do ſiodmego pokolenia BibRadz Bar 6/2,
Eccli 17/5, Apoc 16/17; Goski kt, 16v; OrzRozm S3v; Kaimow
ſiodmy potomek był Lámech BielKron 3v; Spáłá tedy [Lia] z
Iakobem y pocżęłá ſyná piątego Iſaſchár/ potym ſzoſtego Zábulon y
ſiodmą corę Dynę. BielKron 15, 27, 29v marg, 33, 48, 51 (26);
Quarta chorda ad septimam, Czwarta ſtruná s ſiodmą ſie zgadza.
Mącz 410b, 384b; OrzQuin E3; Siodme obiáwienie sſtáło ſie do
tegoż Ezaiaſzá/ gdzie mowi do niego Bog: Iam ieſt Pan á nie máſz
inego/ á okromia mnie nie ieſt Bog. SarnUzn E2, E2 marg, H5;
SienLek 6, 21, 41, 54v, 142v, 193, Aaaa2v; LeovPrzep I2v [2 r.], I3
[2 r.]; A Potym ſiodmy Anyoł wylał bánię ſwoię ná powietrze.
RejAp 138, BB8v, CCv, CC2v, CC3v, 41v (13); RejPos 230; Rej-
PosWiecz2 96v; BiałKat 61 marg, 101; BielSat D2v; Dał im [Pan
ludziom] roſſądek/ iężyk [!]/ ocży/ vſzy/ y ſerce ku myſleniu/ dał też
ſzoſtą rzecż vmyſł/ á śiodmą mowę/ ktoraby opowiedáłá ſpráwy

iego. GrzegŚm 31; KuczbKat 325 żp, 345, 430 żp; PAtrzayże ſiod-
mey cnoty ktorą tu Pan przypomináć racży/ Iż to ſą błogoſłáwieni
ktorzy ſą ſkromni á ſpokoyni RejZwierc 141, A5v, A6v, B2v, B3;
Siodmy obycżay ſtánowienia woyſká BielSpr 22, 12, 65; Przeto
ſłuchayćie Dekretu śiodmego y oſmego Synodu Powſzechnego
WujJud 50v, 40, 44v, 51, 157v, 201v; BudBib 1.Par 12/11, 27/10,
4.Esdr 6/52; MycPrz II C2, Dv; Weyrzy ieſzcże do Rozdz: 5.
pirwego liſtu Ioháná ś: ták tam miáſto śiodmego wirſzá wpoſpolitych
Greckich kśięgach znaydzieſz/ Iż trzey ſą świadczący wniebie/
oćiec/ słowo/ y Duch ś: BudNT przedm b3, k. Hh6v; CzechRozm
Av, 102v, 103v żp, 147v; ModrzBaz 12v, 76, 116v; Iáko ſię Gre-
kowie od Heretyctwá Monothelitow y Obrázoborcow náwroćili: y
ná śiodmym Zborze w Nicey z Rżymſkim kośćiołem ziednocżyłi
[!]. SkarJedn A8v, 119, 169 [2 r.], 171, 176, 194 (30); Siodmą plagę
ſpuśćił Pan Bog ná podnieśienie laſki Moyżeſzowey w niebo/ ták
wielki grad z łyſkáwica mi [!] y z ogniem/ iáki nigdy ſłychány
niebył SkarŻyw 480, A4 marg, 299 [2 r.], 301, 393, 480 marg;
MWilkHist B; StryjKron 295 żp; A co potym X iądz K anonik zá
śiodmy dowod ſwoy przydawa. CzechEp 407, 179 [2 r.], 378, 406,
407 marg; KochFr 71; ReszPrz 87; PudłFr 25; ArtKanc M3; Biel-
Rozm 28; ActReg 7, 164; Septenus, Septem – Siodmi. Calep 970a,
970a; GostGosp 64, 65 żp; Z ſześći niebeſpiecżeńſtwá/ on [Bóg] ćię
wyſwobodźi/ A śiodme ćię nie dotknie/ bo on w to vgodźi
GrabowSet K4; Temu świętu/ okrom modlitw rozdziału śiodmego/
ſłużą modlitwy w dźień S. Anny LatHar 413, +12v, +++2v, 8, 10,
117 (25); RybGęśli A4, B4; A Gdy [Baranek, tj. Chrystus] otworzył
śiodmą pieczęć/ sſtáło ſię milczenie ná niebie/ iákoby puł godźiny.
WujNT Apoc 8/1, s. 31, Matth 22/26, s. 616 marg, 837, 838 [2 r.]
(14); Ale w śiódmych kśięgách, kędy o obronie práwá ſie znioſły,
tám ſzérzéy y dokłádniéy o tych rzeczach znaydźieſz. SarnStat 304,
421, 422, 425 żp, 482; (nagł) DROGA SIODMA. (–) Siodma drogá
twoiá byłá o moy namilſzy Pánie Iezu Kryſte/ kiedy ćię odéſłał Piłat
do onégo złośliwégo Herodá SiebRozmyśl C2, Ev, I2, M4; Po-
wodPr 75 [2 r.]; SkarKazSej 696a; KlonFlis G2v; KlonWor 9;
[Ioannes armifex [...] se obligavit d. Siracowski iuniori, Nicolao
nomine, laboraturum septenaria arma alias sziodmią sbroyą ad
proporcionem corporis sui. CracArtific 1535 nr 821].

siodmy od kogo, od czego (5): Tám był s. Auguſtyn biſkupem w
mieśćie Hiponie/ rodem z Tágáſty miáſtá/ kthory vmárł w
obegnániu od Wándálitow ſiodmego mieſiącá od oblężenia. Biel-
Kron 270; Ten Enoch był śiodmy od pierwſzych oycow ktore
śmierć zámordowáłá LeovPrzep I2v, I2v, I3; WujNT Iudae 14.

siodmy przed czym (1): Wtóry [jarmark]/ ná dźiéń święté-
go Kilianá. Trzeći/ śiódmégo dniá przed świętym Micháłem. Sarn-
Stat 1232.

siodmy po czym (7): Ewányelia Niedzyele ſyodmey po Troycy
ſwiętey/ ktorą nápiſał Márek s. w viij kápitulum. RejPos 182, 62, 62
żp; on [Mateusz] napierwſzy piſał Ewángelią ſwą ięzykiem Zy-
dowſkim śiodmego roku po w niebo wſtąpieniu Páńſkim WujNT
przedm 41, s. 542 marg; SarnStat 12; KlonKr D4v.

W połączeniu z określeniem czasu [w tym: dzień (118), rok (39),
miesiąc (33), księżyc (11), godzina (6), lato (6), wiek (5), niedziela
(4)] (222): OpecŻyw 193v; Abowiem dziewiąthy kxieżyc ieſt prawy
á ſprawiedliwy cżas porodzenia. Acżkolwiekſie przygadza y ſiod-
mego kxiężycza zlężenie: ktore bywa zdrowe dzieciątko. FalZioł V
16c, V 30 [3 r.], 93v; Potim ſiodmego lata krolowania ſwego [Alek-
sander] Egiptu dobył BielŻyw 149; LibLeg 6/160v, 10/92v, 98v;
KłosAlg A3v [2 r.]; RejJóz L6; SeklKat G [2 r.]; [Katarzyna]
myąſchkayącz v Maliſzky [...] vkradla yey zloza wnoczi o
ſzyodmey godzinye dwa worky pyenyedzi LibMal 1551/164v,
1548/138v; HistAl C3; BielKom D7; Yedni to twyerdzili/ żeby ſie
nye godziło dzyecyęcyá vcżyć zá bárzo młodych lat/ yáko cżynyą
ći/ ktorzy záraz ſkoro dzyecyę odſádzą/ ále yedno w ſiodmem lecye
GliczKsiąż I5; KrowObr 28v, 226; RejWiz A8v; Y ośiąkł [= osiadł]
Korab kxiężycá ſiodmego/ dniá dwudzieſtego ſiodmego onego
kxiężycá/ ná gorách Armeńſkich. Leop Gen 8/4; Poſtánowienie o
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ſiodmym y Miłośćiwym Lećie/ o Lichwie/ o Zniewoleniu/ y o
poimánych odkupieniu Leop Lev 25 arg, Gen 8/4, 14, Ex 20/10, 11,
Lev 14/9 (27); Y błogoſłáwił Bog dniowi ſiodmemu á poſwięcił go
BibRadz Gen 2/3, Gen 2 arg, 2/2 [2 r.], 7/10, 8/4, 14 (36); Przy-
kazał im tákież był [Pan Bóg Aaronowi i jego synom] áby ſześć lat
zyemię oráli á ſiali/ á ſiodmy rok áby odpocżynienie miáłá/ á then
rok ſiodmy/ żadne práwo/ áni długi/ áni cżynſze álbo podatki nie
miáły iść. BielKron 36, A5v, 4, 15v, 30, 31 [2 r.] (39); Hora quasi
septima, Około ſiódmy godźiny. Mącz 338d, 57b [2 r.], 69a, 295c,
362c, 500d; SienLek 60v, 188; Raczyłći to ſam Pan Bog wſzech-
mogący práwie wyráźić w Siodmym dniu Sobotnym/ v Zydow.
LeovPrzep I4v, G4 [2 r.], G4v, H, Iv, I2, I3; RejAp 86, 138v; RejPos
182, 182 żp, 242v; BiałKat 358v; BudBib Ex 20/10, 11, 24/16, Lev
14/9, 16/29 (17); BudNT Kk5v, Kk8; CzechRozm 86, 100, 141v;
ModrzBazBud ¶6v; Oczko 19v, 20; A Feſtus wroćiwſzy ſię do
domu/ záraz záchorzał/ á męcżony od cżártá/ dniá ſiodmego vmarł.
SkarŻyw 445, 4, 85 marg, 164, 182 marg, 200 marg (14); Zap-
Kościer 1582/33v, 1583/34v; StryjKron 668; ReszPrz 21; Pámiętay
w pokoiu Siodmy dźień/ ábyś świętobliwie żył weń ArtKanc M6v,
M3, M6, M6v [3 r.]; Calep 934a; wczorá śiodmey godźiny opuśćiłá
go gorączká. WujNT Ioann 4/52, przedm 41, s. 337, 504 [2 r.], 542
marg, Hebr 4/4 [2 r.], s. 837; Iákózeſmy temu obowiązkowi doſyć
vczynili/ gdyſmy śiódmégo roku po koronáciiéy náſzéy zwykłym
obyczáiem w kośćiele przyśięgę vczynili. SarnStat 12, *4v, 17,
905, 948, 1178, 1232; KlonKr D4v; Ieſt źiemiá ná wſchod ſłońcá
Indią rzekáią/ Tám kędy Pigmeowie niewielcy mieſzkáią. Ludźie ſą
ná łokieć wzwyſz/ y ták ich wiek cżeka/ Ze żaden nád śiodmy rok
żyw być nie docżeka. KmitaSpit A2; PowodPr 50 [2 r.]; SkarKaz
419a; Bo z przyrodzenia dźiatki śiodmego ſię rodzą Mieśiącá żywe/
w oſmy rády z świátá zchodzą. KlonWor 63; Bo y ták iuż ſiodmy
rok tłucżeſz ſie po ſwiecie PudłDydo B3.

W połączeniu z imieniem papieża lub władcy [w tym: imię +
siodmy (39), siodmy + imię (6)] (45): PatKaz I 11; Thę Regułę teſz
potwierdził ſiodmy Grzegorz Papieſz/ ktory był Cżarnokxiężnikiem
KrowObr 134, 37v [2 r.], 38v [2 r.], 117v, 134 [2 r.], 234v (12); IAn
ſiodmy był Papieżem dwie lecie y ſiedḿ mieſięcy BielKron 167;
Látá od národzenia Páńskiego 1309. HEnrykus ſiodmy kſiążę
Lucemburſkie/ wybran od Elektorow y od Papieżá Klementá ko-
ronowan BielKron 185v; Henryk ſiodmy Krol Angielſki/ miał dwu
ſynu BielKron 211v, 173v, 174, 175 [2 r.], 177, 187 (25); ktorey
[zgody] iáko y innych po śmierći tego Micháłá śiodmego Ceſarzá/
y tego Beká Pátryárchi/ Grekowie nie trzymáli. SkarJedn 265;
SkarŻyw 290; Fráncuzowie záś wybráli ſobie drugiego Papieżá/
ktorego Clementem ſiodmym názwáli StryjKron 457, 597; Niem-
Obr 63; z wielką pilnośćią ſtáráliſmy ſie v Naświętſzégo w Pánu
Kryſtuśie Oycá y Páná Klemenſá śiódmégo [apud … Clemen-
tem septimum JanStat 203]/ świętégo Rzymſkiégo y powſzech-
négo Kośćiołá nawysſzégo Biſkupá: áby [...] SarnStat 193; Skar-
Kaz 419a.

W charakterystycznych połączeniach: siodmy(-a, -e) alspant,
anjoł (13), artykuł wiary (2), błąd, car, cesarz, cnota, cora, czepiec,
członek, dowod, droga (2), dyjalog (2), dziesiątek rożańca, fun-
dament (2), gęśl (2), gwiazda, kacerstwo, kapitulum (kapituła) (9),
kazanie, koncylijum (2), korona, krol (2), księgi (23), list (2), mowa
(2), niebezpieczeństwo, niezgoda (2), objawienie (2), obyczaj,
owoc, pan, papież (2), pieczęć (6), piosnka, plaga (5), pokolenie,
potomek, pożytek, pręt, proroctwo, prośba (2), prześladowanie,
przyczyna (2), przykazanie (10), psalm (2), punkt, reguła, rota,
rozdział (rozdzielenie) (37), rozmowa (3), rozmyślanie, rozprawa,
sekta, słowo (2), stopień (4), synod (5), tablica, tetrarcha, trąba (4),
upominanie, urząd, wesele, wi(e)rsz (2), wywod (4), zatrąbienie,
zbor (31), znamię.

Wyrażenia: »siodma część« = jedna siódma; septima pars Vulg;
septima pars integri Cn (13): Záſię dniá trzećiego roſkazałeś [Panie
Boże] ſię zbieżeć wodam ná ſiodmą cżęść źiemie BibRadz 4.Esdr
6/42, 4.Esdr 6/47, 50, 52; Septunx. Siodma część rzeczi/ których to

częśći dwánasćie/ yedną rzecz zupełną á całą czinią Mącz 17c,
[497]c; przydayże ieſzcze k temu śiódmą część z ośmi łokiet/ á
będźieſz wſzytkiégo miéć 25 1/7 dwádźieśćiá y pięć łokiet/ y
śiódmą część łokćiá. GrzepGeom I2; bo óndźie było pięćdźieśiąt/
á tu pięćdźieśiąt y dwie śiódmé częśći. GrzepGeom I2v, H3v, H4,
I2 [2 r.].

»liczba siodma« = liczba siedem (1): Niewádźi theż tu wiedźieć
zacność liczby Siedmi/ ktorą nietylko piſmo święte [...] ále też y
piſmo onych ludźi mądrych Pogáńſkich/ ktorzy káżdą liczbę śiodmą
zá známienitą y świętą mieli v śiebie LeovPrzep H4.

»siodma [= co siódma] liczba« (1): Annus climactericus,
Podeyźrzany á niefortunny rok. Aſtrologi liczą ſiodmy á ſiodmy rok
po národzeniu aż do dziewiątego rázu/ á oſtatnia ſiodma liczba
która czini 63 latá/ yeſt nayniebezpiecznieyſza. Mącz 57b.

»siodmy w liczbie« (1): śiódmé przykazánié w liczbie/ á ná
wtóréy tablicy/ która obrząd opiſuie ku bliźniemu/ czwarté tákié
ieſt. Nie krádni. BiałKat 61.

»do siodmego razu, (za) siodmym razem, siodmy raz« =
septimum Calep, Cn; in septima vice PolAnt (4:4:1): Potym rzekł
[Eliasz] do ſługi ſwego/ Idź że teraz á wyizrzy ku Morzu/ A ták on
ſzedſzy wyizrał á powiedźiał iż nic thákiego nie baczył/ Ale mu on
rzekł/ Idź áż do ſiodmego rázu [Revertere septem vicibus]. BibRadz
3.Reg 18/43, 3.Reg 18/44; A Przyſtąpiwſzy ſie Piotr do Páná/
ſpythał go: Pánie ilekroć przećiwko mnie zgrzeſzy bráth moy/ á
mam mu odpuśćić? Ieſliże ieſth doſyć do ſiodmego rázu? RejPos
246, 246; KuczbKat 85; On go [Heliasz swego sługę] záſię drugi raz
y ſiodmi poſyłał/ By ku morzu onemu/ wſzytko ták poźirał. Aż zá
ſiodmym obacżył/ ták obłocżek máły/ Iáko wielki może być/
ludzkich nog trop cáły. HistHel C2v; Septimum – Siodmim razem.
Calep 970a; LatHar 665.

»siodmy tysiąc« = siódme tysiąclecie [szyk 3:1] (4): tákżeć też
y my wſzyſcy wierni/ thyśiącá śiodmego/ przydźiem do oney
cząſtki náſzey/ ktorą Pan Bog káżdemu wiernemu obiecáć raczył/ o
ktorey też Prorok święty mowi: Portio mea in terra viventium [Vulg
Ps 141/6]. LeovPrzep I2, G4v, H, I3.

Szereg: »siodmy a siodmy« = co siódmy (2): Septenus, Siódmy
á ſiódmy. Mącz 384b, 57b.

Zestawienia liczebnikowe (59):
~ Zestawienia bezspójnikowe (42):
Zestawienia dwuczłonowe (32):
dziesiątki, jedności (30): PatKaz III 134v; Pſalm Dwudzieſty

ſiodmy. RejPs 38v, 54, 70, 84, 96, 112v, 128v, 142v; LubPs G2v żp,
K żp, M4v żp, O2v żp, R5 żp, T3 żp; Leop Gen 8/4; A dniá
dwudźieſtego śiodmego mieſiącá wtorego/ źiemiá ſię ſtáłá práwie
ſucha. BibRadz Gen 8/14, 4.Reg 25/27 [2 r.]; BielKron 397v; Sien-
Lek 99v; RejPos 246; Cżytay w Cápitulum trzydźieſtym śiodmym/
iáki żywot Pan Bog ſuchym kośćiom onym obięcował [!] BiałKaz
D4v; ModrzBaz 63v; SkarŻyw 85 marg, 182 marg, 367 marg, 592
marg; dwudzieſtego ſiodmego dniá Mieſiącá Auguſtá Albricht
Kázimirzowic Krolem Polſkim wybran y obwołan. StryjKron 668;
OBiáſniáiąc Artykuł ſześćdźieśiąty śiodmy w rozdźiale czwartym/
o odpráwách rzeczy oſądzonych/ ták poſtánawiamy. Iż [...] Sarn-
Stat 874.

setki, jedności (2): Pſalm Setny ſiodmy. RejPs 159; LubPs
Y5 żp.

Zestawienia wieloczłonowe (10):
setki, dziesiątki, jedności (5): Pſalm Setny trzidzieſty ſiodmy

RejPs 203v, 194v, 216; LubPs cc6 żp, dd6 żp.
tysiące, setki, jedności (1): Dan w Krákowie ná Séymie Wál-

nym/ [...] Roku Bożégo/ Tyśiącnégo/ Pięćſetnégo śiodmégo/
Króleſtwá náſzégo piérwſzégo. SarnStat 948.

tysiące, dziesiątki, jedności (1): [ten nasz list] Dan wstol
cheliowſki liatha syedmy thysyanczi cztherdzieſthego syodmego
myeſzyancza aprilla oſzmegonaſthego dnya LibLeg 6/160v.

tysiące, setki, dziesiątki, jedności (3): Piſan w Loſku Mieśiącá
Sierpniá 8 dniá. Roku Tyśiącá pięć ſet śiedemdźieśiąt śiodmego.
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ModrzBazBud ¶6v; Dan w Málborku dniá dźieśiątego Mieśiącá
Czérwcá/ Roku Bożégo/ Tyśiącnégo/ Pięćſetnégo/ śiedmdźieśiątégo
śiódmégo. SarnStat 1178, 905. ~

~ Zestawienia ze spójnikami (17):
Spójnik „i” łączy (15):
Zestawienia dwuczłonowe [dziesiątki i jedności] (10): Aby ſie

piſmo napelnilo/ ktoré ieſt piſáno w żalmie dwudzieſtym ij w
ſiodmym OpecŻyw 142v; Hanc igitur oblationem/ aſz do owych
ſlow placatus accipias/ przypiſuią Lwowi pierwſzemu/ Papieżowi
tzterdzieſtemu y ſiodmemu. KrowObr 196v; Stáło ſie też roku
trzydzieſtego y ſiodmego/ po przenieſieniu á záwiedzieniu Ioáchin
Krolá Iudſkiego/ kxiężycá dwunaſtego/ dwádzieſtego y ſiodmego
dniá/ tegoſz kxiężycá Leop 4.Reg 25/27, Matth 18/22; Rozdzyał
trzydzyeſty y ſiodmy/ o rodzáiu Alexándrá wielkiego krolá Máce-
dońskiego. BielKron 122, 109, 433v; KuczbKat 85.

Potym kxiężycá wtorego/ ſiodmego y dwudzieſtego dniá kxięży-
cá/ wyſchłá ieſt ziemiá. Leop Gen 8/14.

Zestawienia wieloczłonowe [setki, dziesiątki i jedności] (5): y
poſlalyſmi then nas lyſth dokonczani pod naschą zlothą pyeczeczia
Pyſſan wKyrkyeliv. od mahmetha proroka naschego Rokv Dzye-
wyeczſetnego czterdzieſczy y ſyodmego LibLeg 10/98v, 10/92v;
wzbudził potym Dijabeł Grzegorzá ſiodmego/ Mnichá/ y Cżárno-
xiężniká złoſliwego/ Papieżá ſtho ſſeśćdzieſiątnego y ſiodmego
KrowObr 234v, 235; A ták ſam Krol [...] wyiechał z Antyochiiey
miáſtá ſwego Krolewſkiego/ roku ſto cżterdzieſtego y ſiodmego
BudBib 1.Mach 3/37.

Spójnik „a” łączy (2):
Zestawienia dwuczłonowe [dziesiątki i jedności] (2): DWu-

dźieſthego roku á ſiodmego zá pánowánia Ieroboámá Krolá Izráel-
ſkiego począł krolowáć Azáryaſz ſyn Amázyaſzá Krolá Iudſkiego.
BibRadz 4.Reg 15/1; BielKron 307. ~

a. Przy numerowaniu punktów wypowiedzi wprowadza kolejny
siódmy punkt; po siódme (22):

»siodme« [w konstrukcjach typu: naprzod (pierwe(j) a. pierwy)
... wtore ... trzecie .... siodme (7), naprzod ... po wtore ... trzecie ...
siodme (1), napirwej ... wtore ... trzecie ... siodme (1), naprzod ...
też ... trzecie ... siodme (1), pierwsza ... wtora ... trzecie .... siodme
(1), gdyż ... też ... też ... siodme (1)] (12): o ſiedḿ rzecżi [Maryja]
boga proſila. Naprzod aby [....] Wtore aby [...]. Trzecié/ aby [...].
Cżwarte/ o [...]. Piąte proſila/ ijżby [...]. Sżoſte boga proſila/ ijżby
[...]. Siodme/ ijżbỳ koſciol ij wſſytek lud ſwoy ku ſwe ſlużbie w
laſce ſwé racżyl zachowatz OpecŻyw 2, 183v; anyolom byla pyer-
uey obyauyona [Maryja] nyſz ludzyem [...] Vthore obyauyl [...]
Trzeczye tą panną obyauyl [...] Czwarte bog obyauyl ta panną [...]
pyąthe bog yą obyauyl [...] Soſte [...] tą panną bog obyauyl [...]
Syodme czaſu prorokow obyauyl bog tą panną PatKaz III 101v,
90v, 126, 130v, 132, 135v; FalZioł V 27v; WróbŻołt pp7; Ten to
Krol Ormiáńſki vproſił ſobie v tego Czamá [władcy tatarskiego]
ſiedḿ rzecży. Pierwſza/ áby [...]. Wtora/ áby [...]. Trzećie/ áby [...].
Cżwarthe áby [...]. Piąte/ áby [...]. Szoſthe/ áby [...]. Siodme/ áby
wſzytki Páńſtwá Ormiáńſkie ktore Sáráceni y Tátárowie poſiedli/
wroćił Ormiáńſkiemu Kroleſtwu BielKron 439; Naprzod tedy dáiem
im S: Symbolum [...] Po wtore [...] Trzećie. [...] Cżwarte. [...] Piąte.
[...] Szoſte. [...] Siodme. Dáiem im dekret ziednocżenia z Greki
ſkońcżonego/ y ná tym powſzechnym Zborze Floręnckim obwo-
łánego. SkarJedn 318.

~ Wyrażenie przyimkowe: »po siodme« (1): A ták [św. Paweł] o
ośmi rzeczách w tym liśćie [do Koryntian] piſze. Naprzod o [...].
Powtore/ o [...]. Potrzećie/ o [...]. Poczwarte/ o [...]. Popiąte/ o [...].
Poſzoſte o [...]. Pośiodme/ o zmartwychwſtániu. w Rozdz: 15.
Nákoniec o ſkłádziech y iáłmużnách WujNT 576. ~

»siodma« [w konstrukcjach typu: pi(e)rwsza ... wtora (a.
druga) ... trzecia .... siodma (5), naprzod ... wtora (a. druga) ...
trzecia ... siodma (2), naprzod ... potym ... trzecia ... siodma (1),
jedna ... druga ... trzecia ... siodma (1)] (9): NAuki rękoymiom ty
ſą opiſáne w Práwie. Pierwſza/ iże [...]. Wtora? Wierzyćiel [...].

Trzećia/ Ieſliby [...]. Czwarta/ Ieſli [...]. Piąta/ Wierzyćiel [...].
Szoſta/ Ieſli [...]. Syodma/ Po śmierći rękoymiego/ brzemię ręko-
iemſtwá ſpada ná dźiedźicá iego. GroicPorz r3v; RejZwierz 135;
(marg) Przycżyny ktore tego niedopuſzcżáią żeby Iezus miał być
ſynem Iozeffowym. (–) [...] Naprzod iż [...]. Wtora/ iż [...]. Trzećia/
iż [...]. Cżwarta/ iż też [...]. Piąta iż [...]. Szoſta iż [...]. Szoſta iż też
[...]. Siodma/ iż też nie mowi Ewánieliſtá żaden o Iozeffie ták/
Iozeff vrodźił Iezuſá z Máryey CzechRozm 161v; Naprzod tedy to
mowię: Iż [...]. Potym to mowię y vkázuię/ iż [...]. Trzećia/ [...]
Cżwarta/ [...] Piąta/ Iż też [...]? Sżoſtá/ Iż [...]. Siodma/ Iż [ksiądz
Powodowski] twierdźi y wyznawa/ że to náſze (iáko on zowie)
obłądzenie: [...] nie należy do żadney ſekty z onych ſtárych
CzechEp 96; Prosieli potym PP. Posłowie per modum interceſsionis
in Senatu tych rzeczy. Pierwsza aby [...] Druga [...]. Trzecia [...]
Czwarta [...]. Piąta [...]. Szosta [...]. Siodma O Zołnierze Inflantckie
aby płacą ieszcze na Electiey obiecaną mieli ActReg 26, 11; LatHar
295, 492; Naprzod tu widziemy/ iż Pan Bog/ [...]. Druga/ iż [...].
Trzećia/ iż [...]. Czwarta/ iż [...]. Piąta/ ſkąd [...]. Szoſta/ iż [...].
Siodma/ iż tá wodá byłá figurą krztu S. ktory wſzytkie duſzne
choroby vzdrawia. WujNT 323.

Cf POŁSIODMA, SAMOSIODM, SIODMOKĄTNY, SIO-
DMYDZIESIĄTY, SIODMYKROĆ, SIODMYNASTY, SIOD-
MYNAŚCIE

MN

SIODMYDZIESIĄTY (1) nm
G sg n si(o)dm(e)godzi(e)siąt(e)go.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Liczebnik porządkowy; siedemdziesiąty:
Zestawienie liczebnikowe: [uczniowie] byly trwayączy wmod-

lythwye y wpoſpolytouanyu lamanego chleba z maryą matką (yego)
yezuſouą czo ſyą o czyele bozym rozumye podluk uoyczyecha
ſyodmegodzyeſyątego ſoſtego LXXVI capitulum PatKaz III 137.

Cf SIEDMDZIESIĄTNY, SIEDMDZIESIĄTY, SIEDM-
DZIESTY

MN

SIODMYKROĆ (1) nm
Tekst nie oznacza ó; drugie o prawdopodobnie jasne (tak w

-kroć).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Liczebnik porządkowy przysłówkowy; siódmy raz: TRzećiego

dniá Márcá/ ſiodmy kroć oycowie duchowni ſiedzieli ná Koncilium
w Trydenćie BielKron 228v.

MN

SIODMYNAĆCIE cf SIODMYNAŚCIE

SIODMYNASTY (8) nm
siodmynasty (5), siodmenasty [tylko n] PatKaz III (2),

[siodminasty a. siodmynasty, siodmenasty a. siodmynasty [n]].
-o- (1), [-ó-]; a pochylone (w tym 1 r. błędne znakowanie); siod-

menasty z tekstów nie oznaczających pochyleń.
sg m N siodmynåsty (1). ◊ G siodmégonåstégo (3); -égo (1),

-(e)go (2). ◊ f N [siodm(a)nåst(a)]. ◊ n [N siodm(e)nåst(e)]. ◊ G
siodm(e)nåst(e)go PatKaz III (2), siodmegonåst(e)go Mącz (1). ◊ L
siodmymnåstym (1) RejAp, siodm(e)nåstym (1) PatKaz III.

Sł stp, Cn, Linde brak.
Liczebnik porządkowy; siedemnasty; septimus decimus PolAnt

(8): Theſz druga figura numeri wſyodmenaſtym polozenyu rozga
aaronoua to yeſt marya ktora byla ſpokolenya aaronouego [...]
zakwytla darem ducha ſzwyątego PatKaz III 94, 134, 148; y tenże
naſz Ian ſwięty w ſiodmymnáſtym kápitulum ſzyrzey nam to
wyłożył. RejAp 122; [Roźdzyeleńye śyodmenaſte o pálcu świętey
Anny JanKoszŻyw Iv; FlinsCunDzień B2; W tej wsi kmieci jest 17,
płacą po gr 6, piątynasty kmieć płaci gr 3, szostynasty, iż nie robi,
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płaci mc. 2, siodminasty kmieć płaci grzywnę jednę LustrRus I 26;
żyta z łanów 16 po kor. 4, a z siódmegonastego kor. 3. LustrWpol II
110, 76; Siodmanasta wieś Przisiersko LustrPom 177; Decimus-
sep timus il Deciosetti mus Siódmynaſty. d'ſiebenzehende. Dict
1566 D4v].

W połączeniu z określeniem czasu [w tym: dzień (3), lato (1)]
(4): Dán w Krákowie ſiodmégonáſtégo dnia Maia. ForCnRWiet Av;
MetrKor 59/77v; BibRadz Gen 7/11; praetexta toga, Nieyáki xtałt
długi ſzáty/ aż do piąt, [...] w których rádni pánowie w Rzimie też
ich ſynowie y dzieweczki áż do ſiodmegonaſtego látá ich ſtárośći
chodźili Mącz 453d.

Cf [PUŁSIODMANASTA], SIEDMNASTY, SIODMYNA-
ŚCIE

MN

SIODMYNAŚCIE, SIODMYNAĆCIE Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf SIEDMNASTY, SIODMYNASTY

[SIOJE pron
zaimek „sio” + osobowa forma czasownika „być”
A sg n sioje.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Zaimek rzeczowny wskazujący, odnoszony do czegoś dalszego,

innego, przeciwstawianego czemuś bliższemu, bardziej znanemu
(zawsze w połączeniu z „toje”), użyty wyłącznie we frazach wy-
rażających dezaprobatę dla kogoś, kto nie wyraża zdecydowanie
swego stanowiska, nie wypowiada się w sposób konkretny, komu
brak jest rzeczowej argumentacji:

Frazy: »ni toje, ni sioje« = ni tak, ni inaczej: iż kommunia
łamania chłebá [!]/ znáczy ćiáło Chryſtuſowe/ á to z onych ſłow
Páwlá ś. Chleb który łamiemy/ izáli nie ieſt kommunią ćiáła Páń-
ſkiego: á Miniſłer [!] [kalwiński, Chrząstowski] ni toie ni śioie/ co
inſzego mowi: że też y kubek ieſt kommunią krwie Pańſkiey
ŁaszczWiecz N3.

»to toje, to sioje« = to tak, to inaczej: [autor „Wieczerzy
ewanjelickiej...” do ministra kalwińskiego:] Słuchayże twoiey
Sophistiey [...]/ żeby kśięża tą liczbą żywioł Sákramentálny mieli
ludźiom wſzytkim ſzáfowáć/ którą Pan Chriſtus przy Wieczerzy
ſzáfował/ fałſz to [...]. A Miniſter złoty to toie to śioie/ iáko zá
pewną twierdźi ŁaszczWiecz F3v.]

MPi

[SIOLAK] cf SIODŁAK

[SIOŁANIN] cf [SIELANIN]

SIOŁO (13) sb n
Oba o jasne.
sg N sioło (3). ◊ [G sioła. ◊ D siołu.] ◊ A sioło (2). ◊ L siele (2).

◊ pl [N sioła.] ◊ G si(o)ł (2). ◊ [D sioł(a)m.] ◊ A sioła (4). ◊ [L
sioł(a)ch.]

Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI – XVIII w.: sioło, sieło.
Osada wiejska – miejsce osiedlenia się ludności poza zwartą

zabudową wiejską; wieś (13): LibLeg 11/102v; śioło/ to ieſtwieś [!]
poruſku MurzOrt B2v; W Pruſiech záś w Sambiey [...] y w Kur-
landſkiey ziemi chłopſtwo ſielſkie/ ktorzy ſą wſzyſcy Zmodźinowie/
[...] máią ſwoie Swięto/ ktore zowią Pergrubri ná Wioſnę/ ſkoro
śniegi zginą/ [...] tedy z kilku ſioł zſypuią słody po czwierći álbo
beczce ná piwo [...] StryjKron 160; Támże wtey przerzeczonych
Pruſow nizney ziemicy/ ktorą zowią Sudawen/ [...] chłopi Zmo-
dźinowie z Litewſkiego narodu/ [...] ſchodzą ſie cztery álbo ſześć
śioł w iedno wybieráiąc pięniądze/ chleb y inſze rzeczy/ iákoby
kolędę StryjKron 161, 712; [Zaścianku przy tem siele mórg 3/10, z
tych oddano siołu do włók mórg 1. LustrPodl 101, 103, 127, 133; A
kiedy ſie iuſz ktory [Żmudzin] ſmiertelnym czuie/ tedy według
moznośći ná beczkę álbo ná dwie piwá każe prośić przyiaćioł/ y

wſzytkich co w onym ſiele mieſzkáią/ ktorych przepraſza y żegna
StryjKron 162 (Linde), 159 (Linde); Sioło/ villa, pagus. Volck Zzz].

sioło czyje (1): Thez sluga pana Staroſti Dambrowſkj y ma
syolo popyelnyky na Czeremvſche y wſzitko ma wſwim syelie
LibLeg 11/61.

W połączeniu z nazwą sioła [w tym: ... zową sioło (1); ai poss
od n-pers (2); nazwa + sioło (3), sioło + nazwa (2)] (5): [fragment
wyliczenia] Romanowo ſzyolo po 50 ſſoly od konya, a yeſly dwa
konya thedi ſtho tholp ſſoly MetrKor 57/117v [idem] 59/277;
LibLeg 11/61; Ruſzywſzy ſye z Kołomnéy położyłeś woyſko/ So-
tów zową śioło/ Cérkieẃ świętéy Piątnice támże. KochJez B3v;
dobrá od pomięnionégo Káſztelaná Trockiégo ná Kollegium Nie-
świezkié Societatis Ieſu nádáné y fundowáné wołość Lupſką/ to ieſt
śiołá/ Tuchowice/ Swiećice/ Nowośiołki/ Rozdźiáłowice/ Zalipie-
nié/ Załuże/ Vżonkę/ Rudáwá/ cum omnibus pertinent wyzwalamy
od ſłużby źiemſkiéy woiennéy SarnStat 206; [Sioło Sannickie
LustrPodl 100; A o młynowe, 4 sioła gruntów złych: Withułthowo,
Sthok, Koryczyscza i Jachodnik, iżby jem słusznie miało być mły-
nowe odpuszczono, odesłaliśmy do łaski KJM. LustrPodl 129, 105,
127, 133].

W połączeniach szeregowych (1): á gdy rzeki wezbráły/ Siołá/
Dwory y Miáſteczká w niſkich polach leżące/ zátopiły StryjKron
345; [Summa z folwarku trczianskiego, z siół, obrębów, z zaścian-
ków [...] ku temu folwarkowi należących, czyni [...] LustrPodl 139;
A wſzedſzy do Ruſkich źieḿ/ wſzyſtki kráiny śiołá/ miáſteczká/ y
dwory Polacy palili/ plundrowáli y burzyli/ zamkom dáiąc pokoy
dla prożney zábawki. StryjKron 169 (Linde); Rus, ein Feld/ acker/
forwerg/ dorff. P. pole/ rolá/ folwárk/ wieś/ ſioło. Volck Nn2].

Zestawienie: n-loc »Stare Sioło«: STARE SZIOLO WIEŚ ku
Oliesziczom przerzeczonym należąca, dzierżawa p. Andrzeja Wa-
powskiego LustrRus II 245.]

Szeregi: »miasteczka i sioła« (1): A vżywáiąc zwycięſtwá
Ruſſacy z Litwą/ wſzyſtki kráiny Mázowieckie/ y część więtſzą
Kuiáwſkiey zięmie zburzyli/ potym [...] popaliwſzy Miáſteczká y
ſziołá z folwárkámi/ wroćili ſię bez odporu do ſwych ſtron.
StryjKron 335. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

[»sioła albo wsi«: Przeto gdy ony dwádzieśćiá y cztery tyſiące
ludzi z Litwy wypuſzczonych/ Krol po roznych puſtyniach roz-
ſádził/ tak ſię ięli roboty z pilnośćią/ iż nie tylko ſtáre puſte role
oſiedli y nápráwili/ Sed et nouas uillas in cruda radice locatus [...]
ále y ſiołá álbo wśi ná ſurowym korzęniu wyrobili StryjKron 405
(Linde). [Ponadto w połączeniu szeregowym.]]

Synonim: wieś.
MPi

SIONKA (7) sb f
sionka (7), [sienka].
Teksty nie oznaczają é oraz ó (Cn o jasne); a jasne.
sg N sionka (3), [sienka]. ◊ [G sionki, sienki. ◊ D sience. ◊ A

sienkę. ◊ I sienką.] ◊ L sionce (4), [sience]. ◊ [du A (cum nm)
sionce.]

Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.
Dem. od „sień”; atriolum Murm, BartBydg, Calep, Cn (7):

Atriolum eyn kleins vorhofflin Syonká Murm 132; BartBydg 16;
Calep 110b.

a. [Niewielkie pomieszczenie, zwykle poprzedzające właściwe
wnętrze mieszkalne lub gospodarcze, pełniące funkcje użytkowo-
komunikacyjne: Nad sklepioną broną [zamku lubowelskiego] budo-
wanie. – Na tę stronę wschód kamienny, naprzód do sionki po
prawy ręce. Z tej sionki drzwi dwoje, któremi chodzą na mur dla
straży. Z tej sionki schód na strych też murowany. [...] Item z tej
sionki izba ze wszem dostatkiem. LustrKrak I 191; A nad tą wielką
piwnicą [zbudowaną w bok od bramy zamku międzyrzeckiego]
wschód sklepisty na wtóre gmachy nad piwnicami. Pole tego
wschodu sionka sklepista, z tej sionki izba drabska LustrWpol I 13;
Przed tą izbą [znajdującą się nad bramą zamku konińskiego] sionka



98 SIOSTRASIONKA

zasklepiona, na 2 1/2 łok. wszerz, odrzwi z ciosanego kamienia
przez dzwi, okno 1 niemałe wykowane w murze LustrWpol I 34;
Przy tej piekarniej sionka murowana, szeroka na 3 łok, w niej
komin LustrWpol I 43; Sionka [...], w tyle tej sienki sernik. Lustr-
Wpol I 45; Za tym domem [tj. dworem rogozińskim] po wschodowi
wszedszy, sionka nowa w strychulce lepiona, okno 1, błona
szklana. LustrWpol I 48; Po prawej ręce z tej kownaty są drzwi po
schodku do drzewianej sienki, którą nowo na murze [zamku
wieluńskiego] zbudowano. Przeciw tej sience izdebka drzewiana
ochędożna LustrWpol I 71-72, 6, 54, 55, 102, 113; Wierzchne
gmachy tej strony [tj. zabudowania od północno-wschodniej strony
zamku bratiańskiego]: – nad tąż sienką jest sienka takoważ ze
wschodem, wzdłuż łokci 8 1/2, wszerz łokci 6. [...] Z tej sienki w
prawo także w drzewo murowana jest izdba z kominem [...]. Z tejże
sienki w lewo kownata z kominem LustrMalb I 179, 173, 180, 182;
Wedla tego rantarza jest domeczek osobno, w niem sienka, u niej
zamczyste drzwi, szorsztyn. Z tej sienki izdebka jest [...] LustrPom
188; Gmachy pierwsze tej wieże [tj. wieży mieszkalnej znajdującej
się na terenie zamku Jasieniec]. – Naprzód przeciwko wzwodowi,
gdzie wchodzą w wieżę, jest sienka przez wszystek gmach, wąska,
w której jest komin, szorsztyn za drzwiami. LustrPom 197, 192;
LustrPłoc 169, 195.

W połączeniach szeregowych: [Falibowska otrzymuje tytułem
dożywocia] We dworze izdebkę, która jest podle komnaty i 2 małe
sioncze na tyże izdebce [z] kownatką i górą, z arkierzem
InwSzlachKal 1565 nr 12; Na górze [domu] jest izdebka, sienka i
kownatka [z] szorsztynem LustrPom 82.

Szereg: »izdebka i sionka; izdebka z sienką«: Przy murze
[zamku lubowelskiego] parkan zrobiony, nasypany ziemią [...]. U
tego parkanu studnia przykryta ze wszem dostatkiem, a przy
studniej izdebka czarna i sionka. LustrKrak I 190; Tamże w gumnie
izdebka biała niedobra i sionka mała LustrWpol I 50; Podle brony
[przygródkowej zamku rogozińskiego] w lewo też znowu zrąbiono
izdebkę i sienkę ku murowi dla czeladzi zamkowej, półdaszkiem
dranicznem przykryto. LustrMalb I 171; LustrPom 192. [Ponadto w
połączeniach szeregowych.]]

b.W tłumaczeniach tekstów biblijnych (4):
α. Przedsionek świątyni jerozolimskiej, jedna z trzech głównych

części sanktuarium, przez którą wchodziło się do dwu pomieszczeń
wewnętrznych; porticus Vulg (3): A ſień wiecżſſa [pałacu Salo-
mona] byłá okrągłá/ máiąc trzy rzędy z kámieniá ćioſánego/ á ieden
rząd drzewá Cedrowego v heblowanego. Theż y w ſieni domu
Páńſkiego we wnątrz y w ſionce domowey [in porticu domus; tj. w
przedsionku „domu Pańskiego”]. Leop 3.Reg 7/12, 3.Reg 7/19.

Wyrażenie: »sionka kościelna« = porticus templi Vulg (1): Y
poſtáwił [Hiram z Tyru] te dwá ſlupy w ſionce kozćielney [!] Leop
3.Reg 7/21.

β. Dziedziniec (1):
Wyrażenie: »sionka przed ciemnicą« = vestibulum carceris

Vulg (1): Tákże wyćiągnęli Ieremiaſſá powrozmi/ y wywiedli go z
dołu/ ále zoſtał Ieremiaſz w ſionce przed ćiemnicą. Leop Ier 38/13.

Synonim: b.α. portyk.
MPi

SIOSTRA (814) sb f
-o- (67), -ó- (4); -ó- KochPieś; -o- : -ó- SarnStat (23:3); w G pl

wahania; a jasne (w tym 8 r. błędne znakowanie).
sg N siostra (176). ◊ G siostry (124). ◊ D siestrze (40). ◊ A

siostrę (140) [w tym: -e (3), -ą (1)]. ◊ I siostrą (52) [w tym: -a (2)]. ◊
N a. I siostra a. siostrą (1). ◊ L siestrze (4). ◊ V siostro (41), siostra
(1); -o : -a BudBib (3:1). ◊ pl N siostry (59). ◊ G sióstr (55),
siostr(o)w (2) [w tym: -of (1)]; sióstr : siostr(o)w ZapKościer (2:2);
~ -óstr (8) Mącz (2), OrzJan, SarnStat (5), -ostr (1) MurzNT, -(o)str
(46). ◊ D siostróm (19), siostråm (3); -åm UstPraw, RejZwierc; -óm
: -åm SarnStat (7:1); ~ -óm (4), -om (3) SarnStat (4:3), -(o)m (12).
◊ A siostry (36). ◊ I siostrami (26); -ami (20), -(a)mi (6). ◊ L

siostrach (6); -ach (5), -åch (1) GórnDworz. ◊ V siostry (24). ◊ du A
(cum nm) siestrze (5) GroicPorz gg4, BielKron 169, 179v, 261,
SkarŻyw 125.

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI – XVIII w.
1. Córka tych samych rodziców w stosunku do ich innej córki

lub syna, także córka tego samego ojca i innej matki lub tej samej
matki i innego ojca; córka bliższych lub dalszych krewnych; soror
Murm, Mymer1, BartBydg, Miech, HistAl, PolAnt, Vulg, Mącz,
Modrz, Calep, JanStat, Cn [w tym: czyja (373) – pron poss (150), G
sb i pron (147), ai poss (70), „własna” (6)] (686): Iakom ya nyeza-
byl konya szyvego poth slyachathnem Sta[nislawe]m klodzyen-
skyem gdy yechal oth szyostry swey szczkayk [lege: z Czajk] do
domv svego do klodna ZapWar [1519] nr 2245, 1542 nr 2504;
OpecŻyw 60, 68, 68v; Murm 166; (nagł) [...] O rodzaiu y
pokoleniu. (–) [...] Soror. Schueſter. Sioſtra. Mymer1 38v; TarDuch
C6v; FalZioł I 136b; Potim ſie Alexander do Babiloniej wezbrał, á
tam od ſwey ſioſtri otrut był BielŻyw 162, 105; Przed krolá
[Salomona] ſioſtrá Márchołtowá byłá wezwaná. March2 D4, D4,
D4v; Item Zyączyewy ſwoyemv ſvknya y ſſyekyerką a ſzyeſtrze
ſwey poduſchka y troye kur vkradl LibMal 1545/108; Theſz
powyada yſch zona yego przed nym powyedziala yſch od yuſch
omyenyonego kaczmarza zony ſzyą dowyedzyala yako od syoſtry,
ze [...] LibMal 1547/134v, 1544/86, 1546/109v; kthorą lekkosć [tj.
gwałt dokonany przez Sychema na córce Jakubowej, Dynie] przed
ſyny ſwemi gdy [Jakub] przełożył/ ſynowye yego Symeon á Lewi y
inſſy wſtąpiwſſy wto/ pomsćili ſie ſromoty á zelżywosći/ y ſioſtry
ſwey/ y domu ſwego GliczKsiąż C5v, B5 [2 r.]; Stára Ciotká/ ieſt
mego Dźiádá y moiey Báby śioſtrá. GroicPorz ff2v; Swieſć/ śioſtrá
Mężowá. GroicPorz gg4v, ff2v; Leop Gen 26/9, Ex 2/7; A
ziemiáńſcy ſynowie ktorych by oćiec w dobrym imieniu odumárł
dźiewkam poſágu nienaznáczywſzy/ tedy máią dáć ſioſtram poſágu
40 grzywien/ [...] A poki zá mąż niepoydą/ poty bráćia máią
oiczyznę trzymáć á ſioſtry chowáć. UstPraw B3v; RejZwierz 19v;
BibRadz Gen 12/19, 20/2, 24/30; Ceſarz krolowi puśćił Burgundią/
ieſli Syná będzie miał z śioſtrą Ceſárſką BielKron [206]; Szwán-
cżárowie poſłáli do Krolá Fráncuſkiego poſły ſwoie proſząc zátimi/
ktorzy byli w więźięniu v niego o wiárę Wáldeńſką/ prośili też o
przycżynę ktemu Krolowey Nawary śioſtry iego do Krolá BielKron
215v; [u Turków] Synowie thák z żon iáko y z dziewek [= z
niewolnic] iednákie cżąſtki máią v oycá/ tylko tho záchowuią z
ſioſtrámi/ iż dwie ſieſtrze przeciw iednemu brátu ſtáwią ná rozdział.
BielKron 261; Abowiem ſioſtrá iego [tj. Władysława I, króla
Węgier] ktora byłá zá krolem [= była żoną króla] Dálmáckim
Zelomirem/ po śmierći mężá ſwego miáłá trudnośći doſyć od
Wenetow y Grekow. BielKron 301; stą [Esterą] miał [król Kazi-
mierz] Niemierzę ſyná/ [...] ktorego w Pokrzywnicy zábito/ [...] á
dzyewki ſioſtry iego/ obroćiły ſie w żydoſtwo po mátce. BielKron
376v; Tego cżáſu [tj. w roku 1526] Kſiążęćiu Pruſkiemu Woyćie-
chowi Márgrábicowi żonę z zamorza ſioſtrę Krolá Duńſkiego
dźiſieyſzego przynieſiono BielKron 419v, 12v, 101v, 141 [3 r.],
144v, 150 [2 r.] (23); Glos, Zełẃ álbo żełwicá/ też niewiaſtká
niktórzi zową/ to yeſt/ mężowa ſioſtrá. Mącz 146d, 403b [2 r.];
mamy w kſięgách o żenie/ y o ſioſtrach Mitridatowych/ ktore mniey
ſie ſmierći bały/ niż ſam krol Mitridates. GórnDworz Y3v, Bbv [4
r.], Bb2; HistRzym 30v, 31 [4 r.], 31v, [39]v [2 r.]; Bo ácż ſamego
[Dawida] Pan Bog záchowáć racżył/ [...] ále ſynowie iego właſni
ſámi ſie pobili/ żony iego pobráli/ ſioſtry ſwoie w wielkiey
niepocżćiwośći chowáli/ ſámego s kroleſthwá wygnáli RejPos 50v;
Abowiem miłował Pan bárzo Martę y ſioſtrę iey/ y Lázárzá [Vulg
Ioann 11/5]. RejPos 352v, 306v, 352v, Ooo3v; HistLan A3v, A4 [2
r.], A4v, B, D, D2v, D3v; KuczbKat 350; RejZwierc 204v; WujJud
229; BudBib 3.Reg 11/20; BiałKaz C2v; CzechRozm 129v [2 r.],
130, 245v [2 r.]; PaprPan Hh; W ten cżás [gdy wypije się zbyt dużo
wina] niemáſz żadney roznośći miedzy przyiaćielem y nieprzy-
iaćielem/ miedzy żoną y śioſtrą. ModrzBaz 52; Cżemu wedle práwá
Polſkiego máiętność brátá zmárłego śieſtrze żywey odeymuią/ á táż
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máiętnośc [!] práwem Mázowieckim bywa przyſądzoná? ModrzBaz
100; Y ſzedwſzy [św. Antoni Pustelnik] do domu/ śioſtrę opá-
trzywſzy/ y przyiaćiołom odlećiwſzy: máiętność ſwoię wſzytkę ná
vbogie rosſzáfował SkarŻyw 55; á one dwie śieſtrze [tj. Krystę i
Kalistę] kazał [Saprycjusz] w koćieł roſpalony ogniem wrzućić.
SkarŻyw 125; A dniá trzećiego vyrzał S. Benedict duſzę śioſtry
ſwey [tj. św. Scholastyki] ná powietrzu w niebo nieśioną z wielką
chwałą. SkarŻyw 252; A widząc [Adam i Ewa] iſz Kajm vćiekł od
nich y z żoną ſwoią śioſtrą iedną/ ktora mu náznáczona byłá/ á oni
ośieroceni zoſtáli [...] SkarŻyw 263; ſynowie iego [Jakuba, Symeon
i Lewi] bárzo o śioſtrę rozgniewáni/ iſz ſię ták ſproſna rzecż ſtáła
nád śioſtrą ich [tj. syn księcia miasta Sychem dopuścił się na niej
gwałtu]/ ná zdrádzie zmowili ſię z onym kśiążęćiem: iſz inacżey
śioſtry niedamy/ iedno aſz ſię wſzjſcy z ludem wáſzym płći męſkiey
obrzeżećie SkarŻyw 348; Gdy ſię zſtał [św. Epifaniusz] táiemnic
Boſkich y z ſioſtrą vcżeśnikiem: wroćiwſzy ſię do domu/ śioſtrę dał
do klaſztoru/ á wſzytkę máiętność ná vbogie rozproſzył SkarŻyw
452; [rodzice Mojżesza] z żáłośćią wielką vpletli zrogoża cżołnek/
[...] y włożjli weń zwielkim ſmutkiem ſwym pięknego ſynacżká/ y
puśćili po rzece. á śioſtrę iego poſłali/ áby zdáleká pátrzyłá/ co ſię
dziać z dziećięćiem będzie [Vulg Ex 2/4]. SkarŻyw 478, 125, [197],
200 [2 r.], 348, 452 [3 r.], 478, 567; KochTr 26; StryjKron 61;
CzechEp 423; a czo ſzyę tyczyę o Ruchna Matczynyę tę trzi
szyoſtri wrowny dzal braly ZapKościer 1585/61; panowye stawy-
czy [...] slubuyą pokoy ot Syoſtrow Swoych ZapKościer 1595/89,
1584/45v, 1586/63v, 1587/72, 1588/75v, 76, 1595/89; Słuſzniey
tedy by dziewká w dobrách dziedzicżyłá/ Sioſtrá brátu trzećią cżęść
dobr ſwych wydzieliłá. BielSjem 21, 21; ActReg 85 [2 r.]; Calep
993b; Tá [Anna Jagiellonka] oycá/ brátá/ mężá opłákawſzy/ Trzech
wielkich Krolow/ y śioſtr poſtradawſzy/ To zá poćiechy wſzyſtkie
ſobie licży/ Ze Zygmuntowi Bog korony życży. GrochKal 21;
Pozdrowćie Philologá y Iulią/ Nereuſzá y śioſtrę iego/ y Olimpiádę/
y wſzytki święte ktorzy z nimi ſą.WujNT Rom 16/15, Ioann 11/3; O
nienáznáczenié poſagu od bráćiéy śioſtróm odumárłym, Forum w
Grodźie właſnie. w Conſtit. [...] SarnStat 510; ZWykło czynić
wątpliwość poſáżenié śióſtr/ których oycowie odumiéráią/ nie
znáczywſzy im poſágu: przetóż poſtánawiamy/ áby śióſtróm/ któ-
rymby oycowie zapiſem [...] zá żywotá ſwégo poſágu nie názná-
czyli/ bráćia piérwéy niż rok po śmiérći oycowſkiéy wynidźie/ byli
powinni [...] náznáczyć poſági SarnStat 590; A bráćia będą powinni
po śmierći oycowſkiéy w domu vczćiwé wychowánié śioſtróm
dáwáć SarnStat 590; A ieſli bráćia ſtryieczni tákowé dźiedźictwá
[tj. majętność pozostałą po śmierci rycerza czy szlachcica mają-
cego wyłącznie córki] zechcą otrzymáć: Rycérſtwo [...] przerze-
czoné dźiedźićtwá niech ſzácuią: á oddánia ſzácunku tákowégo
przerzeczeni bráćia ſtryieczni śioſtrom w roku gotowémi pie-
niądzmi [...]/ ſą powinni zápłáćić. SarnStat 635, 534, 590 [3 r.],
599, 635 żp, 635 [4 r.] (20); Wſtyd, dobre wychowánie, tudzieſz
vrodzenie Vczciwe sioſtry twoiey, drożſze v mnie niżli Pieniądze z
máiętnością CiekPotr 52; y wiedz o tym, że ia tobie sioſtry Niedam
zá praczkę, álbo zá Náſtkę z przedmieścia. CiekPotr 54, 22, 39, 40,
44, 54 [2 r.]; Wſzakoż przedſię iey ſioſtrá [tj. siostra Dydony, Anna]
wrychle obacżyłá/ Iże [Dydona] do Eneaſzá ſwe ſerce ſkłoniłá. A
potym też záś ſámá/ gdy ſioſtry wezwáłá/ Ná ſie to dobrowolnie
niebogá wyznáłá. PudłDydo A3-A3v; A ſioſtrá [Dydony, Anna] tám
przyſzedſzy tedyż obacżyłá/ Ze ſie Dydo nieſzcżęſna ſwą ręką
zábiłá. PudłDydo [B6]; ZbylPrzyg A2v.

[siostra komu: Nie rzékł tego Abráhám áby twiérdźił/ iż Sará
żóná iego/ miáłá bydź rodzoną śioſtrą iemu: Ale áby vkazał że [...]
WujBib 24.]

W połączeniu z imieniem i/lub nazwiskiem [w tym dodatkowo: z
określeniem więzów pokrewieństwa lub/i powinowactwa łączących
siostrę z innymi członkami rodziny (34), z określeniem piastowanej
godności (12); siostra imieniem (a. przezwiskiem) ... (8), siostra,
ktore było imię ... (1), siostra, ktorą zwano ... (1), siostra imię
własne miała ... (1); siostra + imię (i/lub nazwisko) (106), imię (i

nazwisko) + siostra (99)] (205): Iako ya tho vyem ysze malgorzetha
nyemyala Ranczycz pokoyv oth syostri anny y oth dzyeczy
katharzyny. ZapWar 1507 nr 1972; yshem ya nyenasheth nadom
slyachathney anny shony Nyegdy slyachathnego Maczyeya vylko-
wyskyego [...] shyestrzy [!] swoyey rodzoney anym yey zadal
trzech ranu ZapWar 1521 nr 2272; Item o pyethnasczie kop grossy
ktore daly rodzoney syestrze Catharzinye Piorunowskyey s pospo-
lithego domv a yz nyezna Stanyslaw thak bycz w swym zapissye
oth syostry Pyorunowskiey ma przisyącz w pierwsse roky Blonskye
yz nyeprzipisal thich pieniędzy. ZapWar 1550 nr 2666, 1503 nr
1944, 1507 nr 1972 [2 r.], [1519] nr 2244, 1520 nr 2243, 1521 nr
2266, 1522 nr 2268; a ta [tj. Marta] miala ſioſtrę/ ktoré bylo ijmię
Mariá/ przezwiſkiem Magdalena/ ktorá ſiedzątz v nog milégo Iezuſa
ſluchala ſlow iego [Vulg Luc 10/39] OpecŻyw 60, 40v, 44v, 67v,
73v; Tedy Márchołt opuſćiwſſy krola [Salomona] ſkwápienim bie-
żał do ſwey ſioſtry imieniem Fudázy March2 D3, D4, D4v; Miech-
Glab 55; [Tatarzy] Zacharcze [wzięli] bratha ymyenyem kvzme a
ſyoſtre Volde LibLeg 11/101v; LibMal 1544/86, 1547/137v; Pyoſn-
ká pierwſza Moiżeſzá mężá Bożego/ y Máriey ſioſtry Aaronowey/
gdy ſuchemi nogámi przeſzli przez pośrzodek morzá LubPs gg2v;
Ezau wziął żony z corek Chánááńſkich: Adę [...]/ y Oolibamę [...]:
y Báſemáth corkę Iſmáhelową/ śioſtrę Nabáiothowę. Leop Gen
36/3; Imioná tedy ſynow Iſráelſkich kthorzy weſzli do Egyptu/ te ſą.
[...] Synowie Aſer: Iemná/ Iezua/ Iezui/ y Berya. I Sará ſioſtrá gich.
Leop Gen 46/17; Tá [Jokebed] vrodziłá Amrámowi mężowi ſwemu
ſyny Aaroná/ Moizeſſá/ y ſioſtrę ich Máryą. Leop Num 26/59; Tedy
Ioſábá ſioſtrá Ochoſiaſſowá wlaſná dziewká [= córka] Krolá Iorám/
porwawſſy Ioaſa ſyná Ochoſyaſſowego/ vkrádłá go z poſrzodku
ſynow Krolewſkich ktore zábijano [...]: y ſkryłá go prżed Atalią
Leop 4.Reg 11/2 [przekład tego samego tekstu CzechRozm 152],
Gen 36/22, Luc 10/39, Ioann 19/25; Y nie mowił Abſálom z
Amnonem áni źle áni dobrze/ ábowiem go miał w nienawiśći/
przeto że zgwałćił Thámár ſioſtrę iego. BibRadz 2.Reg 13/22, Gen
4/22, 24/30, 36/3, Num 26/59, 2.Reg 13/32, 1.Par 7/32, Luc 10/39;
A ták látá piętnaſtego od ſtworzenia ich [tj. Adama i Ewy] vrodził
ſie im pirwſzy ſyn Kain s ſioſtrą Kálmáną bliźniętá/ s ktorą ſie
potym oddał w małżeńſtwo BielKron 2v; Y przyſzli zá wielką pracą
do Kades puſzcżey Syn [...]. A tám Mária Aaronowá y Moiżeſzowá
ſioſtrá vmarłá [cf Vulg Num 20/1] BielKron 41v; Ten [Sycheus] miał
wielkie ſkárby po oycu [...]. Dla tego Pigmáleon iego też krewny
przyiaciel/ dał mu ſioſtrę ſwoię Dydo/ imię właſne miáłá Eliſſá krolá
Fenickiego corá/ [...] zá małżonkę BielKron 75; [Atalia] dáłá pobić
wſzytek narod krolá Dawidá [...]. Ale s przeyrzenia Boſkiego
záchowáłá dzyeciątko máłe y z mámką corá iey Iozabel/ ſioſtrá
Ochozyaſzowá/ ciotká tego dzyecięciá BielKron 86v; Zoe y
Theodorá ſioſtry/ zdáło ſie pánom Greckim wybráć ná páńſtwo
białe głowy/ á ták dwie ſieſtrze wybráli byli. BielKron 169; Tegoż
roku [tj. w roku 1525] ſtáło ſie inſze poſtánowienie przełożeńſtwá
Pruſkiey źiemie/ gdy Woyćiech z Brándeburgu miſtrz zákonu
Pánny Máryey z Niemiec [...] zrzućiwſzy vbior zakonny/ żonę poiął
Dorotyą krolá Duńſkiego śioſtrę BielKron 203v; Gdy był w
Hiſzpániey w więźieniu krol Fráncuſki [...] y iego śioſtrá Márgaretá
w dowá [!]/ poſłáni byli poſłowie o wyzwoleniu ich doHiſzpániey
[!]/ ále nic nie z iednáli [!] BielKron 204; [król Henryk VIII]
Náwiedzion od ſwoich Biſkupow/ cżęśćią też dla żony/ ktorą miał
wolą poiąć/ Annę ſioſtrę Kliueńſkiego kſiążęćiá [tj. Wilhelma Bo-
gatego] bárzo cudną/ y poiął/ ále ſnią niedługo był. BielKron 217v;
[papież Paweł III] przez śioſtrę Iulią Alexándrowę [tj. papieża
Aleksandra VI] Nałożnicę/ ná Kárdynálſtwo przyſzedł BielKron
234; wſzákże máią [mieszkańcy Etiopii] wyſep známienithy wiel-
kiey żywnośći/ [...] rzecżony Meroe/ niegdy Sabá zwany/ ále
Kámbiſes Krol ná pámiątkę śioſtry Meroe ták ij kazał zwáć
BielKron 271; Mátká zaſię krolá Wacſłáwá rzecżona Kunhutha
ſioſtra [!] Grifiny krolowey Polſkiey Leſzkowey cżarney/ thá byłá
poięłá z miłośći Zawiſzę páchołká kraſnego ále vbogiego. BielKron
326; Od tego cżáſu [tj. od zjazdu w roku 1515] daná Lodwigowi
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ſynowi krolá Węgierſkiego małżonká wnucżká Ceſárſka Mária
Filipowá corá á Ferdynándowá ſioſtra [!] á Ferdynándowi kſiążęćiu
Rákuſkiemu Anná ſioſtrá Lodwigowá. BielKron 328; [Bolesław
Śmiały] ćiągnął do Cżech/ ále Wráćiſław [książę czeski] vchodził
go iednánim/ y wźiął zá żonę ſioſtrę Boleſłáwowę imieniem Swá-
tochnę/ Cżechowie zową Swátáwarz. BielKron 347v; poiął wtorą
żonę Herman Zofonią álbo Zofią wdowę po krolu Węgierſkim
Sálomonie/ Ceſárzá Henriká cżwartego ſioſtrę/ z ktorą miał pothym
trzy dziewki. BielKron 349; [Bolesław Krzywousty] Rozdzielił zá
żywotá ſyny ſwoie/ ſtárſzemu Włádziſłáwowi kthorego miał z Ruſ-
ką/ źiemię Krákowſką [...]. Kriſpuſowi záſię ktorego miał z Adleydą
ſioſtrą Ceſárſką/ Mázowſze/ Dobrzyń/ Kuiáwy. [...] BielKron 354;
Lathá 1268. Solomá Hálicka kſiężná vmárłá/ ſioſtra [!] Pudykowá/
ktora byłá Kſięnią w klaſztorze Záwichośćie á pothym w Skále
BielKron 363; W then cżás [tj. w czasie najazdu tatarskiego na
przełomie lat 1287 i 1288] Kunegundis żoná Boleſłáwá wſtydli-
wego y z ſioſtrą Konſtáncią [św. Kunegunda i Konstancja były
rodzonymi siostrami] y z ſiedmiądzieſiąt pánien z klaſztorá Są-
deckiego ná gorę Pieniny vćiekłá y z innemi kápłany BielKron
365v; Látá 1453. Smowiona ieſt Káźimierzowi Krolowi przes poſły
[...] małżonká Elżbietá corá Albrechtá Krolá Rzymſkiego/ [...]
ſioſtrá Ládźiſłáwá młodego Krolá Węgierſkiego BielKron 391;
Tegoż roku [tj. w roku 1506] Wáłáſki Woiewodá Bogdan iednooki/
poſłał w dzyewoſłębſtwie do krolá Alexándrá/ proſząc by mu byłá
krolewná Elżbietá ſioſthra [!] iego daná zá małżonkę BielKron
402v; Tego też cżáſu [tj. w roku 1515] Frederyk Legnickie Kſiążę
poſłał w dzyewoſłębſtwie do krolá Zygmuntá [Starego]/ Ianá
Turzego [...] o krolewnę Elżbietę krolewſką ſioſtrę. BielKron 415,
15, 15v, 28 [2 r.], 31, 70 (74); Pięknie Hiſtoria mowi o żenie
Márkántoniego/ á ſieſtrze Auguſtowey Oktáwiey GórnDworz Y2v;
RejPos [310], 352v, Ooov [2 r.]; RejZwierc 273v; BudBib Gen
25/20, 36/22, Ex 15/20, 2.Reg 13/22, 32 (8); BiałKaz C3;
CzechRozm 152, 243 [2 r.], *4v; ModrzBaz 55; Miał [św. Benedykt
z Nursji] śioſtrę ś. Scholaſtikę od młodośći ſwey ná wiecżną
cżyſtość y ſłuſzbę Bożą oddáną SkarŻyw 252; y gdy ſię [mieszkańcy
miasta Sychem] porzezáli/ dniá trzećiego ktorego nawiętſzy bol
wránie ieſt/ Symeon y Lewi bráćia Dyny/ [...] pomordowáli wſzytki
męże/ y kśiążę y ſyna iego zábili/ y śioſtrę ſwoię Dynę wzięli [Vulg
Gen 34/26]. SkarŻyw 348 [przekład tego samego tekstu BielKron
15v], 125, 252 marg, 385, 483, 518; A iako tęnze Bartoſz powinięn
iest posagu doplaćić śieſtrze swoiey do Goliubia Marćie Szoltiſce.
ZapKościer 1579/3v; Przed prawem naſzim Miaſta Kosćierziny [...]
Stanąwſzy oblicznie Opatrzny Woćiech Mikula ządal ieſt pisania
kupu ktory ma zwyzei napiſanemi iako Pawlem Sadochem i ſioſtrą
Sadochowną o dom [...] za Summę [...] ZapKościer 1580/16v; Acta
Ieorgi sdunowſki Cum sorore sua Sophia [...] Stalo ſzyę przet Pra-
wyem naſzym, yſz slachetna Zophia Koſznyczka: a zyoſtra sdu-
nowſkyego a zona nyegdy Iakuba Kleczka Koſznyczſkego [...] Zap-
Kościer 1585/56v, 1581/21v [3 r.], 1582/28v, 30v [2 r.], 1584/45,
45v (22); Tegoż roku 1339. Kázimierzowi Krolowi Polſkiemu
Małżonká vmárłá Krolowa Anná Litewká Corká Gediminowá/ á
Sioſtrá Olgerdowá y Kieyſtutowá. StryjKron 427; Przeto ná
Károluſſá Krolá Węgierſkiego Swagrá ſwoiego/ ktory miał Sioſtrę
iego Annę Krolewnę Polſką zá ſobą/ wſzyſtkich wotá y zdánia záraz
Kázimierz obroćił StryjKron 427; Ktory [Stefan, wojewoda sied-
miogrodzki] tego roku ktorego tę náſzę Kronikę kończymy 1579. z
Krolową Anną práwnuczką Iágełową Corką Sigmuntá Krolá/ á
Sioſtrą Sigmuntá Auguſtá ſzczęſliwie pánuie. StryjKron 452;
[Ludwik Węgierski] z Krákowá zárázem ſię do Węger wroćił/
Mátkę ſwoię Heliżbietę Polkę/ Sioſtrę nieboſzczyká Kázimierzá
Krolá/ Gubernatorką ná ſwym mieyſcu w Polſzcze zoſtáwiwſzy
StryjKron 452, 115 [3 r.], [150] [2 r.], 275 [2 r.], 547; ktory
[Adulfus] Rzymá dobył/ y on podwroćić chćiał. Lecż ſię wżdy od
tego pohámował/ vbłagány prośbámi Plácidy żony ſwey/ Hono-
ryuſzowey śioſtry CzechEp 378; która mu [Aleksandrowi Mace-
dońskiemu] w té ſłowá odpowiedźiáłá: Ieſtem Timoklia/ śioſtrá

Theágenowá/ który niedawno zwiódſzy bitwę zwámi/ o wolność
wſzytkiéy Gréciiéy ieſt zábit KochWz 141; Anna czorka Sigmunta
ſtarego/ ſioſtra Auguſtowa/ Krolowa dziſieiſza [...] PaprUp D, Dv;
10 [lipca] b Siedmi bráćiey męcżen nikow y Rufiny z Sekundą
(śioſtr pán ien męcż ennicżek. LatHar [++4]; 9 [grudnia] g
Gorgoniey/ śioſtry ś. Grzegorzá Názyán ſkiego. LatHar ++6v; A
ſtałá v krzyżá P. Iezuſowego Mátká iego/ y śioſtrá mátki iego/
Márya (żoná) Kleofáſowá/ y Márya Mágdálená [Vulg Ioann 19/25].
LatHar 735, [++2]v, [++4]; Lecz Ieſus miłował Marthę/ y śioſtrę
iey Márią y Lázárzá. WujNT Ioann 11/5, s. 195, 227, Luc 10/39,
Ioann 11/1, s. 350 marg (9); WysKaz [29]; [[zakończenie listu do
Zygmunta Augusta] W aszej K rolewskiej M iłoś ci powolne
sługi, siostry a sieroty Zofia, Anna, Katarzyna. Krolowi Jego
Miłości polskiemu a bratu naszemu miłościwemu. ListyPol II
1548/190, II 1549/332; Tedy rzekł do niego [do Jonadaba] Amnon:
Miłuię Thámár ſioſtrę bráthá mego Abſaloná. [Tamar była rodzoną
siostrą Absaloma, a przyrodnią siostrą Amnona.] Leop 2.Reg 13/4,
2.Reg 13 arg, 1; BrantKaz A3; WujBib 2.Reg 13/1]. Cf Wyrażenia
przyimkowe.

Z dodatkowym określeniem wskazującym na wspólne pocho-
dzenie z pozostałym rodzeństwem (4): BudBib Ez 22/11; Lawras też
álbo Romunt Syn Troydenow w Monaſterze Lawraſzowie [...]
żywota [...] ſzczęſliwie dokonał. A Sioſtrá iego Corká Troydenowá
[...] Boleſławowi Xiążęćiu Mázowieckiemu (Synowi onego Xią-
żęćiá Semowitá/ ktorego Swarno Ruſki Kniáź ſciął) w Małżeńſtwo
byłá oddána StryjKron 365, 170; [Y ieden káżdy z żoną bliźniego
ſwego obrzydność broił/ y Swiekier niewiáſtkę [= synową] ſwą
plugáwił [...]/ bráth ſioſtrę ſwą/ dziewkę [= córkę] oycá ſwego

[sororem suam filiam patris sui]/ gwałćił w tobie [Jeruzalem]. Leop
Ez 22/11].

~ O siostrze przyrodniej (1): Przeklęty łożący ſię z ſioſtrą ſwą/
zcorką [!] oycá ſwego/ álbo zcorką [!] mátki ſwey [cum sorore sua,
filia patris sui, vel filia matris suae] BudBib Deut 27/22; [Leop
Deut 27/22; Ktobykolwiek poiął śioſtrę ſwą/ córkę oycá ſwego/ ábo
córkę mátki ſwéy [sororem suam filiam patris sui vel filiam matris
suae]/ y vyźrzałby ſromotę iéy/ y onáby widźiáłá ſromotę brátá
ſwego [...]: zábići będą przed oczymá ludu ſwego WujBib Lev
20/17, Deut 27/22]. Cf [»siostra z (a. od) ojca abo (z (a. od))
matki«]. ~

W połączeniach szeregowych (41): O Sudnyo [!] oplwyta
wyecznego myloſyerdzya vdzyel ſwey laſky oplwytey wſſitkym
wyernim duſſam [...] a ſwlaſcza duſſam. oyca mego matky moyey.
bracyey ſyoſtr ij wſſitkych przijacyol mogych BierRaj 20v; Tam [do
Nazaretu] gdy przydz mieli [Najświętsza Panna z Dzieciątkiem i
św. Józefem]/ dowiedziáwſſy ſie matka iey/ ſioſtry/ ij ijnſſy przy-
iaciele/ naprzeciw ijm z wielkim weſelim wyſſli OpecŻyw 31; Sekl-
Kat L4; [Chrystus powiedział:] Kto miłuie oica/ matkę/ bracią/
ſioſtry/ ſyny/ corki/ krewné/ domy/ rolé i inſze rzeczy/ więcyi niſzli
mnie/ nieſt [!] godźien mnie MurzHist S; KIedy żoná ktorego
kolwie Mieſzczániná z świátá zeydźie/ zoſtáwiwſzy dźieći [...]:
Thedy wſzytek Grat y ſczebrzuch [...]/ ná żadnego inſzego/ iedno ná
Mężá y dźieći iey [...] ma przyſłuſzeć/ wſzytki inſze tey vmárłey
przyiaćiele/ śioſtry/ y bliſzſze oddaláiąc. GroicPorz gg3; KTo by
zábił Oycá/ Mátkę/ Syná/ Dźiádá/ Bábę/ Brátá/ Syoſtrę/ Krewnego
ſwego/ álbo by do tego iáką przyczynę dał: Táki [...] GroicPorz
ll2v; KrowObr 140, 140v [2 r.]; Przez wſſyſtek cżás poświęcenia
ſwego [tj. w czasie zachowywania ślubu nazireatu, nazirejczyk]/ do
vmárłego niepoydzie/ áni będzie ná pogrzebie Oycá/ Mátki/ Brátá/ y
Sioſtry/ áby ſie nieſpługáwił Leop Num 6/7, Luc 14/26; BibRadz Ez
44/25; A wſzytko v nich [u mieszkańców jednej z krain Nowego
Świata] ſpolna rzecż ták żoná/ dźiewká [= córka]/ máć/ ſioſtrá
BielKron 445, 124v, 145; [pan Kostka rzekł:] tegom ia pewien/ iż
mi w. m. pánie Boiánowſki nie vkażeſz męſzcżyzny iednego z
oſobnemi przymioty/ ábym ia hnet w. m. żony/ dziewki [= córki]/
ſioſtry/ ábo powinowáthey iákiey iego/ iemu rowney/ ábo ieſzcże
oſobnieyſzey niż on/ nie vkazał GórnDworz Y2; RejZwierc 147v;
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BudBib Ez 22/11; W Blámoncie ſioſtrá z mátką/ s płácżem go
[Henryka Walezego] żegnáły/ Y Brát Kſiążę StryjWjaz A4v;
CzechRozm 227, 241v; Ktory [tj. Jezus] gdyby cżłowiekiem nie
był/ tedyby ſię z cżłowieká nie rodźił [...]. Aniby oycá cżłowieká
Dawidá/ áni mátki/ áni bráćiey/ áni śioſtr ludźi prawdźiwych miał.
CzechEp 308, 260; y slubowal przet prawyem naſzym ten vczywy
pawyel pokoy wyeczny ot syoſtry swey y myeſza y hardeky y ot
potunkow ych y ot swych yako vczywemu Marczinowy Kar-
waykowy. y Malſzonczye yego ZapKościer 1586/63v, 1586/69;
Bądź pozdrowioná naświętſza duſzo Páná náſzego Iezuſá/ ná krzyżu
dla nas w ręce Oycowſkie oddána. Przy tym oddániu ia tobie dźiś j
záwżdy polecam [...] duſzę rodźicow/ bráćiey/ śioſtr/ y wſzytkich
przyiaćioł y nieprzyiaćioł moich LatHar 267, 276; Y wſzelki
ktoryby opuśćił dom/ ábo bráćią/ ábo ſioſtry/ ábo oycá/ ábo mátkę/
ábo żonę/ ábo ſyny/ ábo role dla imięniá mego: tyle ſtokroć
weźmie/ y żywot wieczny odźierży. WujNT Matth 19/29 [przekład
tego samego tekstu KrowObr 140, 140v], Mar 10/29, Luc 14/26,
1.Tim 5/2; iż [Piotr] zbroyną ręką ná dom mu [tj. Janowi] náſzedł: y
wtym naſzćiu mátkę/ álbo śioſtrę/ álbo żonę/ álbo téż dźiéwkę
[= córkę] mu ránił SarnStat 505; Brátá kto zábiie álbo Oycá, álbo
śioſtrę [Fratricidae, Parricidae, Sororicidae JanStat 563], tákowy
nie ma ſpadków bráć po zábitych, y ma bydz czći odſądzón.
SarnStat 595 [idem 609]; wſzákże iż niektórzy iáko nieprzyiaćiele
właſnéy krwie y poczćiwośći ſwéy/ nie boiąc ſie kaźni tákowégo
Práwá/ bráćią/ śioſtry/ y inſzé powinowáté ſwé zábiiáią [...]
SarnStat 595 [idem 609], 609 [2 r.], 988, 1172; Tedy Anyołowie
vczynią [...] rozdźiał: [...] Wyłączą [...] złe od ſpráwiedliwych. O
iáki tám rozdźiał będźie/ mátki od ſyná/ ſyná od oycá/ brátá od
brátá/ śioſtry od śioſtry? SkarKaz 6b, 352a; [Leop Ez 22/11].

W porównaniach (2): [Didimus opisuje Aleksandrowi obyczaje
ludu bragmańskiego] Tho Morze iáko ſwoię ſioſthrę miłuiemy
HistAl I7v; STárſzego nie fukay: ále iáko oycá nápominay:
młodſze/ iáko bráćią: Stárſze niewiáſty, iáko mátki: młodſze/ iáko
śioſtry z wſzeláką czyſtośćią.WujNT 1.Tim 5/2.

W charakterystycznych połączeniach: siostra(-y) barzo cudna,
dorosła, odumarłe [= osierocone], barzo piękna, uboga, umarła
(zmarła) (2), żywa; siostra niepospolitej cnoty, niepospolitej cud-
ności, cudnego urodzenia; siostra(-y) baby, brata, cesarza (ce-
sarska) (15), dziada, dziecięcia (2), kasztelana, kniazia, krola
(krolewska) (10), krolowej (2), książęcia (4), księżniej, lantgrafowa,
mężowa (3), nieboszki, pana(-ow) (3), pradziada, starosty, szla-
checkie, umarłego(-ej) (2), wnukow cesarza, żon(y) (4); siostra
pojęła [kogo], umarła (2); siostra(-y) na służbę Bożą (a. na wieczną
czystość) oddana, mają być wyposażone (2); dusza(-e) siostry
(siostr) (5), imienie, łono, pogrzeb, posażenie (5), sierostwo, sro-
mota, urodzenie uczciwe, wstyd [= skromność], dobre wychowanie,
zelżywość, zgwałcenie; (po)mścić się (zelżywości, sromoty) siostry
(siostr) (6), odumierać (2), postradać [= utracić przez śmierć],
rozmiłować się; na siostry żądanie; siostrom (siestrze) da(wa)ć
krolestwo (w moc ojczyznę, posag) (3), dawać pomoc, uczciwe
wychowanie dawać (2), posagu nie naznaczyć (nienaznaczenie) (3),
majętność odejmować, nie przepuszczać [= nie traktować pobłażli-
wie], wesele sprawować (chcieć sprawić) (2), gwałt uczynić, na
posag wydać, zachować się, posag zapłacić, (na)znaczyć posag (4);
siostrę(-y) chować [= utrzymywać], niepoczciwie (w wielkiej
niepoczciwości) chować (2), dać do klasztoru, dziewosłębić [komu],
(z)gwałcić (7), mieć w nienawiści (2), w poczestności wielkiej mieć,
miłować (4), przyjaciołom odlecić, odnieść, opatrzyć, opuścić (5),
hańbami pomazać, poruczać (poruczyć) [komu] (3), posażyć,
rozgniewać, uniżać, u siebie ważyć, wypędzić, wziąć (2), zabi(ja)ć
(9), żywić; posłać w dziewosłębstwie [do kogo] o [czyją] siostrę; z
siostrami(-ą) obcować (2), nierządny uczynek popełnić, przebywać,
spać, niewstydliwie się w uczynkach przyrodzonych sprawować;
łożący się z siostrą swą.

Fraza: »siostra szła (a. jeszcze nie szła) za mąż; siostry za mąż
chciano« (2;1): Iako syostra moya slyachatna helisbyetha slya za

masch przes volyey moyey [...] a nye upomynala szya vmnye
czasczy swey ZapWar [1519] nr 2244; Też Kápłan nie wnidźie do
człowieká vmárłego/ áby ſię pomázáć miał/ iedno tylko do
[zmarłego] oycá/ do mátki/ do ſyná/ do corki/ do brátá/ y do śioſtry/
ktoraby zá mąż ieſzcze nieſzłá [ad sororem, quae non fuerit viro]
BibRadz Ez 44/25; Byłá y pánná śioſtrá vtrátniká tego, Tey zá mąż
chciąno, ále poſágu nie było. CiekPotr 2.

Zwroty: »da(wa)ć (a. oddać, a. wydać) ([komu]) siostrę (swoję
(a. swą)) za małżonkę (a. za żonę), w małżeństwo; siostra [czyja]
[komu] za małżonkę, w małżeństwo (była) (od)dana; wydać siostrę
za mąż; siostrę (swoję) dać ([komu a. za kogo])« = dare uxorem
sororem PolAnt [szyk zmienny] (10:4;1:2;3;7): [Baldwin IV Trę-
dowaty] Zony żadney nie miał/ [...] ále dwie ſieſtrze miał/ ktorą z
nich Sybillę dał Gwilelmowi Márſzałkowi Montyferaty/ s ktorym
miáłá ſyná Bálduiná piątego/ á drugą Ráymundowi Trypolitáń-
ſkiemu. BielKron 179v; Tegoż roku Delfin ſyn krolá Fráncuſkiego
Fráńćiſzká ſtárſzy vmárł [...]. A ſioſtrá iego Mágdálená daná w
małżeńſtwo Szkockiemu krolewicowi Iákubowi. BielKron 191; Ale
iż żądano przed thym krolá Polſkiego [Bolesława Śmiałego] o
ſioſtrę Swiętochnę áby ią dał zá małżonkę Wrátyſłáwowi [księciu
czeskiemu]/ przetho [...] BielKron 324, 75, 78v, 101v, 176, 347
(12); A (ták) nálasł Hádad łáſkę v Fáráoná wielką/ że mu dał zá
żonę ſioſtrę żony ſwey/ ſioſtrę Táchpeneſy kſiężniey. BudBib 3.Reg
11/19; SkarŻyw 50, 348, 452; á záraz posłał [Mieszko I] w Dzie-
wosłęby do Bolesławá Czeskiego Xiążęciá [...] áby mu ſioſtrę
ſwoię Dąbrowkę w małżeńſtwo oddał StryjKron [150], 365; Prziſli
slachetny Pánowye dzyęczyelsczy braczya rodzeny na Imyę Wrą-
czek: y Criſtoph: y swagrem swoym Caſprem wyslinſkym:
Ktoremu dali pánowyę dzyeczelsczy ſzyoſtre swoyę reginę za
Malſzonkę ZapKościer 1585/56v; [do króla Zygmunta I Starego:]
ábyś wáſzá kró: M. wſpomniawſzy kiedyżkolwiek ná córkę ſwoię
którąś w małżeńſtwo święté Kśiążęćiu Brándeburſkiému dał:
wſpomniawſzy ná śioſtry/ któréś do źiemie Báwárſkiéy/ do
Myſzeńſkiéy/ do Pomorſkiéy/ do Legnickiéy zá mąż wydał [...]
OrzJan 127, 84; A córki/ y śioſtry/ y iné powinowáté ſwé/
przerzeczeni Pánowie y Szláchtá Ziem Litewſkich/ będą mogli w
Małżenſtwo dáwáć [sorores ... copulare poterint JanStat 746]
mężom tylko powſzechnéy wiáry SarnStat 988; Coſz? iáko
żebraczkę Iáką, mam sioſtrę ſwoię dáć zá cię CiekPotr 51, 39,
54, 56.

»mieć (jednę [= jedyną]) siostrę« [szyk zmienny] (12): Opec-
Żyw 60; A gdy krol [Salomon] ſiadł/ Márchołt iął ſkárżyć mowiąc.
Pánie mam iednę ſioſtrę imieniem fudázę/ ktora ſie ſkurwiłá/ y
dopuſćiłá ſie dziećięćiáMarch2 D4; á niewiáſtá iedna ná imię Marta
przyięła go [tj. Jezusa] do domu ſwego. A ta miáła ſioſtrę Maria
imieniem [Et huic erat soror nomine Maria]/ ktora teſz ſiedząc v
nog Páńſkich ſluchała ſlowa iego. Leop Luc 10/39 [przekład tego
samego tekstu OpecŻyw, BibRadz, WujNT]; BibRadz Gen 4/22, Luc
10/39; BielKron 179v; [św. Paweł Pustelnik] gdy wydał zá mąż
śioſtrę/ ktorą iednę miał: w piąćinaśćie lát ſwoich/ vdał ſię ná puſte
mieyſcá SkarŻyw 50, 311; gdyż Bog bráćiey/ śioſtr y mátki nie ma:
ktore ma cżłowiek Chriſtus Iezus CzechEp 260, 308; WujNT Luc
10/39; CiekPotr 26.

»mieć za żonę (a. za małżonkę) siostrę [czyją]; mieć (mał-
żonkę) [czyją] siostrę; siostrę mieć za sobą [czyją]« [szyk zmienny]
(3;3;2): LibLeg 9/54; DAryus Notus krolował po Artáxerxeſie/
ácżkolwiek nie był ſyn iego/ ále ſioſtrę iego zá żonę miał/ s ktorą
dwu ſynu miał BielKron 117v; miáło to Kſiążę Sábaudyſkie/ mał-
żonkę corkę Emánuelá Krolá Luzytáńſkiego márią/ á Ceſarz iey
ſioſtrę Izábellę BielKron 215; Pánowie byli Węgierſkiey źiemie [do
których Ludwik, król węgierski, rozesłał listy]/ [...] przodkiem Ian
Woiewodá Siedmigrocki ktori potym krolem był: á ſioſtrę miał zá
ſobą krolá páná náſzego Izábellę Potym [...] BielKron 305v, 178,
353; StryjKron 427; Przetoż czytamy/ iż [...] Ioiadá nawyżſzy
kápłan z pokolenia Lewi/ miał zá żonę Izoábetę śioſtrę Ochoziaſzá
krolá Iudſkiego.WujNT 195.
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»żonę [czyją] za siostrę mieć« = traktować tak, jakby była
siostrą, zachowując wobec danej kobiety wstrzemięźliwość seksu-
alną (1): [król perski, Dariusz, nim skonał, rzekł do Aleksandra
Wielkiego:] A zoſobna ciezato [!] proſzę aby mi matkę moię
pocżciwie miaſto ſwoiey matki chował. Zonę moię za ſioſtrę miey,
ale dziewkę [= córkę] ſobie za mażonkę [!] wezmi BielŻyw 154.

»pojąć (a. pojmować), wziąć siostrę ([czyją]) ((sobie) za żonę
(a. za małżonkę)); pojąć siostrę [u kogo]; branie do małżeństwa
siostr« = accipere sororem PolAnt, Vulg; accipere sororem sibi in
uxorem PolAnt [szyk zmienny] (14:7;1;1): BielŻyw 117; Moy pan
Crol yego m yſz sdawna przyaczielem yeſth C. Ianowy yeſcze gdi
sobye byl syoſtrą yego za malzonką pyerwſzą poyanl LibLeg 7/34v;
tákże dwá bráćia mogą poiąć dwie śieſtrze GroicPorz gg4; Leop
Iudic 15/2; Perdykás myſlił iákoby ſam Monárchią odzyerżał/
vmyſlił poiąć ſioſtrę Alexándrowę Kleopátrę/ áby ktemu miał lepſzy
przyſtęp. BielKron 127; Ptolomeus Fiſko/ więcey beſtya niż
cżłowiek rzecżony/ ábowiem ſioſtrę ſwoię poiąwſzy zá żonę/ s ktorą
gdy dzyecię miał/ kazał ie iey zieść BielKron 128v; Po śmierći
Aláryká wybran był zá krolá Gotſkiego Adolfus/ ten wzyął ſioſtrę
Honoryuſowę Plácydę zá żonę BielKron 158v, 15, 114, 203v, 233,
325 (14); Y było Izáhákowi cżterdzieśći lat gdy poiął Rebekę corę
Bethuelá Arámſkiego/ [...] ſioſtrę Lábáná Arámſkiego ſobie zá żonę.
BudBib Gen 25/20; y zbránia [lege: z brania] do małżeńſtwá dwu
śioſtr rodzonych [tj. z zawartej w Starym Testamencie historii]
zbudowáć ſie nie rozumnemu y wtáiemnicách wiary świętey nie
biegłemu trudno. SkarŻyw A5; Potomek tego Stániſłáwá Monarchy
Kijowſkiego [...]/ Waſiley Wielki Xiądz Rezáńſki/ poiął Sioſtrę v
Waſilá Wielkiego Xiędzá Moſkiewſkiego/ z ktorą miał Iwaná y
Fiedora/ Synow. StryjKron 395; GórnRozm D; [Szczęsny mówi do
ojca:] Ma [Pangracz] śioſtrę doroſłą Pánnę, ktorą moy oycze
radbym wźiął zá żonę. CiekPotr 26; [BibRadz Lev 20/17; WujBib
Lev 20/17].

»prosić o [czyją] siostrę [za kogo (= by wyszła za kogo)]« (1):
[Złotogrodzki mówi do Pangracza:] Proſzę o twoię sioſtrę zá ſyná
ſwoiego, Odſtępuiąc poſágu CiekPotr 39.

»siostrę [czyją] sobie ślubić za małżonkę; siostra [czyja] była
poślubiona w małżeński stan [komu]« (1;1): A ták cżwartego dniá
Stycżniá [1526 roku] w Mieśćie Mádrycium/ o wſzyćkich rzecżach
było poſtánowienie ziednánia przyiaćielſkiego/ [...] w tym iednániu
śioſtrá Ceſárſka Lewnorá w dowá [!] byłá poſlubiona w małżeńſki
ſtan Krolowi Fráncuſkiemu BielKron 204; HistRzym 34v.

»do siostr wstępić w małżeński stan; z siostrą [czyją] w stan
małżeński oddan« (1;1): [cesarz Maksymilian I] z Anną krolewną
przez Kárdynałá Strygońſkiego Biſkupá w ſtan małżeńſki był
oddan/ ná mieyſce [= jako reprezentant, w zastępstwie] wnuká iego
ktorego Kárłá álbo Ferdynándá od ſyná Filipá/ kthorzy ieſzcże byli
ná ten cżás młodego wieku [...]: tákież Ludwig krolewic Węgierſki
z Máryą ſioſtrą wnukow Ceſárzá. BielKron 414v; y to iest
vpewniona náuká: że krewni moi nie ſą krewni żóny méy krewnym:
á przetóż dwá bráćia do dwu śióſtr mogą wſtępić w małżeńſki ſtan.
SarnStat 601.

»siostrę (swoję) zmowić za mąż (a. do stanu małżeńskiego [za
kogo]), obiecać za mąż; zmowiona jest (a. była) [komu a. za kogo]
siostra [czyja]« [szyk zmienny] (2:1;2): zá ktorego [księcia sas-
kiego] iuż byłá zmowiona Ceſárſka Sioſtrá Kátárzyná/ ále ſie potym
odmieniło/ gdy [...] BielKron 204v, 391; [Dobrochowski pyta
sługę:] Iákoſz tám Woytowicze, cożeś mi powiedział, Ze twoy pan
młodſzy sioſtrę ſwoię zmowił zá mąż? CiekPotr 45; [Skarbek,
ojciec Pangracza, mówi o swym synu:] ále ſię ia temu Nie mogę
wydźiwowáć, iáko śiostrę ſwoię Do ſtanu małżeńſkiego, zmówił zá
Sczeſnego Syná Złotogrodzkiego, w dom ták zamożysty. CiekPotr
85, 44.

»zwać (a. sobie nazywać) [kogo] siostrą(-a); powiedać [kogo]
być swoją siostrą« [o osobie, która siostrą nie jest] [szyk zmienny]
(3;1): Tham [u Kleofasa, rzeźnika waliszewskiego, Paweł z Rypina]
ſluzacz nye zwall yey [Cachny Bednarzówny] zoną alie ſzioſtra.

Dlia thego aby ye czirpyano. LibMal 1543/76v; Ale iż byłá cud-
nego vrodzenia Sará/ przeto [Abraham] boiąc ſie by go o nię
Egipciánie nie zábili/ powiedał ią być ſwoią ſioſtrą. BielKron 11,
14; [Abram] żonę głádką máiąc/ bał śię by go dla niéy nie zábito: á
ták chcąc záchowáć żywot ſwóy: śioſtrą ią ſobie názywał. Biał-
Kat 66.

»żądać siostry ([czyjej]) [u kogo], w małżeństwo, za małżonkę
sobie; siostrę [czyją] żądać w małżeństwo, za małżonkę; żądać
[kogo] o siostrę« [szyk zmienny] (1:1:1;1:1;1): ále poſłowie Kon-
ſtánthynopolſcy námowili go [Włodzimierza, księcia kijowskiego] iż
Grecką wiárę przyiął/ á niżli przyiął żądał ſioſtry v Bázyliuſá á
Konſtántiná Greckich Ceſárzow BielKron 344; Posłowie od Krolá
Duńskiego przyiecháli/ żądaiąc krolewny Elżbiety ſioſtry Zygmun-
towey w małżeńſtwo. BielKron 407, 324; ZapKościer 1584/45v;
[Złotogrodzki mówi:] Vprosił mię Sczeſny moy, maſz wiedzieć
Pángraczy, Abym mu ziednał z tobą ſpowinowácenie. Sioſtrę twoię
w małżeńſtwo żąda CiekPotr 36, 36.

Wyrażenia: »siostra bliska« (1): [Włoch mówi do Polaka:] A
náoſtátek bráćia v wás w tey ſweywoli/ poimuią śioſtry bliſkie/
śieſtrżennice/ á ktoſz go oto ſkarże? GórnRozm D.

»siostry corka (a. cora z)« [szyk 1:1] (2): Krol Iágieło iáchał do
Litwy/ A tám zá porádą Witołdową [...] wziął w Małżeńſtwo
czwartą żonę Zophią/ Andrzeiá Kijowſkiego Xiążęciá/ á Sioſtry
Witołdowey Corkę/ kraſną y vrodziwą w Nowogrodku StryjKron
552. Cf »cora z siostry«.

»(od) siostr(y) dzieci (a. dziatki)« [szyk 4:4] (8): Iakom ya nye-
myala ranczycz pokoyv przy opravye Cząsczy mey wnosyech oth
syostri anny any oth dzyeczy syostri katharzyny any mathky els-
byethy ZapWar 1507 nr 1972; GroicPorz ff4v, gg [3 r.]; [Szczerb-
SpecSax 183 (Linde w cytacie s.v. wnuk)]. Cf »dzieci (a. dziatki) od
siostr(y)«.

»głownik, mężobojca siostry swej« = siostrobójca; sororicida
Mącz, Calep, Cn (1:1): Sororicida, Mężoboycá ſioſtry ſwey. Mącz
403b; Calep 993b.

»siostra inej matki (niż [kto]) (a. siostry inszych matek)« (2):
Gdy oćiec vmrze/ tedy ſynowie iego ſioſtry ſwe choćby też były
inſzych mátek máią poſáżyć UstPraw B3v; Zápalił ſie Ammon ſyn
Dawidow ſtárſzy w miłośći przeciw ſieſtrze Thámmár/ ktora iney
mátki byłá niż on/ ále z Abſálonem iedney BielKron 71.

»jedna (a. jedyna) siostra« [szyk 2:1] (3): Odpowiedział iemu
[tj. Grzegorzowi] goſpodarz rzekąc: Gośćiu miły/ mieliſmy iednego
mężá známienitego krolem/ á ten vmárł w ziemi ſwiętey nie
oſtáwiwſzy żadnego dziedźicá/ tylko zoſtáwił iedyną ſioſtrę ſwą/ á
tę iedno Kſiążę chćiáło ſobie ſlubić zá małżonkę HistRzym 34v. Cf
»mieć jednę siostrę«.

»siostry od jednej matki a od innego ojca, od jednego ojca a
innej matki« (1:1): A tu trzebá wiedźieć/ iże bráćia y śioſtry/ ktorzy
ſą iednego Oycá y iedney Mátki/ ktore Láćinnicy zową integri
fratres et integrae ſorores, bliſzſzy ſą ku wſzelkiemu ſpadkowi nád
bráćią y śioſtry od iedney Mátki/ á od innego Oycá: álbo od
iednego Oycá/ á inney Mátki/ ktore zową medij fratres, mediae
ſorores. GroicPorz gg.

»siostry(-a) jednych rodzicow, (od) jednego ojca i (jednej)
matki, [z kim (= wraz z kim)] jednej matki« (2:2:1): Bráćya od
yednego oycá y mátki. Germanae, Schweſtern von eym vatter vnd
mutter. Syoſtry tákyeſſ. Murm 168; Po Bráćiey záſye y po śioſtrách
iednych rodźicow y po ich dźiećioch/ bywáią przypuſzczeni ná
dźiedźictwo/ Dźieći od iedney Mátki álbo od iednego Oycá
GroicPorz gg, ff4v, gg; BielKron 71.

[»kazirodztwo [czyje] z siostrą«: Káźirództwo Amnonowé z
śioſtrą.WujBib 315a marg.]

»krolewna, krolowa, księżna siostra« (2:2:1): [Kambyzes] Też y
brátá ſwego właſnego Smerdyn zábił dla krolowánia/ ſioſtrę właſną
zá żonę wzyął/ gdy ſie thym káżdy zakon brzydzi. Iednego cżáſu
gdy s krolową ſioſtrą ſiedzyał przy dobrey bieſiedzye weſoły/ kazał
ſpuśćić pſá z lewkiem [...] BielKron 114; Były theż przy nim [przy
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królu Zygmuncie I Starym]/ Anná kſięzná Mázowiecka y Elżbietá
krolewná ſioſthrá BielKron 408v, 302; HistRzym 31v; [Bolesław
Chrobry] Pánow y Boiar Ruſkich przednieyſzych/ ták Iarosławo-
wych iáko Swantopelkowych pookowywał/ á z dwiemá Xiężnámi
Sioſtrámi [tj. siostrami książąt ruskich, Jarosława Mądrego i Świę-
topełka] Corkámi Włodimirzowymi (s ktorych iednę Przedisławę
[...] zgwałćił) do Polſki záprowádźił StryjKron 170.

[»łaskawa, miłościwa siostra« [w formule grzecznościowej]:
[Elżbieta Szydłowiecka do swej siostry, Krystyny, księżnej zię-
bickiej:] Panie Boże daj to, abych ja to zasie W aszej M iłości
umiała zasługować, jako swej łaskawej a miłościwej paniej siestrze.
ListyPol I 1545/331.]

»siostra mała (a. maluczka)« (2): A będąc [św. Antoni Pus-
telnik] ośierocony śmierćią rodzicow ſwoich/ weſpołek z śioſtrą
málucżką [...] SkarŻyw 55, 56.

»siostra (mojej) matki, matczyna« = soror matris Vulg, Calep;
matertera Mącz, Calep [szyk 5:3] (6:2): Acz ty obiedwie Perſonie
[tj. siostrę ojca i siostrę matki] iednym Polſkim ſłowem Ciotká
zową/ ále Láćinnicy roznoſć w tym máią. Bo śioſtrę Oycowę
Amitam, á śioſtrę mátczynę Materteram názywáią. GroicPorz ff2v,
ff2v; Stáli też wedle krzyżá Iezuſowego/ mátká iego/ y ſioſtrá mátki
iego/ Mária Kleopháſowá/ y Mária Mágdálená. Leop Ioann 19/25
[przekład tego samego tekstu LatHar, WujNT]; Mącz 211a; Skar-
Żyw 242; Calep 642b; LatHar 735; WujNT Ioann 19/25; [Sromoty
śioſtry mátki twéy nie odkryieſz/ przeto że ćiáło ieſt mátki twoiéy.
WujBib Lev 18/13].

»siostra miła (a. [ma namilejsza])« [szyk 2:1] (3): Y inſſych iey
[królewny Izabelli, która poślubiła króla węgierskiego] ſioſtr
miłych pan bog nieprzebáczy [= nie zapomni o nich] KlerWes A2;
SkarŻyw 263; Tom [tj. „Dziewosłęba”] ia piſał ná śioſtry ſwéy
miłéy żądánié/ Któré vmnie ták ważné/ iáko roſkazánié. KochDz
109; [ListyPol I 1545/331; Wſzák y Pan zmárłego Lázárzá miłym
śioſtrom Marćie y Máriey płákáć pomagał BrantKaz A3].

»siostra młodsza (niż [kto])« = soror iunior Vulg [szyk 2:2] (4):
LibMal 1547/137v; A gdy [Samson] chćiał wniść do iey [tj. swej
żony] komory [...]/ niedopuſćił mu oćiec iey/ mowiąc/ Miałem zá to
żebyś iey nienazrzał/ przeto wydałem ią zá przyiaćielá ſwego: Ale
maſz ſioſthrę młodſſą y gládſſą niż oná/ weź ią ſobie zá żonę miáſto
they Leop Iudic 15/2; Tedy ony ſámy [córki Kroka: Tetka, Kassa i
Libusza] miedzy ſobą loſy puſzcżáły kthora ma być pánem ich/ y
padł los ná Libuſę młodſzą ſioſtrę/ ktora dobrze ſpráwowáłá y
ſądziłá BielKron 318v; [Burmistrz wraz z radą wydają dekret prze-
ciwko wyrodnym córkom i dzielą między nie rzeczy pozostawione
przez ojca w skrzyni.] Ná ſtárſzą záſię dzyewkę káptur [błazeński]
wdzyać kazáli/ A młodſzey cepy w ręce dla tego podáli/ Aby ſtárſzą
precż z miáſtá imi wypędziłá/ Ze iey oná przykłádem k wſzemu
złemu byłá. Gdy oycowſkiey miłośći naprzod zániedbáłá/ Y
młodſzey ſieſtrze drogę do tegoż podáłá. HistLan F3.

»siostra moja (a. [ma])« = soror mea Vulg, PolAnt [szyk 12:2]
(14): ZapWar 1503 nr 1944, [1519] nr 2244; ij przyſtąpila k niemu
[Maryja Panna ku Jezusowi] rzekátz [!] pokornie. Móy mily ſynu/
wina niedoſtaie/ a ſioſtra moia [tj. matka św. Jana Ewangelisty,
oblubieńca na weselu w Kanie Galilejskiej, cf SIESTRZANEK
(obj. w znacz. a.α.αα.)] vbogá ieſt/ zoſtanie w zaſromaniu/ nie wiem
tzo vcżynitz. OpecŻyw 41; [Marta rzekła do Jezusa:] Panie/
niedbaſs o to/ ijż ſioſtra moia dá mnie ſamé ſlużytz/ a przeto rzecży
iey aby mi pomogla. OpecŻyw 60 [przekład tego samego tekstu
Leop, BibRadz, WujNT]; Zoſthał tedy Izáák w Gerarách. ktorego
gdy Mieſſcżánie tego miáſtá pytáli o żonę iego/ odpowiedział:
Syoſtrá moiá ieſth. Leop Gen 26/7, Luc 10/40; [Abram rzekł do swej
żony, Sary:] Powiedayże proſzę ćię iżeś ieſt ſioſtrą moią BibRadz
Gen 12/13, Luc 10/40; Mącz 86c; HistRzym 31v [2 r.]; ActReg 129;
WujNT Luc 10/40; CiekPotr 44; [ListyPol I 1545/331; WujBib Gen
12/13, s. 14].

»siostra z narodu i potomstwa [= z rodu, pochodząca od kogo]
[czyjego]« (1): Ten Kiy álbo Kig/ Scieg y Korewo Xiążętá Ruſkie

byli bráćia rodzeni á czwarta ich Sioſtrá Lebeda álbo Lebed z
narodu y potomſtwá Iafetowego/ y Moſochá Syná iego. Stryj-
Kron 115.

»siostra nierodzona« (3): Nie przeto tedy zowie ſię w piśmie
Iákub mnieyſzy brátem Páńſkim/ iſz był ſynem Iożephowym: ále iſz
mátká iego Márya Kleophy byłá śioſtrą ácż nierodzoną mátki
Chryſtuſowey SkarŻyw 242; Ale bráćia Páná Ieſuſowi (według
zwyczáiu piſmá S.) názwáni ſą krewni y powinni iego: iż byli
ſynmi/ iedni Alpheuſá y Máriey żony iego (á śioſtry nie rodzoney
Pánny Máriey) mátki Iákubá mnieyſzego y Ioſephá: á drudzy [...]
WujNT 227; [SzczerbSpecSax 34, 416 (Linde w cytacie s.v. ro-
dzony)]. Cf »z siostry nierodzonej«.

praw. »siostry nierozdzielne« = siostry, którym nie została
jeszcze wydzielona i przekazana przypadająca im część majątku
wspólnego, niewyłączone ze wspólnoty majątkowej (2): Gdy ieſt
bráćiey álbo śioſtr kilká nierozdzyelnych/ á przewiedzyonoby ná
ktorym z nich práwo/ y ſkazń vczyniono: tákowey ſkaźni iuż vczy-
nioney drugi brát gábáć niemoże/ okrom imienia częſći nań przy-
leżącey/ o to może rzecz vczynić. UstPraw G2, G2; [Szczerb-
SpecSax 34].

[»siostra z (a. od) ojca abo (z (a. od)) matki, po ojcu (a. po
matce)« [o siostrze przyrodniej] = soror ex patre sive ex matre Vulg;
soror filia patris sui, vel filia matris suae PolAnt: Loná ſioſtry
twoiey od oycá/ ábo od mátki/ chodz domá ábo indzie ſie rodziłá/
nie odkryieſz. Leop Lev 18/9; Też ieſliby kto ſioſtrę ſwą ták po oycu
iáko y po mátce poiął ſobie zá żonę [...] BibRadz Lev 20/17, Deut
27/22; Sromoty śioſtry twéy z oycá ábo z mátki/ która w domu/
álbo gdźie indźie vrodzona ieſt/ nie odkryieſz.WujBib Lev 18/9.]

»ojcowa, [ojca] siostra« = amita Mącz; soror patris Vulg [szyk
3:1] (4): Ciotká/ ieſt Oycowá álbo Mátczyná śioſtrá. GroicPorz
ff2v, ff2v; BielKron 44v; Mącz 7d; [Sromoty śioſtry oycá twego nie
odkryieſz: bo ćiáło ieſt oycá twego.WujBib Lev 18/12].

»pani siostra; [pani a siostra]« [w formule grzecznościowej] (1):
HistRzym 40; [[adres listu:] Oświeconej a Wysoce Urodzonej Pani
a Pani Krystynie z Sz y dłowca, księżnie mensterberski w
Ślą sku , [...] Pani a Siestrze mej Namilejszy ma być dan. ListyPol I
1545/331, I 1545/331].

»pirworodna siostra« (1): ijż panna Maria byla tam [tj. na
weselu w Kanie Galilejskiej]/ nie iako goſciá/ ale iako dóſtoy-
nieyſſa/ a pirworodna ſioſtra téż Maria ijmieniem/ manżolka
Zebedeuſſowa/ a matka ſwiętego Iána chciala gody cżynitz ſynowi
ſwému Iánowi OpecŻyw 40v.

»siostra przyrodna« [szyk 2:1] (3): Couterinus, ex eodem utero
cum alio progenitus, przyrodny brath vel syostra BartBydg 36b;
BielKron 44v; takze obiecuiąc iemu [Jędrzejowi Koziczkowskiemu]
pokoi i od wſzitkich śiostr ſwoich rodzonych a iego przyrodnych.
ZapKościer 1580/4v; [ReuchlinBartBydg h6v; Sromoty ſioſtry twey
ták rodzoney iáko y przyrodney/ odkrywáć nie będźieſz. BibRadz
Lev 18/9].

[»siostra pułrodzona [= przyrodnia]«: A kiedy áni bráćiey/ áni
śioſtr rodzonych álbo pułrodzonych niemáſz/ tám [dziedzictwo, tj.
spadek] biorą wſzytcy/ ktorzy ſą w rownym ſtopniu iednáko
SzczerbSpecSax 118 (Linde w cytacie s.v. półrodzony).]

»siostra rodzona« = soror germana Mącz, Cn [szyk 19:6] (25):
ZapWar 1521 nr 2266, 2272, 1550 nr 2666; [Mojżesz mówił do
swego ludu:] Zon nie poymuycie iedno s ſwoich narodow dwu-
naſcie/ dzyewki wolne dobrych á cnotliwych przyiacioł/ okrom
ſioſtry rodzoney y przyrodney á oycowey ſioſtry/ może káżdą iną
bliſką w rodzye poiąć. BielKron 44v, 261, 408; Soror dicta est, Byłá
miáná za rodzoną moyę ſioſtrę. Mącz 86c, 403b; Kthora [pierwsza
żona] gdy mu [Stanisławowi Rejowi] vmárłá poiął był drugą żonę
támże w Ruśi [...] Bárbárę Herburtownę/ z domu z dawná ſławnego
Fulſztyńſkiego/ ſioſtrę rodzoną Herburtá Odnowſkiego RejZwierc
273v, 46v; A iſz ieſzcże tych to Iágełłow zacnych Krolow náſzych/
maćie miedzy ſobą oſtátecżne pozoſtáłe potomſtwo/ Pánnę y corkę
onego zacnego Krolá Sigmuntá [...] á śioſtrę rodzoną zmárłego
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Páná náſzego. BiałKaz M3; Tedy Sáprycyus nic ná niey [na św.
Dorocie] wymęcżyć nie mogąc/ wieść ią kazał wdom do dwu
niewiaſt Sioſtr rodzonych Kryſty/ y Káliſty SkarŻyw 125; [św.
Wincenty z Walencji] Sioſtrę ſwoię miał rodzoną/ ktora w pá-
nieńſtwie wiecżnym żyiąc/ znabożeńſtwem iákąś koſzulę S. Win-
centego chowáłá SkarŻyw 311, A5, 483; ZapKościer 1580/4v,
1581/21v, 1584/44v; Witołt miał trzy żony/ pierwſzą Annę Smo-
lenſzczankę/ [...] Trzecią Vlianę Corkę Kniáziá Iwaná Olgimun-
towicá Holſzánſkiego Sioſtrę rodzoną Kniáziá Siemioná Lutego/ y
Kniáziá Andrzeiá Wiazienſkiego StryjKron 547; Lecz iáko nie-
rządne y nie vczćiwe ieſt małżeńſtwo oycá z corką/ ſyná z mátką/
brátá z rodzoną śioſtrą [...]: ták też [...] WujNT 782; SarnStat 1159;
[BibRadz Lev 18/9; SzczerbSpecSax 34, 118 (Linde w cytacie s.v.
półrodzony), 183 (Linde w cytacie s.v. wnuk), 416 (Linde w cytacie
s.v. rodzony);WujBib 24]. Cf Wyrażenia przyimkowe.

praw. »siostry ([z kim]) (od siebie) w dobrach ojczystych
rozdzielone (a. oddzielone, a. odłączone), rozdzielne« [w tym:
rozdzielone i odłączone (1)] = siostry, którym została wydzielona i
przekazana przypadająca im część majątku wspólnego (3:1): A
przeto [...] vſtáwiamy: iż gdźie bráćia áby [!] śioſtry będą od śiebie
w dobrách oyczyſtych rozdźieleni y odłączeni [fratres vel sorores,
fuerint ab invicem in bonis paternis divisi et separati JanStat 560]:
tedy [...] SarnStat 592; Ale gdźieby bráćia álbo śioſtry z brátem nie
były w dobrách oyczyſtych oddźieleni [fratres vel sorores, cum
fratre non fuerint in bonis paternis ab invicem separati et divisi
JanStat 561]: tedy gdy prziydą do lat Práwem opiſánych/ [...]
chcemy áby [...] SarnStat 592, 592.

[praw. »siostry z ojca abo z matki rozdzielone« = siostry
przyrodnie, nieuczestniczące w równym stopniu w dziedziczeniu z
siostrami i/lub braćmi rodzonymi: Bráćia y Sioſtry nierozdzielni/ to
ieſt rodzeni/ biorą ſpadek dźiedzicżny po bráćiech/ ábo śioſtrách
ſwych rodzonych przed bráćią álbo śioſtrámi/ z oycá ábo z mátki
rozdźielonemi/ to ieſt nierodzonymi. SzczerbSpecSax 34.]

»synowie (syn) (od, z) siostry« = filii (filius) sororis PolAnt
[szyk 7:2] (9): A gdy vſłyſzal ſyn śioſtry Páwłowey tę zdrádę/
przybieżał/ y wſzedſzy do zamku oznáymił to Páwłowi. BibRadz
Act 23/16, 1.Par 4/19; Y było gdy vsłyſzał Lában imię Iáákobá ſyná
ſioſtry ſwey [tj. Rebeki]/ przybieżał ná ſpotkánie iego BudBib Gen
29/13; Záś ſynowie żony Hodyiey ſioſtry Náchámá oycá Kehyle/
Gármy y Eſzthemohá Máhácháthſki. BudBib 1.Par 4/19; BudNT gv
marg; Phil E3; WujNT 227. Cf »od siostry syn«, »synowie z
siostry«.

»siostra własna« (6): kożdy może tzytáć Plátynę piſárzá
wáſzego iáko piſze o Papieżu/ Formuſu/ o Theodoru/ [...] o Ianie
dwunaſtym/ ktory zdwiemá ſioſtrámi właſnymi przebywał KrowObr
37v; [Neron] w lubośći cieleſney przećiw przyrodzeniu y zakonowi
ſie kochał/ ták iż mátce y ſioſtrom właſnym w tym nie przepuśćił/
mátkę zábił/ brátá/ żonę/ y ſioſtrę. BielKron 145, 114, 199v, 369;
ZapKościer 1584/45v.

»siostr wnękowie; wnuk od siostry« (1;1): A gdy niemáſz
Bráćiey/ śioſtr/ y ich Dźieći álbo Wnękow: tedy po ſpadek
przychodzą inſzy ktorzy byli ná bliſzſzym ſtopniu GroicPorz gg. Cf
»wnuk od siostry«.

Zestawienia: »ciotczana (a. ciotczona, a. cioteczna) sios-
tra« = córka ciotki, tj. siostry matki lub ojca; consobrina BartBydg,
Calep; amitina, filia amitae BartBydg; materterae filia Calep [szyk
5:1] (6): Amitina, est filia meae amitae, cyotczana syostra BartBydg
251; consobrinae, quae sunt ex duabus sororibus vel ex fratre et
sorore, czyotczane syostry BartBydg 251b, 251 [2 r.]; Ciotczoni
bráćia álbo śioſtry/ ktorzy ſye rodzą odedwu Syoſtr. GroicPorz ff2v;
Calep 247b.

»stryjeczna (a. stryjna, a. stryczna) ([rodzona]) siostra« = córka
stryja, tj. (rodzonego) brata ojca; amitina, patruelis soror BartBydg
[szyk 4:2] (6): patrueles, dicuntur filii vel filiae duorum fratrum
germanorum, aut sunt plurium fratrum filii vel filiae, stryyny bracya
vel syostri vel cyothczany, amitini BartBydg 251, 251 [2 r.];

Stryczni bráćia álbo śioſtry/ ktorzy ſye rodzą odedwu Brátow.
GroicPorz ff2v; Tego cżáſu [tj. w roku 1548] Máximilian Fer-
dynándow ſyn/ wźiął zá małżonkę corkę Ceſárſką Márią śioſtrę
ſtryecżną. BielKron 233; iż iey [Wandy, córki Grakusowej] ſioſtry
ſtryiecżne ná ten cżás w Cżechách ſámy rządziły kroleſtwo/ Thetká/
Káſsa/ Libuſá BielKron 341; [Coram quo iudicio oblicznÿe sta-
nawszy sÿostra stryczna rodzona Waczlawa Swÿerada nyeprzy-
pedzoną anÿ przymuszona, alÿe dobrowolnye viznala [...], yze
wzÿela od bratha sfego Sfyerada vczestkv polthory grzywnÿ mo-
nethy Polskÿeÿ KsięgiSądWiej 1557 nr 867].

»siostra ([w])ujeczna (a. [wujenna])« = córka wuja, tj. brata
matki; consobrina BartBydg, Vulg; filia fratris matris meae Bart-
Bydg [szyk zmienny] (1): consobrina, est filia fratris, matris meae,
syestraviczna (syostraviczna ?) [prawdopodobnie: syostravi e czna,
lege: siostra ujeczna] BartBydg 251b; [ReuchlinBartBydg RN 1v;
Kthorą [tj. Rachelę] gdy vzrzał Iakob/ y gdy ſie dowiedział/ yż byłá
iego wuienna ſioſtrá/ á owce Lábáná Viá ſwego: odwálił kámień
ktorym ſie ſtudniá záwieráłá. Leop Gen 29/10 (Linde w cytacie s.v.
wujenny)].

»wujeczna siostra w trzecim stopniu« = wnuczka wuja, brata
babki (1): Po iey [królowej Jadwigi] śmierći nie było żadnego
dzyedźicá/ przeto Krol Włádźiſław [Jagiełło] [...]/ poſłał dźiewo-
ſłęby do Wilelmá Grábie Cyliyſkiego/ áby mu dał corę ſwoię Annę
wuiecżną ſioſtrę nieboſzki Edwigi w trzećim ſtopniu/ ktorą vrodźiłá
dzyewká Káźimierzá wtorego [Anna Cylejska – wnuczka Kazi-
mierza Wielkiego, i Jadwiga Andegaweńska – wnuczka jego siostry,
miały wspólnych pradziadków – Władysława Łokietka i Jadwigę
Bolesławównę.] BielKron 383.

Szeregi: »(ani) bracia (a. brat), (i, a(l)bo, a, vel, ani) siostry(-a);
brat (a. bracia) z siostrą(-ami)« = fratres (frater), (vel, seu) sorores
(soror) PolAnt, Modrz, Calep, JanStat [szyk 39:2] (38;3): ZapWar
1525 nr 2317; BartBydg 36b, 251; LibLeg 11/101v; Komedia Iuſ-
tiná y Konſtánciey/ brátá s ſioſtrą/ iáką im Ociec náukę po ſobie
zoſtáwiał [...] BielKom kt; (marg) Linia pobocznia (–) Ma wſobie
perſony/ ktore áni ſye od nas rodzą/ áni my od nich/ Ale od iedney
krwie z námi pochodzą. [...] iáko ſą Brát/ Syoſtrá [...] GroicPorz
ff2v, ff2v [2 r.], ff3, ff4v [3 r.], gg [4 r.]; UstPraw G2 [2 r.]; Bib-
Radz Gen 20/5; W Ruſi náyduie ſie napierwey być y pánowáć tych
trzey bráćiey/ to ieſt/ Kiy/ Szćiek/ Koreẃ/ á ſioſtrá Lebed. BielKron
343v, 114; Oná iemu rzekłá: Pomni iżeś m i brátem/ á ia ieſtem
śioſtrá twa HistRzym 31; [Mojżesz] Od właſnego brátá Aaroná/ y
śioſtry rodzoney Máryey/ vſzcżypki y obmowy/ o iákąś żonę Mu-
rzynkę/ ćierpiał SkarŻyw 483; StryjKron 115 [2 r.]; Przysli vczywy
Ludzye do prawa Koſczerſkego [...] yako vrbán frincza Grzegorſz
frincza obadway braczya y swemy ſzyoſtramy, Katarziną y Iadwyką
ZapKościer 1588/76, 1582/28v, 1584/44v, 1586/63v [2 r.]; O Boże/
[...] prośimy łáſkáwośći twoiey/ ábyś wſzytkę bráćią (śioſtry) krew-
ne/ y dobrodźieie domu (ábo bráctwá/ ábo zgromádzenia) náſzego/
ktorzy ſię z tym świátem iuż rozſtáli/ [...] do vcżeſtnictwá wiekuiſ-
tego błogoſłáwieńſtwá/ miłośćiwie przypuśćił. LatHar 659, [++4];
WujNT 782; SarnStat 592 [3 r.]; [ReuchlinBartBydg h6v; Szczerb-
SpecSax 34, 118 (Linde w cytacie s.v. półrodzony), 183 (Linde w cy-
tacie s.v. wnuk), 416 (Linde w cytacie s.v. rodzony)]. Cf Wyrażenia
przyimkowe. [Ponadto w połączeniach szeregowych 31 r.]

»matka(-i) i (ani, a) siostra(-y)« [szyk 6:2] (8): ZapWar 1507 nr
1972; [olbrzymowie] Obcowáli nye tylko z mátkámi/ y s ſioſtrámi/
ále y z źwyerzęty/ co wſſythko z oycá á s przodká ſwego Kaimá
wybyeráli yáko z yednego wzoru. GliczKsiąż E2; [u Turków] Zon
káżdy ktho chce może mieć cżterzy właſne. Okrom mátki á ſioſtry
rodzoney/ może krewną poiąć. BielKron 261, 145, 169; kthorzy
[starcy] cżęſtokroć chcąc ſie chwalić/ powiedáią thák/ Mnie iuż
było dwádzieſciá lat/ á ieſzcżem od mátki/ áni od ſioſtr nie był
odłącżon GórnDworz I2; BYł Epiphániuſz rodzáiem Zyd z Fe-
nicyey [...]/ ſyn vbogiego wieśniaká Zydá/ w dziećinſtwie z mátką y
śioſtrą/ śmierćią oycowſką ośieroćiáły. SkarŻyw 451; ZapKościer
1587/69v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 23 r.]
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»ojciec i siostra« (2): Potym Brát tey Poroskáwy HLEB nie
długo Połoczánom pánował/ Bo w młodym wieku zá oycem
Rechwoldem Waſzilem y zá ſioſtrą Poroſkawią [...] muſiał ná on
Swiát wędrowáć. StryjKron 275, 275. [Ponadto w połączeniach
szeregowych 18 r.]

»siostra albo przyjaciołka [= krewna]« (1): [mieszkańcy pewnej
wyspy] w małżeńſtwie ſie dobrze nie záchowáią/ bo ktorą chce żonę
mieć poymie ſioſtrę álbo przyiaćiołkę iáką/ á ma żon co chce
BielKron 447.

»siostra albo (bliższa) przyrodzona« (2): A ieſli żoná vmrze nie
zoſtáwiwſzy płodu/ tedy to wſzytko co ku Gieradźie należy y
przyſłuſze/ co oná w dom do mężá wnioſłá [...]: To Syeſtrze iey/
álbo bliſzſzey przyrodzoney/ przes Mężá iey ma być wydáno.
GroicPorz gg3, gg3v.

»siostry, siestrzennice« (1): GórnRozm D cf »siostra bliska«.
[Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»siostra i szwagier (a. zięć); siostra i [z] szwagrem« (2;1): [św.
Paweł Pustelnik] Przez niektory cżás doznawáiąc ſam śiebie/ ieſli
by mogł on żywot ná puſzcży wytrwáć: wracał ſię cżęſto do domu/
do śioſtry y zięćiá [= szwagra] ſwego: ieſzcże ſię nieśmieiąc/ ná
wiecżne ośierocenie w puſtynią puśćić SkarŻyw 50; [Anna Głow-
czewska] przichodzila do siostry swey Katarziny rodzoney Glow-
czewſkiey i Szwagra swego Irzego Klopotka a malzonka tey-
ze Katarziny, ażeby zaplaćili cząstkę iey ZapKościer 1581/21v,
1581/21v.

W bezpośrednim zwracaniu się do drugiej osoby [w V] (7): neu
lachryma soror, Nie płácz śioſtro.Mącz 246b.

~ W połączeniu z imieniem (1): [Dydona mówi:] Anno ſioſtro
ma miła PudłDydo [B5].

Wyrażenia: »siostro miła« [szyk 2:2] (4): [Marchołt mówi do
swej siostry Fudazy:] ále oto iuż biorę ten noſz pod moie odzienie/
y zdrádą go [tj. króla Salomona] przekolę y zábiyę. Ale miła ſioſtro
proſſę ćie niepowyáday ná mię/ áni memu brátu Bufridowi ále tay.
March2 D3; Rzekł potym Abſálom bráth iey [tj. Tamar]/ Abo
Aminon brát twoy był z tobą? Milczże teraz miła ſioſtro/ boć ieſt
brát twoy BibRadz 2.Reg 13/20; SkarŻyw 252; PudłDydo [B5].

»siostro m(oj)a« = soror mea PolAnt (3): Kthory [Amnon,
przyrodni brat Tamar] vchwyćiwſzy ią/ rzekł do niey/ Chodź ſioſtro
moiá/ á leż ſemną. BibRadz 2.Reg 13/11; BudBib 2.Reg 13/20;
PudłDydo [B5]. ~

Wyrażenia przyimkowe: »od siostry (a. siostr)« = będący
potomkiem(-ami) czyjejś siostry (a. czyichś sióstr); ex sorore Ca-
lep (15):

~ W połączeniu z imieniem [w tym dodatkowo: z określeniem
związków powinowactwa siostry (1), z określeniem piastowanej
godności (1); siostra + imię (4), imię + siostra (2)] (6): sſtąpił
Dawid do iego [tj. Saula] woyſká máiąc s ſobą ſieſtrzeńcá Abiſſái
od ſioſtry Serwiey. BielKron 67v; Abowien [!] Gryfiná Leſtká
cżarnego żoná piſáłá do ſwego ſieſtrzeńcá Wácłáwá (od ſioſtry
Kunegundy krolowey Cżeſkiey) Krolá Cżeſkiego/ áby przyiechał
do Polſki BielKron 367, 15, 131v, 327, 375v; [WujBib 326b
marg].

Zwrot: »(u)rodzić się od siostry (a. ode dwu siostr)« (2):
GroicPorz ff2v; [Albrecht II Habsburg, król Czech i Węgier] Vmárł
zoſtáwiwſzy po ſobie ſyná Ládziſłáwá/ kthory ſie po iego śmierći
vrodził/ od żony Elżbiety ſioſtry Fridrychá krolá Rzymſkiego Biel-
Kron 327.

Wyrażenia: »bracia od dwu siostr« = synowie dwu sióstr (1):
wyſtąpili ktemu [tj. by potykać się z sobą] trzey mężowie z Al-
banow/ zwano ie Kuriárij/ s ſtrony záſię Rzymiánow wyſtąpili
Horácij trzey brácia od dwu ſioſtr/ ktorzy ſie iednego dniá vrodzili
wſzyſcy trzey. BielKron 101v.

»od brata i od siostry narodzony, się narodzić« [o potomstwie
ze związku kazirodczego] (1:1): á ták to [kazała królewna] liſt
nápiſáć. Ty kto to dziećię prziymieſz wiedz żeć ieſth od brátá y od
ſioſtry národzone HistRzym 32, 34.

»(ciotczone) dzieci (a. dziatki) od siostr(y) (a. dwu siostr)«
= matrueles, sobrinus, sororinus Mącz; amitini Calep [szyk 2:1] (3):
Matrueles, Od dwu ſióſtr dźiećy/ ciotczone dziećy rodzone po
mátkách. Mącz 211b, 398a; Amitini [...], quorum alter ex fratre,
alter ex sorore est genitus. – Dziatki odbrata ſzioſtry. Calep 61b.

»siestrzeniec (a. [siestrzonek]) [= syn siostry, także wnuk sios-
try, syn siostrzenicy] od (rodzonej) siostry« (4): Náoſtátek wybran
[cesarzem] Oktáwianus ſyn Oktáwiuſow/ ktory był ſieſtrzeniec
Iuliuſá zábitego od ſioſtry Iuliey [Oktawian August był wnukiem
siostry Juliusza Cezara, Julii, a synem jego siostrzenicy, Atii.]
BielKron 131v; do Zygmuntá záſię Krolá [posłał cesarz swoich
posłów]/ Wilelmá kſiążę Báworſkie/ theż ſieſtrzeńcá ich od ro-
dzoney ſioſtry/ Kryſztofá Lábecżeńſkiego Biſkupá [...] BielKron
413v, 67v, 367; [WujBib 326b marg].

»od siostry syn« (1): ABbá [tj. Samuel Aba] od ſioſtry s. Szcże-
paná ſyn/ ná Petrowe [tj. Piotra Orseolo] mieyſce wźięth Biel-
Kron 300.

»wnuk od siostry« (1): [Kazimierz Wielki] wezwawſzy do ſwe-
go pokoiá Floryaná biſkupá Krákowſkiego/ y Włádźiſłáwá Opolſkie
kſyążę wnuká ſwego od Elżbiethy ſyoſtry/ [...] vcżynił táki teſtá-
ment/ ná ktorym [...] BielKron 375v.

Szereg: »od brata, (i (a. a) od) siostry (rodzonych sobie)« = ex
fratre, ex sorore Calep [szyk 3:1] (4): przywitał ią [Jakub Rachelę]/
[...] á obiáwił ſie iey iż ieſt iey brát wuiecżny (bo on był od ſioſtry
Rebeki/ á oná od brátá Lábán/ rodzonych ſobie.) BielKron 15;
Calep 61b. Cf »od brata i od siostry narodzony«. ~

»od siostry« = będący krewnym (1):
~ Wyrażenie: »[kto] od rodzonej siostry« (1): rychło potym

Krol Schotcki [Jakub V Stewart] ſieſtrzeniec Krolá Angielſkiego
vmárł/ Synowie theż iego przed tym dwá vmárli/ opieká przyſzłá
corek ná Arráńſkiego Grábie Iákubá Hámálthá brátá od rodzoney
ſioſtry nieboſzcżyká Krolá BielKron 220v. ~

»z siostry (a. siostr)« = będący potomkiem(-ami) czyjejś siostry
(a. czyichś sióstr); ex sorore Modrz (5):

~ W połączeniu z imieniem [w tym dodatkowo: z określeniem
więzów pokrewieństwa i powinowactwa łączących siostrę z innymi
członkami rodziny (1); zawsze: imię + siostra] (3): Dáli mu [tj.
Kazimierzowi I Odnowicielowi] też zá żonę Márią ſioſtrę Iároſłáwiá
Kſiążęćiá Ruſkiego á corę Włodzimirzowę z Anny Greckich
Ceſárzow [tj. cesarzy bizantyjskich, Bazylego II i Konstantyna VIII]
ſioſtry BielKron 347; BiałKaz L4v;WujNT 227.

Wyrażenia: »cora z siostry« (1): BielKron 347 cf W połączeniu
z imieniem.

»z siostry nierodzonej« (1): Ale bráćia Páná Ieſuſowi (według
zwyczáiu piſmá S.) názwáni ſą krewni y powinni iego: iż byli
ſynmi/ iedni [...]: á drudzy ſynmi Kleofáſá brátá Ioſephowego z
Máriey żony iego/ á śioſtry tákże nie rodzoney Pánny Máriey/
mátki SymonáWujNT 227.

»siestrzeniec z siostry rodzonej urodzony« (1): że teſz by był
Pan Bog chował we zdrowiu/ Ianá Sigmuntá śieſtrzeńcá nieboſz-
cżyká Krolá Páná náſzego [tj. Zygmunta Augusta] Zizábelle śioſtry
rodzoney vrodzonego. Miałby był zá Małżonkę [...] BiałKaz L4v.

»synowie z siostry« (1):WujNT 227 cf »z siostry nierodzonej«.
»z siostry (a. ze dwu siostr) urodzony(-eni)« = genitis ex duo-

bus sororibus Modrz [szyk 1:1] (2): ModrzBaz 100v cf Szereg. Cf
»siestrzeniec z siostry rodzonej urodzony«.

»wnuczka z siostry« = siostrzenica (1): [o pochodzeniu Zofii
Holszańskiej] álem ia tego z dzieſiąći inſzych Látopiſzczow Ruſkich
y Litewſkich kilku [...] bádáiąc ſię prawdy Litewſkiey doſzedł/ iż to
byłá Corká Andrzeiá Iwanowiczá/ przedtym Kijowſkiego/ á ná ten
czás Druckiego Xiążęciá/ [...] Witołdowá wnuczká z Sioſtry.
StryjKron 552.

Szereg: »z bratow abo siostr« (1): Ale Boże day/ áby práwá
Ceſárſkie y Papieſkie iednákie były. Bo á cżemu one vrodzonym ze
dwu brátow ábo śioſtr [ex duobus fratribus sororibusve] poymowáć
ſię dopuſzcżáią/ á te niedopuſzcżáią?ModrzBaz 100v. ~
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[»po siestrze« [o pokrewieństwie]:
~ W połączeniu szeregowym: A ták chocby mężcżyzną był kto/

á byłby mi krewnymi [!] po mátce/ śieſtrze/ álbo ktoreykolwiek
białeygłowie/ tedy mi ieſt bliſkim po kądźieli álbo po wrzećienie
SzczerbSpecSax 136 (Linde w cytacie s.v. kądziel).

Wyrażenie: »krewny po siestrze«: SzczerbSpecSax 136 cf wy-
żej. ~]

»po siestrze (a. [siostrach])« [o dziedziczeniu] (2):
~ W połączeniu z imieniem (1): pąn Bieniaſz podlieſki brath ich

przyrodny odſtępuie [...] spadku po nieboscze siestrze swey Annie
ZapKościer 1580/13v.

Wyrażenia: [»po siostrach rodzonych«: Bráćia y śioſtry ro-
dzeni/ biorą ſpadek dziedźicżny/ po bráćiey/ álbo śioſtrách ſwych
rodzonych/ przed bráćią álbo śioſtrámi nierodzonymi. Szczerb-
SpecSax 416 (Linde w cytacie s.v. rodzony), 34.]

»spadek ([dziedziczny]) po siestrze ([siostrach])« [szyk 1:1]
(2): Vmarla my szyoſtra bogata, a thak ſzyą ponyei yakiego ſpadku
nadziewam. LibMal 1544/91; ZapKościer 1580/13v; [SzczerbSpec-
Sax 34, 416 (Linde w cytacie s.v. rodzony)].

[Szereg: »po braciech (a. braciej) a(l)bo siostrach«: Szczerb-
SpecSax 34, 416 cf »po siostrach rodzonych«.] ~

»po siestrze« = ze względu na siostrę, z powodu siostry (o
przekazywaniu dóbr materialnych) (1):

~ W połączeniu z imieniem (1): yakom ya zaplaczil wsisthek
posag hy vypravą sliachathnemu yanovy Gylovy po syestrze swey
barbarze ZapWar 1531 nr 2425. ~

»po siostrach« = rozdzielając między siostrami (1): A gdyby
Woiewodá vmárł/ tedy Woiewodźicy po ſioſtrách po ſtu grzywien
winni dádz/ A zwłaſzczá ieſliby oćiec zá żywotá nieznacził poſág u
[!] UstPraw B3v.

W przen (2): Ale tento ſyn [tj. pierworodny syn Boga – Adam;
w szerszym rozumieniu – cały rodzaj ludzki] miał z przykázánia
ſioſtrę/ to ieſt duſzę mieć we cżći/ ále przez dyablá [!] zwiedziony/
zgwałćił ią/ gdyż iábłko zákazáne vrwał HistRzym 40; Pothym
oćiec vmárł był/ á opuſzcżoná byłá iego [tj. syna, oznaczającego tu
człowieka w ogóle] páni ſioſtrá/ to ieſt duſzá/ á przethoż kſiążę/ to
ieſth/ dyabeł ogárnął ią HistRzym 40.

Przen (54):
a) Ktoś, kto jest dla kogoś drugiego jak siostra, jest tak bliski

jak siostra (13):
siostra komu (1): [Maryja Panna, widząc swego Syna umie-

rającego na krzyżu, mówi do Niego:] bos ty mnie byl wſſytko
ocietz ij matka / brat ij ſioſtra/ ſyn mily ij oblubienietz roſkoſſny/
ch wála moia/ wſſytko mé weſelé ij pocieſſenie. OpecŻyw 147v.

Szereg: »brat i siostra« (1): OpecŻyw 147v cf siostra komu.
α) W odniesieniu do małżonki, z którą zachowuje się czystość

(tu: o Maryi wobec św. Józefa) [komu] (1):
W połączeniu szeregowym (1): [anioł przemawia do Dziewicy

Maryi:] będzieſs oddána wedlug obycżaiu manżelſkiego temu
ſwiętemu mężowi Iozefowi/ ien ciebie chowatz będzie w twym
dóſtoynym dziewitztwie/ [...] on będzie ſtroz/ towarziſs/ ij ſlużebnik
twé cżyſtoty/ on tobie będzie oblubienietz/ brat ij otzietz/ a ty iemu
będzieſs ſioſtra oblubienitza ij matka. OpecŻyw 6v.

Szereg: »brat a siostra« (1): OpecŻyw 6v cf W połączeniu sze-
regowym.

β) W wymiarze duchowym: osoba słuchająca Słowa Bożego i
wypełniająca wolę Bożą – wobec Jezusa; członkowie wspólnoty
chrześcijańskiej – wobec siebie (11):

W połączeniach szeregowych (10): SeklWyzn e3v; Puſſcżam to
mimo ſie/ że nas [Pismo święte] cżyni ſláchćicámi/ á nie to tylko ále
y krolewicámi/ á co więcżſſa y ſyny Bożemi/ bráty/ ſioſtrámi/
mátkámi/ Páná Chryſtuſowemi Leop *A3v; BudNT Mar 3/35; Y
odpowiedźiał im [Jezus]/ mowiąc: Ktoż ieſt mátká moiá y bráćia
moi? A poyrzawſzy ná ty ktorzy około niego śiedźieli/ rzekł: Oto
mátká moiá y bráćia moi. Abowiem ktoby czynił wolą Bożą/ ten
ieſt brát moy y śioſtrá moiá y mátká moiá. WujNT Mar 3/35; A

Ieſus odpowiedźiawſzy rzekł: [...] Zaden nie ieſt ktoryby opuśćił
dom/ ábo bráćią/ ábo śioſtry/ ábo oycá/ ábo mátkę/ ábo dźieći/ ábo
role dla mnie y dla Ewángeliey: żeby nie miał wźiąć tyle ſtokroć
teraz/ zá tego czáſu; domow/ y bráćiey/ y śioſtr/ y mátek/ y dźieći/
y rol/ z prześládowánim WujNT Mar 10/30; [Pan Chrystus] ſług
ſwoich ktorzy czynią ile mogą/ nie zowie niepożytecznymi [...]. Y
nád to zowie ie nie iuż ſługámi/ ále przyiaćioły/ bráćią y śioſtrámi.
WujNT 267, Matth 12 arg, 50, Mar 3 arg, s. 136.

Zwroty: »mieć [kogo] za siostry« (1): Bo ták Pan y miſtrz náſz/
báwiąc ſię ſpráwámi niebieſkimi/ miał te wſzytkie zá mátki/ bráćią
y śioſtry/ ktorzy czynili wolą Oycá iego.WujNT 136.

»zwać [kogo] siostrami« (2): Wyznawam też to [...] o ſwiętych
żywych/ y też cżeſną [= doczesną, ziemską] ſmiercią zmarłych/ iż ie
pan bog miłvie/ dla ich wiary/ a zowie ie przijacielmi ſwymi/
bracią/ matką/ y ſioſtrami/ ktorzy ſłvchaią ſłowa bożego/ á cżynia
[!] wolą bożą. SeklWyzn e3v;WujNT 267.

Wyrażenia: »siostra moja« = soror mea PolAnt, Vulg (2):
[Jezus rzekł:] Bo ktoby cżynił wolą Bożą/ ten brát moy/ y śioſtrá
moiá/ y mátká ieſt. BudNT Mar 3/35;WujNT Mar 3/35.

»siostry(-a) (Pana) Chrystusowe(-a)« (3): Leop *A3v; Mátká/
bráćia/ śioſtry Chriſtuſowe.WujNT Matth 12 arg, Mar 3 arg.

Szereg: »brat i siostra« (1): Gdzie ieſt twoy oćiec y twoiá
mátká/ twoy brát y twoiá ſioſtrá. [Prawdopodobnie nawiązanie do:
Matth 12/48, także Mar 3/33.] March3 V7v. [Ponadto w połą-
czeniach szeregowych 10 r.]

b) Obywatelka tego samego państwa (w metaforze: ojczyz-
na – matka, obywatelki państwa – jej córki, a zatem siostry
względem siebie) (1): (nagł) Corká Polska [ai] [= członkini narodu
polskiego] mowi [...]. (–) [...] Ieſzcże dá Bog iż prziydą ty cżáſy/ Iż
da mátká ſwoy pożytek z láſy. A z nas káżda będzie śpiewáć ſioſtrá/
Gaude mater Poloná noſtrá. Iáko naſzy przodkowie śpiewáli/
Ktorzy ćiebie mátkę miłowáli. BielSat H2v.

c) W objaśnieniu alegorii: brat to człowiek, siostra to dusza
ludzka a. (może błędnie) ciało (2): (nagł) Wykład obycżayny. (–)
[...] ten Krol [będący ojcem rodzeństwa – brata i siostry z
opowieści] ieſt Pan náſz Iezus Kryſtus/ ienż ſioſtrę/ to ieſt duſzę
porucża brátu/ to ieſt cżłowiekowi/ bo wſzytcy wierni ſą bráćia iego
[tj. Jezusa Chrystusa]/ á duſzá ieſt Sioſtrá y dziewká [= córka]
Boża. HistRzym [39]v.

siostra komu (1): Ale że duſzá złącża ſie z ćiáłem/ á ták ćiáło
właſnie ieſt mu ſioſtrá. HistRzym [39]v.

d) Upersonifikowane państwa, ludy, narody (o nazwach w
rodzaju gramatycznym żeńskim) wyobrażane jako kobiety należące
do jednej rodziny (22):

α) W utworach satyrycznych Marcina Bielskiego: państwa
graniczące ze sobą, pozostające w dobrych stosunkach sąsiedzkich
(7): (nagł) Węgierska źiemiá mowi. (–) COż ia mam dáley cżynić/
Pánie Boże miły? Iuż mię wſzyſtki w ſąſiedzwie [!] śioſtry opuśćiły.
[Opanowywana przez Turków ziemia węgierska nie uzyskała po-
mocy od żadnego z chrześcijańskich państw ościennych.] BielSat
G3v [idem] BielSen 17.

W bezpośrednim zwracaniu się do drugiej osoby [w V] (5):
[Węgierska Ziemia mówi do Ziemi Polskiej:] Ieſzcżebych ſzłá do
Litwy/ ieſli twoiá rádá/ Wſzák ieſt w lud dobrze można/ tá náſza
ſąſiádá. Aby mię rátowáłá dźiś w moiey potrzebie/ Przycżyń ſie o to
śioſtro/ proſzę ia dziś ćiebie. BielSat G3.

~ Wyrażenia: »miła (a. namilsza) siostro« (3): BielSat G2; To
odmowiwſzy oná Páni [matka-Polska]/ vmilknęłá. A záś druga o
dwu głow [tj. białogłowa wyobrażająca królestwo węgierskie] z
płácżem mowić ięłá: Ach ma miła Korono życżliwa/ y śioſtro/
Turek ná mię náoſtrzył ſwoię ſzáblę oſtro BielSen 13; Powie ná ty
ſłowá [wypowiedziane przez Ziemię Węgierską] Wołoſka źiemiá
bárzo ſmutna białłagłowá: Moiá namilſza śioſtro/ nie śmieyże ſie
zemnie BielSen 15 [idem BielSat].

»m(oj)a siostro« (3): [Polska Ziemia mówi do Ziemi Węgier-
skiej:] Wſzyſtko to co v ćiebie/ v mnie ſie też dzieie/ Moiá
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Rzecżpoſpolita tám y ſám ſie chwieie. [...] Wierz mi/ o moiá śioſtro/
mam z ſobą co cżynić/ Myśląc iáko też z pośrzod nieprzyiaćioł
wyniść. BielSen 14, 13, 15. ~

β) W alegorii biblijnej: narody – izraelski, judejski itd. (15):
Sámárya też połowicę grzechow twoich [Jerozolimo] nie zgrzeſſyłá:
ále przeſſláś ie ſproſnośćią złośći twoich: y vſpráwiedliwiłáś ſioſtry
twoie [tj. Samarię i Sodomę] tymi wſſyſtkiemi obrzydnośćiámi
ſwemi/ ktoreś pobroiłá. Przethoż y thy noś pohánbienie thwoie/
kthoraś przeſlá ſioſthry thwoie ſproſnemi grzechy twemi/ ſproſniey
cżyniąc niżli one Leop Ez 16/51-52, Ez 16/52.

W połączeniu z nazwą narodu [nazwa + siostra (6), sios-
tra + nazwa (3)] (9): Otho thá byłá niepráwość Sodomy ſioſtry
twoiey [Jerozolimo]/ Pychá/ Sytość chlebá/ y obfitość/ y proz-
nowánie/ iey ſámey y corek iey Leop Ez 16/49, Ez 16/46 [2 r.], 48,
55, 56; A Pan rzekł do mnie [...] Izaliś nie widźiał co tá Izráel
odpornie vcżyniłá: ábowiem ſzłá ná wſzelką wyſoką gorę [...]/ y
tám cudzołożyłá. [...] Y Iudá ſioſtrá iey niewierná to bacżyła.
(marg) Thu záſię dawa znáć o dwoygu pokoleniu kroleſtwá
Iudſkiego. (–) BibRadz Ier 3/7, Ier 3/8, 10.

Wyrażenia: »corki siostry« (5): A ſioſtrá twoiá [Jerozolimo]
Sodomá y corki iey/ wrocą ſie ku ſtárádawnym rzecżam ſwoim
Leop Ez 16/55, Ez 16/46 [2 r.], 48, 49.

»siostra młodsza ([rodem]), mniejsza niż(li) [kto]« = soror
minor Vulg, PolAnt (1:1): á ſioſtrá twoiá [Jerozolimo] młodſſa niż
ty/ ktora mieſſka po práwey ſtronie twoiey/ Sodomá y corki iey.
Leop Ez 16/46; y wſpomnię ia [mówi Pan Bóg] ná vmowę moię
ſtobą [Jerozolimo] zá dni młodośći twoiey: y wzbudzęć vmowę
wiekuiſtą. A będzieſz wſpomináć ná drogi twoie/ y záwſthydziſz ſie:
gdy weźmieſz ſioſtry twoie więtſſe niżli ty z mnieyſſymi niżli ty [tj.
Samarię i Sodomę]. Y dam ie thobie zá corki Leop Ez 16/61;
[BibRadz Ez 16/46].

hebr. »siostra siostr« = taka sama jak siostry (1): Oto káżdy
ktory mowi poſpolite przyſlowie/ ná ćię [Jerozolimo] ie będzie
przytacżał/ mowiąc: Iáka máthká táka y dziewká iey. Corką mátki
twoiey ieſteś ty/ ktora porzućiłá mężá ſwego/ y ſyny ſwoie: A ſioſtrą
ſioſtr [soror sororum] twoich ieſteś ty/ ktore porzućiły męże ſwoie/
y ſyny ſwoie Leop Ez 16/45.

»siostra starsza ([w rodzie]), więtsza (niżli [kto])« = soror
maior Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (1:1): A ſioſtrá twoiá [Jero-
zolimo] ſthárſſa/ Sámárya/ ſamá y corki iey kthore mieſſkáią po
lewey ſtronie twoiey Leop Ez 16/46, Ez 16/61; [BibRadz Ez 16/46].

e) O kimś lub o czymś bardzo podobnym do kogoś lub czegoś
innego, odznaczającym się zespołem zbliżonych cech, będącym tym
samym (odnosi się zwykle do postaci, przedmiotów, abstraktów
określonych rzeczownikiem w rodzaju żeńskim) (16):

α) Ktoś na równi z kimś innym, pod względem jakiejś cechy (2):
Wyrażenie peryfr.: »siostra anjołom« = Matka Boska (1): Vtore

[Maryja] rzeczona ſyoſtra Canticorum czwartego capitulum [...]
Teſch yſch yeſt ſyoſtra anyolom dla ſwego panyenſtwa [...] a
ſzwyąty Ieronym mouy yſz zawzdy anyolom yeſt urodzone
panyenſtwo ktore ſama marya uyernye począla ſama y myſzlą y
czyalem ye [...] zachouala PatKaz III 129.

W inwokacji modlitewnej [w V] (1):
~ Wyrażenie peryfr.: »siostro świętych anjołow« [o Matce

Boskiej] (1): (nagł) Pozdrowienie nabożne Pánny Maryey. (–) [...]
Bądź pozdrowioná śioſtro świętych Anyołow naślicżnieyſza. Lat-
Har 39. ~

β) Postacie w obrazie alegorycznym reprezentujące ten sam typ
(tu: cztery żywioły) (1):

W połączeniu z nazwą żywiołu (1): Ziemiá/ Ogień/ Powietrze/
Wodá/ cztéry śioſtry/ Eurus/ Notus/ Zephirus/ y Aquilo oſtry:
Cztérzey bráćia przy woźie [w alegorycznym obrazie świata] idą
KochMRot C.

Szereg: »siostry, bracia« (1): KochMRot C cf W połączeniu.
γ) Upersonifikowane obiekty materialne (rzeki, ciała astralne)

o zbliżonych do siebie właściwościach (3):

W połączeniu z nazwą rzeki (1): KlonFlis G4 cf Szereg.
Wyrażenia: »siostra starsza« (1): KlonFlis G4 cf Szereg.
peryfr. »śrebrna [Słońca] siostra« = Księżyc (1): A śrebrna iego

[tj. Słońca] śioſtrá nadobnie iezdźiłá/ Po niebieskim okrągu/ tá mię
[Proteusa] prowádźiłá. Prot A4v.

Szereg: »bracia z siostrą« (1): A wſzákżeć powiem [fryczu]/ [...]
Skąd ſię Nogat wźiął [...]. Dwá bráćia z śioſtrą wdrogę ſię wybráli/
Z Litwy Niemen/ Bug z Wołyniá zuchwáły/ Y Narew byſtra/ iáko
śioſtrá ſtárſza/ Przyſzłá z Podláſza. KlonFlis G4.

δ) Wspólnota, gmina chrześcijańska, jednostka administracji
kościelnej w stosunku do innej wspólnoty, gminy, jednostki
administracyjnej; państwo graniczące z innym państwem (3):

W połączeniu z nazwą państwa a. określeniem jednostki admi-
nistracji kościelenej [zawsze: siostra + nazwa] (2): SkarJedn 388;
Po práwey ſtronie pádnie mu [kupcowi] Sżwecya/ Tuż iey przyległá
śioſtrá Norwegia. KlonFlis Dv.

Wyrażenia: »dziatki, [synowie] siostry« = członkowie sąsied-
niej gminy chrześcijańskiej; filii sororis Vulg; nati sororis PolAnt
(1): Pozdrawiáią ćię [Pani (honorowy tytuł użyty dla określenia
gminy kościelnej)] dźiatki ſioſtry twoiey Wybráney. (marg) ábo
Elekty. G. (–) WujNT 2.Ioann 13; [Leop 2.Ioann 13; BibRadz
2.Ioann 13].

»starsza siostra« (1): To ſię beśpiecżnie o Stolicy Cárogrockiey
mowić może: iſz práwie od młodośći ſwey/ ſkoro ią Papieżowie
po Konſtántym wielkim wſzcżepili/ [...] záwżdy mátce ſwey Koś-
ćiołowi Rzymſkiemu/ y innym ſtárſzjm śioſtrom ſwoim Pátry-
árchiom wſchodnim/ roſkázowáć nád przyrodzenię [!] chćiáłá Skar-
Jedn 388.

Szereg: »matka i siostry« (1): SkarJedn 388 cf »starsza siostra«.
ε) Jednakowy, identyczny przedmiot (w wypowiedzi antropo-

morfizowanej rzeczy) (1):
Wyrażenie: »siostra moja« (1): (nagł) [...] Lyſzká [lege: łyżka]

mowi. (–) [...] Sioſtrę moię wzięto/ Kęs [= omal, ledwie] chłopá nie
ſcięto. RejZwierc 239.

ζ) O pokrewnych sobie wartościach, zjawiskach życia (pojęcie
abstrakcyjne zestawione jest z innym pojęciem abstrakcyjnym) (3):
Cznotá á Stałość ſioſtry. RejZwierc 73 marg [idem] Aaa3.

[Przysłowie: Tenże [Gorgiasz z Leontinoj] gdy iuż był bliſki
śmierći y vćiſzył ſię nieco/ á przyiaćiele pytáli go/ coby cżynił: ták
im powiedźiał: Iuż mię ſen śieſtrze ſwey porucżáć pocżyna. Smierć
śioſtrą ſnu názywáiąc dla tego/ iż niemáſz nic ták podobnego
vmárłemu/ iáko cżłowiek ſpiący. PlutBBud I4 (Linde).

Zwrot: »być sobie jako siostry«: WerReguła 114 cf Zesta-
wienie.]

Wyrażenia: »rodzona siostra« (1): Szalona ſpráwá podobna ku
złośći/ Práwie rodzona ſioſtrá iey miłośći. RejZwierc 214v.

[peryfr. »siostra snu« = śmierć: PlutBBud I4 cf Przysłowie.]
[Zestawienie: »ciotczona rodzona siostra«: A Iż pochlebſtwo z

nieprawdą ná iednym porzecżu śiedzą/ y ſą ſobie práwie iáko ćiot-
cżone rodzone śioſtry: bo iáko pochlebſtwo ieſt ſzcżere mátáctwo/
tákże też nieprawdá ieſt ſzcżere łgárſtwo.WerReguła 114.]

η) O wartościach pokrewnych komuś (pojęcie abstrakcyjne a.
symbol czegoś zestawione są z istotą ludzką lub anielską) (3):

Wyrażenia: »siostra anjelska« (1): yako mouy Anſelmus
panyenſtwo yeſt ſyoſthra anyelſka czeſzcz cznot {a} ſzmyercz
grzechom PatKaz III 129v.

»siostra m(oj)a« = soror mea Vulg, PolAnt (2): Leop Prov 7/4;
SYnu moy [...]. Rzecż mądrośći/ ſioſtrá ty moiá/ á przyiaćiolką
(ſwoią) roſtropność názyway. Aby ćię ſtrzegły od żony cudzey/ y
od obcey/ rozmawiáiącey łágodnie. BudBib Prov 7/4; [BibRadz
Prov 7/4; BudBib Iob 17/14; BrantKaz Ev;WujBib Iob 17/14].

Szeregi: [»matka i siostra« = mater et soror PolAnt, Vulg: Ieſli
cżekáć będę/ grob domem mi (będzie) w ćiemnośći posłałem
pośćiel moię. Ná zgnićie wołałem/ oćiec ty moy/ mátká moiá/ y
ſioſtrá moiá chrobáctwu. BudBib Iob 17/14; [fragment kazania
pogrzebowego] In tenebris ſtraui lectulum meum, Putredini dixi
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(mowił w oſobie drużbow twoich [cny Jerzy Chodkiewiczu] ſmutny
Iob) Putredini dixi, Pater meus es, mater mea et ſoror mea ver-
mibus [Vulg Iob 17/14]. Zgniłośći/ ropie/ rzekłem: Oćiec moy ty
ieſteś/ Mátká moiá y śioſtrá moiá [rzekłem] robakom. BrantKaz Ev;
WujBib Iob 17/14.

»siostra a powinowata«: SYnu moy [...]. Powiedz mądrośći
iżeś ty ieſt ſioſtrá moiá [Soror mea es tu]/ á roſtropność názyway
powinowátą ſwoią [propinquam]. Aby ćię ſtrzegły od niewiáſty
cudzey/ y od obcey ktora w ſobie ma łágodne ſłowá. BibRadz
Prov 7/4.]

»siostra a przyjaciołka« = soror et amica Vulg; soror et
propinqua PolAnt (2): SYnu moy [...]. Rzecż do mądrośći/ Sioſtra
[!] ma ieſteś/ á roſtropność zow przyiaćiołką ſwoią. Aby ćię ſtrzegłá
od niewiáſty obcej/ y od cudzey/ ktora słowá ſwoie przyiemne
cżyny. Leop Prov 7/4; BudBib Prov 7/4.

θ) [O zmianach chorobowych mających tę samą naturę [czego
a. czemu]: Luſki álbo Otręby płći [= płatki naskórka łuszczącego
się na głowie, też twarzy, jako objaw chorobowy]/ ſą też śioſtry
Párchoch [!]. SienHerb 499b.]

a. W odniesieniu do postaci z mitologii grecko-rzymskiej (45):
[Priamus] poſłał do Greciey Antenorá [...]/ áby ſioſtrę krolewſką
Heſſyonę wroćili. Przyiechał wodą napirwey do Miſyey/ żądał krolá
Peleáſá ſioſtry krolewſkiey áby byłá wroconá. BielKron 55, 55v; Co
ſię ſioſtry krolewſkiey [tj. siostry króla Priama, Hezjone]/ y ſzkod
dawnych tycże [...]: dzierżę o cney Krwi Troiáńſkiey/ że tego mśćić
ſię ieſzcże będzie. KochOdpr C2; [o Tereuszu, mężu Prokne] Zły á
niewierny poháńcze/ Zbóycá włáſny/ nie poſłáńcze: Miawſzy
odniéść śioſtrę [tj. Filomelę] żenie/ Záwiódłeś ią w leśné ćienie.
Próznoś iéy ięzyk vrzynał: Bo wſzytko coś znią poczynał/ Krwią ná
rąbku wypiſáłá/ Y ſmutnéy śieſtrze poſłáłá. KochSob 65-66; [He-
lena mówi:] Mam powiedáć co nie ieſt [= mówić nieprawdę]/ [...] Iż
Pyrrhus chce/ żeby mu zá małżónkę dano/ Cną Polyxenę [...]!
Zdrádą moią vboga ma bydź vłowiona/ Sioſtrá Páryſowá/ y od
mieczá zgubiona! GórnTroas 57; Ale y Phrixus miał ócz lámen-
towáć/ Iż niemógł śioſtry [tj. Helle] nieſczęſnéy rátowáć: Którą z
nim ſpółem báran złotorunny/ Po morzu nośił GórnTroas 67.

W połączeniu z imieniem lub/i wspólną dla wszystkich sióstr
nazwą [w tym dodatkowo: z określeniem więzów pokrewieństwa (i
powinowactwa) łączących siostrę z innymi członkami rodziny (3);
siostra, ktorej było imię ... (1); imię + siostra (11), siostra + imię
(10)] (21): Były Gorgones trzy ſioſtry co wſzytki iednym okiem
pátrzyły/ Meduſa/ Steno/ Euriale/ á ná kogo weyrzáły w kámień ſie
obroćił. BielKron 21; Perſeus [...] żądał też pomocy od boginiey
Pállády ſioſtry ſwoiey BielKron 21; CYrces wielka cżárownicá/
ſioſtrá Medee s Kolchis/ opuśćiwſzy oycżyznę [...] przyſzłá do
Włoch BielKron 25v; ten [Kadmus] był poſłan od oycá ſwego
Egenorá ſzukáć ſioſtry Europy/ ktorą był Iupiter przemieniwſzy ſie
w Wołu vnioſł BielKron 48v; Prognes prośiłá mężá ſwoiego/ áby ią
poſłał do oycá do Atten náwiedzić ſioſtrę/ ktorey było imię Philo-
mená (to ieſt Słowik.) BielKron 49; [synowie Priama proponują:]
nád tho ieſzcże/ ná mieyſce Heleny/ damy krolowi Menelauſowi
ſioſtrę ſwoię ktorą będzye chciał ze dwu obráć/ álbo Káſándrę/ álbo
Polixenę BielKron 57v, 20, 20v, 21v, 48v, 49 (15); Helena, Dziewká
[= córka] Tyndaruſową [!] y Ledy/ kaſtorowá y Polluceſowá ſioſtrá/
żoná Menelauſowa króla Greckiego/ którą potym Paris krolewic
Troyański vniósł Mącz 154a; Phaëton, Syn Appollinis y Climenes,
Phaetoniades, Sioſtry. Phaetontis alias Heliades. Mącz 296c, 154b,
179c; [Parys mówi do Priama:] Nie tuſzęć ia/ żebyś ty/ oycże moy
łáſkáwy/ Niepomniał ieſzcże krzywdy/ y ſzkod ſtárádawnych/ Kto-
reś wziął od tych pánow [tj. od Greków] [...]. Abyś też tego dobrze
niechćiał ſam pámiętáć/ Heſioná pámiętáć muśi ſioſtrá twoiá Oycże/
á moiá ćiotká KochOdpr B4v; [Hekabe mówi do Polikseny:] Ty ſie
ráduy coro ma/ bo iuż tobie błogo/ Káſſándrá/ twoiá Sioſtrá/
kupiłáby drogo Ten ſzlub GórnTroas 64.

Z dodatkowym określeniem związków powinowactwa siostry
(2): [Tereus, mąż Prokne] Iádąc z nią [z Filomelą] poſzkárádził

pánieńſtwo iey/ gdy mu groźiłá powiedzyeć przed ſioſtrą iego żoną/
vrznął iey ięzyk BielKron 49. Cf W połączeniu z imieniem.

W połączeniu szeregowym (1): Priamus [...] opłákawał długą
chwilę tey przygody złey/ to ieſt/ oycá zábitego/ ſioſtry poſromo-
cenia/ rycerzow zbitych/ ſkárbow wyniſzcżonych BielKron 55.

W charakterystycznych połączeniach: siostra nieszczęsna, smu-
tna, uboga; siostra krolewska (4); siostra umarła [vb], utonęła;
siostry posromocenie; siostry szukać, żałować; siostrę (swoję) dać
[komu], ratować.

Zwroty: »mowić [kogo] być siostrą [czyją]« (1): dáłá go [Tetyda
swego syna, Achillesa] chowáć ná gorze Peleo brátu ſwoiemu
Chironowi/ [...] ten go nośił w pánieńſkim odzyeniu/ y dał go zá
pánnę krolowi Likomedowi/ mowiąc go być ſioſtrą Achilleſową
BielKron 56.

»pojąć siostrę swoję« (2): Potym Iowiſz albo [!] Iupiter poiął
ſwoię ſioſtrę Iuno BielKron 20v, 20.

Wyrażenia: »siostra rodzona« (1): Ten Sáturnus poiął żonę
ſioſtrę ſwoię rodzoną Ops. BielKron 20.

»syn siostry« (1): A gdy ſie ſpołu [Hektor z Ajasem] potkali [!]/
obiáwił ſie mu Aiáx we krwi być/ bowiem to był ſyn Heſſyony
ſioſtry Priamuſowey á ciotki Hektorowey/ przeto ſobie dáli pokoy.
BielKron 57v.

Szeregi: »brat przy siestrze« (1): Acż ći ALEXánder Brátá przy
[= razem z] ſieſtrze nie wziął/ iáko oni [tj. Grecy] wzięli Medeą/ y
Abſyrtá. KochOdpr C2.

»matka i siostry; siostry z matką« (1;1): Tytán brát iego chciał
pánowáć iáko więtſzy/ ále mátká Weſta y ſioſtry rádziły Sátur-
nuſowi/ áby nie dał nád ſobą pánowáć brátu żadnemu BielKron 20;
záſłáły go [małego Jowisza] ſioſtry z mátką do láſá Idá Meliſſe y
Amáltee corom Kreteńſkiego krolá BielKron 20.

α. Muzy (jako siostry względem siebie, także jako siostry Apol-
lina) (5): ZLotopromienny Phœbe, by nie ſtrzały A nie promienie/
ledwoby ćię znáły Sioſtry/ we wſzytkiem podobienći Boſki Pòétá
Polſki. KlonŻal D4v; Z vſt twoich [ojcze; autor zwraca się do
adresata utworu – swego ojca, Leona Sapiehy] płyną ſłowá iák
deſzcż ćichy z niebá/ Cyceroná z wymową tu nam nie potrzebá.
Spyta mię kto/ gdźie Phœbus/ gdźie y śioſtry iego? W głowie
mieyſce záśiádły Kánclerzá mężnego. SapEpit B.

Z dodatkowym określeniem pokrewieństwa sióstr wobec innych
członków ich rodziny (1): KlonŻal D2v cf »dziewięć siostr«.

Wyrażenia peryfr.: »dziewięć siostr« (1): Niechże dźiewięć
śioſtr corek Iowiſzowych Prziydą tu [na grób Jana Kochanow-
skiego] w wieńcách porządnych bobkowych. KlonŻal D2v.

»siostry wieloumiętne« (1): KOCHANOVVSKI iedyny/ nie-
przebráne morze Słow y rzecży oſobnych/ Polſki Steſychorze.
Phœbuſowá roſkoſzy/ śioſtr wielovmiętnych Kochánku KlonŻal B.

W bezpośrednim zwracaniu się do Muz [w V] (1):
~ Wyrażenie peryfr.: »siostry wiekopomne« (1): Tę łáſkę iego

[tj. mecenasa poety, Piotra Myszkowskiego]/ proſzę/ śioſtry wieko-
pómné/ Pómnićie opowiádáć na czáſy potómné KochMuza 28. ~

β. Parki, Prządki (5): Wy o wiekow ludzkich nieprzebyte prządki
[...]. Ná polách Demogorgonowych/ Y ná nowinách Herebowych/
Przędźiecie len śiany [...]. Lacheſis ná krężel náwijaſz/ Hydrą iádowitą
powijaſz. Kądźiel wiekomierną ſwym śioſtrom gotuiąc KlonŻal C4v.

W połączeniu z imieniem (1): Atropos co zwije niewrotna Ná
wrzećiono/ śioſtrá robotna. Iuż ſię to nie wroći/ iuż ſwym trybem
przędzá Muśi iść/ aż przyrwie nić vpárta iędzá. KlonŻal C4v.

Wyrażenia peryfr.: »czarne siostry« (1): [Jempsar] W ſobie ſie
gryźie Y śmierći prágnie/ Którą vprośić V Bogów ſnádnie. Gdyż
czarné śioſtry Zawiſną przędzę Subtelnie ćiągną Ná náſzę nędzę.
GosłCast 21.

»nieprzejednane siostry« (1): [skarga Jana Tęczyńskiego przed
śmiercią:] A ty moiá Królewno/ gdźieś teraz? nieſtéty/ Ná któréy
ślicznych ręku/ byłbych Bogu wźięty/ Prágnąłem duſzę podáć/
gdybykolwiek były Nieprzeiednáné śioſtry przędze ſwéy dowiły.
KochPam 87.
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W bezpośrednim zwracaniu się do Parek [w V] (1):
~ Wyrażenie peryfr.: »nieużyte siostry« (1): O nieużyte śioſtry/

przecż nić vrywaćie Bez bráku [= bez dokonywania wyboru, bez
rozróżniania na lepszych i gorszych]? WisznTr 18. ~

γ. Danaidy (1):
W porównaniu (1): Iedná z nich [z Danaid, Hypermnestra]

wierna łożu małżenſkiému/ Przećiwko oycu krzywoprzyśiężnému/
Zacnie ſkłamáłá [...]. Która/ wſtań/ rzekłá: wſtań mężu/ by wieczny
Sen ná ćię nie padł [...]: Schróń ſye przed oycem/ y przed
bezecnémi Sióſtrámi złémi. Któré/ iák lwice z głodu nieznośnégo
Wpadwſzy ná ſtádo/ káżda morzy ſwégo KochPieś 50.

Szereg: »ojciec i siostry« (1): KochPieś 50 cf W porównaniu.
b. W odniesieniu do zwierząt (jako wynik antropomorfizacji

przedstawicieli świata fauny w bajce ezopowej) (1):
Szereg: »matka, siostra« (1): Kot zásię rzekł [do kura]/ więceś

niecny/ W rzecży małżeńſkiey niemierny: Mátki śioſtry nic nieba-
cżyſz/ A z nimi ſie śmiele łącżyſz. BierEz H3v.

c. W świecie bliskowschodnim: kobieta należąca do tego sa-
mego rodu (10): [Puśćili thedy [krewni] Rebekkę ſyoſtrę ſwą y
mámkę iej/ z ſłużebnikiem Abráhámowym y thowárzyſzmi iego:
winſſuiąc ſyeſthrze ſwey ſzcżeśćia dobrego/ mowiąc. [...] Leop Gen
24/60.]

[Cf s. 100b-101a OpecŻyw 31, MurzHist S, KrowObr 140,
140v, Leop Luc 14/26, WujNT Matth 19/29, Mar 10/29, Luc 14/26;
cf s. 111a OpecŻyw 158v, 163v.]

W połączeniu z imieniem [siostra + imię (1), [imię + siostra]]
(1): A ták [Laban, brat Rebeki, wraz z jej matką] odpráwili ſioſtrę
ſwą Rebekę y mámkę iey z ſługą Abráhámowym y z towárzyſzmi
iego. BibRadz Gen 24/59; [Leop Gen 24/59].

[Wyrażenie: »siostra nasza« = jedna z naszego rodu; soror
nostra Vulg, PolAnt: Puśćili thedy [krewni] Rebekkę [...] z ſłużeb-
nikiem Abráhámowym [...]/ mowiąc. Ieſteś śioſthrá náſſá. Mnoż ſye
wtyſiąc thyſyęcy/ á niechay oppánuie plemię thwoye/ brany nie-
przyiaćielow ſwoich. Leop Gen 24/60; BibRadz Gen 24/60.]

α. Kobieta mająca wspólnego (męskiego) przodka z innymi
członkami rodziny (4): [Abraham] naucżył żonę y prośił/ áby go
brátem zwáłá á nie mężem [...]. oná to vcżyniłá/ y nic kłamliwego
w tym nie było: bo teſz byłá y śioſtrą iego. SkarŻyw 283; [WujBib
24 marg].

siostra komu (2): Abowiem oćiec Abrámow był Lotow dźiad y
Sary. A dla tego piſmo zowie go [tj. Lota] brátem á onę ſioſtrą
Abrámowi. BibRadz I 8a marg, I 11a marg; [WujBib 24].

Zwroty: [»powiadać się być siostrą [czyją]«: WujBib 14 cf »sio-
stra stryjeczna«.]

»zwać [kogo] siostrą(-[ami]); [miedzy sobą zwać się siostra-
mi]« (1): BibRadz I 8a marg cf siostra komu; [WujBib 14 marg cf
»siostra stryjeczna«, 24 cf Szereg].

Wyrażenie: »siostra moja« = soror mea PolAnt, Vulg (1):
[Abraham odpowiedział Abimelechowi:] A też to prawdá iż [Sara]
ieſt ſioſtrá moiá/ á corká oycá moiego/ choćiaż nie ieſt corką mátki
mey/ y ieſt mnie zá żonę dáná. BibRadz Gen 20/12; [WujBib Gen
20/12, s. 24].

Zestawienia: [»siostra stryjeczna« = córka brata: (marg)
Abráhám czemu żónę zwał śioſtrą. (–) Móẃ przeto, proſzę ćię, żeś
iest śioſtrá moiá [Gen 12/13].] Nie rádźił tu Abráhám áby ſie przáłá
bydź żoną iego/ boćby to nieprawdá byłá. [...] Ale áby nie wſpo-
mináiąc małżeńſtwá powiádáłá ſie bydź śioſtrą Abráhámá/ co było
bez kłamſtwá/ bo śioſtrá iego ſtryieczna byłáWujBib 14, 24.]

»siostra we wtorym pokoleniu« = córka brata, a tym samym
wnuczka ojca, krewna w drugim stopniu (1): Sárá Sioſtrá byłá
Abráhámowi we w torym [!] pokoleniu/ Bo byłá corká Araná brátá
iego/ AThare oćiec Abráhámow był iey dźiad. BibRadz I 11a marg.

Szereg: »brat (a. [bracia]) a ([i]) siostra(-[y])« [szyk zmienny]
(1): BibRadz I 8a marg; [(marg) Sará iáką śioſtrą byłá Abráhá-
mową. (–) Prawdźiwie iest śioſtrá moiá [Gen 20/12].] Nie rzékł
tego Abráhám áby twiérdźił/ iż Sará żóná iego/ miáłá bydź rodzoną

śioſtrą iemu: Ale áby vkazał że prawdę powiedźiał/ zowiąc ią
śioſtrą ſwoią/ gdyż y ná on czás zwyczay ten był/ zwáć śioſtrámi y
bráćią/ nietylko rodzoné ále téż y ſtryieczné y wuieczné krewné. A
gdy przydáie mówiąc/ córká oycá mégo/ ále nie mátki moiéy: ták
ſie rozumieć ma/ iż wſzyſcy którzy byli z fámiliiéy Thare/ zwáli go
oycem/ á ſámi miedzy ſobą zwáli ſie bráćią y śioſtrámi. A ták byłá
Sará Abráhámowi śioſtrą tylko ſtryieczną.WujBib 24].

β. O krewnych Jezusa (5): MurzNT Mar 6/3; A gdy było w
Sobotę/ pocżął [Jezus] vcżyć w Bożnicy/ y wiele ich ſlyſſąc
dziwowáli ſie oney náuce iego/ mowiąc: Skądże ten ma te wſſyſtkie
rzecży? [...] Izaſz to nie ćieſlá/ ſyn Máryiey/ bráth Iakobow y
Iozephow/ y Iudy/ y Symonow? zaſz y ſioſthry iego nie tu z námi
ſą. Leop Mar 6/3;WujNT Mar 6/3.

W połączeniach szeregowych (2): Y przyſzli mátká y bráćia
iego [tj. Jezusa]: á ſtoiąc przed domem poſłáli do niego wzywáiąc
go: [...] y powiedźiano mu; Oto mátká twoiá y bráćia twoi (marg) y
śioſtry twoie. G. (–) przed domem ćię ſzukáią. WujNT Mar 3/32,
Matth 13/56.

2. Współwyznawczyni, członkini wspólnoty wiernych; soror
Vulg, PolAnt (25):

W bezpośrednim zwracaniu się do drugiej osoby [w V] (2):
~ Wyrażenia: »siostro miła« (1): Ledwie [św. Teodora oddana

do domu nieczystości] modlitwę ſkońcżyłá [w której prosiła Jezusa,
by zachowała czystość panieńską]/ á owo ſię do niey żołnierz
ſtráſzliwy [...] w dárł [!]. przelęknie ſię pánná á przedſię w łáſce
Bożey niezwątpi/ myśląc: podomno mię zábić przyſzedł. A on iey
rzecże: Nieboy ſię śioſtro miłá/ ná obronem twoię przyſzedł Skar-
Żyw 341.

»siostro moja« (1): Powiádáią iſz tám gdzie tego żołnierzá
(Didymus mu było imię) śćinać miano/ bieżáłá oná S. Theodorá: y
ſwárzyłá ſię znim o męcżeńſką koronę/ mowiąc: [...] niech ia
pierwey pod miecż idę/ potym ty zoſtáć męcżennikiem Chryſ-
tuſowym możeſz. bo tobie cżyſtośći wziąć niemogą/ á mnie mogą.
[...] A on zdrugiey ſtrony mowił: pozoſtań śioſtro moiá/ iáko ćię raz
Chryſtus wyzwolił/ ták y záwżdy nie pomázáną záchowáć ćię może
SkarŻyw 342. ~

a. W Kościele pierwotnym: „siostra” w wierze, chrześcijanka;
także o kobietach towarzyszących Jezusowi i Apostołom, troszczą-
cych się o sprawy ich codziennego życia (8):

[Cf 1. WujNT Rom 16/15.]
W połączeniu z imieniem [imię + siostra (2), siostra + imię (1)]

(3): W co gdy pilnie weyźrzyſz/ á nád to ſie y onemu co ſie w Iopen
ſtáło przypátrzyſz: gdźie ono pobożna ſioſtrá Tábitá vmárłá/ ktorey
żaden z wiernych mieyſcá onego wzbudźić nie mogł/ áż po Piotrá
ſłáć muſieli CzechRozm 190v;WujNT Rom 16/1, Philem 2.

W połączeniu szeregowym (1): [adres listu św. Pawła:] PAweł
więzień Chriſtuſá Ieſuſá/ y Tymotheuſz brát: Philemonowi miłemu á
pomocnikowi náſzemu/ y Appiey śieſtrze miłey [sorori carissimae]/
y Archippowi towárzyſzow ináſzemu [!] y zgromádzeniu ktore ieſt
w domu twoim.WujNT Philem 2.

W charakterystycznych połączeniach: pobożna siostra; siostra
umarła [vb]; siostrę przyjąć w Panu.

Wyrażenia: »siostra miła« (1): WujNT Philem 2 cf W połącze-
niu szeregowym.

»siostra nasza« (1): A Zálecam wam Phebę śioſtrę náſzę
[sororem nostram]/ ktora ieſt ſłużebnicą kośćiołá Kenchreńſkiego:
Abyśćie ią przyięli w Pánu iáko przyſtoi świętymWujNT Rom 16/1.

Zestawienie bibl.: »siostra niewiasta« = chrześcijanka; mulier
soror Vulg (3): Leop 1.Cor 9/5; [św. Paweł mówi:] Izali nie mamy
wolnośći wodźić z ſobą śioſtry (marg) Chrześćiánki. (–) niewiáſty/
iáko y drudzy Apoſtołowie y bráćia Páńſcy/ y Cephás? WujNT
1.Cor 9/5; Sioſtry niewiáſty [1.Cor 9/5].) Nowowiernicy to mieyſce
o żonách Apoſtolſkich przewrotnie wykłádáią: choćia nie czytamy
[...]/ áby ktory Apoſtoł żonę miał/ oprocz iednego Piotrá [...]. Lecz
[...] Graeccy [i łacińscy] Doktorowie/ [...] wykłádáią to o naboż-
nych niewiáſtách/ ktore według obyczáiu Zydowſkiego Apoſtołom
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ſłużyły: iákie też y zá Pánem Chriſtuſem chodziły/ dodáiąc mu
potrzeb.WujNT 599.

Szereg: »brat abo siostra« = frater aut (et) soror Vulg (2): A
ieſli niewierny [tj. osoba niebędąca chrześcijaninem] odchodźi
[tj. opuszcza współmałżonka wyznającego wiarę chrześcijańską]/
niechże odchodźi. Abowiem nie ieſt zniewolon brát ábo śioſtrá w
tákowych rzeczách. WujNT 1.Cor 7/15; A ieſliby brát ábo śioſtrá
byli nádzy/ y nie doſtawáłoby im powſzedniey żywnośći [...]
WujNT Iac 2/15.

b. W odniesieniu do żony – chrześcijanki, jako wskazanie na
stałość związku małżeńskiego, panujące w nim bratersko-siostrzane
stosunki, także jako wyraz pokrewieństwa duchowego i pozosta-
wania we wspólnocie wiary (wyjątkowo: w odniesieniu do postaci
starotestamentowych) (7):

[Cf 1.WujNT Rom 16/15.]
W bezpośrednim zwracaniu się do drugiej osoby [w V] (2): A

gdy po trzech mieśiącách pocżnie im [chrześcijance i jej mężowi
– poganinowi, którzy ofiarowali wszystkie posiadane pieniądze
ubogim] nędzá doymowáć: rzecże pogánin on żenie. Niewidzę
śioſtro áby nam co dawał ten Bog Chrześćiáńſki SkarŻyw 101.

~Wyrażenie: »namilsza siostro« (1): HistRzym 116 cf Szereg.
Szereg: »siostro i żono« (1): [rycerz Julian mówi do swej żony:]

Záthym namilſza ſioſtro y żono dobrze ſie miey/ boć ſie nieupokoię/
áż vznam prziymieli pan bog moię pokutę. HistRzym 116. ~

α. W interpretacji biblijnego sformułowania: „siostra niewia-
sta” [1.Cor 9/5] jako ‘żona’ (5):

Zwrot: »żonę (swoję własną) zwać (a. nazywać) siostrą« [szyk
zmienny] (4): A iż żony Apoſtolſkie Páweł Swięty zowie ſioſtrámi/
To tzyni przodkiem dla tego/ áby okazáł/ iáko ſtała y wierna ma być
miłość małżeńſka/ potym iáka mierność y wſtydliwość ma być
wmałżeńſtwie záchowaná. Przeto teſz/ y o Abráhámie tzytamy/ iż
Sarę żonę ſwoię właſną ſioſtrą názywał. KrowObr 223-223v, 223v
marg, [Vu3]v.

Zestawienia bibl.: »niewiasta siostra« (1): ktory [św. Paweł] ták
mowi/ o żonách Apoſtolſkich/ Izali niemamy mocy niewiáſty ſioſtry
wodzić s ſobą/ iáko y inſzy Apoſtołowie/ y bráćia páńſcy/ (Ian y
Iákub) y Piothr? [...] A ſlyſzyſz thu ſwiádectwo Duchá Swiętego/ iż
Apoſthołowie żon nieopuśćili/ áni zárzućili/ [...] ale ie wodzili s
ſobą? KrowObr 223.

[»siostra żona«: Izali nie mamy mocy wodźić z ſobą śioſtry
żony [sororem mulierem] [...]? (marg) Thu ſioſtrę żonę rozumie
wierną á krzeſciańſką małżonkę ktoremi słowy záleca vcżćiwość
ſtanu małżeńſkiego. (–) BibRadz 1.Cor 9/5.]

c. W Kościele współczesnym – zwykle jako konwencjonalny
zwrot skierowany do wiernych, także do czytelników, przez kazno-
dzieję, pisarza; często we wstępie lub zakończeniu kazania a.
utworu literackiego o charakterze religijnym (8):

Wyrażenie: »siostra nasza« (1): KarnNap G2v cf Szereg.
Szereg: »brat i siostra« (1): (nagł) Potym do ludzi [będących

świadkami wstępowania w związek małżeński] niech [pleban albo
kapłan] ták mowi. (–) A my theż namileyſzy bráćia/ widząc że tho
dwoie ludzi/ brát y śioſtrá náſzá/ zácżęli then ſtan małżeńſtwá
świętego wedle vſtáwy Páńſkiey [...] KarnNap G2v.

W bezpośrednim zwracaniu się do drugiej osoby [w V] (7):
~ siostra czyja [w tym: pron poss (1), ai poss (1)] (2): (nagł)

Napominanie do łaskawych czitelnikow [w zakończeniu „Kate-
chizmu”]. [...] (–) ROzumieycie to moy mily (w panie chriſtuſſie)
bracia y ſyoſtry/ ze ia chczac wam być pożiteczny wtich rzeczach
czo ſię doticze zbawienia duſnęgo [...] SeklKat Z3. Cf »wierna
siostro Krystusowa«.

Wyrażenia: »namil(ej)szy (a. miła, a. moi mili) bracia(-e) i
siostry(-o)« [szyk zmienny] (5): kczemu naſz upomyna anſelmus
{rzekącz} my braczya myla y ſyoſtry yeſly brzegu zbauyenya
uyecznego doycz chczemy bozey matky maryey ſthworzenye a
począczye chwalmy PatKaz I 3; SeklKat Z3; RejPos 181v; Skar-
Żyw 82; (nagł) KAZANIE PRZY PRZIYMOWANIV SWIATOSCI

MALZENSTWA. Vcżynione przez Kśiędzá Iozephá Wereſzcżyń-
ſkiego [...]. (–) BRáćia namilſzy y śioſtry [...]WerKaz 279.

»w Panie Chrystusie, w Bogu bracia(-e) i siostry(-o)« [szyk 2:1]
(2:1): SeklKat Z3; (nagł) Swoiem Wiernym ſluchacżom a ucżniom
Slowa Bożego [...]/ Laſkj Bożej/ y wſego dobrego życży IAN
SECLVTIAN [...]. (–) Wiecie dobrze moj mili Chrzeſciani/ a w
Panie Chrjſtuſſie bracia y Sioſtrj/ Ze już was przes nie krotkj ċas
vczę Słowa Bozego [...] ſwielką pilnoſczą moyą RejKupSekl a2;
Vcżże ſię namilejſzy bráćie y śioſtro w Bogu: O wielkim miło-
śierdziu Bożym/ w nawiętſzych grzechách nie roſpacżáć. Skar-
Żyw 82.

»wierna siostro Krystusowa« (1): GrzegŚm 16 cf Szereg.
Szereg: »bracia(-e) i siostry(-o)« (7): Thy świádectwá y roznice

chćiałem przywieść tobie vbogi cżłowiecże/ á wierny bráćie y
wierna śioſtro Kryſtuſowa/ ábyś poznał wymyſł Antykryſtow
GrzegŚm 16. Cf Wyrażenia. ~

3. Osoba z bliskiego otoczenia (także z rodziny), bliźni; tu: o
osobie zmarłej; soror Vulg (3):

siostra czyja (1): RejPos Ooo4v cf Szereg.
Szereg: »brat abo siostra« (1): Oto płácżmy á nárzekaymy ná

niegotowość ſwoię/ pátrząc ná tego leżącego [tj. zmarłego] bráthá
ſwoiego ábo ſioſtrę ſwoię RejPos Ooo4v.

a. W tekście lamentacji [Ier 22/18] – w formule wypowiadanej
przy opłakiwaniu zmarłego, może stanowiącej fragment pieśni
żałobnej (2):

Szereg: »brat, siostra« (1): Y w zakonie miano zá przeklęctwo/
gdy kogo bez płákánia grzebiono. Iáko mowi Ieremiaſz Prorok/ o
krolu Ioácym: (Nie będą go płákáć áni mowić: Biádá brátu/ biádá
śieſtrze. [...]) SkarKaz 385b.

W zwracaniu się do osoby zmarłej [w V] (1):
~ Szereg: »bracie, siostro« (1): Niebedą po nim [po królu

judzkim, Jojakimie] płákáć/ Nieſtotys bráćie/ Nieſtothys ſioſtro
[Vae, frater, et vae, soror!]: niebędą mu dzwięcżeć/ Nieſtotys Pánie/
Nieſtotys zacny mężu. Leop Ier 22/18. ~

4. Oblubienica, ukochana (wyłącznie w tekście „Pieśni nad
pieśniami”); soror Vulg, PolAnt [w tym: w bezpośrednim zwracaniu
się do drugiej osoby [w V] (3)] (4):

[W połączeniach szeregowych: Ia ſpię/ á ſerce moie cżuie: Głos
mego miłego ktory kołáce. Otworz mi ſioſtro moiá/ przyiaćiołko
moiá/ gołębicżko moiá/ niepokáłona moiá Leop Cant 5/2; BibRadz
Cant 5/2; BudBib Cant 5/2.

W porównaniu: Sioſtrá y oblubienicá moiá ieſt iáko ogrod
ogrodzony/ á iáko ſtudnia zámkniona y ſthok zápiecżętowány.
BibRadz Cant 4/12.]

Wyrażenia: »siostro(-[a]) moja« = soror mea PolAnt, Vulg (2):
Wzięłáś mi ſerce ſioſtro moiá oblubienico/ wzięłáś mi ſerce iednym
okiem [= spojrzeniem] twoiem BudBib Cant 4/9, Cant 4/10; [Leop
Cant 5/2; Iám záſnęłá/ ále ſerce moie cżuło/ gdym vſłyſzáłá głos
namilſzego mego kołácącego/ Otworzże mi ſioſtro moiá/ namilſza
moiá/ gołębico moiá/ iedyna moiá BibRadz Cant 5/2, Cant 4/9, 12;
BudBib Cant 5/2;WujBib Cant 4/9, 10].

bibl. »siostro oblubienico; [siostro(-a) a (i) oblubienico(-a)]«
= soror sponsa PolAnt, Vulg (2): Iáko piękne pierśi twoie śioſtro
moiá oblubienico BudBib Cant 4/10, Cant 4/9; [Zrániłáś ſerce me o
ſioſtro á oblubienico moiá/ przeráźiłáś ſerce moie iednym weyź-
rzeniem ocżu twoich BibRadz Cant 4/9, Cant 4/12; WujBib Cant
4/9, 10].

a. W odniesieniu do Maryi – w mistycznej interpretacji Cant
4/9 (2): Vtore [Maryja] rzeczona ſyoſtra Canticorum czwartego ca-
pitulum Zranylaſz ſercze moye ſyoſtro moya a to yſz criſtus yeſt
ſyn {maryey} podluk natury bogu marya yeſt boza dzyewka
[= córka] przeſz laſką Theſch yſz oſtala dzyedzyczką ſkryſtuſem
PatKaz III 129.

Wyrażenie: »siostro moja« (1): PatKaz III 129 cf wyżej.
5. Osoba płci żeńskiej (zwykle niespokrewniona), z którą od-

czuwa się bliską więź, powiązana poprzez wspólne przeżycia,
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działania, cele, poglądy, życie we wspólnocie, przyjaciółka, towa-
rzyszka; sposób zwracania się do kobiety w ogóle (dotyczy także
antropomorfizowanych zwierząt w bajce ezopowej) [w tym: w
bezpośrednim zwracaniu się do drugiej osoby (a. zwierzęcej postaci
bajkowej) [w V] (35)] (41):

a. W odniesieniu do istot ludzkich, także (wyjątkowo) nimf i
traktowanej antropomorficznie śmierci (24): A o tymże [o wy-
myślnych ozdobach strojów niewieścich] wſſytká rádá Gdzie ſie
zeydzie ich [białychgłów] bieſiádá Vkaż ten kolnierzyk ſioſtro Bo
nań trzebá pátrzyć oſtro Bo wnim wzorek bárzo drobny RejRozpr
H3; (did) Mária Sálome/ záyrzawſzy w grob/ rzecże do drugich
Máriy. (–) O śioſtry? Páná Bogá cżás Iużći w grobie ćiáłá niemáſz.
MWilkHist G4v, I.

siostra czyja [zawsze: pron poss] (3): Tedy panna náſwiętſſá
[...] do domu z Marią Magdaléną/ ij z Iánem/ ij téż z ſioſtrami ſwémi
w ktorym byla wiecżerzá oſtatecżniá poſſla OpecŻyw 158v; [Maryja
Panna modliła się:] O námiloſiernieyſſy ij nálaſkawſſy boże oytcżé/
ſyn twoy ij moy iedyny/ [...] ſromotnie vmarl na krzyżu [...]/ iá
niedoſtoyná pogrzeblam cialo iego z ſwymi ſioſtrami/ z Iozefem ij z
Nykodemem ij z Iánem. OpecŻyw 163v. Cf Wyrażenie.

Wyrażenia: [meton. »czechowe siostry« [określenie nadane
kobietom ze względu na właściwy dla nich strój – płócienną suknię,
czecheł]: [Amazonki] Miáſto igyełek/ miáſto kroſien łuki Pocżęły
ciągnąć. Teyże záżył ſztuki Bacchus/ z białychgłow pocżynił
Hetmány/ Czechowe ſioſtry vbrał Bog pijány We zbroyę Klon-
Pożar C3v.]

»siostry miłe (a. namilsze moje)« [szyk 1:1] (2): Ony [towa-
rzyszki Marii Magdaleny] ſlyſſątz iż ſie iéy [Jezus] vkázal [...]/
chcialy zaſie do grobu ijdz/ alitz miloſciwy Iezus miedzy ijmi ſtoij/
ij weſele k nim mowi: Bądzcie pozdrowiony ſioſtry milé. OpecŻyw
166v;MWilkHist H4v.

α. Określenie, jakiego używają wobec siebie członkinie jakiejś
wspólnoty, stowarzyszenia, zgromadzenia (12): Drugi raz tákże
oteyże godzinie w kośćiele Pánny Bogárodzice/ vyrzał [św. Dun-
stan] wielki pocżet pánienek/ [...] y ſłyſzał śpiewánie niewymow-
ney ſłodkośći/ z onymi ſłowy: Cantemus ſociae Domino/ cantemus
honorem [...]. Spiewaymy śioſtry Pánu cżeść śpiewaymy [...].
SkarŻyw 510; Wieczór nam śioſtry porwał towárzyſzkę z kołá: A
nie dźiw/ bo złodźieióm ſam przyiaćiél zgołá. KochEpitCat 110; O
tym ieſzcże tu z ſobą śioſtry pogadaymy/ Z kąd náukę mieć pewną
ſpraw Rycerzkich mamy. BielSjem 30, 11, 12; Potym wſtáło ſześć
par práwie/ Dźiéwek iednáko vbránych/ Y Bélicą przepáſánych.
Wſzytki ſpiéwáć náuczoné/ W tańcu tákże niezgánioné: Więc
koleią záczynáły/ A piérwſzéy ták począć dáły. (nagł) PANNA I.
(–) SIoſtry ogien napalono/ Y plácu nam poſtąpiono: Czemu ſobie
rąk nie damy/ A ſpółem nie záſpiéwamy? KochSob 56, 61.

siostra czyja [zawsze: pron poss] (2): [Matka-Polska żegna
poselstwo niewieście:] Sioſtrom ſwym łáſkę náſzę y miłość po-
wiedzćie. BielSjem 15. Cf »siostra nasza«.

Wyrażenia: »siostry miłe« (2): SIoſtry miłe náyduyćie iáko ſie
záchowáć/ Iáki Conſes ſtánowić/ kto ma w przod wotowáć. Biel-
Sjem 16, 3.

»siostra nasza« (1): GDyż ták tá śioſtrá náſzá [tj. jedna z zasia-
dających w radzie niewiast] ſobie pocżynáłá/ A tey vcżćiwey
Rádzie cżęſto przymawiáłá BielSjem 30.

αα. Członkini wspólnoty plemienno-militarnej złożonej z samych
kobiet [czyja] (1): Ná iey [Martezji, przywódczyni Amazonek, zabitej
przez prosty lud] mieyſce Orthigia weſzłá nád przyrodzenie żeńſkie
walecżna/ [...] powetowałá [!] ſie śioſtry ſwey. BielKron 297.

β. Driady (2): [jedna z driad o królu Stefanie Batorym:] CO to
zá gość/ o ſioſtry/ przyſzedł w náſze kráie? Sámá twarz/ y vrodá/
ſam ſtátek ẃydáie [!]/ Ze zacny cżłowiek iákiś: á Krol bez wąt-
pienia KochDryas A2; W leſiech látá ſwe trawiem z Fauny ro-
gátemi [...]. Tám álbo wieńce wiiem/ álbo táńcuiemy/ Tráfi ſię że z
Dyáną cżáſem poluiemy/ To ſą náſze zabáwy/ poki topor oſtry W
modrzewiu nie námáca duſze ktorey ſioſtry. KochDryas [A3]v.

γ. [Mieszkanki piekła, wobec Lucyfera i innych czartów, mające
jednaką z nimi naturę: Do náſzey też Polſki posłał drugą hordę/
álbo ćmę Cżártow Lucyper ná łow/ tákże wiele y śioſtr Postępek-
PrCzart 65v.

siostra czyja [zawsze: pron poss]: PostępekPrCzart 65v cf
»siostra z narodu [czyjego]«. Cf »siostry nasze«.

W połączeniu z imieniem znaczącym [zawsze: siostra + imię]:
[czart Belial, wysyłany przez Lucyfera w poselstwie do nieba,
mówi:] á ták wybierzćie kogo innego śmielſzego ná tho poſelſtwo
niżli mnie. Lucyper mowi: Iuż idź á niewymawiay ſię nieśmiá-
łośćią/ [...] dawamći też ku pomocy śioſtry náſze/ oſſorią/
kálumnią/ impudencyą/ máledicencyą/ áby thwoy ięzyk ſwoim
iádem cżęſto hártowały/ [...] ty máledyká ſtoy przy nich ná práwey
ſtronie/ Kálumnia ná lewey/ zchyláiąc głowy/ á ſzepcąc w vcho/
oſtrey rády á chytrośći dodawáiąc posłowi: Ale gdzie ſą drugie
śioſtry ku tey pomocy? gdzie Furia? gdzie Fráus? álbo Proterwá/
iużem ich dawno nie widźiał y z drugimi bráty. PostępekPrCzart
47v-48, 65v.

Wyrażenia: »siostra z narodu [= z rodu, pochodząca od kogo]
[czyjego]«: Posłał też wiele śioſtr ſwoich Lucyper do nich [do Teu-
tonów] z narodu Cyrce/ ktore náucżeły Niemkinie cżárowáć/ zwlaſ-
cżá ſtárą Elzę/ Gretę/ Anyſzkę/ Zuzánnę. PostępekPrCzart 65v.]

»siostry nasze«: Sioſtry theż náſze poydą z wámi [z czartami
posłanymi do Polski, na Ruś, Litwę itd.]/ ktore zá iedne święte będą
v ludzi/ tho ieſt/ dziewanná/ márzáná/ wendá/ iędzá/ oſſorya/
chorzycá/ merkaná. PostępekPrCzart 65v, 47v.

δ. Forma poufałego zwracania się do kobiety (3):
Wyrażenie [o charakterze grzecznościowym; tu: użyte z lekkim

odcieniem lekceważenia, pobłażania]: »miła siostro« (2): Iáko Bia-
łobocki gdy mu kiediś niewiáſtá iego [tj. gospodyni] zbytnie
potráwę oſoliłá pytał iey. Miła ſioſtro áboś tego nie ſoliłá Górn-
Dworz R3; [drużba weselny zwraca się do szlachcianki ubranej w
kosztowne cudzoziemskie szaty:] Tedy mi miła śioſtro o tym nie
powieday/ Bo ia temu nie wierzę/ y o tym nie gaday/ Aby tákiego
ſtroiu twoy mąż był przyczyná ZbylPrzyg A4.

αα. Określenie użyte w odniesieniu do ujętej antropomorficznie
śmierci (1):

Wyrażenie [o charakterze grzecznościowym; tu: użyte w tonie
pokory]: »moja miła siostro« (1): A ſmierć wnet podle niego [dzia-
da, który narzekał, że wolałby umrzeć niż dźwigać w upalny dzień
ciężką wiązkę drew] ſtánęłá/ á cżego chceſz brácie? owom ia
gothowa. Dziad weyrzawſzy iey w ocży vbznął ſie y powiedzyał
ſtoiąc pokornie: Nic moiá miła ſioſtro/ chciałem cie prośić byś
mi tych drew pomogłá ná rámię záłożyć/ ále iuż nie thrzebá Rej-
Zwierc 170.

ε. [Członkini „cechu” (przez analogię do „brat” ‘członek cechu
rzemieślniczego’), kobieta trudniąca się tym samym co inna ko-
bieta; tu: o prostytutce [czyja]: [prostytutki mówią do siebie:] Takci
nam na to panie starsze radzą, Żebyśmy je [tj. źle prowadzącą się
kobietę i jej towarzyszkę] [...] w swą szkołę przyjęły, [...] Gdyż są
naszego cechu dobrze godne, Jako to siostry nasze samorodne.
Otwin(?)Erot 96.]

b. W odniesieniu do zwierzęcych postaci bajkowych (ich nazwy
gatunkowe zawsze w rodzaju gramatycznym żeńskim); często w
użyciu ironicznym – jako wyraz fałszywej życzliwości (17): Myſz
wieśniacżká iey [tj. myszy miejskiej] odpowie/ Sioſtro niepewne tu
[tj. w spiżarni, do której w każdej chwili mógł wejść klucznik]
zdrowie. BierEz M3v; Słyſząc brát wilk nowin doſyć/ Iże ſie miáłá
świniá prośić: Ieſt ſie rychło k niey pokwápił [...]. A gdy przyſzedł
[...] ku niey mowił. Słyſzę śioſtro iż maſz rodzić/ Przetożem ćię
chćiał náwiedzić. BierEz Nv; Tedy ony [tj. myszy] co viecháły [tj.
umknęły przed kotem]/ Sámy z ſobą rozmawiáły: Sioſtry iuż ſie
wyſtrzegaymy/ Nie kożdemu dowierzaymy. BierEz P3; Lágodnie
go [łasica jeża] ięłá prośić: Domu ſobie pátrz inego/ Niżli ten moy
przeſtrzeńſzego. Ież iey ſrogo odpowiedział/ Sioſtro tuć ia będę
śiedział BierEz P3v, M4, O, Q4, R2v.
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W połączeniu z nazwą zwierzęcia [siostra + nazwa (1),
nazwa + siostra (1)] (2): Rżekł tarn/ liſzko miła śioſtro/ Gdzie mię
dotknieſz wſzędyć oſtro BierEz H4v, K3v.

Wyrażenia: »siostry łaskawe« [w formule grzecznościowej] (1):
Kobyłki kiedy opádły/ A nie miáły co by iádły: [...] Mrowek o
pomoc żądáły. [...] Mrowki rzekły/ śioſtry łáſkáwe/ Gdyśćie táko
śpiewáiące: Dziś ſie táńcem zágrzewayćie/ A ták látá docżekayćie.
BierEz Mv.

»miła siostro« [w formule grzecznościowej] [szyk 5:2] (7):
[liszka, która wyrywając się z sieci, straciła ogon] Zebrawſzy
liſzki w gromádę/ Wydáłá im táką rádę Sioſtry miłe poſłu-
chayćie/ Po ogoniech nic nie maćie: Dobrzebyśćie vdziáłáły/
Iżbyśćie ie porzeżáły. BierEz H4; Máłpá z liſzką niegdy mowiłá/
A przed nią ſie bárzo chełpiłá. Powiádáiąc o ſwym ſláchectwie
[...]. Liſzká widząc tę iey butę/ [...] táko mowić pocżęłá: Znáć po
tobie śioſtro miła/ Iżeś ſie ták wſpánoſzyłá: Choćiażby nie
powiádáłá/ Po ſkorzebych to poznáłá. BierEz H4v, H4v, I2, R2v;
[Ezop opowiadał Samnitom:] Iż muſieliſcie wy nie ſłycháć o
oney liſce co rozniemogſzy ſie leżáłá w gorączy dzień pod
drzewem [...] á muchy ią obſiádły. Przyleciáłá do niey ſroká y
powiedziáłá iey: Ey miła ſioſtro thoż maſz kłopot przed thy-
mi muchámi/ chczeſz że ie ia roſpędzę? Powiedziáłá liſzká:
Niechay miła ſioſtro/ bo odpędziſz thy co ſie iuż nápiły [...]. Rej-
Zwierc 39v.

»siostro moja« (1): Rzekł lew/ śioſtro moiá liſzko/ Przyſtęp ku
mnie bárzo bliſko BierEz K3v.

6. Członkini zgromadzenia zakonnego, mniszka (53): Górn-
Dworz Q2v; [św. Małgorzata, królewna węgierska] Cżtery látá
máiąc/ vyrzawſzy krzyż ieden: ſpytáłá co by to było? Powie-
dziáły śioſtry/ iſz to ieſt znák krzyża/ ná ktorym Bog Syn Boży/
dla zbáwienia náſzego krew ſwoię nádrozſzą przelał. SkarŻyw
159; Tákże gdy iey [św. Małgorzacie] ſzáty dobre poſłano/ bráłá
od vbogich śioſtr podłe/ á im lepſze one dawáłá. SkarŻyw 161;
[św. Małgorzata] Proſiłá cżęſto ſioſtr/ ktore dáć iáłmużny ćie-
leſney vbogiemu nie mogły/ áby duchowną dáły/ zań ſię y zá
iego nędzę Pánu Bogu modląc. Sioſtrę ktorą zfráſowáną o co
widziáłá/ ábo chorą/ znią płákáłá/ á one ćieſzyłá iáko mogłá.
SkarŻyw 161; [św. Małgorzata] Iedney nowey ſieſtrze myſli
wſzytki wypowiedziáłá [= ujawniła myśli tej siostry]/ iáko myſląc
o vbiorách świeckich/ wyniść [= opuścić klasztor] chćiáłá Skar-
Żyw 161; [św. Austreberta] Miáłá ſię że [!] wſzytkich naliżſzą/ y
grzeſznieyſzą: káżdey śieſtrze ſłużyć/ káżdey ſię vkorzyć vmiáłá.
SkarŻyw 192; [św. Austreberta] Spráwowáłá on klaſztor z wielką
miłośćią ku śioſtrom/ w cżyſtem ſercu/ w proſtoćie vmyſłu/ w
ćierpliwośći y znoſzeniu cżłowiecżjch w śioſtrách ſwoich nie-
udolnośći SkarŻyw 193; Roku iednego wſtąpiwſzy wpoſt/ wnocy
śioſtrá iedná ſpiąc/ głos vſłyſzy: wſtań prętko/ idz do ſtárſzey/ áby
wſtáłá á śioſtry ná ſłuſzbę Bożą pobudziłá. SkarŻyw 193; y
zálecáiąc ſię [św. Eufrazja] w modlitwę śioſtrom/ názáiutrz ná ich
ręku/ máiąc lat trzydzieśći/ vmárłá. SkarŻyw 227; [przełożona w
klasztorze mówi do swej następczyni:] Ná świętą ćię Troycą
poprzyśięgąm/ nie nábyway klaſztorowi pieniędzy/ áni imion/ á
śioſtr rzecżámi świátá tego niezábáwiay. SkarŻyw 227, 160 [5 r.],
161 [10 r.], 193 [5 r.], 225, 226 [7 r.], 227 [2 r.]; Ten Theodozyus
mnieyſzy názwány [tj. cesarz Teodozjusz II]/ nie będąc nigdy ná
woynie/ ále tylo z śioſtrámi/ ktore mniſki ſtan w czyſtośći
wiodły/ y z oną mądrą pánienką Pulcherią [swą siostrą] ſtárſzą
miedzy nimi/ ná ſłużbie Bożey przebywáiąc [...] SkarKaz-
Sej 680b.

siostry czyje [zawsze: pron poss] (6): Klará Pánná od Fránćiſſká
náutzona y wyćwitzona/ ſwoię nową Regułę wymyſliłá y vſtáwiłá/ s
ktorą Regułą/ ſámá ſiebie/ y s ſwymi ſioſthrámi inſzymi Mniſſkámi/
poddáłá ſie Mnichom Minorytom w náukę y w ćwitzenie. KrowObr
135v; [św. Małgorzata] Ku poſłudze domowey y śioſtr ſwych bárzo
byłá ochotną/ zwłaſzcżá chorych. SkarŻyw 160; A mátká [Eufrazji,
umierając] rzecże: [...] miáſto mnie mátki ſwey/ mieć ſtárſzą twoię

będzieſz: iedno wypełniay to coś Pánu Bogu obiecáłá. boy ſię Páná
Bogá/ cżći śioſtry twoie/ ſłużąc im w pokorze. SkarŻyw 224, 193,
194 [2 r.].

W połączeniu z imieniem [w tym: siostra na imię ... (1);
siostra + imię (2), imię + siostra (1)] (3): Kuśił ſię ieſzcże trzeći raz
cżárt/ ony iey [św. Eufrazji] niepokoie cżyniąc: ále ią opácichá oná
y Iuliáná śioſtrá pośiláłá mowiąc: trway corko/ teraz ći nam/ z
cżártem walcżyć pokiſmy młodſze SkarŻyw 225; Byłá tám iedná
śioſtrá ná imię Germaná/ zniewolney y podłey matki [!] vrodzona.
SkarŻyw 226, 225.

W charakterystycznych połączeniach: nowa siostra(-y), przed-
niejsze, ubogie; posługa siostr(-y) (4); służyć (posługi czynić)
siostrom (siestrze) (3), ukorzyć się, zalecać się w modlitwę; miłość
ku siostrom; siostry do służby Bożej (na służbę Bożą) wzbudzić
(pobudzić) [= obudzić] (2), upominać [do czego]; starsza miedzy
siostrami.

Wyrażenia: »siostry miłe« [szyk 1:1] (2): Dla miłych śioſtr
ſwoich áby chleb dobrze vpiecżony miáły/ gdy iey [św. Austre-
bercie] pomiotłá niezſtáło/ ſamá ſię w gorącym piecu pomiotłem
vcżyniłá: wielką ochotę do posługi śioſtr miłych ſwoich/ w ktorych
ſamemu Chryſtuſowi służyłá/ pokázuiąc. SkarŻyw 194.

[»panny siostry«: panny szyostry powyedayą ysz to odzyenye
zakonne, za vpomynek dawa pan Iesvsz krystvs mylvyaczem szya
ŻywEufr 35.]

Szereg: »siostry i bracia« (1): A zoſtáwiłá [św. Paula] táką
wielkość śioſtr y bráćiey w klaſztorách ſwoich/ ktore wyżywić
trudno/ á porzućić ſię ich teſz niegodzi. SkarŻyw 143.

7. Zestawienie w funkcji nazwy botanicznej: »brat z siostrą;
[brat i siostra]« = Viola tricolor L. (Rost); fiołek trójbarwny,
roślina zielna z rodziny fiołkowatych (Violaceae), uprawiana
dawniej w ogrodach, stosowana była w lecznictwie i jako roślina
ozdobna; nazwa związana z wierzeniami o przemienieniu sierot
przez złą macochę właśnie w tę roślinę; Flammula, Iacea est
sativa et silvestris, Flos sanctae Trinitatis, Viola tricolor Cn (2):
Bráth z śioſtrą/ Iacea, Freyſſamkraut SienLek 206v, Xxx; [TRI-
NITATIS HERBA, Viola inodorata, Iacea, Wdówki, Brát y
Sioſtrá, Fiołki ná poły modré y żółté. TO źiółko ábo kwiatki iego

zową z Láćińſkiégo potroyny/ to ieſt Trinitatis, iż ma kwiatek
podobny Fiołkowi ná którym ſą liſtki troiákié/ modré/ żółté y
białé: poſpolićie to źiele káżdy zna/ bo czynią z niego wieńce/
śliczny kwiatek ále nie wonny/ rośćie ná rolách/ przyłogach/ ále
iuż dźiś w ogrodźiéch poſpolićie máią. UrzędowHerb 303a
(Linde)].

Synonimy: 6. mniszka, zakonniczka; 7. wdowki.
Cf PUŁSIOSTRA, SIESTRZYCA

MPi

SIOSTROBOJCA Cn; Linde XVII w. (z Cn).

[SIOSTRYCZKA] cf SIESTRZYCZKA

SIOSTRZANEK cf SIESTRZANEK

SIOSTRZANKA cf SIESTRZANKA

SIOSTRZYŃSKI cf SIESTRZYŃSKI

[SIRCHL] cf SIERCHL

SIRDCE cf SERCE

SIRDECZNIE cf SERDECZNIE

SIRDZISTY cf SIERDZISTY

[SIROCI] cf SIEROCI
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SIROCIAŁY (1) part praet act pf
N sg f siroci(a)ł(a).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przen: Któremu brakuje czegoś istotnego, pozbawiony czegoś:

Waſza miłoſć miłoſciwy panie bacżić rzaczy [!], iż ta 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/ aczkolwiek cznothą/ ſiłą/ ſprawą/ rozumem z
inſzemi narody Krzeſcijańſkiemi niethelko zarownała/ ale theż y
przewyſſzała FalZioł +2v.

AĆ

(SIROCIEĆ) cf SIROCIAŁY

SIROCIN Sł stp; Cn, Linde brak.

SIROCSTWO cf SIEROCTWO

SIROCTWO cf SIEROCTWO

SIROPEK cf SYROPEK

[SIROSTWO] cf SIEROCTWO

SIROTA cf SIEROTA

[SIROTCZONY] cf [SIEROTCZONY]

[SIROTCZYN ai
o prawdopodobnie jasne (tak w sirotka).
sg m A sirotczyn(e)go. ◊ f G sirotczyn(e)j.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w.
Przymiotnik dzierżawczy od „sirotka” ‘dziecko, które straciło

co najmniej jedno z rodziców’:
Szereg: »sirotczyn, wdowi (a. wdowin)« [szyk zmienny]: Iedni

mężowie gránice przenoſili/ rozchwatywáli trzody/ y paſáli ie. Oſlá
ſirothcżynego [asinum pupillorum] zágániáły/ y bráli w zaſtáwie
wołu Wdowinego. Leop Iob 24/3 (Linde); [bezbożni] Spráwy wdo-
wiey nie ſądzili/ rzecży ſſirotcżyney [causam pupilli] nie ſpráwo-
wáli/ á ſądu ludzi vbogich nie ſądzili. Leop Ier 5/28.]

AĆ

[SIROTEK] cf SIROTKA

SIROTKA (64) sb
sirotka, sierotka f (16), m (17), f a. m (24); sierotka m a.

sierotek m (1); [sirotek] m; sirotka, sierotka f BielŻyw (4), RejPs
(2), RejWiz (2), WisznTr (2); m LubPs (10), GroicPorz, RejZwierc
(2); f : m RejPos (6:4); sierotka f a. m : sierotka m a. sierotek m
Calep (1:1); sirotka, sierotka a. sirotek, sierotek (6). [Za rodzaj
wątpliwy uznano użycia z tekstów, w których nie ma zaświadczo-
nego pewnego rodzaju lub występują oba. Użycia bez wyznacz-
ników rodzajowych z tekstów, gdzie występuje oprócz tego jeden
pewny rodzaj, zostały zaliczone do tego rodzaju. Za postaci
wątpliwe uznano N, D, A, I, L pl z tekstów, w których nie ma
zaświadczonej pewnej odmianki.]

Na oznaczenie kobiet: f (2).
Na oznaczenie mężczyzn: m (2).
sir- (52), sier- (12); sir- Murm (2), BartBydg, BielŻyw (4),

KromRozm I, LubPs (10), RejWiz (2), BielKron (3), RejAp, RejPos
(20), HistLan, RejZwierc (2), WisznTr (2), ArtKanc; sier- RejPs (2),
GroicPorz, Prot, BudBib, ReszHoz, Calep (2); sir- : sier- BibRadz
(1:3), Mącz (1:1).

o oraz a jasne, w sie- e pochylone.
sg N sirotka (6), [sirotek]. ◊ G sirotki (4). ◊ D sirotce (5). ◊ A

sirotkę (19). ◊ I sirotką (1). ◊ pl N sirotki (3), [siérotkowie]. ◊ G

sirotek (11), siérotk(o)w (1) Calep. ◊ D siérotkåm (1). ◊ A sirotki
(8). ◊ I sirotkami (3). ◊ L sirotkåch (2).

Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI – XVIII w.
1. Dem. od „sirota”, „sierota” w znaczeniu podstawowym (62):

Iákie ieſt Páńſkie ſtáránie o śirotkach. LubPs S5 marg, Q4, S5;
Ktemu iż ná to zwirzchność Pan káżdą wyſádził/ Aby przez nię tym
ſnádniey o śirotkach rádził/ Chcąc byſcie przednieyſzymi opie-
kunmi byli/ Y od wſzech krzywd ábyſcie káżdego bronili. HistLan
Ev; Gdzież ten ieſt kthoryby rátował vćiſnionego á ſtrapionego w
vpadku iego? Gdzież ten ieſt ktoryby ogárnął śirotkę błędnego?
álbo tułaká opátrzył w nędzy iego? ábo z ochotą nędznikowi vłomił
chlebá ſwego? RejZwierc 190, 44;WisznTr 28.

si(e)rotka(-i) czyj(e) [zawsze: pron poss] (4): [Panie] nie-
opuſſczayze nas na oſtatek iako ſierotek ſwoich: ale radſſey nad
nami racz vtwierdzic bez dokonczenia ſwięte miloſierdzie twoie.
RejPs 172v; RejPos Ooo2, Ooo2v; Tymże kſztałtem nas śirotki
twoie/ záchoway [Panie] w te niepokoie/ byſmy pod twą ſtrażą żyli/
ćiebie przeſpiecżnie chwalili. ArtKanc I18v.

W połączeniach szeregowych (9): gdyż on ſam [tj. Pan]
powiáda przez Proroká/ iż nędzny/ vbogi/ á śirotká ieſt w opiece
iego RejPos 78v; á naywięcey ná nas o tę powinność [Pan] przez
Proroki woła/ ábychmy bronili/ wſpomagáli vpádłych á potrzeb-
nych ludzi/ á ſpráwiedliwie ſądzili śirothkę/ y káżdego vpádłego
cżłowieká/ ktory ſobie ſam pomodz nie może RejPos 130v; Abyś
nie opuſzcżał śirotki/ ábyś pomogł vpádłemu á vćiſnionemu w
ſądzye y w ſpráwierdliwośći iego/ ábyś niedoſtátecżnego/ błędnego/
głodnego/ á nágiego nie opuśćił bez wſpomożenia iego RejPos
193v; Sądz ſpráwiedliwie/ rátuy vćiśnionego/ wſpomoż nędzniká/
záchoway śirotkę/ á proſtacżká w ſpráwiedliwośći iego RejPos
317v, 144, 163, 171v, 194v, 265.

W porównaniu (1): Ták ſwawola ſwe drzewo ná gruſzt zá-
łożyłá/ Trudno ſie iey obronić by nas nie złomiłá. Bo tuż zá nią
wárterzem byega niedoſtátek/ Ten gdy ſie kto zátocży powáłi [!]
oſtátek. Bowiem temu folguiąc śiłá ſie ważymy/ Iáko iną śirotkę ták
cnotę dłaźimy. RejWiz 101v.

Zwroty: »obronić (a. wziąć na obronę) sirotkę; obrońca sirotki«
(3;1): Przeſtań zle cżynić/ cżyń ſpráwiedliwość/ rátuy vćiſnionego/
obroń śirotkę/ nędznego á vtrapionego w dom ſwoy prziymi/ á bądź
obrońcą iego. RejPos 163; Iżeś ty wzyął moy miły Pánie káżdego
vpádłego á káżdą śirotkę ná opiekę á ná obronę twoię. RejPos
171v; A ktemu iż ſie mu [Panu] opowieda być obrońcą/ opielkál-
nikiem [!]/ á mocnym opátrzycielem káżdey śirotki á káżdego
opuſzcżonego od ſwiátá tego. RejPos Ooo3, 211.

»sirotkę przyjąć na opatrzenie; opatrzyciel sirotki« (1;1):
Prorocy vcżą/ ábyś vbogiego/ vćiſnionego wſpomagał kędy możeſz/
śirotkę/ nędznicżká przyiął do ſiebye á ná opátrzenie ſwoie. RejPos
194v, Ooo3.

»wziąć na (a. w) opiekę, w opiekę poruczyć, mieć na pieczy
sirotkę(-i); opiekać się sirotkami; opiekalnik sirotki(-ek)« [szyk
zmienny] (3:1:1;1;3): Izaſz máło maſz vbogich ludzi/ vbogich á
zwłaſzcżá cnotliwych kápłanow/ vbogich śirotek/ kthore Pan Bog
tobie w opiekę porucżył RejPos 144; Tu wiele ſie przypodobniſz
ſpráwámi ſwemi ku ſpráwam Páná ſwego. Gdzye theż możeſz
nędznicżká/ proſtacżká/ śirotkę/ wziąć ná opiekę ſwoię RejPos
171v; thu też vcżyniſz niemáłą ſpráwę podobną ku ſpráwam Páná
ſwoiego/ gdyż to iego ſpráwy á iego to ſwięty vrząd ieſt/ opyekáć
ſie wſzytkimi śirotkámi á wſzelkiemi vćiſnionemi ſwiáthá thego.
RejPos 171v; Sądź ſpráwiedliwie/ pomoż vpádłemu á vćiſnionemu/
rátuy nędzniká/ miey ná piecży śirotkę/ y ine dobrodzyeyſtwá iákie
możeſz ſzáfuy á rozſzyrzay s tego zwierzonego ſkárbu ſwego/ ku
cżći Pánu ſwemu. RejPos 265; Azaſzći o nim [o Panu] Prorok
nieomylnie nie powieda/ iż [...] on ieſt wſpomożycielem á
opiekálnikiem káżdego śirotki ſwego RejPos Ooo2, 163, 171v, 211,
Ooo3.

»[kogo] zostawić sirotkami« (1): Ale ſie cieſz wierny gdyż tu
ſłyſzyſz iż [...] Pan ná cię woła y ná wſzytki ſwoie/ iżći was nie
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zoſtáwię śirotkámi/ iżći ia was nie opuſzcżę/ iż będę z wámi áż do
ſkońcżenia ſwiátá RejAp 167.

Wyrażenia: »sirotka(-i) nędzna(-e)« [szyk 1:1] (2): obroń á
wſpomoż á weźmi w opiekę ſwoię śirotkę nędzną/ ktora ſobie rády
dáć áni ſie ſámá wſpomoc nie może. RejPos 211, Ooo2v.

»sirotek ojciec« [o Bogu] (1): A gdźeż [!] ſie chceſz obroćić
licha duſzo moiá? Muśiſz iść do Páńſkiego gurniego pokoiá/ Ten
cżáſu twoiey żáłośći [...]/ Siedząc ná pięknym niebie: Schyli ſię do
ćiebie. Ten ieſt wſzyſtkich śirotek Oycem dobrotliwymWisznTr 28.

»ubogie sirotki« [szyk 3:1] (4): Rácżże Pánye nákłonić k twym
wyernym ſwe vſſy/ Ktorzy twego rátunku żądáyą w ſwey duſſy/
Rácż ſie ſam pomśćić krzywdy śirotek vbogich/ Niech znáią ludzye
możność ſądow twoich ſrogich/ Iuż nyech wyedzą iżeś ty ſam yeſt
Pan nád pány/ Ktory tu wſſytkiem władnyeſz y nędznemi námi.
LubPs C3; BOże rácż dáć rozſądek Krolowi náſſemu/ A ſpráwied-
liwość twoyę ſynu krolewſkyemu/ By w tey ſpráwyedliwośći lud
twoy záwżdy ſądził/ A vbogye śirotki ná wſſem ſpráwnye rządził.
LubPs Q4, P5; RejPos 144.

Szereg: »sirotka(-i), (a) ubogi (a. ubodzy ludzie)« [szyk 2:1]
(3): Wſſyſcy krolowye zyemye będą go [Pana] chwalili/ A wſſyſcy
narodowye będą mu ſłużyli/ Przeto iż on wybáwił tu vbożuchnego/
Ktory niſkąd nye bacżył rátunku żadnego. On przepuśći śirotce z
wyelką ćirpliwoſcyą/ Duſſe nędznych vbogich wybáwi z litoſcyą/
Od zdrády y od gwałtu on ye wyyąć racży LubPs Q4v; SRogye
sfukánie ieſt w tym Pſalmie tych ſtanow ktorzy ſą ná vrzędy wyſtá-
wieni/ iż nie cżynią doſyć powinnośći ſwoiey/ owſzem bogáctwá á
zacnośći ſwoie ná márne zbythki á ná trapyenie y ociążánie śirotek
á vbogich ludzi obrácáią. LubPs S5; RejWiz 51. [Ponadto w połą-
czeniach szeregowych 3 r.]

a. Od znacz. ‘dziecko, które straciło co najmniej jedno z
rodziców’; orphanus Murm, PolAnt, Calep; pupillus PolAnt, Calep;
clientulus, pupilla Mącz (28): Orphanus, qui nec patrem habet nec
matrem. Eyner der wider vater noch mutter hat. Syrotká bez oycá y
mátky. Murm 170; Sinowie tych ktoryſzby dla poſpolitego dobra
zeſzli z tego ſwiata, aby z poſpolnego ſkarbu chowani byli. Item aby
porucżnik nie mieſzkał w domu matki ſirotek, ani tim ma ſzafować
porucżnik (gdyby kthora ſirothka vmarła) na kogo ten dział ma
ſpaſć. BielŻyw 7; Kiedy też máią kogo wwięzowáć w imienie śie-
rotki/ ktory lat y obrony żadney niema/ y przyiaćiele iego ſą
nieznáiomi. Tám máią być wſzyſcy iego krewni GroicPorz p3; Bib-
Radz Iob 6/27; BielKron 372; Pupilla, Siérotká. Mącz 332a, 57b;
Iáko Pan ieden ſyna ſwego mądrze ćwiczył [...]. Poddánych nie
vćiſkay podatkiem nieſłuſznym/ [...] Ktemu twoich dochodow nie
vtracay márnie/ A niech ſierotki k ſobie twoiá dobroć gárnie. Wdow
vbogich bądź oycem y ſtrapionych ludźi Prot D3v; RejPos 127v;
Orphanus, Qui caret patre, praesidioque paterno. Pupillus, qui caret
patre, sed non praesidio paterno, quum tutore iuvetur – Sierotka.
Calep [740]a; [Izaliżem kiedy iadł ſtucżkę chlebá ſam áby iey nie
miał ieść śirotek GilPos 125v; A yesliżeby [żona moja] sie wydala,
tedy yżby wtym statku zmeżem swym drugim gospodarowala bez
sskody sierotkow, aże do zrostu ych ProtokWoźnik 1598 nr 245,
1598 nr 245 [2 r.]].

sirotki czyje (1): [Aleksander mówił do ludu:] Tego ſobie za
krola wybierzcie ktory ſie Boga boi, á więcey go ſłucha niż woley
ſwey [...], ktoryby dobyte łupy miedzi was rozdzielał ſirotek aby
waſzych nie dręcżył BielŻyw 148.

W połączeniach szeregowych (3): Nie czyńćie krzywdy wdowie
áni śierotce/ áni gośćiowi/ áni vbogiemu BibRadz Zach 7/10, Ps
82/3; Przeſtańcie przewrotnośći/ á vcżcie ſie dobrze cżynić.
Szukaycie rozeznánia/ wſpomagaycie vćiśnionego/ pomagaycie
śirotce/ brońcie wdowy BielKron 94.

W charakterystycznych połączeniach: si(e)rotka bez ojca i
matki, pokorna, udręczona; sirotki (G) strzec; czynić krzywdę si(e)-
rotce (2), pomagać; sirotki dręczyć, pobić, podeptać, ratować.

Zwroty: »si(e)rotkę bronić, przyjąć w obronę« (1:1): RejPs
215v; Bo ieſliże cie Pan wyſádzić racżył ná iáki vrząd ſwiecki/

tákże go ſtrzedz vmiey/ á ták ſie w nim záchoway/ iákobyś w
boiáźni Bożey żył/ [...] śirotkę/ wdowę/ pielgrzymá/ od káżdey
krzywdy bronił. RejPos 314v.

»sirotki opatrzać« (1): Ariſtoteles ſzedł do Stragiriey do ſwey
krainy [...], á tamże mieſzkaiąc iałmużny dawał ſirotki opatrzał y
ſprawował ſtan ſwoy. BielŻyw 87.

Wyrażenia: »dom sierotkow« (1): Curotrophium – Dom ſzie-
rotkow. [...] Domus alendis pueris destinata Calep 280a.

»sirotka uboga« (1): A pomnicie ná tho/ iż Bog wáſz ieſth
Bog nád bogi/ á Pan nád wſzytkimi pány [...]/ v ktorego nie ieſt
żadny brák nád perſoną káżdego/ áni on pátrzy ná vpominki
iego. Ale pátrzy więcey ná śirotkę á ná wdowę vbogą Rej-
Pos 243v.

Szeregi: »dzieci (a. dziatki) albo (i) si(e)rotki« (2): Gdy ma
przyść ſkońcżenie ſwiátá/ będą w ludzyech wielkie ſtráchy/ ktore
przed tym nigdy nie bywáły/ wſzytek rod złośći vkaże ſie w
ludzyech. [...] Ieſli ktorzy dobrzy będą/ od złych vćiśnieni będą.
Zadna litość nád dzyećmi y nád śirotkámi nie będzye. BielKron
135v; ReszHoz 132.

»si(e)rotka(-i), ((też) i, a, ani) wdowa(-y)« = vidua neque or-
phanus PolAnt [szyk 5:4] (9): KromRozm I A4v; RejPos 243v, 342;
A oni [bogowie] choćiaſz im kto zle/ choćiaſz dobrze cżyni/ nie
mogą oddáć [...]. Nie máią litośći nád wdową/ áni okázuią dobro-
dzieyſtwá ſierotce. BudBib Bar 5/37. Cf »gość, si(e)rotka, wdowa«.
[Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»gość (goście) (a. pielgrzym, a. pielgrzymujący, a. przychod-
nie), si(e)rotka(-i), ((też) i) wdowa(-y)« = peregrinus, pupillus et
vidua PolAnt [szyk zmienny] (5): RejPs 215v; Pan ſtrzeże wſzytkich
przychodniow/ śirotki też y wdowy/ On káżdemu ku rátunku
záwżdy ták ieſt gotowy LubPs ff2, V3v; A nie cżyńćie krzywdy
goſćiowi/ ſirotce/ y wdowie/ y nie wylewayćie ná thym mieſcu
krwie niewinney BibRadz Ier 7/6; RejPos 314v. [Ponadto w połą-
czeniu szeregowym 1 r.]

2. pl Pory w skórze; pori Murm, BartBydg (2): Murm 63; pori,
sirodky, przeduchy BartBydg 119b; [Aprilis [...] pori tunc ape-
riuntur [...]. Darczu auch die ſchweiſloe cherlein Aufftnet [...]
Kwiećien ma tak wielkie mocy Iſz odnawia wſzytki rzeczy: W
ćielie ſzyrodki otworzy Y krew nową/ ćiepłą mnoży. MymerRegim
C4v; Wilgotne záś powietrze ácżkolwie mnogim ludźiem ſłuży/
bowiem bárwę cżyni cudną/ y ſkorę miękką ná ćiele: Pory też ktore
drudzy śierotkámi zowią/ w ćiele otwarza Cresc 1571 4 (Linde), 48;
ArtNom C3; Pori, Schweisloe cher. P. Dźiurki/ ktorymi pot wychodźi/
ſierotki. Volck 490].

3. [Rzekomy kamień jelitowy; kulisty twór powstający w żo-
łądkach zwierząt w wyniku nagromadzenia niestrawionych substan-
cji, przypisywano mu właściwości magiczne i lecznicze i używano
jako środka przeciw truciznom; bezoar, strutka: Besaar, lapis Sy-
rothka ReuchlinBartBydg d8.]

4. [Prawdopodobnie: Kamień szlachetny lub półszlachetny
wprawiony w pierścionek lub przeznaczony do wprawienia, oczko:
annulus aureus cum 2 rubinis et 1 diamento, annulus aureus cum
szyrotka 1 CracArtific 1544 nr 1118, 1547 nr 1471; sigillum pon-
derat aureos Hungaricales 6, annulus z sierotką ponderis Hunga-
ricales 3 i ort InwMieszcz 1577 nr 215, 1570 nr 162.]

Synonimy: 2. dziureczki, dziurki, pory, przeduchy; 3. bezaar.
AĆ

SIROTNY (1) ai
sirotny, [sierotny].
o jasne; sierotny z tekstów nieoznaczających é.
sg m N sirotny. ◊ [A sierotny.]
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.
Przymiotnik od „sirota”, „sierota” ‘dziecko, które straciło co

najmniej jedno z rodziców’: [Volck 515; A iż się pokazało na tym
rachunku, iż nieboszczyk p. Jurga Krakier został winien wnukom
swym tak jako jego rejestrza pokazowały pieniędzy fl. 403 i gr 14,
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tedy ten dług sierotny defalkują sobie z ty sumy wyżej napisanej
Jan i Maciej Kausowie fl. 403 gr 14 InwMieszcz 1597 nr 301.]

Wyrażenie: »si([e])rotny dom«: Brephotrophia [...] Latine par-
vulorum hospitalia in quibus infantes exposititii, et pupilli aluntur
[...], Sirotny dóm/ álbo/ Szpital dziećinny. Mącz 26d; [ſierotny/
Pupillaris. ſierotny dom/ Orphanotrophium. Volck Zzz, 67, 437].

Cf SIEROCI
AĆ

SIROTSTWO cf SIEROCTWO

SIRP cf SIERP

SIRPIEŃ cf SIERPIEŃ

SIRPIK cf SIERPIK

SIRPIKOWY (1) ai
N sg f sirpikow(a).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od niezaświadczonej u nas formy „sirpik” ‘Ser-

ratula tinctoria’; zrobiony, otrzymany z sierpiku:
Wyrażenie: »woda sirpikowa«: [wódki, które służą] Lędzwiam

y miechierzowi. WOda Anyżowa/ Pietruſzcżana/ Oorzeſzkowa [!]/
Malonowa/ Rumienkowa/ Opichowa/ Leſniey marchwie/ Sirpiko-
wa. FalZioł II 14b.

AĆ

[SIRPOWY ai
N pl subst sirpow(e).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVIII w.: sierpowy.
Przymiotnik od „sirp” ‘narzędzie rolnicze do ścinania zboża i

trawy’; w którym wytwarza się sierpy:
Wyrażenie: »hamer [= kuźnica] sirpowy«: Hamry sirpowe. –

Jest hamrów 3, z których mieszczanie płacą do dwora per mc. 2
LustrKrak I 155.]

AĆ

SIRSIEŃ cf SIERSZEŃ

SIRSZCHL cf SIERCHL

SIRSZEŃ cf SIERSZEŃ

[SIRSZL] cf SIERCHL

SIRSZYŃ cf SIERSZEŃ

[SIRZCHL] cf SIERCHL

SIRZCHLISTY Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf [SIERŚCISTY]

[SIRZĆ] cf SIERŚĆ

SIRZP cf SIERP

SIRZPIEŃ cf SIERPIEŃ

SIT (5) sb m
sg N sit (4). ◊ G situ (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
bot. Juncus L.; sit, rodzaj roślin z rodziny sitowatych (Junca-

ceae) lub Scirpus L.; sitowie, rodzaj roślin z rodziny ciborowatych
(Cypreraceae) rosnących w miejscach podmokłych; iuncus Murm,
Mymer2, Cn; scirpus BartBydg, Cn; butomon Calep; scirpiculus Cn

(5): Iuncus. eyn ſemd Szyt. Scirpus idem Murm 112; Iuncus Sembd
Sit [Szitowie Mymer1]. Mymer2 17v; BartBydg 78; Iuncinus – Zſitu
vpleczioni. Calep [570]b, 143b.

Cf [SITKOWIE], SITOWIE
JR, MN

SIT SIT Cn; Linde XVII w. (z Cn).

[SITA] cf SYTA

SITARZ (1) sb m
a pochylone.
sg N sitårz. ◊ [G sitårza.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w.
Człowiek trudniący się wyrobem sit; cribrarius Mącz; cribro-

rum texendorum artifex Cn: Cribrarius, Sytars [!]. Mącz 68d; [Aż
nie rychło obaczę/ á koń niéma chwoſtá/ Niemogłem go iuż náléźć
pilno ſie ſtáráiąc/ W ręku zań dwá ſzelągi od śitarzá máiąc. Albertus
A3 (Linde); Volck Zzz].

JR, MN

SITEK (1) sb m
N sg sitek.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „sit”: Iunculus – Sitek. Calep [570]b.

JR

SITKO (3) sb n
o jasne.
sg N sitko (1). ◊ A sitko (1). ◊ I sitki(e)m (1). ◊ [L sitku.]
Sł stp brak, Cn s.v. cedziworek, Linde XVI – XVII w.
1. Dem. od „sito”; colum Mącz, Cn; cribellum Cn (3): Colum,

Naczinie przes które cedzą/ Durſlák/ ſitko Mącz 59d.
Zwroty: »przecedzać przez sitko« (1): Defruto, [...] przecedzam

przes śytko álbo chuſtkę tákowy moſzcz [z winnych gron]. Mącz
80c.

peryfr. »gęstym siać mąkę sitkiem« = być uczciwym (1): A
gdyż nam tá kráiná wychowánie dáłá [...]. Przeto ią przestrzegamy
w iey nieopátrznośći [...]. Pátrząc ná wſzyſtki ſtrony gdzie ſie co
obraca [...]. Kto z cżyią ſzkodą żywie/ á kto z ſwym pożytkiem/ Kto
gęſtym á kto rzadkim śieie mąkę śitkiem. BielRozm 9.

peryfr. »rzadkim siać mąkę sitkiem« = być nieuczciwym (1):
BielRozm 9 cf »gęstym siać mąkę sitkiem«.

Wyrażenie: »sitko gęste« [szyk zmienny] (1): BielRozm 9; [po-
tárſzy ie [piżmo] ná proch zmieſzay/ á wsyp ie ná przecadzkę álbo
na śitko gęſte SienHerb 625a].

Szeregi: »sitko albo chustka« (1): Mącz 80c cf »przecedzać
przez sitko«.

[»sitko albo przecadzka« [szyk zmienny]: záwiąży też piżmá w
chuſtecżkę/ á położ w śitku ná dnie/ álbo w iákiey iney przecadzce.
SienHerb 625a, 625a.]

»sitko i przetak«: thedy mu thego [w sądzie] dopuſczyly w acta
wyescz, tho yesth, czo prawo oglądalo: w pierwsy komorze [...],
throye wydel do gnoyu, sythko y przethak KsięgiSądWiej 1579 nr
7000.]

[Przen:
Zwrot: »przecadzić sitkiem [czego]«: Zátim ćiężkim wzdychá-

niem y bićiem pierśi ſwych ſumnienie ſwe dobrze przeſzrotowaw-
ſzy/ przecadź to śitkiem ſpráwiedliwośći PowodRecepta D4v.]

2. [Rodzaj gry dziecięcej polegającej na szybkiej zmianie
miejsc: A przeto nas [tj. Polaków] prowadźili [= wywodzili (kro-
nikarze)]/ iedni z pośrzodku Grecyey/ á drudzy Sármácyey. Ano y
ći y owi [...] rozno ſie rozeſzli/ iedni do Illiryku ku południu/ á
drudzy ku Sármácyey ku pułnocy: od ktorych Słowiánie naſzy
wyſzedſzy/ z onemi ſie záśię co byli w Illiryku pomieſzáli/ á
pomieſzawſzy záśię tu do Sármácyey do ſwych przyſzli/ Zwłaſzcżá
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Polacy náſzy. A ták iákoby owo włáśnie śitko gráli. BielKron 1597
16 (Linde).]

Synonimy: cedzidło, cedziworek, przecadzka, przetak.
JR, MN

[SITKOWIE sb n
I sg sitkowi(e)m.
Sł stp notuje, Cn, Linde brak.
bot. Juncus L.; sit, rodzaj roślin z rodziny sitowatych (Junca-

ceae) lub Scirpus L., sitowie, rodzaj roślin z rodziny ciborowatych
(Cypreraceae) rosnących w miejscach podmokłych:

Wyrażenie: »zarosły sitkowiem«: Jest jeziorek nad mianowite
jeziora, [...] na których niewodki ani przewłoki zamkowe nie
chodzą, bo zarosłe sitkowiem LustrPom 74.

Cf SIT, SITOWIE]
JR, MN

SITNY Sł stp; Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

SITO (20) sb n
o jasne.
sg N sito (12). ◊ G sita (1). ◊ D situ (1). ◊ A sito (3). ◊ I sit(e)m

(1). ◊ [L sicie.] ◊ pl N sita (1). ◊ G sit (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
Sprzęt w kształcie płytkiego bębna, którego dno jest wykonane z

gęstej siatki włosianej lub drucianej, używany do przesiewania,
czasem też do cedzenia; cribrum Murm, Mącz, Cn; subcerniculum
Mącz, Calep, Cn; incerniculum Mącz, Cn; foripillus, setatium Bart-
Bydg; excussorium Cn (20): Murm 150; Setatium, instrumentum
purgandi farinam, szytho BartBydg 143, 60; Cribrum setaceum,
Syto włoſienne. Mącz 68d; Ruderarium cribrum, Piaſeczne rze-
ſzoto/ Item dicitur de viliori et furfuratio cribro apud Apul, Miáſto
grubſzego śitá. Mącz 359d, 49b, 68d, 425b; Calep 269b; [Rach-
Bonera 1558 119].

[Przysłowie: trudno zánieść wodę w śićie ZbylPRozm D3.]
Zwroty: »cedzić przez sito« (1): Colo, Cedzę przes śyto/

durſzlák álbo chuſtę.Mącz 59d.
»sitem podsiewać« (1): Farinario cribro succernunt, Mącznym

śitem podsiewáyą/ PytluyąMącz 49c.
»przez sito przebijać, [przebity]« (1): Cribro, Podſiewam/ Przes

śyto przebiyam.Mącz 68d; [UrzędowHerb 400a].
»wycisnąć przez sito« (1): warzą kwiatki fijołkowe wwodzie

á potym przebiją onę wodę á moczno wyciſną przez ſito FalZioł
I 149d.

Wyrażenia: »sito gęste« (1): cribrum pollinarium, Pytel álbo
śito barzo gęſtę [!]. Mącz 308c.

»mączne sito« (2): Farinarium cribrum, Mączne śito. Mącz
118a, 49c.

Szeregi: »sito, przetak« (1): Drewniánych ſtátkow wſzelákich
ma bydź támże wielki doſtátek záwſze: śit/ przetákow/ y innych
wymyſłow GostGosp 130.

»sito, (albo) rzeszoto« [szyk zmienny] (3): Cribrum. Eyn ſyp
ader reyter. Syto álbo rzeſſoto. Murm 145; Mącz 68d; Calep
[1015]a; [[weź] Sádłá wieprzowégo wychędożonégo/ w wodźie
śiedm kroć źimnéy płokánégo/ á przez rzeſzoto álbo śito przebitégo
dwá funty UrzędowHerb 400a].

Przen (1): A iż o trzech miárách Pan wſpomina/ przez nie
rozumieć ſię trzy częśći nátury náſzey mogą. (marg) Trzy śitá co ſą.
(–) Bo wedle Apoſtołá/ mamy w ſobie duchá nieśmiertelnego/
mamy duſzę/ mamy ćiáło SkarKaz 85a.

Synonimy: cedzidło, cedziworek, przetak, pytel, pytlowy sak,
rzeszoto.

JR, MN

SITOWI Cn; Linde XVII w. (z Cn).
Cf [SITOWIANY], SITOWY

[SITOWIANY ai
N sg m sitowiany.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „sitowie”; zrobiony z sitowia: śitowiány/ Scir-

peus, iunceus. Volck Zzz, 568.]
Cf SITOWI, SITOWY

JR, MN

[SITOWIASTY ai
N sg m sitowiasty.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Zarośnięty sitowiem: Iuncosus, vollbintzen. P. więzowáty/ ſito-

wiáſty. Volck 299.]
JR

SITOWIE (18) sb n
o jasne; -é, [-e].
sg N sitowie (10). ◊ G sitowiå (3). ◊ I sitowi(e)m (2). ◊ L

sitowiu (3).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI – XVII w.
bot. Juncus L.; sit, rodzaj roślin z rodziny sitowatych (Junca-

ceae) lub Scirpus L.; sitowie, rodzaj roślin z rodziny ciborowatych
(Cypreraceae) rosnących w miejscach podmokłych; iuncus Mymer1,
BartBydg, Mącz, Calep, Vulg, Cn; scirpus BartBydg, Vulg, Mącz,
Calep, Cn; papyrus BartBydg, Vulg; iuncetum Calep (18): Mymer1

18; BartBydg 78; A záż ſie może źielenić śitowie bes wilgotnośći?
álbo rość rogoźiná bes wody? Leop Iob 8/11; Scirpo, Sitowiem
nieco zwięzuyę álbo plotę. Mącz 373c, 177d, 373c; Scirpi – Rogoz,
ſytowię. Calep 955b, [570]b [2 r.]; Oni też ránne ſwoie pilnie
opátrzyły/ A śitowiem ieźiornym w zaiem ſię lecżyły. KmitaSpit
B3; [WujBib Iob 8/11].

Przysłowie: Nodum in scirpo quaeris, Węzłá w śitowiu ſzukaſz/
to ieſt nazbyt ſie ſtáraſz.Mącz 373c, 249a.

Wyrażenia: »koszyk z sitowia« (2): Sirpus [...] Plećiony koſzyk
z śitowia do fig należący.Mącz 396b, 373c.

»naczynie z sitowia« = łódka z trzciny papirusowej (1): BIedá
źiemi ćieniowi ſkrzydelnemu kthora ieſth zá rzekámi Murzyńſ-
kiemi/ kthora ſle ná morze poſly: á w nacżyniu z ſitowia [in vasis
papyri] ná wody. Leop Is 18/2.

Szeregi: »sitowie albo rokicina« (1): Scirpea, Koſzyk z śitowia
álbo z rokiciny vcziniony.Mącz 373c.

»trzcina i sitowie« = calamus et iuncus Vulg [szyk 2:1] (3):
Thrzćiná y ſitowie powiędną/ obnaży ſie łożyſko potokowe od ſtoku
ſwego Leop Is 19/6, Is 35/7; Tám wodne ptáſtwo ma ſwoie noclegi/
Przy rogoźinie okrywa więc brzegi/ A przy śitowiu y przy gęſtey
trzćinie Ni ſię przeminie. KlonFlis B4v; [WujBib Is 19/6].

Cf SIT, [SITKOWIE]
JR, MN

SITOWIEC Cn; Linde XVII w. s.v. kościeniec; poza tym XVIII
w. w innym znaczeniu.

SITOWISKO Cn; Linde XVII w. (z Cn).

SITOWNY Sł stp; Cn, Linde brak.

SITOWY (7) ai
o jasne.
sg m N sitowy (6). ◊ pl L sitowych (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.
Przymiotnik od „sit”; zrobiony z situ; iunceus Mącz, PolAnt,

Calep; scirpeus Mącz, Calep (7): Mącz 177d, 373c; Scirpeus –
Sytowi, rogozani. Calep 955b, [570]b; [Scirpeus, bintzen. P. ſitowy/
ſitowiány. Volck 568].

Wyrażenia: »sitowy koszyk« (1): Scirpiculum – Sytowi koſzik.
Calep 955b.
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»łodka sitowa« (1): BIádá źiemi [...] ktora ieſt zá rzekámi
Etyopſkiemi. Ktora poſyła poſły przez morze/ á w łodkách śi-
thowych [in navi iuncea] po wodách BibRadz Is 18/2.

»powroz sitowy« (1): Schoenos – Powroz ſytowi, powrzosło.
Calep 953a.

Cf SITOWI, [SITOWIANY]
JR, MN

[SITTA] cf SYTA

SIUSIAĆ (1) vb impf
3 sg praes siusiå.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w.
Oddawać mocz; tu żart. o rzece: V Ieżyſk wielkich pytałem

Mázurá/ Coby zá rzecżká? Rzekł mi. Dźiewcża dźiurá/ Więc nie
wiem tákli. Lecż rzecżká máluśiá/ Do wiſły śiuśia. KlonFlis G3v.

Cf SIUŚKAĆ
JR, MN

[SIUŚKA sb m
A sg siuśkę.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Małe dziecko siusiające bez kontroli; pogard. o kimś młodym,

niedoświadczonym: Ieſli tedy być może/ áby kto więcey práwie bez
rozumu y bacżenia contradictie náidował: nád tego śiuſkę Miniſtrá?
Przebog z kim rzecż mamy? ŚmiglŁup E3v.]

JR, MN

SIUŚKAĆ (1) vb impf
3 sg praes siuśkå.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Oddawać mocz: Oſyeł [...]. Kędy káka tám bywa gnoy/ á gdźie

ſyuſka tam bywa zroy.March1 A3v.
Cf SIUSIAĆ

JR, MN

SIUTA (1) sb f
A pl siuty.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Owca: Potym drugi [chłop] przyiechał/ miał złe ſzáláwáry/ Y

powieśił przez ławkę ogon Wilcży ſtáry. Dziewcżę záźrzy pod
łáwkę/ mámie vkazáłá/ Mowiąc iż to Wilk ſiedzi/ by ſiuty ſchowáłá.
RejFig Bb3.

Synonim: owca.
JR, MN

SIWAKOWY (?) (1) ai
G pl siw(a)kowych.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Prawdopodobnie: Przymiotnik od niezaświadczonego u nas

„siwak” ‘gatunek zająca’; zrobiony z futra zająca: Wthenze czaſch
nathem rozboyv wzyetho my woſz ſtrzema konymy. [...] wdrvgyem
vozye wzyetho [...]. Czteridzyeſczy y ſcheſcz ſchvp Sywyethkowich
[!] LibLeg 11/156v.

JR, MN

SIWASZEK (1) sb m
N sg siwåszek.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w.
Człowiek mający siwe włosy, starzec (z odcieniem sympatii): A

gdy iuż on śiwaſzek dokońcżył ſwey rzecży/ Ktorą ſłyſząc on
młodſzy miał ná pilney piecży. Y bárzo mu tá rádá iego ſmákowáłá/
Bo mu do buyney myſli ná wſzem przypadáłá. RejWiz 22.

Synonimy cf SIWEK.
Cf SIWEK, SIWIEC, [SIWOSZ]

JR, MN

SIWEK (2) sb m
e prawdopodobnie jasne (tak w -ek).
sg N siwek (1). ◊ G siwka (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Człowiek mający siwe włosy, starzec (2): (nagł) Mákowecki s

ſyny. (–) TO iuż wiedz żołnierz dawny fortunny do boiu/ Rádzęć
pánie kochánku chceſzli być w pokoiu/ Zániechay tu prożnych burd
śiwká nie zácżepiay/ Gdy ſie głaſzcże po brodzye prętko ſie
vmykay PaprPan H2, T3.

Synonimy: starczyk, starek, starszy, staruch, staruszek, stary,
starzec.

Cf SIWASZEK, SIWIEC, [SIWOSZ]
JR, MN

SIWIEC (1) sb m
e prawdopodobnie jasne (tak w -ec).
[sg N siwiec.] ◊ pl G siwc(o)w. ◊ [D siwc(o)m.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.
1. [Człowiek mający siwe włosy, starzec: Iáko ieſt rzecz ſliczna

śiwcom ſąd á ſtárſſym poznać rádę [Quam speciosum canitiei
iudicium, et presbyteris cognoscere consilium Vulg Eccli 25/6]
KsięgiEklez H4; (nagł) MŁODZIK Z SIWOSZEM. (–) [...] Oni, iż
swoje żelazka przysiedli, Ręczne potkanie naprzód z sobą zwiedli.
[...] Źle sie był młodzik o starca pokusił, Bo go tam siwiec mało nie
udusił. Otwin(?)Erot 56.]

2. Ptak mający siwe upierzenie: Prziydą [w poselstwie]
trzydźieśći śiwcow [tj. żurawi]/ y cżapek nie zięli/ Ani iáko ſię
godźi/ Krolom vkłonili. [...] Rozgniewał ſię Krol ſrodze/ [...]
poſłom onym zá to/ Dano złożenie w kuchni/ tám gdy ie
przywiedli/ Pobito/ powárzono/ y ná obiad ziedli. KmitaSpit C4.

Synonimy: 1. starczyk, starek, starszy, staruch, staruszek, stary,
starzec.

Cf SIWASZEK, SIWEK, [SIWOSZ]
JR, MN

SIWIEĆ (9) vb impf
Inf z tekstu nieoznaczającego é; w formach osobowych e jasne.
inf siwi(e)ć (1). ◊ praes 1 sg siwieję (4). ◊ [3 sg siwieje.] ◊ 3 pl

siwieją (3). ◊ con 3 pl subst by siwiały (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.
Stawać się siwym; canescere Mącz, Calag, Cn; canere Mącz,

Calep, Cn; incanescere Calep, Cn (9):
a. O ludziach (7): z młodu iż zimnoſć mozgowa ſerdecnej [!]

gorączoſci nieprzechodzi, dla tego młodzi nie ſiwieią. GlabGad Bv,
B; Mącz 33c; Calag 255b; Calep 160a, 518a; [Kto iéy [kamfory]
záś zbytnie pożywa/ śiwieie prędko/ to rzecz doświadczona
UrzędowHerb 329a, 367a].

siwieć od czego (1): Caneo, Siwieyę od ſtárośći.Mącz 33b.
b. O kolorze włosów wynikającym z procesu starzenia się (1):

Włoſy áby nie śiwiáły rychło/ chronic ſye trzebá wilgich á
chłodnych pokármow SienLek 48.

c. O zwierzęciu (1): Cżemu wilci zawſze ſzarzeią á nie ſiwieią.
(–) Bowiem ſiwizna cżyni ſie z niedoſtatku ciepła przyrodzouego
[!] ktorego wilk ma doſić. Ale ona ſzaroſć iego albo buroſć
pochodzi z wielkiego żarłactwa GlabGad Bv.

Synonim: bieleć.
Formacje współrdzenne: osiwieć, posiwieć.
Cf SIWIENIE

JR, MN

SIWIENIE Cn s.v. siwizna; Linde brak.
Cf SIWIEĆ

[SIWIOZNKA sb f
N sg siwioznka.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.
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bot. Sideritis L.; gojnik, rodzaj roślin z rodziny jasnotowa-
tych (Lamiaceae); polion, polium, tiniaria herba Cn: Siwiozn-
ka/ śiwe głowki/ Polium. Grawmenle gruſzerlen. SienHerb L3#,
E2#v.

Synonim: siwe głowki.]
JR, MN

SIWIUCHNY (3) ai
sg m N siwiuchny (2). ◊ pl A m pers siwiuchn(e) (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.
Intens. od „siwy” (3): Incanus, Canus, aut valde canus – Si-

wiuchny. Calep 518a.
Wyrażenie: »starzec siwiuchny« (1): Ták gdy iuż więźniow

śiłá/ y roznych nábráli/ Iedne do Kriu/ drugie ná Metop záſłáli. Krol
ſię też muśiał poddáć/ gdy go wywiedźiono/ Miedzy ſtárce
śiwiuchne wniść mu roſkazano. KmitaSpit C5v.

Szereg: »siwiuchny a prawie zgrzybiały« (1): ZYiąć tu ná tym
świećie/ iuż przez cżás niemáły/ Skąd ſie ſtał cżłek śiwiuchny/ á
práwie zgrzybiáły. Doznałem nie pożytkow/ tey ſmutney śiwośći/
Kompáruiąc z ochłodą/ vćieſzney młodośći. PaxLiz D4v.

JR, MN

SIWIZNA (23) sb f
a jasne.
sg N siwizna (10). ◊ G siwizny (2). ◊ D siwiźnie (1). ◊ A

siwiznę (7). ◊ I siwizną (1). ◊ L siwiźnie (2).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI – XVIII w.
Siwy kolor włosów wynikający z procesu starzenia się; canities

BartBydg, PolAnt, Calep, Cn; cani (pl) HistAl, Calag, Cn; canitudo
BartBydg, Cn; senium Cn (23): BartBydg 22; Gdi iey [wódki
kamforowej] cżeſtho pożywa á wiele: ſzkodzi/ abowiem [...]
Siwiznę na cżłowieka prędko w wodzi FalZioł I 71a, V 105v; Z tąd
mamy bacżyć iż ſiwizna ieſt niemoc włoſow á niedoſtatek ieden,
ktory z bytniey [lege: z zbytniej] á zimney kurzawy we włoſach
zoſtawiaiączey pochodzi, ktora więc tam ſie zagnije á tak zbieleie.
GlabGad Bv, Bv [2 r.]; Olimpia odpowiedziáłá/ proſzę cie miſtrzu
áby mi ob[i]áwił ktorą oſobę ma on bog. Odpowiedział Anekta-
nábus/ áni młody áni ſtáry/ ále ſiwizną nieco máiąc brodę przi-
chędożoną [barbam canis habens ornatam] HistAl A3v; Cżyrſt-
wość młodym moc dawa y dobra ćwicżyzná/ A ſtáremu przynośi
pocżćiwość śiwizná. BielKom Cv; SienLek 48 marg, T[tt]; Górn-
Dworz K3; Warchołom záwżdy prętko cżáſy giną/ Wnet záwżdy ná
łbie śiwizná z łyśiną. RejZwierc 227v; Calag 255b; Calep 160a;
PowodPr 64; [Olgierd zebrawszy Litwę, mścił się krzywd ojczyz-
ny, szanując ojca swego w tej trwodze siwizny. StryjPocząt 244;
Bo s ſtárośći śiwizná idzie/ nie ſtárość s śiwizny GrzegŻarnPos
1582 598 (Linde)].

Zwrot: »przysięgać na siwiznę« (1): ya wyerzą iſch moy
ſzieſtrzeniecz Zeliſlawſki tego nyeuczinil by on tho myal vczinicz
aby myal bicz przitim poyman ya prziſziengam na moyą ſziwiſzną
iſch bith ſzie go mſczil do gardla LibMal 1543/69.

Przen (7):
a) Starość (6): Ale on [Jakub] rzekł/ Niepoydźie z wámi ſyn

moy/ [...] ktoremu ieſliżby ſie trefiło vmrzeć ná they wáſzey drodze/
wybyśćie śiwiznę moię do grobu z żáłośćią wprowádźili. BibRadz
Gen 42/38; Ktory [hetman] zá Achilleſá/ gdy żył/ ſtał Oycżyznie/
Godzien był Piliuſá przewyſzſzyć w śiwiźnie. Lecż iż Cnotę Bog
zlubił/ wziął go z nią do ſiebie StryjWjaz A2, B3.

W porównaniu (1): Ieſliś młody/ z tyłu ſię śmierći zdrádliwey
obawiay: ieſliś ſtáry/ otoć iuż w ocży lezie/ á śiwizná iáko pozew v
drzwi twoich záwieſzony woła ná ćię/ ábyś ſię do ſądu gotował
SkarŻyw 4.

Szereg: »starość i siwizna« (1): Wiek cżłowiecży cżworaki ieſt,
Pierwſzy dziecińſtwo: [...] Drugi młodoſć: [...] Trzeci męſtwo: [...]
Cżwarty ſtaroſć y ſiwizna FalZioł [*8]v.

α)Metonimicznie: Stary człowiek [czyja] (1):

Szereg: »starość i siwizna« (1): [bracia mówią do Józefa:] ieſli
wnidę do ſlugi twego oyca naſſego a dzyećyęćya [tj. Beniamina] nie
będzye [...] my ſludzy twoi poſlem ſtarość y śiwiznę iego zzalośćią
dopiekła HistJóz D3v.

b) Zachowanie właściwe starcowi (1):
W przeciwstawieniu: »stateczna siwizna ... płochość« (1): Nie

dokoncáć ſwiecie będę wierzył/ Boś ſie drugim nieſprawnie
odmierził/ Dziwną twoię znam w ludziech ćwicżyznę Widząc w
młodych ſtátecżną śiwiznę/ Stárym záſię dopuſzcżaſz płochośći
BielKom D5v.

Wyrażenie: »stateczna siwizna« (1): BielKom D5v cf W prze-
ciwstawieniu.

Synonimy: białość, szedziwość.
Cf SIWOŚĆ, SIWOTA

JR, MN

[SIWO] cf [SIEWO]

[SIWOBRODY ai
N sg m siwobrody.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI – XVIII w.
Mający siwą brodę: Vdátny Hypperion iáſnym z gory okiem

Wdźięcżnie poglądał/ kiedy po morzu ſzerokiem Okręty ćichym
wiátrem od brzegu bieżáły [...]. Nadobna Cimodoce/ y piękney
vrody Gallátea/ y Neptun pátrzył śiwobrody ZbylDroga C3v
(Linde).]

JR, MN

SIWOLETNI (1) ai
L sg f siwoletniéj.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Siwy i stary [cf letni ‘stary’]:
Wyrażenie: »siwoletnia starość« = podeszły wiek: [mamka

mówi:] och by mię ták prędko záſłoniłá Czarna śmierć ćieniem
ſwoim/ by mię ták zákryłá/ Bo im dłużéy tu żywot/ tym więcéy
vćiſku/ W śiwoletniéy ſtárośći GosłCast 26.

JR, MN

[SIWOSZ sb m
I sg siwosz(e)m.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w. w innym znaczeniu s.v. siwiec.
Człowiek mający siwe włosy, starzec: (nagł) MŁODZIK Z

SIWOSZEM. (–) Na wozie, jadąc dwa z sobą siedzieli, Nie prawie
swojem żartom zrozumieli Otwin(?)Erot 56.]

Synonimy cf SIWEK.
Cf SIWASZEK, SIWEK, SIWIEC]

MN, MN

SIWOŚĆ (5) sb f
o jasne.
sg N siwość (2). ◊ G siwości (2). ◊ A siwość (1). ◊ [L siwości.]
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu.
Siwy kolor włosów wynikający z procesu starzenia się; canicies

Mymer1, Mącz (5): Mymer1 21v; Caniciem galea premimus, Siwość
łapką [= przyłbicą] nákriwamy. Mącz 320c, 33c; [Iużći też vcżćiwa
ſthárość ieſt nie w śiwośći áni w długośći lat/ [...] należąca/ ále w
mądrośći á w niepokałániu [!] ſie żadną zmázą. GilPos 310v; Glosy
II 74/60].

Szereg: »stare lata i siwość« (1): A ty yák możny Bog nye-
zmyerney miłośći/ Nye opuſſcżay ſtárych lat y mey śiwośći [Ne
proiicias me in tempore senectutis Vulg Ps 70/9] LubPs Q3.

Przen: Starość (1): Doznałem nie pożytkow/ tey ſmutney śiwoś-
ći/ Kompáruiąc z ochłodą/ vćieſzney młodośći. PaxLiz D4v; [Nád
to/ ſam ieſt ácż w tákowey śiwośći/ wſzákże takiey mocy/ chyb-
kośći/ y w pochopnośći ku walcżeniu/ iżby mu dwádźieśćiá dob-
rych á zbroynych Rycerzow niemogli nic vcżynić. HistOtton 87].



SIWOŚĆ SIWY 119

Synonimy: białość, szedziwość.
Cf SIWIZNA, SIWOTA

JR, MN

SIWOTA (2) sb f
Teksty nie oznaczają ó.
sg G siwoty (1). ◊ I siwotą (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. Siwy kolor włosów wynikający z procesu starzenia się (1):

Ale ona ſzaroſć iego [wilka] albo buroſć pochodzi z wielkiego
żarłactwa [...] á ieden raz gdy ſie naije może trwać do trzeciego
dnia. Także ona potrawa cżyni w nim wilgotne á grube pary z
ktorych on ſzarzeie na ſierſci. Tu obacż roznoſć ſiwoty od ſzaroſci.
GlabGad B2.

2. n-loc Nazwa rzeki (1): [szkody włości Chmielnickej od
Tatarów] Anno M°D°XLij° Pobraly v rzeky ktorą szywothą zową
[...] czlowyeka 40. s miaſta. pasſyek wibily 40. LibLeg 11/98.

Synonim: 1. białość.
Cf SIWIZNA, SIWOŚĆ

JR, MN

SIWY (105) ai
comp siwszy (1).
sg m N siwy (28). ◊ G siw(e)go (6). ◊ A siw(e)go (11). ◊ I

siwym (2). ◊ f N siwå (12). ◊ G siw(e)j (2). ◊ A siwą (5). ◊ I siwą
(12). ◊ L siw(e)j (1). ◊ n N siw(e) (2). ◊ pl N m pers siwi, siwszy
(4). subst siwé (8); -é (3), -(e) (5). ◊ G siwych (4). ◊ A m pers
siw(e) (1). subst siwé (6); -é (1), -(e) (5). ◊ I n siw(e)mi (1).

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI – XVIII w.
Mający kolor białoszary, srebrzystobiały; canus Murm, My-

mer1, BartBydg, Mącz, Calag, Calep, JanStat, Cn; glaucus, leuco-
phaeus, thalassicus Mącz; canosus, incanus Cn (105): Mymer1 19,
21v; Item themusſz Gaykowy theſſak vkradl y kanka ſzywą LibMal
1544/86v; więcey wierzą w śiwey kápicy mniſzey/ niż ſłowu
Bożemu BielKron 217v; Leucopaeus, Biała/ śiwa fárbá.Mącz 189d,
146c; á o tym wiédz że ták Staw być nie może/ czynión álbo ſypan:
tylko kędy źiemiá tęga/ to ieſt/ Glinna/ Iłłowáta/ śiwa álbo
czérwona Strum Nv; Calag 255b; Calep 159b; Słuchał Oycá
[Dedala] nie słyſząc Synacżek [Ikar] zuchwáły/ Szalenie k gorze
bieżał/ y plusł w morſkie wáły. Iż ſtárzec w miárę pędźił od
wierzchu y dołu/ Siwy Ocean przebił ácż z Synem/ nie ſpołu.
RybGęśli C.

siwy od czego (1): Canus, Siwy/ Byały yáko yabłoń od ſtarości.
Mącz 33c.

W porównaniach (3): Marga, [...] ziemiá yákoby gliná siwa.
Mącz 209d; Thalassicus color, Morska fárbá/ to yeſt śiwa yáko
zbroyá álbo Blękitna.Mącz 454a, 33c.

Szeregi: »siwy albo blaski« (1): Glauciolus equus, Kóń s
śiwemi álbo bláskimi oczimá.Mącz 146c.

»szary a siwy« (1): Leucopaeatus sive leucophaeatus, Który
proſtą ſzárą á śiwą ſuknią yeſt prziobleczón Mącz 189d.

Przen (1): Canus december Grudzień śiwy.Mącz 33c.
a. O ludziach (23):
α. Mający siwe włosy, stary (23): Wiem dobrze iż ty odpuſty

Przyodzieia wdobre chuſty. Twe Kucharky/ ba y dzyatky Za tego
dutka podatky. I owa twa Baba ſhywa By tych pieniedzy dopadła
Nawykła by obieczadła. RejKup k6; Wſzedł tám [młodzieniec do
domku] potym/ álić w nim ſiedzi mąż pocżćiwy/ Z nadobną długą
brodą iuż ná poły śiwy. RejWiz 46; RejZwierz 30v; KochMon 24,
30; Byłem dźiéćięćiem/ á dźiśiem iuż siwy [Iunior fui, etenim senui
Vulg Ps 36/25] KochPs 54; Canesco – Sziwim ſzie ſtawąm. Calep
160a.

W połączeniach szeregowych (3): Fracidus, Ociężały/ Nára-
żonego zdrowia/ śiwy Mącz 135c; A thák mnieyſzego ſtanu ludzie
iż nie ták ſą zábáwni tymi przypadki thych ſmierthelnych grzechow
iáko ći zacnieyſzy/ przeto też y śiwſzy/ y rumieńſzy/ y trwálſzy/

y dłuſzſzych żywotow vżyć mogą/ niżli ći przełożeni. RejZwierc
158, 66.

Wyrażenia: peryfr. »siwa broda« = stary człowiek (1): Powie-
dzyał [starzec] mi że roſkoſz ná tym nędzym ſwiecie/ Nalepſza
nádewſzytko/ [...] Rozwodząc mi to dziwno twárdymi wywody/ A
ktoby był nie ſłuchał oney śiwey brody. RejWiz 36.

peryfr. »siwa głowa« = stary człowiek (1): Przed śiwą głową
wſtaway/ piſmo náucza/ á vczći perſonę ſtárą SkarKazSej 661b.

»siwy starzec« (1): Pan Kánclérz Oćieſki [...] widząc ſtoiących
śiwych ſtárców, vczynił do Królá od nich przemowę. SarnStat
1266.

Szeregi: »siwy i (a) poważny« (2): Potym też widźiał mężá
śiwego/ y wielce poważnego [virum canitie et gloria praestantem]
BibRadz 2.Mach 15/13; A mądrzy walecżnicy záwżdy śiwe á po-
ważne ludzi/ ktorzy y widáli/ y ſłycháli/ y cżynili/ tedy ná lekty-
kach álbo ná kolebkach każą zá woyſki woźić/ á ich rády á pámięći
vżywáią. RejZwierc 145.

»siwy i stary« [szyk 1:1] (2): SkarŻyw 317; Młodſzy brát nie
znał ſie do onégo dźiału, á byli obá y ſzláchćicy śiwi, y ſtárzy ludźie
SarnStat 1266.

Przen (1):
W przeciwstawieniu: »niedorosły ... siwy« (1): [św. Agnieszka]

Wćiele młodą/ ale ná duſzy ſtárą: ná ćiele nie doroſłą/ ále ná ſercu
śiwą [...] byłá. SkarŻyw 67.

αα. W funkcji rzeczownika (4): RejZwierz 30v; Pátrzaiże że tu
ten zawod [tj. życie] wſzyſcy bieżymy/ ále przedſię śiwy naprzod.
Bo iuż ten [tj. stary] [...] bieży naprzod do kreſu przed owemi
dwiemá co ſie ieſzcże ná młodym y ná śrzednim wieku zábawiáią.
RejZwierc 129v, 158.

W przeciwstawieniu: »siwy ... młody« (1): Nędzny ſtan niewol-
niczy/ nędzny ſtan ſwobodny/ Rády trzebá/ do ktorey nie ieſt káżdy
godny. Młody ſię rzadko zeydźie/ á ſiwy nie záwſze Prot B3v.

β. [Noszący siwy habit (o mnichach):
W połączeniu szeregowym: W tey kśiążce: rozmáitych dobywá-

iąc imion/ A názwiſk mnichow burych/ wilcżáſtych/ y śiwych/
Gniádych/ ćiſáwych/ rydzych/ chceſzli y pleśniwych. TurnZwierc
B2v.]

b. O kolorze włosów wynikającym z procesu starzenia się (41):
Wyrażenia: »siwa broda« [szyk 9:4] (13): RejKup bb5v; Przy-

ſzedł do mnie iákiś mąż s piękną śiwą brodą RejWiz 36; Podkał go
[młodzieńca] iny cżłowiek co pod gorą chodził/ [...] Oſobá vro-
dziwa/ poſtáwá pocżćiwa/ Szátá długa do zyemie/ brodá piękna
śiwa. RejWiz 185, 20, 29, 177v; BielKron 425; RejAp 180; Rej-
Zwierc 135v; MWilkHist B4v; Nievćiekay przedemną/ dźiéwko
vrodziwa/ Serceć ieſcze nieſtáré/ choćia brodá śiwa. KochFr 131,
131 [2 r.].

»siwa głowa« = caput canum Mącz (4): Mącz 37b; Słuchay
ſtárcze [...] ſzukam tu páná Pángraczá [...] á przytym Y drugiego z
ták śiwą głową iákoś ty iest, Ktorego Dobrochowſkim [...] zową
CiekPotr 68. Cf »na siwą głowę«.

»siwe włosy (a. siwy włos)« = cani Murm, Mymer1, BartBydg,
Mącz, Calep; JanStat; capilli albi Murm [szyk 14:3] (17): BierEz
Mv; Canus, res habens canos Etwás das gro har hat. Wſſelka rzecz
ktora ſzywe ma włoſy. Murm 49, 49; Mymer1 21v; BartBydg 22;
Mącz 33c; (nagł) Rotmiſtrz Krepſki. (–) TEgo namniey śiwy włos
áni ſtáre látá/ Od tego nie odwiodą ni żadna vtrátá/ Iżeby miał
położyć kopią w pokoiu PaprPan Y2, K2, Bb4v; SkarJedn 389;
Calep 160a; WujNT 471; SarnStat 517, 927; WitosłLut A5; NIe ták
wiele ochędoſtwo/ Iáko śiwych włoſow mnoſtwo. Ma Martoná w
tey niewoli/ Ze ſię ná kożdy dźień goli. CzahTr Lv; Nie dayćie ná
háńbę/ dla łákomſtwá chćiwego/ Latek ſwoich ſzędźiwych y włoſá
śiwego. KlonWor 44.

Wyrażenie przyimkowe: »na siwą głowę« (2): Ty powiedz/ pod
ktorym drzewem z młodzieńczem mowiłá. Powiedzyał/ że pod Orze-
chem: á ná iego mowę/ Rzecże Dániel/ ſkłámałeś ná twą śiwą głowę
[mentitus es ... in caput tuum Vulg Dan 13/59].KochZuz A5, A5.
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W przen (3): [stolica carogrodzka] nie wſtydzi ſię ſobie przy-
piſowáć przodkowánia/ nie wſtydzi ſię ſtárey y záſłużoney mátce [tj.
stolicy rzymskiej] vwłocżyć: [...] Niema ludzkiego nád nią polito-
wánia/ ſzedziwośći iey y śiwych włoſow tcżćić nie chce SkarJedn
389; A ty Pietrze z łyſą głową Wárá wąſá z śiwą brodą. MWilkHist
B4v; Przyſtąpię trochę bliżey/ Láto widzę ſtoi/ Ale ná ſobie nie ma
zwykłey kraſy ſwoiey. Wſzyſtko odmienne bárzo: ná głowie włos
śiwy/ Wieniec zwiędły/ twarz śinaWitosłLut A5.

Przen (7):
Zwrot: peryfr. »siwej kądziele doprząść« = umrzeć w sędzi-

wym wieku (1): Lecż rádzęć do rozumu [...]. Tenći twe wſzytki
ſpráwy nadobnie rozwiedzie/ [...] Ze z weſołą pociechą wſzytko
znośić będzieſz/ Atey śiwey kądziele z rádoſcią doprzędzieſz. Rej-
Zwierc 180.

Wyrażenia: peryfr. »siwe lata« = starość (1): PRzypátrz ſye
iedno pilnie téy to dźiwnéy głowie [tj. miłości]/ Iáko iéy ludźie
ſłużą/ hołduią Bogowie. Więc ieſli ſye vſtrzeżeſz z młodu tego kátá.
Wiérzmi/ żeć przydźie plęſáć ná twé śiwé látá. PudłFr 34.

peryfr. »siwy włos« = starość [szyk 4:1] (5): Ktory prágnie
vrzędu y dla tego ſłuży/ Aż go ſiwy włos zaydźie y k temu ſię dłuży
[= zaciąga pożyczkę]. Prot D3; GórnDworz H6; [Matiasz Górecki]
Męſtwá ná ſwoy śiwy włos ſtátecżnie vżywa PaprPan D2; gdis mi
tez iuſz moi ſiwi wlos ynatzei wam ſluzic niedopuſci PaprUp F4;
PudłDydo B4.

c. O zwierzętach: mający siwą sierść, siwe upierzenie (25):
yako my vyemy ysh yemv slyachathny voyczech nyezadal rany
krwawey wvstha gwalthem [...] a ny konya schywego yemv ranyl
pod oko. ZapWar 1516 nr 2178, 1513 nr 2127, 1514 nr 2171,
[1519] nr 2245, 1527 nr 2306, 1529 nr 2372; ZapMaz III T 1/491
[2 r.]; oſtateczne dwa konya byenyakowe yeden ſziwy wyelky a
drugi popyelyaſthi ſzrzedny ſſa przi pyetrze Granowſkym LibMal
1546/111v, 1544/90v, 1545/106, 107v, 109, 1547/130v (10);
BielSpr c2.

W połączeniu szeregowym (1): Abigeatum zowią/ gdy kto tym
ſpoſobem/ Báwi ſię páſtewnikiem cudzym/ ábo żłobem/ Záymuiąc
ſkot y ſtádo: y poymuie one Piękne wołki/ wáłaſzki/ białe/ śiwe/
wrone KlonWor 19.

Przysłowie: Nie pomoże nic Gąſce choć z Lábęćmi pływa/
Przedſię miedzy białemi náſzá Gąſká śiwa. RejWiz 98.

Przen (1):
Szereg: »tak siwy jako i cisawy« (1): Ano widzę w ſzalonych

[ludziach] iednákie ſą ſpráwy/ Ták bárzo miece śiwy iáko y ćiſáwy.
RejWiz 36.

αα. W funkcji rzeczownika (3):
»siwy« (2):
W porównaniu (1): Ale kto [...] hárcuie cnotą ſwą iáko śiwym

ná kleparzu/ á prze márny iáki á krotki pożytek ſwoy/ zdrádzi [...]/
ſławę y powinność ſwą/ [...] o iuż tákiemu nie tylko áby tho od-
puſzcżono być miáło/ áleby ſpráwnie táki miał być wypędzon
záwżdy od ſpołku ludzi poććiwych/ iáko párſzywa ſzkápá Rej-
Zwierc 37v.

Szereg: »gniady a siwy« (1): Bo owo gniády leniwy A ſiwy
bárzo ſádniwy RejRozpr Hv.

»siwa« (1):
Szereg: »siwa albo gniada« (1): Więc też owi rycerze/ co ná

woynę iádą/ Nigdy nie przebieráią/ śiwą álbo gniádą/ By iey iedno
doſtáli RejWiz 163.

α. [Na oznaczenie odcieni:
Zestawienie: »z biała siwy«: Puśćił ſię w przodek/ to dźiećię

miłe/ Vdátny IVLUS/ [...] pod nim waśniwy/ Haſáć pocżyna koń z
białá śiwy KmitaŁów A3v.]

d. [Zestawienie w funkcji nazwy botanicznej: »siwe głowki«
= Sideritis L.; gojnik, rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamia-
ceae): Siwioznka/ śiwe głowki/ Polium. Grawmenle gruſzerlen.
SienHerb L3#, E2#v.]

Synonimy: biały, blaski, szary; a. stary, szedziwy; d. siwioznka.

Cf [BRUDNOSIWY], [CIEMNOSIWY], [SIWOBRODY],
SIWOLETNI

JR, MN

SJĄĆ cf ZJĄĆ

SJEDNAĆ SIĘ cf ZJEDNAĆ SIĘ

SJEDNOCZYĆ SIĘ cf ZJEDNOCZYĆ SIĘ

SJEM cf SEJM

SJĘCIE cf ZJĘCIE

SJĘTY cf ZJĘTY

[SKABIJOZA sb f
A sg skåbijozę.
Sł stp, Cn, Linde brak.
bot. Centaurea scabiosa L. (Rost.); chaber driakiewnik, bylina

z rodziny złożonych (Compositae) albo Scabiosa columbaria L.
(Rost.); driakiew gołębia, bylina z rodziny szczeciowatych (Dipsa-
caceae) [dryjakiew polna, ziele ś. Urbana – scabiosa Cn]: ácż
czynią więc/ á naczęśćiéy wánnę/ do któréy wárzą ślazy/ rumny/
bugwicę/ noſtrzyk/ ſcabioſę co ią polną dryakwią zowią/ różą/ y té
ogródné źiołá wónné. OczkoPrzymiot 650.

Synonim: polna dryjakiew.]
MN

SKACZĄC cf SKACZĄCY

SKACZĄCY (9) part praes act
skaczący (7), skacząc (2).
-å- (7) RejPos, RejZwierz (2), BudBib, ModrzBaz, WisznTr,

Calep, -a- BierEz (2).
sg m N skåczący (1) Calep, (attrib) skåcząc (1) RejZwierz. ◊ G

skåcząc(e)go (2). ◊ A skåcząc (1) RejZwierz. ◊ f [G skaczącyj.] ◊ A
skåczącą (1). ◊ pl G skåczących (1). ◊ A subst skacząc(e) (1). ◊ I m
skåczącymi (1).

Sł stp: skaczęcy s.v. skakać, Cn brak, Linde XVI w. s.v. skoczyć.
1. Wykonujący skoki; saltans PolAnt (8): Słyſzeć [tj. słychać]

chluſtánie bicżá/ kołát obrácáiącego ſię kołá/ y bieżącego koniá á
ſkacżącego wozá [salientisque quadrigae]. ModrzBaz 142v [prze-
kład tego samego tekstu] [BibRadz Nah 3/2].

Przen (1): BYłem do źielonego gáiu záwiedziony/ Do ſtru-
mieniow ſkacżących: nieco iuż ſtrudzonyWisznTr 11.

a. Podskakujący w górę i w dół w zasadzie bez zmiany miejsca,
często: wyrażając w ten sposób radość (3): Potym [rybitw] śieći w
wodę włożył/ A dopieroſz ryb náłowił: A gdy ie z śieći wyymował/
Skácżące táko námawiał. Kiedym [...] BierEz I2; Nie pomoże to
nigdy/ pewnie niedbáłemu/ Chociay ſie y ocżymá/ przypátrzy
wſzyſtkyemu. Poki tonie to wrżeſzcżąc/ woła prze Bog rátá/ Iáko
oſchnie wnet ſkacżąc/ vźrzyſz páná brátá. RejZwierz A5v.

Wyrażenie: »od radości skaczący« (1): Ovans – wiskaiąci [=
krzyczący] od radoſczi skącząci. Calep [743]a.

α. [O wodzie; przen:
Szereg: »skaczący abo wytryskający się«: [Jezus rzekł:] ale

woda ktorą iá dám ięmu/ będźie wnim ſtudnicą wody (marg)
ſkaczącyi abo wytryſkaiącyi śię (–) wyſkakuiącéi ku żywotowi
wiecznemu MurzNT Ioann 4/14 (Linde).]

b. Przemieszczający się skokami, pokonujący jakąś odległość
poziomo, w górę lub w dół (3):

skacząc po czym (1): RejZwierz 53v cf W porównaniu.
skaczący dokąd (2): Y kogoż przeſláduieſz miły krolu pieſzká

[lege: pieska] zdechłego á pchłę do prochu ſkacżącą [Vulg 1.Reg
24/15]. RejPos 228. Cf Wyrażenie.
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W porównaniu (1): Bo ſie tá [obłudność] nie zátái/ iáko ſzydło
w worze/ A iáko Kot ze dzwonkiem/ ſkacżąc po komorze.
RejZwierz 53v.

Wyrażenie: »skaczący za prog« [o wywodzącym się z kultu
Dagona przesądzie, że nie wolno stawać na progu świątyni] (1):
Náwiedzę też do káżdego ſkacżącego zá prog dniá onego [Et
visitabo omnem transilientem limen in die illa]/ ktorzy nápełniáią
dom pánow ſwych krzywdą y zdrádą. BudBib Soph 1/9.

2. Tańczący; w funkcji rzeczownika (1):
W przeciwstawieniu: »płaczący ... skaczący«: (1): Sluſzećiem

to ná mądrego/ Dziáłáć wſzyſtko cżáſu ſwego: Płákáć niegdy z
płácżącżemi/ Weſelić ſie z ſkácżącymi. BierEz I2.

Synonimy: 1.a. podrygający; 2. tańcujący.
Cf SKAKAĆ

MN

SKACZĘCY cf SKACZĄCY

[SKAJCA] cf SKAŹCA

SKAJZCA cf SKAŹCA

[SKAKACZ sb m
N sg skakacz.
Sł stp, Cn brak, Linde w objaśnieniu s.v. skoczek.
Ten, kto skacze, skoczek: Saltator. il Saltatore. Skákácz.

Springer. Dict 1566 G2.
Synonim: skoczek.]

MN

SKAKAĆ (264) vb impf
W inf ska- (35), skå- (8); skå- BielKom, BudBib (3), KochSz,

PaxLiz; ska- : skå- RejZwierz (1:1), RejPos (8:1); drugie a jasne (w
tym 1 r. błędne znakowanie); w pozostałych formach skå- (175),
ska- (9); ska- MurzHist, MurzNT; skå- : ska- RejRozpr (2:1), Leop
(1:2), Mącz (11:1), BielSat (2:1), RejZwierc (29:1), BielSpr (2:1).

inf skakać (46). ◊ praes 1 sg skåczę (16) [w tym: -e (3)]. ◊ 2 sg
skåczesz (5). ◊ 3 sg skåcze (52). ◊ 1 pl skåczemy (1); [-emy],
-(e)my (1). ◊ 2 pl skåczecie (1). ◊ 3 pl skåczą (46), [skåkają]. ◊
praet 3 sg m skåkåł (8). f skåkała (4). n skåkało (1). ◊ pl 2 m pers
skåkaliście, -ście skåkali (2). subst -ście skåkały (1). ◊ 3 pl m pers
skåkali (12). subst skåkały (8). ◊ fut 1 sg m skakać będę (1). ◊ 3 sg
m będzie skåkåł (5) RejJóz, BielKom, RejPos, RejZwierc (2),
skakać będzie BudBib (2). f będzie skåkała (1). ◊ 3 pl m pers skakać
będą (1). ◊ imp 2 sg skåcz (2) RejKup, RejZwierc, skåkåj (1)
BielKom. ◊ 3 sg niech skåcze (1). ◊ 2 pl skåczcie (3). ◊ con 2 sg m
by skåkåł (1) RejRozpr D4. ◊ 3 sg m by skåkåł (4). f skåkałaby, by
skåkała (2). ◊ 3 pl m pers by skåkali (2). m an skåkaliby (1) [cum N
pl: lewkowie]. ◊ part praes act skåcząc (33), skåkając (1); -ąc :
-ając BierEz (1:1).

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI – XVIII w. s.v. skoczyć.
1. Wykonywać skoki; salire Mącz, Calag, Calep, Vulg, PolAnt,

Cn; saltare HistAl, PolAnt, Calag, Calep, Cn; insultare Calep
(199): Przydawa ſie też odchodzenie [płodu] z wielkiego ruchania
ciała, Iako gdi brzemienne/ albo barzo robiącz/ albo zbytnie
ſkacżącz ruſzaią ſie. FalZioł V 31; gdźie [w więzieniu] więc
drugiemu duſzno bywa/ gdy świátłá máło widźi/ á bący około niego
latáią/ żáby ſkaczą/ dźiwne dymy przechodzą GroicPorz cc4;
Saliendo se exercere, Skacząć ſie ćwiczyć. Mącz 365a, 272c, 365a,
b, c; Azaſz nie iáwnie powiedáli Prorocy co ſie miáło dziać przy
zyáwieniu iego [Mesjasza]/ iż ſlepi widzieć/ głuſzy ſłyſzeć/ chromi
ſkákáć mieli [Vulg Is 35/6]. RejPos 66v, 3, 16v, 196v; Bo ſie
iednemu chcze vmieć ſkákáć/ drugiemu ſthrzeláć/ trzeciemu
ſzyrmowáć/ cżwartemu ſpiewáć/ piſkáć/ ná lutni gráć. RejZwierc
21v, 99, 186v; Calag 460a; Praesulto, Ante salto – Wprzod [tj.
przed czymś] skaczę. Calep 841a, 841a, 940a [2 r.].

skakać około kogo, (o)koło czego (3): Dzyeń s. Ianá bylicą ſie
opáſáć/ á cáłą noc około ogniá ſkákáć/ y toć też niemáłe vcżynki
miłoſierne. RejPos 225v; RejZwierc 97; A tyſz to tu cżárćie
gdacżeſz? Z łáncuchem koło drzwi ſkacżeſz.MWilkHist E3v.

W połączeniach szeregowych (5): Támże też y krotofile ſprá-
wiáli rozmáite/ thák dziewki iáko chłopiętá do kreſu biegáiąc/
zápáſy chodząc/ ſtrzeláiąc/ ſkacżąc/ y rozmáite inne BielKron 272v;
Mącz 150c; GórnDworz Sv; Bo gdy do niego [przyjaciela zale-
canego] przydzyeſz álbo przyiedzieſz toć ſie iuż będzie wierciał/
ſkakał/ biegał/ ná cżeladź ná żonę będzie wołał RejZwierc
89v, 21v.

Zwrot: »na jednej nodze skakać« (1): Páthrzayże pochwili gdy
ſie ono morze rozigra á záburzy/ áliśći iednego flagá wbije pod
łáwę/ [...] drugi ná iedney nodze ſkacże. RejZwierc 103v.

Przen (15): A ktoż nam pochlebuie/ iedno co nie bacżą/ Iáko ty
przypádłośći zyemſkie dziwno ſkacżą. RejWiz 189; RejZwierc 22v;
PRáwo Polſkie widzimy iáko błáho [= niepoważnie] ſkacże/ Gdy
żacżyſko ledá co przed Vrzędem gdacże BielSjem 24.

a) Wieść jakiś żywot, zwykle uciążliwy; postępować jakoś,
zwykle nagannie (10): RejRozpr I; Lepyey przyiąć małżeńſki ſtan
ſwięty/ Niżli ſkakáć w záwárciu s cielęty BielKom G4; Iuż wierę ty
ſkácż iáko chceſz nieboże/ Zaden przygodzie vſkocżyć nie może.
RejZwierc 230.

W porównaniach (2): Tákżeć tá nieſláchetna ſzáráńcżá [tj.
wymyślacze a wywrotnicy prawdy Pańskiej] iáko y oná co ſobie
buia á ſkacże ná cudzey trawie/ będzieć też buiáłá/ będzieć też
ſkakáłá do cżáſu ná they cudzey trawie RejAp 78v.

Zwroty: »bujno, [śmiele] [= beztrosko] skakać« [w tym: na co
(2)] (3): Ano ná náſſe ze wſſech ſtron ćcháią [= kichają] Zá nic
ſobie ty vſtáwy máią. Leć cosz potym choćia wſſytcy widzą Iż
choćia zle/ przedſie ſie niewſtydzą Vpad bliſki á gniew boſki baczą
Przed ſie iednák buyno ná to ſkaczą RejRozpr K3; RejJóz H8;
RejWiz 178v; [[mówi chłop, którego dom się pali:] „Niechajści
gore” [...]. A iż ten indult [papieski, że od złych przygód bywamy
strzeżeni] [...] baczę, Nic się nie lękam, śmiele na to skaczę.
Otwin(?)Erot 103].

»w łyku skakać« = być w niewoli (1): Ná co [obracanie
dochodów na potrzeby Korony] wſzyſcy ſtanowie gdyby ſie zwolili/
Lepiey niż w łyku ſkákáć/ też co przyłożyli. RejZwierc 251.

[»po woli [czyjej] skakać« = ex alterius arbitrio pendere Cn:
Pokáż mi to [rolę koncyliów w Kościele] z conciliy/ ále nye z
Rzymſkich álbo Włoſkich/ gdźye biſkupi muſſą po woli papyeſkyey
ſkákáć. KromRozm IV D4v.]

Szereg: »skakać, bujać« [szyk 1:1] (2): Chocż/ Skaczemy/
Chocż buyamy Tu wnaſſey młodoſczj Przidze ten Cżas a nicz
niemaſs Iedno lieza Koſczj. RejKup ee7; RejAp 78v.

b) Napadać słownie, naskakiwać [na kogo] (1): (did) Kupieċ
niewdzieczen ſumnieniu. (–) Ieſczes iako dawno gdaczes Przecz ze
wſdy tak na mie ſkaczes. RejKup g3v.

c) Działać (1): [list Andrzeja Zborowskiego do Jana Zborow-
skiego kasztelana gnieźnieńskiego] Co się spolnych Succeſsyi
dotycze, wszakem się wm declarował nieraz [...] y teraz tak się
declaruię zedokozdey rzeczy mego consensu trzeba pokim iażyw y
gotowem do wszytkiego dobrego, Zacznieszli wm– disparibus bo-
bus, pomogę skakać choć z wielką załoscią, bo na obie stronie
niemoze to bydz dobrze. ActReg 167.

a. Podskakiwać w górę i w dół w zasadzie nie zmieniając
miejsca, często: wyrażając w ten sposób radość; micare Mącz (87):
A gdy ie [rybitw złowione ryby] z śieći wyymował/ Skácżące táko
námawiał. Kiedym wam gądł wyśćie ſpáły/ Aniśćie tedy ſkakáły:
Teras milcżę á ſkacżećie/ Przećiwne rzecży cżynićie. BierEz I2;
Więc máłpá Krolem zoſtáłá/ Iż ze wſzech wyſzey ſkakáłá. BierEz
Kv, P4v [2 r.]; potestates iubilant, skaczą BartBydg 176b; RejRozpr
I2v; RejRozm w. 394; Spiewa bogacz/ nedznik placze Ten chramie
on przinim ſkacze RejKup b8v, Hv, x6v [2 r.], aa5; A gdy po ſrogiey
źimie vkażą ſie kwiatki/ Tedy każdy weſelſzy/ ſkacżą więc y
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dzyatki. RejWiz 35, 127v, 139, 140; WIęc idzieſz do myſliwſtwá/
áno pſy zwieráią/ Trąbią/ á Chárći ſkacżą/ Sokoły brząkáią. Rej-
Zwierz 142v, 62v, 118, 120, 121, 142; Ovo, Weſelę ſie/ od weſela
wykrzikam/ skaczę/ ſpiewam. Mącz 271c, 365a, b; Ktory koń iáko
krowá álbo iáko ſárná poślednimi nogámi chodźi/ then rad dobrze
ſkacze/ y rychło biega. SienLek 187; GórnDworz C8v; bo to [staw z
rybami] y roſkoſz/ y pożytek/ y wdzięcżna krotochfilá. Idzieſz ná
przechadzkę áno rybecżki przed ocżymá twemi ſkacżą RejZwierc
108v; Dziecię s ſzalonym choć nie gráią ſkacżą/ Dármo weſeli/ á
gdzye ſie śmiać płácżą. RejZwierc 214v, 95, [207], 241; WisznTr
24; Calep 401a, 547a, 583b.

skakać przed kim (1): OSieł kiedy vźrzał pſá/ á on wyſkákuie
[...]. A pan go ſtoiąc głaſzcże/ chciał tákież oſiełek/ Więc tu ſkacże
przed pánem/ przewroćił koziełek. RejFig Ee.

skakać na czym (żywotne) (1): Pijány wrzeſzcży á czo potka
drapie/ Tłucże ſie ſkacżąc ná ſzaloney ſzkápie. RejZwierc 218.

W połączeniach szeregowych (5): RejRozpr D3; Tákże y poć-
ćiwemu á ſtátecżnemu cżłowiekowi/ nie lepieyże mu ná to pátrzyć
gdi ſie ſzaleńcy trzęſą/ ſkacżą/ máſzkáruią/ rozmáite krothofile
wymyſláią/ niżliby ſie ſam trząść miał RejZwierc 164v, 97, 109,
172v; [przećię my ſkaczemy/ dobrych myśli záżywamy/ wykrzy-
kamy/ iákobyſmy iuż wygráli. JanWróż 60].

W przeciwstawieniach: »skakać ... piszczeć, płakać« (2):
RejWiz 10; Walká bogáctwá walká ſkárby niſzcży/ Vporny ſkacże á
niewinny piſzcży. RejZwierc 228v.

W porównaniach (4): RejKup y4v; Gdy k temu w nim [w
domu] pocżćiwa/ żonká mieſzka z námi/ Y z onymi máłemi/ ſwymi
błazenkámi [tj. dziećmi]. Co ſkacżą by Kozlętá/ á záwżdy kugluią
RejZwierz 135; RejPos 225v; Warchoł ze dzwonki ſkakał iáko wiłá.
RejZwierz 228.

Przysłowie: Cżyście przedſię ſkacże ſzwab [tj. koń z obciętym
ogonem]/ choć mu ogon vtną. RejWiz 192v.

Zwroty: »z ochoty skakać« (1): (did) Cżart yuż proſy ſwych
Towaryſſow do Piekła na dobra Bieſyade. (–) [...] A tak/ Hoyda/
Hoyda Krokiem Idzmy rychley/ aſpoſkokiém [!] [...] I yam wam
rad to ſam bacże Wſſak zochoty wſſytko ſkacże RejKup ee6v.

»od radości, wesoło, z weselem skakać« = exultare Calep;
exsultare laetitia, gestire, ludere exsultim, tripudiare Cn (1:1:1): Bo
nie weſoły tryumph kiedy ná nim płácżą/ Záwżdy bywa wdzyęcż-
nieyſzy gdzye z weſelem ſkacżą. RejWiz 10; Abowiem yako konie
lepſzy ku ſtoczeniue bitwy bywayą miani/ ktorzy ſię łatwie wodzami
dadzą rządzić/ y na głos trąb podniowſzy vſzy weſoło ſkacżą. Także
też [...] KwiatKsiąż Bv; Calep 400b.

»skakać wzgorę, ku gorze« [szyk zmienny] (4:3): BierEz P4v;
Wnetcżi by ſkakał [mnich] ku Gorze Bocż ſię zalezał w Kłaſtorze
RejKup cc3; Ale przydaliſie z przygody że [ryba] ſkacże wzgorę w
deſzcż/ á deſzcż ią pokropi/ tedy pocżyna mrzeć HistRzym 50v;
RejZwierc 17v; [Eumenes] kázał káżdego [konia] ná cżás vwiązáć
wyſoko/ iżby thylko ná poſlednich nogách ſtał/ tákże ſtoiąc ſkákał
wzgorę áż ſie zápoćił z oney prace BielSpr 47; Subsulto – Vſtawnie
kugorze skaczę. Calep 1021b, 1021b.

Szeregi: »miotać się i skakać« (1): w tym miotáć ſię y ſkákáć
koń pocżął/ ták iſz Epiphániuſzá zrzućił SkarŻyw 451.

»skakać a radować się« (1): Weſelcie śię ſpráwiedliwi w panie/
ſkacżcié a raduicie śię ſprawiedliwiMurzHist H4v.

»skakać a wykrącać« (1): Przydzieſz náſypieſz koniowi owſá
[...] vźrzyſz áliśći on ſkacże á wykrąca pod tobą zá ono dobro-
dzieyſtwo twoie. RejZwierc 97.

Przen (5):
Zwroty: »skakać psiego« [w tym: przez co (1)] = znajdować się

w złej sytuacji [szyk zmienny] (2): RejKup t2; Ktorey [pani duszce]
beſpiecżnie możeſz zwierzyć zdrowia ſwego/ Nie wieſzaſz go ná
kołku ſkacżąc przez prog pſiego. RejWiz 58; [Hoc licet facere
impune huic, illi non licet, non quod diſſimilis res ſit, ſed quod is
qui facit. Nie káżdemu ſie może ſtáć/ Muſi drugi pſiego ſkakáć.
TerentMatKęt Sv]. [Cf b. Przen »skakać zajęczego« RejRozpr I4v]

»skakać tura« = zanadto brykać, być nieposkromionym (2):
RejZwierz 111; Mnima cżłowiecża náturá/ Iż ták záwżdy ſkákáć
turá. RejZwierc 236v.

»wzgorę skakać« (1): A ták márne roſkoſzy ſwiátá omylnego/
Tyć przyſmáki miewáią v ſtanu káżdego. Iż go [bogacza] tu by
Niedźwiedzyá wſzędy zá nos wodzą/ A chociay wzgorę ſkacże
bárzo mu więc ſzkodzą. RejWiz 48v.

α. O częściach ciała (11): [Tatarowie] gdy ięzyká [= jeńca]
doſtáną/ wyymą sniego ſerce/ włożą ie ná Ogień/ [...] ieſli ſkacże
zły znák: á ieſli nie ſkacże thedy dobry. BielSpr 68.

Frazy: »skaczą nogi« (1): Bo w roſkoſzy á w ſzcżęſciu/ ſámy
ſkacżą nogi RejZwierz 40.

»skacze ogonek« = ktoś się cieszy (1): Błazen ſtoiąc [zachwa-
la]/ pánowie/ nalepſzy cżiy zwonek/ Bo gdy ieść weń zázwonią/
wnet ſkacże ogonek. RejFig Ccv.

»serce skacze« = animus micat Mącz [szyk zmienny] (3): Iákie
tám [na świecie] ſą roſkoſzy/ iákie krotochwile/ Aż ieſzcże ſerce
ſkacże myſląc o tym mile. RejWiz 27v; Mącz 220c; Ná Grocką też
vlicę z Rynku w pirwſzym weſciu/ Bramę vbudowano cżyniąc
wdzięcżność ſzcżęſciu/ W koło pięknie obitą/ ná wirzchu trębácże/
Vrząd ſwoy wypełniáią/ áże ſerce ſkacże. StryjWjaz C.

Zwroty: »skakać pod niebiosy« (1): Skakały boſy [nogi] pod
niebioſy/ chciały kołacża y kiełbaſy. LudWieś A3.

»skakać od radości« (1): O ſzcżęſliwa godźino/ pożądána
zdawná/ Długożeś ſie táiłá/ iużeś teraz iáwna. Skąd moie wſzyſtkie
cżłonki/ ſkacżą od rádośći PaxLiz E3.

Szereg: »drgać, skakać« (1): Micat animus, Drga skacze ſerce
ábo vmysł.Mącz 220c.

Przen (1):
Fraza: »język skacze« (1): Cży po Niemiecku cżyli po Láćinie

Mowi ten Kryxman: wie go kát co gdacże/ Ięzyk mu ſkacże.
KlonFils H2v.

αα. Pulsować (1): Aboćiem czerſtwe ruſzánie/ gorącość zná-
mienuie/ A prętkość wilkość wiátrową: á przeto/ iż kreẃ ieſt gorąca
á wilga niemoc/ w ktorey żyłá [tj. puls] ſkacze czerſtwie á prętko/
ze krwie ieſt. SienLek 24.

β. O obiektach nieożywionych (7):
αα. O falach i okrętach (4): bo ſie muśi [człowiek] cżęſthokroć

wodą zálewáć gdy wiełły [= fale] ſkacżą wyſoko. BielKron 460;
Alić iuż morze ſkacze gniewliwé. KochPs 165; Pieniſte wody
pędzą/ Nawy skaczą rozno StryjKron 255.

Zwrot: »pod obłoki skakać [na czym]« (1): Piſzą ná ten cżás o
tákim powietrzu ná morzu/ iż pod ſáme obłoki okręty ſkakáły ná
wełłach BielKron 442v.

ββ. O skałach i górach (2):
W porównaniach (2): á ſkáły Iáko iágniętá młodé ſkakáły.

KochPs 173, 173.
γγ. W wyobrażeniu fantastycznym (1): 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.

b. Wykonując skoki zmieniać miejsce, pokonywać jakąś od-
ległość poziomo, w górę lub w dół; szybko się przemieszczać;
transilire Vulg, PolAnt, Modrz; exsilire Vulg; desilire Mącz; insilire
Modrz (69): BierEz S2; RejRozm 395; Bo powiedaią iż Kozy Nie-
rady by wiecz na wozy Woliali by pieſky [lege: pieszki = pieszo,
na własnych nogach] ſkakaċ Niż na wozie na targ ỳechaċ Rej-
Kup v3v.

skakać do czego = wskakiwać (2): áż záſię do wody ſkakáli
iáko żáby nieprzyiaciele. BielKron 460, 444.

skakać od czego do czego [= po jakiej przestrzeni] (2): [zagnie-
wany człowiek] Zwycięży leniſtwo/ bo ſkacże iáko záiąc od kątá do
kątá/ á iuż nigdy ćicho nie poſtoi. RejZwierc [78]v; Podgórſki
źrzóbku/ czemu pátrząc krziwo Oczymá ná mię vćiekaſz piérz-
chliwo: [...] Ty ſię tám páśieſz niewiem gdźie po borze/ Skacząc
ſámopáſz od mieścá do mieścá KochFr 79.



SKAKAĆ SKAKAĆ 123

skakać z czego (2): polękli ſie Kánibałowie/ ſkakáli do wody
iako żáby z grobley BielKron 444. Cf »(z konia) na koń skakać«.

skakać na co (5): In clunes extremas desiliunt, Skaczą ná
poſládek. Mącz 58a. Cf Przysłowie, »na koń skakać«.

skakać przez kogo, przez co = przeskakiwać (5): y ſkákáli przez
ołtharz ktory byli vcżynili. Leop 3.Reg 18/26; Mącz 148b; Więc ſie
tu po piaſku gonią/ więc tu przez ſię ſkacżą/ więc tu ieden drugiego
obáli RejZwierc 72v, 164;ModrzBaz 110v.

skakać w co = rzucać się do wody (3): tám muſiał Erykus w
rzekę ſkákáć y z ludem BielKron 229v; Thurcy obacżyli iż ie w
koło ogárniono/ wielkim pędem ćiſnęli ſie do miáſthá/ [...] náſzy ie
bili idąc zá nimi/ drudzy w Dunay ſkakáli y tonęli BielKron 314v;
StryjKron 647.

skakać przed czym (żywotne) (1): Orzeł zá záiącem latał/ A on
przed nim chutnie ſkakał BierEz H2v.

skakać za czym (żywotne) (2): Niedrzewey ſie ich [bocianięta
swoich rodziców] puſzcżą áż gdy iuż obacżą/ Ze ociec cżyrſtwo z
mátką zá żábkámi ſkącżą [!]. HistLan B2v; RejZwierc 172v.

skakać o czym [= przy pomocy czego] (1): Gralla, Pálcat álbo
drążek którym ſie ydąc podpieráyą/ też o którym przes płoty álbo
rowy skaczą.Mącz 148b.

skakać po czym (17): Lew niegdy po láſu ſkacżąc/ Wpadł w
ćięſzkie śidło nie bácżąc BierEz Pv; RejPs 169; HistAl C3v; Więc
ptaſzkowie rozlicżni cochmy ich nie ználi/ Skacżąc po onych
drzewkach ták pięknie ſpiewáli. RejWiz 24; Ráno kwitnął [kwiatek]/
á wiecżor żáby po nim ſkacżą RejWiz 83v, 2v, 98, 103v; Głos
miłego mego/ othoć on idzie ſkácżąc po gorách Leop Cant 2/8;
Rysiom Zdbiom á Wiewiorkam/ to tym nic nie będzie/ Bowiem ći
po ſzelinie/ ſkacżą ſobie wſzędzie. RejFig Bb7; Wilcżek ſobie po
leſie/ ſkacżąc poigrawa. RejZwierz 120; BibRadz Cant 2/8; Thákże
y ptaſzkowie v gniazdek ſwoich poſkwircżawſzy poſkrzegotawſzy
kęs/ záſię ſobie ſkacżą po gáłąſkach RejZwierc 150v, 132, 257;
ZawJeft 26. Cf »nogami skakać«.

W połączeniach tautologicznych typu: iść skacząc (a. skakając)
(6), skakać idąc (2), idąc skakać (1) (9): A żołw záśię nie mieſz-
káiąc/ Szedł ſobie w drogę ſkakáiąc BierEz L3v; RejPs 152v; Lew
ſie pocżął łaśić/ [...] Potym wſtawſzy/ przedemną ſzedł ſkacżąc
nadobnie RejWiz 110, 4v, 48; Leop Cant 2/8; BibRadz Cant 2/8;
RejZwierc 172v; [Hannibal] kázał przywięzowáć Wołom do rogow
pochodnie z wielkim ogniem/ gdy thedy ogień doſzedł wołom do
żywego/ ięli ſkákáć biegáiąc/ w koło s pochodniámi ogniſtemi od
woyſka do woyſká ze wſzyſtkich ſtron. BielSpr 38v.

W porównaniach (14): RejRozpr D4; [Achiza mówi do Zefiry:]
Vzrzyſz żecz mu [Józefowi] ia przypiekę Zeć muſi mędrować pokrys
[lege: po krys] A będzieć skakał iako lis RejJóz D3; [Dariusz mówi
do Aleksandra:] ále ty iáko cżłowiecżek á owſzeki z mężow na-
mnieyſzy ſiląc ſie nád máłoſć twoię/ iákoby myſz wyskákuiąc s ſwey
iámy/ wyſzedłes z ziemie niedoſtátecżney/ á po ſzyrokich mieyſcách
Perskibh [!] skacżes/ igry ſthroiſz/ iákoby myſz w domu gdzie kotow
łownych ábo łápek nie máſz HistAl C3v; Ktory [fałsz] záwżdy głoś-
no brzmi iáko dzwonek w worze/ Skacżąc iáko głodny kot po puſtey
komorze. RejWiz 2v, 12v; RejZwierz 118; BielKron 444, 460; (nagł)
Leniwy. (–) Lekko idąc támże zaydę/ Y ták prętko wſzytko naydę/
Iáko thy ſkacżąc by Záiąc/ Ni nacż ſie nie rozmyſláiąc. RejZwierc
[233], [78]v, 164, 172v; BudBib Is 35/6; KochPieś 22.

Przysłowie: Kozy ſkacżą ná yedl pochyloną BielKom F5; [gdyż
ná pochyłe drzewo y Kozy ſkakáią. GilPos 138].

Zwroty: »na doł skakać« (1): Desilio, Saltu descendo – Na doł
skaczę. Calep 311b.

»(z konia) na koń (na konia) skakać« = in equum insilire Modrz
(3): By był then zwycżaj w Polſzcże/ ktori we Włoſzech/ y we
Fránciey ieſt/ gráć piłę/ ná koń ſkákáć/ chciałbym/ áby moy
Dworzánin/ y to dobrze vmiał GórnDworz E3v; ModrzBaz 110v;
Desultor, Dicitur cuius ars est binos trahere equos, et alternatim ex
uno in alterum mira celeritate transultare – Skoczek, ten ktori z
konia na kon vmie skakac. Calep 311b.

»nogami skakać [po czym]« (1): A wſzákoſz to ieść będziećie
ze wſzego ptáſtwá/ choć co ná cżterzech (nogach) chodzi/ co [...]
zádnie wysſze niſz nogi przednie/ ktoremi ſkakáć może po ziemi
[pedes ... ad saltandum cum eis super terram]. BudBib Lev 11/21.

»skakać precz« = uciekać (1): Buprestis, [...] yádowity robak s
długiemi nogámi we Włoſzech woły przed nim vciekayą á skaczą
precz.Mącz 28a.

»na trzy skoki skakać« (1): á ſmierć ſie z dáleká zá námi iáko
chuda ſzkápá Tátárſka wlecże. [...] Bá ná podolſką milę áni ſie
zátchnie/ á káżdego by wierę ná trzy ſkoki ſkakał thedy pewnie
vgoni RejZwierc 159v.

Szeregi: »biegać, skakać« (1): chćieli też poniey [Kreteńczycy i
Lacedemończycy po swojej młodzi] yżeby ſię około łowow cżwi-
cżeła/ a tam vſtawićznie [!] biegali/ ſkakali/ głodowi/ pragnie-
niu/ zimnowi/ y gorącośći słonecżney przyzwycżaiąc ſie Kwiat-
Książ M3.

»chodzić i skakać« (2): Y wyſkocżywſſy [chromy uzdrowiony
przez Piotra i Jana] ſtánął y chodził/ y wſſedł znimi do koſćiołá/
chodząc y ſkacżąc [ambulans, et exsiliens]/ y chwaląc Bogá. Leop
Act 3/8;WujNT Act 3/8.

»uciekać a skakać« (1):Mącz 28a cf »skakać precz«.
Przen (6):
skakać z czego na co (1): Ieſzcże oniz to mili piſárze gdy ſię

gdzie ktore słowo też dwa kroć nie dáleko śiebie tráfiło/ tedy oni
śpieſząc ſię cżęſto z pirwſzego ná poślednie ſkakali/ á ono wſzytko
co miedzy onemi słowy ſtało/ niebacżąc mijali. BudNT przedm b4.

skakać za czym (1): Ale cżłowiek vmyſłu wielkiego/ ktory ſobie
przypadki ty Fortuny lekce waży/ bo ty zá Cnotą á zá Rozumem
ſkákáć muſzą/ [...] iuż on máło ſobie thych drobnych przypad-
kow od ſwiátá y od fortuny waży/ á máło ſie ná to rozmyſla. Rej-
Zwierc 22.

skakać skąd (1): Potym Danowi rzekł [Mojżesz]/ Dan ſzcżenię
lwie ſkakać będzie z Báſzáná. BudBib Deut 33/22.

Zwrot: »skakać zajęczego« = uciekać, zmykać [szyk zmienny]
(2): [pan mówi do wójta:] Sąſiad ſie k wioſce przymyka Snadzby ſie
tám nie náſiedział Kto o tym przed tym niewiedział A niż będzie
koniec tego Muſisz ſkákáć záięczego RejRozpr F2; Bo wżdy
ſnádniey zoſiádłego Bronić ſie gdy trzebá tego Niż gdy w polu
záięczego Przydzie ſkákáć czáſem pſiego RejRozpr I4v.

a) W antropomorfizowanym opisie gry w szachy [przez co] (1):
Krol s pánią bierze w poſrzodku dwie poli/ [...] Piechotá przed nie
wyciąga ná cżoło/ A miedzy woyſki poł tablice goło. Káżdy s tych
tedy ſwoią drogą chodzi/ A przez drugiego [pionka] ſkakáć ſie nie
godzi. KochSz A3.

α. O obiektach nieożywionych (3):
skakać od kogo (1): Stricturae, [...] dicuntur scintillae quae de

ferro candenti micant, quum massa malleis tunditur – Skri, iakie od
kuiaczich skaczą. Calep 1011a.

αα. O falach [na co] (1): Też o nim [o Kserksesie] piſzą/ gdy
poſtáwił moſt ná przebywániu przyrwy [= zatoki] morſkiey/ á gdy
powſtáło powietrze á wełły [= fale] ſkakáły ná moſt/ kazał morze
bić miotłą áby nie igráło. BielKron 117.

ββ. W wyobrażeniu fantastycznym [do czego] (1): A iáko
Poetowie piſáli/ [gdy Amfion] grał ná inſtrumencie/ ſámy kámienie
ſkakáły do wapná ná mur. BielKron 48v.

2. Tańczyć; saltare Mącz, Modrz, Vulg; tripudiare Mącz; desal-
tare Calep; exultare PolAnt (65): Zaſz pánienki nie ſkacżą/ muzy-
kowie gráią/ A rozlicznych przyſmákow káżdemu dodáią RejWiz
104, 162v [2 r.]; BielKron Kkkk3v; Mogł też był kto Dawidá po-
ſądzić iákim ſzalonym ábo iákim weſołym tanecżnikiem/ gdy ſkakał
gráiącz ná Arphie RejPos 172v; A potym przyſzłá dzyewká oney
Herodiády/ á pocżęłá ſkákáć RejPos 320v, 276v, 297, [308], 320v,
322v; A w Niedźielę [panna] do tańcá/ w Axámit vbierze. Skacże
panna w Sobotę/ ſkácże y Niedźielę BielSat D2 [idem BielRozm];
bo trudno tego/ powiedáią/ do tańcá ciągnąć/ kto nierad ſkacże.
RejZwierc 26v, 165; á gdyśćie chćieli táńcowáć/ żaden zwas nie-
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tylko wedle gránia ſkákáć/ ále y z mieyſcá ſię podnieść niemogł
ModrzBaz 52v; Záwżdy ráczéy ſzukay [Barbaro, tj. babo] zgody/
Niech zá ćię ſkacze kto młotem dobrze robi [żart. zam. młody].
KochFr 17, 16; A ſam páſtérz śiedząc w chłodźie/ Gra w piſczałkę
proſté pieśni/ A Faunowie ſkaczą leśni. KochPieś 34 [idem] Koch-
Sob 70; BielRozm 26 [2 r.]; WujNT Matth 11/17; Drugi ſkacząc
niebácznie/ goleni nátrąći/ Alić o iednéy nodze/ wkoło wſzytko
krąći. GosłCast 42.

skakać około czego (2): RejPos [226]; Cielcá vlanego widźieli
[Żydzi na pustyni]: około niego ſkakáli BiałKat 46.

skakać od czego do czego [= po jakiejś przestrzeni] (1): Bo ieſli
to roſkoſzą kto ma przezwáć właſnie/ Gdy grzmi bęben zá vchem/ á
koźi rog wrzaśnie/ Pomorty á puzany co wſzytki zágłuſzą/ Albo
ſkákáć od kątá do kątá z Máruſzą. RejWiz 16v.

skakać między kim (1): Ták téż tenże Dawid/ przed Skrzynią
Zakónu Bożégo/ [...] grał y ſkakał między Kápłany OrzQuin V2v.

skakać przed kim, przed czym (5): LubPs A6; [poczciwi ludzie]
Siadáli záwżdy ſpołu/ pyęknie ſie zgadzáiąc/ A dzyatecżki ſkakáły/
przed nimi ſpiewáiąc. RejZwierz 118; Y przydáło ſie dniá iednego

gdyż tá Agláes corká iego przed nim ſkakáłá/ [...] Rzekł: [...] Hist-
Rzym 102v; SkarKaz 515b; y [Dawid] ſkacząc przed Arką/ owoce
religiey y nabożeńſtwá ſwego ku Bogu pokázował. SkarKaz-
Sej 679a.

[skakać po kim [= za kim]: [Jezu] a kam ty kolwiek ÿdzieſz/
tam po tobie panny ſkaczα, cziebie ſlodko ſpiewaiαcz chwalα
ZachŻyw A2v.]

W połączeniach szeregowych (12): Táńcuy ſkakay miłuy piy
iedz/ A o inych rzecżach nie wiedz BielKom F8v; iuż iáko
ſłyſzyſz iż nic inſzego nie cżynił [Herod]/ iedno ſobie z oną pánią
[Herodiadą] y z inymi pochlebcámi ſwoimi pił/ ſkakał/ trium-
phował RejPos 322v; Pátrzayże też záſię ná tákie ludzi ſwo-
wolne/ [...] gdy ſie zeydą ná iákie pewne á wſzetecżne mieyſce
ſwoie/ iáko ſkacżą/ iáko piją/ iáko ſie obłápiáią RejPos 334v,
276v; Słyſzą nieprzyiaćiele przes gránice ryią/ A wżdy moi
weſeli/ ſkaczą/ hucżą/ piją. BielSat Hv [idem BielSen]; RejZwierc
3v, 78v, 114; Sieią ſie ná tych vcżtach/ [...] rozmowy żártowne/
[...] Potym gráią/ táńcuią/ ſkacżą. Białemi głowámi vwijáią/
obrácáią ModrzBaz 54v, 36; BielSen 19; Ktorego ia znam
dobrze/ Páchołek vdátny/ [...] Zyie náder wybornie/ pić/ ieść/
iáko gnoiu/ Táńcżyć/ ſkakáć/ kuglowáć/ záś ſkocżyć do boiu.
PaxLiz D.

Przysłowie: Owa iáko nam kolwiek Graekowie zágráią/ Ták
my iuż ſkákáć muśim. KochOdpr Cv; [[Witold] Swych poddanych i
panów więcej grozą zawżdy Niż dobrocią zniewolił; jak grał,
skakał każdy. StryjPocząt 394].

Zwrot: »obrotnie skakać« (1): (did) Po tańcu Dibidzban do
towárzyſzá/ rzecże. (–) WIdziałeś Lizyczopie/ gdy Pánná z rádośći/
Ták obrotnie ſkakáłá/ z ochotney dárſkośći. PaxLiz E3v.

Szeregi: »grać i (albo) skakać« (2): OrzQuin V2v; Szcżęsłiwe
[!] to Krolestwo/ ktore zá pokoiá/ Gotuie ſie do tarcżey/ do Szturmu
do boiá. [...] Lepieyby też y tańcá y poniecháć Lutnie/ Iákoż gráć
álbo ſkákáć/ kiedy cżłonek [= kończynę] vtnie. BielSpr c2; [Stryj-
Począt 394]. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»skakać, plęsać« (3): OpecŻyw 47v; Ano skaczą pląſzą drugie
Nie wadzą im noci długie RejJóz C8v; Cżłowiek káżdy winem y
pijańſtwem będąc obćiążony/ [...] to ná ten cżás nic inſzego nie
cżyni/ iedno woła krzycży by gąśior ná wioſnę/ ſkacże/ pląſze/ rad
iż pijanWerGośc 234.

»skakać, śpiewać« (1): Cżłowiek myſląc pocżernieie/ Gdy ſie
trunkiem nie zágrzeye/ A ſkoro ſie zárumieni/ Ná káżdą ſie rzecż
nie leni/ Będzye ſkakał będzye ſpyewał/ Y wſzelkie piſmá wywierał
BielKom F.

»skakać, (i) tańcować« [szyk 2:2] (4): Alę [!] gdy graią skakać
y poniewieśczku tańczować/ niegodne ani prziſtoyne to ſą rosko-
ſzy męſzcżyznie. KwiatKsiąż P3; Tripudio, Táńcuyę/ skaczę. Mącz
465c, 365a; Calep 310b. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»weselić się a (albo) skakać« = gaudere et exultare PolAnt (2):
MurzNT Luc 6/23; Ponieważ pielgrzym/ [...] drogą ſwoią idźie/ [...]
á ieſli 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 ieſtWysKaz 5.

Przen (7): Bo choċ nierad tedy muſy O kogo ſię ſmierċ
pokuſy. Skakac kiedy kaze ona RejKup f2; Pochlebſtwo ſkacże á
prawdá márnie ginie. RejPos 322v marg; A coż po tym kiedy
nam miło ſkákáć s tymi ſkocżkámi [tj. swawolnymi ludźmi]/ áby-
chmy tylko iedno przewodzili myſli á vpory ſwoie. RejPos [323],
321v; Skaczćie polá/ pląſzćie láſy: Bliſko ſą żądáné czáſy. Koch-
Ps 145.

Przysłowie: ieſli Publiká zginie/ Priwatá ſkákáć muśi iáko iey
zágędą. RejZwierc 188 [idem] [WerPublika 15].

Zwroty: »skakać na trzy skoki« (1): thák iáko tu Ewányeliſtá
ſwięty piſze/ [...] iż kęs poſkakáłá przed nim [przed Herodem] oná
márna á plugáwa zwodnicá iego [córka Herodiady] [...]. A teraz
nędznik ſam ſkacże z diabłem poſpołu gdzyeś ná trzy ſkoki. Rej-
Pos 321v.

[»taniec skakać«: Z dawná łupi głupiego chytry/ [...] zdrá-
dza niebogoboyny cnotliwego. Ale im ſthárſza to ieſt niecnotá/
tymże gorſza y ſzkodliwſza/ przetoż ieſli komu nie godzi ſie
tego ſzátáńſkiego tańcu ſkakáć/ tedy cżłowiekowi Krześćiáń-
ſkiemu dopiroſz nie godzi ſie o nim áni pomyſláć GilPos 28
(Linde).]

a. W wyobrażeniu fantastycznym (1): ſkaczą láſy/ gdy Orphaeus
ſkrzypie [= gra na skrzypcach]. KochFr 93.

Synonimy: 1.a. podrygać; 2. drgać, plęsać, tańcować.
Formacje współrdzenne: naskakać się, poskakać, roskakać,

uskakać, wskakać, wyskakać; poskakiwać, przedskakiwać, przeska-
kiwać, uskakiwać, wskakiwać, wyskakiwać, zaskakiwać; skakować,
doskakować, nadskakować, naskakować, odskakować, podskako-
wać, poskakować, powyskakować, przeskakować, przyskakować,
roskakować, roskakować się, uskakować, wskakować, wyskakować,
zaskakować, zskakować, zwyskakować; przeskaczać, zaskaczać;
skoczyć, skoczyć się, doskoczyć, nadskoczyć, naskoczyć, obskoczyć,
odskoczyć, oskoczyć, podskoczyć, poskoczyć, przeskoczyć, przysko-
czyć, rozskoczyć się, uskoczyć, wskoczyć, wyskoczyć, zaskoczyć,
zskoczyć; naskoknąć.

Cf SKACZĄCY, SKAKANIE
MN

SKAKANIE (12) sb n
Pierwsze a pochylone, drugie jasne; e z tekstów nieoznacza-

jących é lub oznaczających niekonsekwentnie (Cn e pochylone).
sg N skåkani(e) (3). ◊ G skåkaniå (3); -å (2) -(a) (1). ◊ D

skåkaniu (2). ◊ A skåkani(e) (1). ◊ I skåkani(e)m (2). ◊ L skåka-
niu (1).

Sł stp brak, Cn notuje, Linde w objaśnieniach s.v. skaczydło i
skoczka.

1. Wykonywanie skoków; saltatio Mącz, Cn; saltus Modrz;
saltatus Cn (10): [ziele gruszczyczki warzone z winem] ciepło na
przepuklinę przykładać [....] iedno nie wiele ſobą ruſzać/ y owſzem
ſkakania ſie chronić. FalZioł I 116d; Cordax saltatio, Błazeńskie
skakánie.Mącz 65c.

W połączeniach szeregowych (6): Na to [niebezpieczeństwo
porzucenia płodu] trudno ma być ktore inſze lekarzſtwo/ telko aby
pękatka thę pilnoſć cżyniła czo nawiętſzą/ aby ſie barzo nie
poruſzała/ ſkakaniem/ chwianiem/ chowyraniem/ ſthaniem długiem.
FalZioł V 32; [zwierzęta] ćwicżą ye [swoje dzieci] álbo ná byeg/
álbo ná latánie/ álbo ſkakánye GliczKsiąż F3; KwiatKsiąż Ov; Nie
przepomnię też tu owego ćwicżenia ktore v dworu nie do końca
ieſzcże zágáſło/ bo przedſię Ricerſkiemu rzemięſłu nieiáko należy/
iáko ieſt kámieniem ćiſkánie/ wzawod biegánie/ ſkakánie/ j ine
podobne temu GórnDworz E3v; Mogą też dźiećiam niebronić iáz-
dy ná koniu/ y pieſzey prace: to ieſt/ ábo przechadzek/ ábo ſka-
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kánia iákiego/ ábo ćiſkánia kámieniem/ ábo gránia piły/ y inſzych
tym podobnych gier/ by iedno tego miernie vżywáły ModrzBaz
11, 110v.

Szereg: »bieg ani skakanie« (1): Ale pátrzcie ná tho w.m. iż ći
ktorzy obieżdzáią konie/ y ku gotowośći ie ćwicżą/ nie odeymuią
im biegu/ áni ſkakánia GórnDworz Ff7v. [Ponadto w połączeniu
szeregowym 1 r.]

a. Pokonywanie jakiejś odległości za pomocą skoków [przez
co] (1): Petaurum, Wſzelákie kuglárskie poczinánie yáko skakánie
przes obręcz ná gołym mieczu koziełki przewrócánie/ po powro-
ziech liatánie y cotákowego [!]. Mącz 295a.

2. Tańczenie; saltatio Modrz; tripudium Cn (2): Tákći Dawidá
przytomność Boża/ á iego dobrodźieyſtw rozmyślánie/ ku ſkakániu
pobudźiło/ gdy ſkrzynię Bożą do miáſtá Iudſkiego prowádzono.
ModrzBaz 55.

W przeciwstawieniu: »narzekanie ... skakanie« (1): Ieſt cżás
ſzcżepieniu/ kopániu. Ieſt cżás zábicia y vzdrowienia/ káżenia/
budowánia. Cżás płácżu/ śmiechu/ nárzekániu/ ſkakániu [tempus
plangendi et tempus saltandi Vulg Eccle 3/4]. BielKron 79v [prze-
kład tego samego tekstu] [HierWielEccle 3/4].

Synonimy: 1. podryganie; 2. plęsanie, taniec, tańcowanie.
Cf SKAKAĆ

MN

[SKAKOWAĆ vb impf
1 sg praes skakuję.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Wykonywać skoki: Skaczę/ Salio. ſkákuię/ Idem. Volck Zzz.
Formacje współrdzenne cf SKAKAĆ.]

MN

SKALAĆ Sł stp; Cn brak, Linde XVII – XVIII w. s.v. kalać.
Cf SKALANY

SKALAĆ SIĘ Sł stp s.v. skalać; Cn, Linde brak.

SKALANY (1) part praet pass pf
N pl subst skålané.
Sł stp s.v. skalać, Cn, Linde brak.
Pobrudzony, splamiony; przen [z czego = czym]: Ręce/ nie ſąż

ſkaláné z vczynku iákiégo? (–) Nic ręce/ ále ſerce/ troſkámi zwik-
łáné. GosłCast 28.

Cf NIESKALANY, SKALAĆ
MN

SKALE Sł stp; Cn, Linde brak.

(SKALIĆ) cf [SKALONY]

1. SKALIĆ SIĘ (1) vb impf
3 sg praes skali sie.
Sł stp s.v. skalić, Cn brak, Linde XVI w.
Pękać: Rimam non capit Cedrus, Cedrowe ſie drzewo nie

ſzczepa/ Nie skáli. Mącz 35a.
Synonimy: pukać, pukać się, rozpadać się.

MN

2. SKALIĆ SIĘ Sł stp; Cn brak, Linde XVIII w. s.v. kalać.

SKALINA (1) sb f
L sg skalinie.
Sł stp brak, Cn s.v. skała, Linde bez cytatu.
Rozpadlina skalna; rima Cn: Przyſzedſzy tám do gory/ wſzedł

w iednę iáſkinie [!]/ Ktora iámá wilgotna/ ieſt w puſtey ſkálinie.
HistHel C3v.

Synonim: rozpadlina.

Cf SKAŁ, SKAŁA
MN

SKALISKO (1) sb n
L pl skaliskåch.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
Grunt skalisty; w przen: przychodźi złośćiwy/ y wydziera/ co

poſiano w ſercu iego/ ten ieſt przy drodze poſiany. A náſkáliſkach
poſianj [Qui ... super petrosa seminatus]/ ten ieſt kto ſłowá ſłucha/
ywnet zrádośćią przyimuie ie. BudNT Matth 13/20.

Synonimy: kamieniec, opoka.
MN

[SKALISTO av
a oraz o prawdopodobnie jasne (tak w skalisty oraz -o av).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.
Kamienisto (o terenie obfitującym w kamienie, skały); instar

petrae Cn: Od tego mostu poczyna się już Galilea, gdzie jeszcze
trochę na początku skalisto, jako in Syria Cava, ale ze dwie mili
ujachawszy, poczyna się kraj cudny RadzPodróż 44.]

MN

SKALISTY (26) ai
a jasne (w tym 2 r. błędne znakowanie).
sg m N skalisty (8). ◊ G skalist(e)go (1). ◊ A skalisty (1). ◊ [L

skalistym.] ◊ f N skalistå (4). ◊ n N skalist(e) (1). ◊ L skalistym (1).
◊ pl N subst skalisté (2); [-é], -(e) (2). ◊ G skalistych (1). ◊ A subst
skalist(e) (1). ◊ I f skalist(e)mi (1). n skalist(e)mi (1). ◊ L skalis-
tych (4).

Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI – XVIII w.
Przymiotnik od „skała” ‘góra’ (26):
1. Złożony ze skał, zawierający skały; petrosus Mącz, Calep,

PolAnt, Vulg; scopulosus Mącz, Calep, Cn; rimosus Mącz; saxosus
Calep (21): Ná wielu mieyſcách źiemie w Hiſzpaniey nie orzą/ iż
ſkáliſty fundáment ma BielKron 279v, 256v; Petrosus, Opocziſty/
kámieniſty/ skáliſty Mącz 296b, 356c, 373d; Saxosus – Kamieniſti,
skaliſti. Calep 949b, 796a, 956a.

Wyrażenie: »gora, pagorek skalisty(-a)« [szyk 5:1] (5:1): Thy
co s ſkáliſtych pagorkow puſzcżaſz źrzodłá płynące/ [...]. S nich
wſzytki beſtyie polne ták będą nápoiony LubPs X5v; Drugá
Inſułá Menorká/ [...] nád brzegi morſkiemi gorámi wielkiemi
ſkáliſtemi okrążoná BielKron 280, 274v; Wſzyſtek źwiérz móy
ieſt/ y co w leśiéch tije/ Y co po górách ſkáliſtych żije. KochPs
75, 161; Caucaſus gorá gęſta/ ſkáliſta nie przebyta. KlonŻal
D marg.

[Przen:
W połączeniu szeregowym: Otóż zátym/ ponieważ ták zgrzy-

biáłé látá nádeſzły/ odmiáná téż zá nimi przypáść ma/ [...] to iuż
látá nie oné/ [...] któré kiedyś kwitnęły/ [...] ále to ſą látá żelázné/
ſkáliſté/ twárdé/ trudné/ których nie ládá iáko pożyć: iuż tu wſzyſtko
iáko z kámieniá kował JanWróż 24 (Linde).]

a. Kamienisty (7):
W połączeniu szeregowym (1): BielKron 280 cf »ziemia ska-

lista«.
Wyrażenia: [»grunt skalisty«: o Itáce oyczyznie ſwoiéy/ cho-

ćiaż byłá ná grunćie ſkáliſtym y kámieniſtym/ po dwudźieſtu lat
pielgrzymſtwá ſwégo/ [Ulisses] ták dobrze rozumiał/ iż ią prze-
kłádał nád oné zacné Inſuły wielkié/ Rhodis/ Cypr/ y inſzé. Sokoł-
JanSzafarz 10.]

»skaliste mie(j)sce« = petrosa (pl) PolAnt, Vulg; scopulosa (pl)
Cn [szyk 5:1] (6): MurzNT Matth 13/20; Niechże iuż będą ſtrąceni
[doktorzy i sędziowie sumienia ludzi grzesznych] ná ony mieyſcá
ſkáliſte [absorpti sunt iuncti petrae iudices eorum Vulg Ps 140/6]
LubPs ee3v; kthory ná ſkáliſtym mieſcu wſian ieſt: tenći ieſt co
ſlowo ſlyſſy Leop Matth 13/20; Locus scopulosos et difficilis,
Skáliſte mieyſce bárzo trudne.Mącz 373d, 9c, 41a.
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»ziemia skalista« (1): Thá źiemiá wſzythká ku morzu bárzo
płodna/ á we śrzodku gorna ſkáliſta á nie vrodzáyna. BielKron 280.

Szeregi: [»skalisty i kamienisty«: SokołJanSzafarz 10 cf »grunt
skalisty«.]

»skalisty a opoczysty« (1): Anfractus, Lomiſte á nie rowne dró-
gi/ skaliſte á opocziſte mieiſcá.Mącz 9c.

2. Stromy, urwisty; praeruptus Mącz (3): Praeruptus, Przerwá-
ny/ Sieczyſty/ Skáliſty/ Záłomiony/ Záwieśiſty.Mącz 361c.

W porównaniu (1): á ty gory były skáliſte iákoby ſciány [Erant-
que ipsi montes excissi ut paries] HistAl K8.

Wyrażenie: »skalista opoka« (1): Praeruptum saxum, Podruz-
gána/ Skáliſta opoká.Mącz 361c.

3. Pełen szczelin, rozpadlin, pęknięć (2): Latebrosus, Táyemny/
Skáliſty.Mącz 185a.

Wyrażenie: »gory skaliste« (1): á tám [Aleksander] iádąc przez
ziemię puſtą bárzo ſzyroką [...] po gorach skáliſtych [valles caver-
nosas]/ thákże w drodze okrutney ſprácował ſie HistAl G6.

Synonimy: 1. kamienisty, kamienny, opoczysty; 2. przerwany.
MN

[SKALNAK sb m
skalnak a. skalniak.
N pl skalnaki.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Podstawa góry lub skały: sudes erant in circulis posite ad

portandum archam, vel i d est fundamenta moncium Skalnaky
ReuchlinBartBydg K3.]

MN

[SKALNIAK] cf [SKALNAK]

[SKALNIK sb m
N sg skalnik.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Ten, kto jest jak skała (tłumaczenie imienia Piotr, z grec. petra

‘skała, opoka’):
Szereg: »opocznik, skalnik«: Kto by był Piotr św. apostoł,

opisan nam ród jego, [...] dał mu Pan imię Piotr, to jest opocznik,
skalnik AktaSynod IV 86.

Synonimy: kamienny, opocznik, opoczny, skalny.]
MN

SKALNY (26) ai
skalny (24), skałny Murm (2).
a jasne (w tym 2 r. błędne znakowanie).
sg m N skalny (3). ◊ G skalnégo (2); [-égo], -(e)go (2). ◊ A

skalny (1). ◊ f N skalnå (6). ◊ A skalną (1). ◊ L skaln(e)j (1). ◊ n [N
skalné.] ◊ G skaln(e)go (1). ◊ pl N subst skaln(e) (1). ◊ G skalnych
(3). ◊ D skalném (1). ◊ A subst skalné (2); [-é], -(e) (2). ◊ [I f
skalnymi.] ◊ L skalnych (4).

Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI – XVII w.
1. Przymiotnik od „skała” ‘góra, kamień’ (19):
[Wyrażenie: »powietrze skalne [= górskie]«: gdyż téż ich [ludzi

żywiących się ciężkostrawnym jedzeniem] powietrze górné/ ſkálné/
á przykrym źimnem przerażáiącé/ ták ſtwárdźi y záwrze ich grubą z
nátury ſkórę/ iż áni wiátr ón wynisć, áni ſórowość ſtrawić ſye może.
OczkoPrzymiot 272.

Szereg: »gorny, skalny«: OczkoPrzymiot 272 Cf Wyrażenie.]
a. Znajdujący się w skałach (6):
Wyrażenia: »jaskinia skalna« = caverna petrarum Vulg (3):

Leop Ier 16/16; Vſzedł tedy Sámſon od nich [Filistynów]/ y mieſz-
kał w iáſkini ſkálney Ethám. BielKron 52; Wnidą [bałwany, tj. bós-
twa] do iáſkiń ſkalnych [in speluncas petrarum]/ y do iam
ziemnych/ przed ſtrachem Iehowy BudBib Is 2/19.

»rozpadlina skalna« = spelunca petrarum PolAnt (2): Gołę-
bicżko moiá w roſpádlinách ſkálnych [in foraminibus petrae]/ w

dziurách párkanu/ vkaż mi oblicże thwe Leop Cant 2/14; BudBib Is
2/21.

Szereg: »skalny a gorny« (1): Są téż owé [wody]/ [...] co ze
źrzódłá wypadáiąc w kámięń ſie zśiadáią. co iż proſtym/ [...]
przydźiwnieyſzym ſye zda/ my niebárzo ſye tym obruſzamy/ gdyż
tho ſkálném á górném wodam przyzwoita Oczko 8.

b. Składający się ze skał, zawierający skały (5): dawamy á ná
was przenaſzamy ſwobodnie ná wiecżność/ wſzythki kráiny od
pułnocnego morzá wielkiego Oceaná lodowátego/ áż do morzá
Włoſkiego/ ſkálnego BielKron 337v; [Skalne morze Adria est mare
petrosum ReuchlinBartBydg b].

Wyrażenia: »skalna gora« [szyk 1:1] (2): Kurienſis miáſto w
Reciey/ ná ſkálnych gorách ſiedzi BielKron 286, 270v.

»miestce skalne« (1): Wſzakoſz nie wſzytki ty kamienie [tj.
marmury] bywaią z naleziony [!] thelko na mieſtczach ſkalnych/ ale
też ty tho kamienie bywaią znaydowany w ziemi FalZioł IV 56c.

α. Kamienisty (1):
Wyrażenie: »skalna ziemia« (1): Ziemicá Albuceńska/ w tey

iáko y w innych skálne źiemie ſą. Ma miáſtá y zamki mocne.
Ziemiá [...] twárda á nicżemna. BielKron 287.

c. Będący skałą (6):
Wyrażenia: »jako skalny kamień« (1): Ale on [Józef] iáko

ſkálny ná morzu burzliwym/ Stáwi ſie kámień oſtry/ [...] Stánął
mocno GosłCast 59.

»odnoga skalna« = występ skalny (1): Acżći Sżen właſnie ząb
znácży/ ále teſz ták zową odnogę ſkálną/ ktora ſię ku gorze wydawa
iáko ząb iáki. BudBib I 152a marg.

»skalny prąd« = podwodna skała (1): Iáko gdy w łono morzkié
modráwé ſzturmuie Wał więtſzy/ mnieyſzy goniąc/ á kruſząc go
pſuie. Ták człowiek/ gdy ná ſkálny prąd nienáwątlony Tráfi/ á plec
ſwóy mocny nieporuſzony/ Stáwi ná ſczekotliwé á odlotné wáły/
Ten ſam mężny Bohátyr y mąż doſkonáły. GosłCast 42.

[Przen: Niezawodny, pewny:
Wyrażenie: »grunt skalny«: kto Piotrowéy Stolice niezna/ y iéy

nieſłucha/ ten Apoſtolſką wiárę tráći: gruntu ſkálnégo wiáry niéma:
ále tułáć ſye od błędu do błędu muśi. BiałPos I 11 (Linde).]

α. O św. Piotrze [przekład i nawiązania do Vulg Matth
16/18] (3):

W połączeniu szeregowym (1): Dwá tedy przywileie Piotrowe
tu mamy. Ieden iż [...] Drugi/ iż mu dał [Jezus] tákie imię ktore po
Syryiſku znáczy opokę álbo ſkáłę (iáko świádczy y Hieronym S. á
nie opoczyſtego/ ſkálnego ábo kámiennego/ iáko ſektarze fałſzuią
ſłowo Boże) á po Graecku głowęWujNT 307.

Szereg: »nie ([albo]) opoczysty ([albo]) ani skalny« (1): WujNT
Aaaaaa4; [Błądzą tedy owi/ ktorzy Petrum ábo Piotrá opocżyſtym/
álbo ſkálnym wykłádáią/ gdyż go Pan nie opocżyſtym/ áni ſkálnym/
ále ſámą opoką á ſkáłą názwáć y vcżynić racżył WujPos 1590 495
(Linde)]. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

αα. W funkcji rzeczownika (1): WujNT 67; [[Jezus mówi do
Szymona Piotra] A ia lepak mowię tobie/ iż ty ieſteś ſkálny [quia tu
es Petrus]/ á ná tey ſkále zbuduię moię Cerkew BudNT Matth
16/18; ŁaszczRecepta 11].

d. Wykonany z materiału skalnego (1): Onego cżáſu rzekł
Iehowá do Iehoſzuego/ Vcżyń ſobie noże oſtre [cultros acutos]
(marg) Wlaſnie/ noże ſkálne [cultros petrarum]/ álbo noże oſláne/
álbo noże oſtrośći. (–) BudBib Ios 5/2.

e. Przeznaczony do obróbki skał (1):
Wyrażenie: »skalny oskard« (1): Słyſzę młynik nie záwádźi

choć owo tárkoce/ Przy ſzumiącym potoce. [...] Kiedy od cżęſtego
mliwá/ cżęſto w kámień twárdy Krzeſzą ſkálne oſkárdy. Klon-
Żal C2.

2. Zestawienia w funkcji nazw zoologicznych (3):
[»jaszczorka skalna«: = prawdopodobnie: Anguis fragilis L.

(Rost.); padalec zwyczajny, gatunek beznogiej jaszczurki z rodziny
padalcowatych (Anguidae): Iáſzcżorká ſkálna/ Seps vel Lacerta
Chalcidica. SienHerb K#.]
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»skalna koz(k)a« = Rupicapra rupicapra L.; kozica, ssak z
rodziny krętorogich (Bovidae) zamieszkujący wysokie góry (2):
Rupicapra, ein ſteig geis Skałna koſká Murm 39; Rupicapra, Skálna
kozá dźika.Mącz 362a; [ReuchlinBartBydg RNV].

»skalny kozieł« = Capra ibex ibex L.; koziorożec alpejski,
kozioł skalny; podgatunek koziorożca (Capra ibex L.); ssak z
rodziny krętorogich (Bovidae), występuje w Alpach (1):

~ Szereg: »skalny, (albo) gorny« (1): Caper montanus. ein
ſteinbock. Skáłny álbo gorny dzyky koźyeł. Murm 39; [Skalny,
gorny a dzyky cozel caper montanus ReuchlinBartBydg RNV]. ~

[»kuna skalna« = prawdopodobnie: Martes foina L.; kuna do-
mowa, niewielki ssak drapieżny z rodziny łasicowatych (Musteli-
dae): szubka odziewalna, podszyta kunami skalnymi InwMieszcz
1576 nr 209, 1576 nr 209.]

[»świnka skalna« = prawdopodobnie: Cricetus cricetus L.;
chomik europejski, niewielki gryzoń z rodziny chomikowatych
(Cricetideae): á tym áż y myſzy/ ſzczurki/ zá niemi owé iákoby
świnki ſkálné/ rozerznąwſzy [na wilka w nodze] przykłádáli/ do
czego nietylko to robáctwo/ ále káżda rzecz żywiąca/ ćiepłem
pomocna. OczkoPrzymiot 621, 625.]

3. Zestawienia w funkcji nazw botanicznych (4):
[»mech skalny« = prawdopodobnie jakiś gatunek porostu:

(nagł) BRION SAXEVM, LYchena, Muſcus roſcidus. Mech Skál-
ny, Kámięnny. (–) IEſt trzeći Mech ktory zową Muſcus roſcidus,
który ná ſkáłách/ ná kámieniéch roście. To źiele wezwano Lychen,
od Lychenas, to ieſt Liſzaiow/ iż liſzáie bárzo léczy UrzędowHerb
61a (Linde).]

»skalna rutka« = Adiantum capillus – veneris L.; niekropień
delikatny, paproć z rodziny adiantowatych (Adianteceae); adiantum
Cn [szyk 3:1] (4): Skálna rutká/ Adiantum, Capillus veneris SienLek
236v; Rutká ſkálna SienLek Xxx3v, Xxx2, Xxx3v.

~ Szereg: »kamienna albo skalna rutka« (1): Kámienna álbo
ſkálna rutká SienLek Xxx2. ~

4. [Wyrażenie: »olej skalny« = nafta: Oley ſkálny/ Petroleum
zową/ niektorzy Naphta. bo ſie z niektorych ſkał tá tłuſtość poći
SienHerb K4#v.]

5. [Wyrażenie: »futro skalne« = prawdopodobnie: futro z kuny
skalnej, tj. domowej: kunie futro, 2 bobry farbowane, kwaterka
[= kawałek] futra skalnego InwMieszcz 1575 nr 195.]

6. [Wyrażenie: »skalny jedwab« = prawdopodobnie: azbest am-
fibolowy, minerał o włóknistej strukturze należący do krzemianów:
Iáſzcżorcży mech/ ſkálny Iedwab/ Amianthus. Federweyſz/ Pliant/
Salamandren haar/ Cronenbergius. SienHerb K#.]

Synonimy: 1. gorny, kamienisty, kamienny, opoczny, opoczysty,
opokowy; c.α.αα. skalnik.

MN

[SKALONY part praet pass pf
a jasne; teksty nie oznaczają ó.
sg m N skalony. ◊ n N skalon(e).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Pobrudzony, poplamiony:
skalony w czym: A grzbiet miał [wieprz] oſtry ſrogo zbroiony

Wſzyſtek w żywicy lipkiey ſkálony. KmitaŁów A4v.
Przen: Iakoż też i w pośrodku nas, braciej kościoła Bożego

dystryktu chęcińskiego, Znalazło się takowe naczynie skalone, da-
wające pogorszenie kościołowi Bożemu, nie chodząc wedle nauki
Pana Krystusowej w posłuszeństwie porządku przystojnego kościo-
łowi Bożemu. AktaSynod III 587.

Synonimy: pokalany, pomazany, poplugawiony, popluskany,
splugawiony, zabrudzony, zbrukany.]

MN

SKALOWAĆ cf SZKALOWAĆ

[SKALPETKA] cf SZKARPETKA

[SKALWINIĆ SIĘ vb pf
a pochylone.
praet 2 pl m pers -ście sie skålwinili. ◊ con 2 pl m pers byście

sie skålwinili.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Stać się wyznawcą doktryny Kalwina (z odcieniem pejor.atyw-

nym): A ieſliżebyſcie ſie do końcá z Kalwinili/ y z Kálwinem o
Sakrámenćie trzymáli: [...] tedy [...] HerbOdpow B5v, B5.]

MN

SKAŁ (3) sb m
N sg skåł (3).
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. Rysa, szczelina (1): Rima – Skał, rozłupienię, rozpadlina.

Calep 925a.
2. Rodzaj broni ręcznej miotającej (2): Cestrosphendona –

Skął. Telum erat semicubitale, bipalme spiculum infixum habens
digiti crassitudine, cui ad libramen pinnae tres, veluti sagittis solent,
circundabantur. Calep 184b.

a. Pocisk do tej broni (1): Sparus – Vczinek [lege: ucinek]
zaczioſſani alys Skał. Calep 995b.

Synonimy: 1. rozłupienie, rozpadlina.
Cf SKALINA, SKAŁA

MN

SKAŁA (596) sb f
ska- (557), skå- (12); ska- : skå- LubPs (10:1), BibRadz (12:1),

BielKron (75:5), Mącz (33:2), SkarŻyw (14:2), GórnRozm (1:1);
końcowe a jasne (w tym 2 r. błędne znakowanie).

sg N skała (84). ◊ G skały (102). ◊ D skale (6). ◊ A skałę (64). ◊
I skałą (25). ◊ L skale (116). ◊ V skało (2). ◊ pl N skały (61). ◊ G
skåł (35). ◊ D skałåm (1). ◊ A skały (41). ◊ I skałami (19); -ami
(17), -(a)mi (2). ◊ L skałach (39); -ach (24), -åch (11), -(a)ch (4);
-ach HistAl (2), Leop, OrzRozm, Mącz (4), SkarŻyw (2), CzechEp,
ReszList, ZawJeft, GórnTroas, KmitaSpit, PowodPr; -åch KrowObr,
RejWiz, SienLek, RejPos, RejZwierc (2); -ach : -åch BielKron (7:3),
RejAp (1:2). ◊ V skały (1). ◊ [du I (cum nm) skałoma.]

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI – XVIII w.
1. Góra o kamienistych zboczach; też wielki kamień, głaz;

rupes Miech, HistAl, Vulg, Mącz, Calag, Calep, Cn; saxum Murm,
Mymer1, BartBydg, Mącz, Vulg, Calep, Cn; petra Mącz, Calep,
Vulg, PolAnt, Cn; scopulus Mącz, Calag, Calep, Cn; cautes Mącz,
Cn; praecipitium, silex PolAnt; cotes, rupina Cn (538): Gdy ſie
záſię wroćić miáły [sowy]/ Kruká pod ſkáłą vźrzáły. BierEz P4v, H,
Hv, H2, Q; Saxatilis, Das yn felſen wonet. Co myedzy ſkáłámy
myeſka. Murm 123, 122; Mymer1 6v; BartBydg 161v, 137v [2 r.];
Mnieyſzy roiownik roſcie poſpolicie na murzech albo na ſkałach
FalZioł I 130c, I 135d, V 94; Drugie miaſtho mnieyſze zową
Kirkiel, nad nim na ſkale ieſt zamek drzewiany gliną oblepiony.
MiechGlab 71, 71 [3 r.]; WróbŻołt 103/12, 18; KromRozm III C7v,
O4; LubPs R6 [2 r.], Y2v; Poźrzy wzgorę ſkáły iuż iáſno ſie
błyſkáią RejWiz 34v, 34v, 82v, 107, 108v, 109 (12); i znáſz dla
ćiebie będzie opuſzcżona źiemiá/ y będą przenieſione ſkáły z mieſcá
ſwego? Leop Iob 18/4, 1.Par 11/15, Iob 8/17, 39/1, Is 48/21 [2 r.],
Nah 1/6; RejZwierz 116v; thedy wyſzedł ogień z ſkáły á ſpalił mięſo
y przáſniki BibRadz Iudic 6/21, Iudic 6/20, Iob 28/9, 10, II 95d
marg; Odtąd Dawid ſzedł ná beſpiecżnieſze mieyſce Engády. Saul
wzyąwſzy s ſobą trzy tyſiące ludzi/ ſzedł zá nim/ ſzukał go po
ſkáłach poroſłych chroſtem gęſtym. BielKron 66v; Też [Manlius
Kapitolinus] zebrawſzy ſie z drugimi/ Galliki poráźił/ y wiele im
ſkárbow odiął. O ty potym ſkárby oſkarżon przed Senat iż ich zátáił/
poiman á zepchnion s ſkáły. BielKron 119v, 20v, 35, 50, 64v [2 r.],
73 (53); Capricornus, Kozorożec/ też/ Górny koſieł który ſie ná
skáłách chowa Mącz 37a; Exemptor, Ten który kámienie w ziemi á
w ſkáłách dobywa. Mącz 102d; Thermopylae, Podgórze y skáłá w
Theſſáliey. Mącz 333d, 35c [2 r.], 210b, 356c, 360d, 361c (13); Prot



128 SKAŁASKAŁA

B; SienLek Ttt3v; GórnDworz E2v, H6v; Potym gdyż Grzegorz
pielgrzym iuż ſiedḿ naśćie lat ná oney ſkále pokutuiąc przebywał/
tedy przydáło ſie że papież vmárł HistRzym 38, 38; RejPos B, 312v
[2 r.]; A potym Anyoł ćichuchno przydybawſzy do onego
cżłowieká ſwiętego/ pchnął go nogą że z oney ſrogiey ſkáły ſpadł
nádoł RejZwierc 175, 49, 152v, 163, 175v [2 r.], 204, 217, 273; Y
rzekł Iehowá: [...] gdy poydzie chwałá moiá/ tedy ćię poſtáwię do
roſpádliny ſkáły [in foramine petrae] BudBib Ex 33/22 [przekład
tego samego tekstu BielKron 35]; Izali wbieżeć (mogą) ná ſkáłę
konie? BudBib Am 6/12[13], Ex 33/21, Iudic 15/13, 19, Ps 26/5,
77/15 (10); BudNT Mar 5/13, Luc 6/48; CzechRozm 130v, 228,
230v; á zá Drhobyczą v Gruſzelnice/ ieſt tákowe źrzódło/ wielkié/
piękné/ z ſkał wypadąiące [!] Oczko 23; Calag 191a; Niech huczą
rzéki/ niechay głośné wáły Swym gęſtym ſzykiem vdérzáią w ſkáły
KochPs 141, 110, 115, 155 [3 r.], 173 [2 r.], 201; [św. Benedykt]
Iednemu klaſztorowi ná ſkále poſadzonemu/ wodę modlitwą ſwoią
zſkáły wywiodł SkarŻyw 250, 187, 251, 493, 508, 543; KochTr 15
[2 r.]; StryjKron 502; CzechEp 62; KochPhaen 9; Smętna pámiątká:
Niobe ſkámiáła/ Widząc pobitych dziatek ſwoich ćiáłá: Y iam wźiął
zá ſwe/ ácż nie ſtoię ſkáłą/ Lecż mam kaźń trwáłą. WisznTr 25;
KochPieś 2, 11, 31, 32; PudłFr 51; ArtKanc D13; w Rzymie [...]
falſzywe świádki ze ſkáły zrżucano. GórnRozm G3v, G3v; Poki
źiemne ſkáły/ Kruſzcżá nie dawáły/ Niebyło zdrády/ áni były
woyny/ Ale wiek dobry żył káżdy przyſtoyny. KmitaPsal A4;
KochProp 11; ZawJeft 40; Calamintha – Polei na skalach rosnąci.
Calep 150a, 796a, 933a, 949b, 956a; A co w dźióráwych ſkáłách
Echo żyie/ Oddáiąc końcé ſłów/ á przodki kryie GórnTroas 13, 20,
45, 48, 69, 70; Rowny ſię zdam męką Prometeuſzowi/ Ktory był ná
ſkále przykowan ptakowi GrabowSet R4v; KochFrag 52; RybGęśli
C4v; A oto zaſłoná kośćielna rozdárłá ſię ná dwoię/ od wierzchu áż
do dołu. y źiemiá zádrżáłá/ á ſkáły ſię popádáły WujNT Matth
27/51, s. 29 marg, Luc 6/48 [2 r.], s. 218, 602; WitosłLut A6; Ci
[Pigmejowie] naprzod ſwą oſádę w Tráckiey źiemi mieli/ A w
mieśćie Gerániey/ w Kátruzan śiedźieli. Ktorych Zorawie ſławne
ſtámtąd zwyganiáli/ A ći w Indiyſkich ſkáłách potym zuśiadáli.
KmitaSpit A3v, C3, C6; PowodPr 52; CiekPotr 18; CzahTr D4, K2;
Niech ćię nie ſtráſzą niebieſkie známioná [...]. Choćia te gwiazdy
nie raz iuż widźiáły Pogręzłe Nawy/ rozbite o ſkáły KlonFlis B4;
Támże ná wielkim morzu wyſpy/ ſkáły/ Tu ſię y owdźie rozno
rozſtrzeláły. KlonFlis Dv, B2, B3, C, D, F3; KlonWor 2, 22 [2 r.],
23, 42; SzarzRyt D2v; [rupes i d est rupta pars montis {Skala
saxorum ruptura} ReuchlinBartBydg D4; Tá [Medea] byłá vcżyniłá
báráná z złotą wełną [...] y záwieſiłá w ciáſnym á trudnym mieyſcu
miedzy zwiemá [lege: dwiema] skáłomá ná morzu BielKron 1551
9v (Linde)].

skała czego (4): Nawy ich [Maurów] ſą bárzo ſłábe tákież
Indyiſkie/ żadnym żelázem nie ſpoione iáko náſze bo v nich dla
Mágneſa kámieniá ktorego w wodźie ſkáły ſą nie mogą być żelázem
ſpráwione okręty. BielKron 454. Cf »skała gory«.

W połączeniu z nazwą [w tym: ai (12), sb (10); nazwa + skała
(12), skała + nazwa (10)] (22): RejWiz 88 marg; Y związáli go
[Filistyni Samsona] dwiemá nowemi poſtronki/ y wynieśli go z
ſkáły Etham. Leop Iudic 15/13, Iudic 15/8, 11; Rzekł Pan Bog [do
Mojżesza]/ weźmi ſtárſze rodu Izráelſkiego á idź do ſkáły Oreb/ á
vderz w nię rozgą BielKron 31v, 31v marg, 106, 266v, 286;
Wieczna ieſt/ pánie/ wemnie pámięć twoiá: Tego y Iordan/ y
Hermońſkie ſkáły Będą ſłucháły. KochPs 63, 74, 109, 118, 212,
213; StryjKron 777; Choćby mię Rypheiſkie ſkáły/ W ſobie cho-
wáły: Y zákrywáły/ Naywyżſzych gur wáły. [...] Záwżdyć będę w
gárśći [tj. we władzy Boga]. WisznTr 26, 9; KochPam 84; KlonFlis
G2v; KlonWor 23; RybWit A3.

W połączeniach szeregowych (12): BibRadz Ier 16/16; FRán-
konia ma od południá Szwabſką/ Báworſką źiemię: od wſchodu
Cżechy/ Heſsy/ Turingi: od pułnocy láſy wielkie/ gory/ ſkáły/
ktoremi ieſt okrążona y záwártha. BielKron 289, 288; Locus la-
tebrosus, Pełne mieyſce skał/ yáskiń skrytych á táyemnych mieyſc.

Mącz 185a; SienLek 64; RejPos [108]v; A temu ták wſpaniłemu
źwirzęciu temu to cżłowiekowi iuż nie tylko ziemiá/ ále y ſkáły/
gory/ morzá/ láſy/ wody/ rozlicżne drzewá nie mogą żywnośći
dodáć. RejZwierc 156, 18; [wybrani boży tj. apostołowie, męczen-
nicy i święci] po puſzcżách ſię błąkáli/ po gorách po ſkáłách/ po
iáſkiniách podźiemnych ReszList 150; GostGospSieb +2v; TO
morze/ piaſki y ſkáły ſtráſzliwe/ Z mymi kłopoty podobieńſtwo
máią GrabowSet M4; KołakCath B3v.

W porównaniach (14): RejPs 43; KromRozm III O4v; Górn-
Dworz Bb5v; Stałość ieſt práwie iáko ſkáłá twárda/ Ktorey nie
ſzkodzi nic niecnotá hárda. RejZwierc 212v; BOgá onego mocnego
iáko ſkáłá vcżynki doſkonáłe ſą CzechRozm 217 [idem] 4; [Juliana]
iáko ſkáłą mocną á niedobytą zoſtáłá. SkarŻyw 151; Trway rowien
ſkále/ Któréy nie mogą Nawiętſzą trwogą Poruſzyć wáły/ Kiedy
powſtáły Ná morzu wielkim. KochFr 48; KlonŻal D; [złodziej] Iáką
chce/ táką ſobie poſtáwę vprzędzie. Ieſli w iákim popłochu podle
ſkáły pływa: Wnetże fárby iák ſkáłá kámienney nábywa. KlonWor
2, 75. Cf »jako mocna skała«.

Zwrot: »w skale (wy)kować, wykowany; z skały wykowany;
przekować skały« = excidere in petra PolAnt, Vulg; excisus de
petra; statuere in petra PolAnt [szyk zmienny] (3:1;2;1): MurzNT
Mar 15/46; BibRadz Matth 27/60; BudBib Is 22/16; Y idąc dáley á
dáley/ tráfił to mieyſce/ gdzie z ſtárodawná fałſzywą myncę táiem-
nie kowano: gdzie był ſklep w ſkále wykowány: y inne komory
SkarŻyw 50; y położył go w grobie/ ktory był wykowány z ſkáły
[Vulg Matth 27/60] LatHar 715 [przekład tego samego tekstu
MurzNT, BibRadz, WujNT]; WujNT Matth 27/60; Cżáſem ſię puśći
[kupiec] morzem śrzodoźiemnym/ [...] gdźie Herkules śmiáły Prze-
kował ſkáły. Y puśćił morze ná świát y potopy KlonFlis Dv.

Wyrażenia: »skała gor(y), gorna« [szyk 2:2] (3:1): Sarmaticae
pilae, Wąskie skáły tey góry Caucaſus rzeczoney. Mącz 368d;
Twym [Panie] ſtráchem źiemiá drżáłá/ á niebá topniáły/ Trzęſły ſye
niezwyczáyné gór wyſokich ſkáły. KochPs 97; Wyſokié górné ſkáły
Ták iáko woſk táiáły/ Od oblicza páńſkiégo KochPs 146; á krolowie
źiemie y kśiążętá/ y Rotmiſtrze/ y bogáći/ y mocarze/ y káżdy nie-
wolnik/ y wolny pokryli ſię w iámy y w ſkáły gor [in speluncis et in
petris montium] WujNT Apoc 6/15.

»jaskinia skały, w skale« = spelunca petrae Vulg (2:1): Zie-
cháło tedy trzy tyſiące mężow z pokolenia Iudá do iáſkiniej ſkáły
Etham. Leop Iudic 15/11, Iudic 15/8; Trafiłá ſię iáſkinia przyrodzo-
na w ſkále/ W ktorey ſię [Kakus, dziecię Wulkanowe] vbeśpiecżył
KlonWor 21.

»jasna skała« = miejsce jałowe, puste (1): A vcżynię ćie [Tyrze]
iáſną ſkáłą [Et dabo te in limpidissimam petram]/ oſuſſeniem
niewodow będzieſz/ áni będzieſz budowáne więcey Leop Ez
26/13[14].

»kamienna, kamienista, krzemienna skała« [szyk 4:2] (3:2:1):
OpecŻyw 51v; [preparat leczniczy ze zwłok] Też niegdy w ſkale
kamienney s ſubtelnego dymu ziemnego/ á od zimnoſci kamienney z
gęſtnieie ſie. FalZioł I 89c; Mącz 296b; StryjKron 777; Bo wżdy
kiedyś krzemienne ſkáły Amphioná pilno ſłucháły. KlonŻal D;
[Herkules] Vyźrzał że ku Tybrowi kámieniſta ſkáłá/ Nápadſzy ſię/
od gory znácżnie odewſtáłá: Dużą ręką potężnie zá ryſę záwádźił/
Ták iż z mieyſcá dawnego puł gory wyſadźił. KlonWor 24; [Cżęſto
teże pſzcżoły po ſkáłach kámiennych błądząc ſkrzydłá ſobie
odtrącáią. Cresc 1571 601].

»jako mocna skała« (3): RejPos 313; A tá łodká [Kościół
Rzymski] płynie y ſłynie: Tyráńſtwá wſzytki y Heretyctwá prze-
trfawſzy/ iáko mocna ſkáłá/ ſtoi. SkarJedn 150; ArtKanc Q9.

»skała morska, w morzu« [szyk 1:1] (1:1): RejWiz 88 marg;
Więc tey oſtrośći/ me myśli troſkliwe/ Ze morſkie ſkáły z nimi nie
zrownáią GrabowSet M4.

»niekowna skała« (1): Wy o wiekow ludzkich nieprzebyte
prządki/ Przecż ták vpornie rwiecie śmiertelne wątki. [...] Nie
vżytſze niż morſkie wáły/ Twárdźieyſze niż niekowne ſkáły Klon-
Żal D.
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»skała opoczysta (a. [opoczna])« [szyk 1:1] (2): Scylla, filia
Nisi Megarensium regis item filia Phorci, Która ſie [...] w opocziſtą
skáłę obrociłá Mącz 376d, 376d; [Skala opoczna saxum i d est
lapis vel petra ReuchlinBartBydg E3v, a4].

»ostra, szpiczasta skała« [szyk 6:1] (6:1): Scopulus, Kopiec/ też
wyſoka ſzpiczáſta skáłá. Mącz 373d; BudBib I 142a marg; KochPs
206; [mówi ojciec do Europy:] Nikczemna dźiéwko/ [...] ieſlić
milſza śmierć ná oſtréy ſkále/ Day ſye w moc wiátróm/ á ſkocz z
góry śmiele KochPieś 8; Rupices – Oſtre skali. Calep 933a; Gdźie
w ten cżás będźieſz/ Zygmunćie moy drogi? álbo ćię kędy zánieśie
wiátr ſrogi w obce kráiny/ kędy wiárołomni Mieſzkáńcy żywią/ do
gośći nieſkłonni: Albo ná oſtrą ſkáłę gdźie wprowádźi GrochKal 11;
GrabowSet M3v; [opocziste skaly vodne, Spiczaste, ostre acro-
ceramina ... dicuntur pericula marina naves mergentia ..., quasi
montes aquarum cornuti ReuchlinBartBydg a4].

»skała przykra [= stroma, urwista]« = petra praerupta PolAnt;
cautes Calep [szyk 6:3] (9): FalZioł IV 24c; Weźrzał potym ku
gorze/ áno domek máły/ Tuż práwie nád nim wiśi z bárzo przykrey
ſkáły. RejWiz 108v, 108v; Tedy ſtánąwſzy ná niektorey ſkále
przykrey/ [...] vchwyćiwſzy obiemá rękomá wnetrznośći ſwoie/
wywlokł ie/ y rzućił miedzy lud BibRadz 2.Mach 14/46; BielKron
311v; BudBib 2.Mach 14/46; NA przykréy ſkále gdźie nikt
niedochodźi/ Zieloné drzewo ſłodkié figi rodźi KochFr 8; KochTarn
76; Calep 175b; [abrupta przerwy, naprzikrzeyshe skaly, ubi vie
non possunt fieri ReuchlinBartBydg a2v].

peryfr. »skała smokorodna« = wzgórze wawelskie (1): PLácżą
ćię [Janie Kochanowski] też záwołáne miáſtá/ [...] Naprzod Krákow
[...] Gdźie ná ſkále Smokorodney mátká Polſkich grodow Klon-
Żal B4v.

»sucha skała« (15): á ludowi ſwemu/ okázawſſy miłoſierdzie
ſwe gdy było potrzebá dáwałeś z ſuchey ſkáły wodę RejPs 109,
114v, 115, 155v, 169; Suchą ſkáłę łácniuchno on [Pan] odmieni w
wod zdroy głęboki LubPs Z6v; RejPos 56, 67v, 172, 218v, 257; s
ſuchych ſkał wody ciekły RejZwierc 125; BudBib Ez 26/4; ô który z
ſuchéy ſkáły zdroie Nieſłycháné pobudzaſz/ okaż dáry ſwoie.
KochFr 125; ArtKanc G2v.

»ślepa [= niewidoczna], zakryta skała« [szyk 2:1] (2:1): Drudzy
co podáli Zagle wiátrom/ ná ſlepé ſkáły powpadáli KochTr 23;
WisznTr 35; A chytré morze ile znákomitych [tj. widocznych]/ Tyle
pod wodą żywi ſkał zákrytych. KochFrag 14.

»skała twarda« [szyk 3:2] (5): Pirwey ſie rozgniewawſzy Eolo-
we wiátry/ Obálą ſkáły twárde y wyſokie Tátry. [...] Niż zgasńie
iego [Kochanowskiego] ſławá ná tey niſkiey źiemi Prot E; Rej-
Zwierc 144v, 212v; gdzie [na pustyni] nie máſz wody/ á on [Bóg]
tobie wywiodł wodę zſkáły twárdey [e petra silicis]. BudBib Deut
8/15; KochPs 115.

»wielka, niebotyczna, ogromna skała; wielkość skał« [szyk 9:3]
(8:2:1;1): Miedzy wielkimi ſkáłámi/ Mieſzkáiąc krucy z ſowámi:
Pocżęli miedzy ſobą wáśń BierEz P4v; [Borzywoj] nádiechał łánią/
ktorą poſtrzelił z łuku/ á oná pocżęłá vćiekáć. Gdy ſie puśćił zá nią/
przywiodłá go pod iednę wielką ſkáłę z ktorey wodá ćiekłá
BielKron 322v, 264v, 273, 274, 286, 292v; Támże y piekło będźie/
y ogromna ſkáłá/ Z któréy wieſcza Sibyllá odpowiédź dawáłá.
KochFr 52; KlonŻal A4; czás nieprzetrwáły Mármór łamie/ y
ſpycha niebotyczne ſkáły. KochPropKKoch 4; Tám byłá nád ieźio-
rem onym wielka ſkáłá/ W ktorey też byłá iámá głęboka nie máła.
CzahTr E2v, D4.

»wierzch [= szczyt] skały« = vertex petrae PolAnt (3): Y
zbuduy Ołtharz Pánu Bogu twemu ná wierzchu tey ſkáły [super
verticem arcis ordinatae] ná rownym mieyſcu BibRadz Iudic 6/26;
BudBib 2.Par 25/12; A tám przyiaćiołká moiá/ Wedla ták ślicżnégo
zdroiá/ Siedźi [...]. Ná wiérzchu ſkáły przérwány/ Trzyma rąbek
opłákány GosłCast 21; [preruptum vyrzsch [!] skaly vel i d est .
precipicium ReuchlinBartBydg B2v, S2v].

»wysoka (a. najwyszsza), wyniosła, wzgorę wyszła skała«
= scopulus Murm, BartBydg, Mącz, Cn; eminens saxum Murm;

arduum saxum BartBydg; altissima a. eminens petra Vulg; petra
abrupta PolAnt; cautes, ocris, rupes scopulosa Cn [szyk 25:10]
(32:2:1):Murm 123; BartBydg 139b; RejPs 209; LubPs O6; Ale wy
przyſtępćie ſám ſynowie Cżárownice/ [...] Zażeśćie nie wy ſynowie
ſproſnego cudzołoſtwa naſienie kłamliwe? kthorzy ſie kochaćie w
Bodzech pod wſſelkym drzewem gáłęźiſthym offiáruiąc máłe dzieći
w rzekách pod ſkáłámi wzgorę wyſſlemi? Leop Is 57/5, Sap 11/4;
BibRadz Sap 11/4; OrzRozm H2; Dzieli ſie Nordwegia od Szweciey
wyſokiemi ſkáłámi BielKron 293v, 243v, 247v, 248v, 264v, 265
(12); Nidificant in excelsissimis rupibus, Legą [lege: lęgą] ſie ná
naywyſzſzich skáłách. Mącz 46c, 373d; przypłynęli do iedney ſkáły
wyſokiey HistRzym 38, 127; RejZwierc 174v; Ktory poſtáwił ná
puſzcży zrodłá wody á ieziorá ná wierſchu gor/ áby z wyſokich ſkał
wypuſzcżáły z ſiebie zrzeki [!] ku odwilżeniu BudBib 4.Esdr 16/61;
KochPs 25, 146; SkarŻyw 270; muſieliſmy iácháć nie zwykłą
drogą/ przez Multáńſką/ Bulgárſką/ Tribálſką ziemie/ áż do Traciey
przez wynioſłe áż pod Niebo kámieniſte y wyſokie Skály Balchany
názwáne. StryjKron 777; KochPam 88; KochPieś 9; GrochKal 15;
Iuż będą dobrá Páńſkie/ iáko ná wyſokiey Skále ślicżne iágody/
roſtą pod obłoki: Ktorych dośiąc nie mogą ludźie żadną miárą
KlonWor 57; PudłDydo Bv; [skala vissoka zvyesshona na dol vel
Copyecz scopulus ReuchlinBartBydg E5].

»skała zawiesista, zwieszona na doł« = urwisko [szyk 3:2]
(3:2):Murm 123; arduum saxum, prorupta rupes, etc., skala viszoka
zvyeszhona na dol BartBydg 139b; w koło około niego [kościoła
Apollona] ſkáły záwieſiſte były BielKron 274, 276; offiáruiećie
dzieći w potokach/ pod zawieśiſtemi ſkáłámi [eminentes petras].
BudBib Is 57/5; [ReuchlinBartBydg E5].

Szeregi: »(ani, nie) gory (gora), (a, i, a(l)bo, ani) skały (skała)«
= montes et rupes HistAl; montes et saxa PolAnt; montes et petrae
Vulg [szyk 20:5] (25): Drugie [jaskółki] ſie lęgą w ſkałach albo w
gorach przykrych/ á ty zową grzebiołuchi. FalZioł IV 24c; Z onąd
potym poruſziwſzy ſie przeſzli do oſtátecżney ſtrony iedney gory/
ták iż dáley iecháć nie mogli/ bo thám były gory bárzo przykre
przećiw ſobie á skáły z wyſoká wyſzące. HistAl L; KrowObr 60;
Nie pomogły ná on cżás gory áni ſkáły/ Nie ſkrył ſie nikt w on
potop/ gdy wody powſtáły. RejWiz 113; Gdyż tho Pan Bog
poſthánowił iż ma vniżyć káżdą wyſoką gorę/ y ſkały wiecżnie
trwáiące [omnem montem excelsum, et litora perennia]/ y doliny
nápełnić BibRadz Bar 5/7; PIſzą ſtárzy y nowi hiſtorikowie o
mieśćie Ieruzálem/ iáko to miáſto było chędogie/ wielkie/ mocne/ y
ſilne/ ná gorze á ná ſkále wielkiey wyſtáwione. BielKron 264v,
264v, 274, 282v [2 r.], 286, 292v; Mącz 120b; iáko piſzą o
nędznikoch ſtráſzliwych/ przy tym ſądzie Páńſkim/ iáko będą
wołáć/ okriycie nas gory/ roſtąṕcie ſie nam ſkáły á zákriycie nas
przed tą ſrogoſcią gniewu Páńſkiego. RejAp 139v, 98, 139v, 173;
RejPos 222v, 223; RejZwierc 48, 60, 87v; BudBib Iob 14/18; Echo
dźwięki tworząca iuż teraz vmilkłá/ [...] Nie vcżyſz láſow śpiewáć/
niememi ſię sſtáły/ Milcżą gory Maenálſkie/ milcżą łyſe ſkáły.
KlonŻal Bv;WujNT Apoc 6/16.

»(ani) kamień a (albo, ani) skała« = non lapis, neque saxum
Vulg [szyk 2:1] (3): Leop 1.Mach 10/73; [Dawid śpiewa] Iż ón
[Bóg] obráca kámięnié w káłuże wodné/ á ſkáły we źrzódłá ćiekącé.
któré to ieſli z ſkáły/ álbo z kámięniá/ wypływáć więc mogą/ co zá
dźiw/ że rzeczy w nie włożóné kámięnieią? Oczko 9.

W przen (10): KochFr 94; Iuż ſię z niego [Kochanowskiego]
nie ćieſzą niebotycżne ſkáły KlonŻal A4; Iego [Tęczyńskiego]
śmierći północné boginie płákáły/ Płákáły ćiemné láſy/ y wynio-
ſłé ſkáły. KochPam 88, 84; NIedbam áby źimné ſkáły/ Po mym
grániu táncowáły. KochPieś 33, 7; O Krolu/ oney twey ćiężkiey
przygody/ Y my Boginie tey pułnocney wody/ Serdecżnie płá-
káć tobie pomagáły: Płákáły z námi y wynioſłe ſkáły. Groch-
Kal 15.

a) O poezji (3): Sławny REY/ [...] Wodzá żadnego nie miał/ á
trefil [!] do ſkáły/ Z ktorey płyną ſtrumienie nieſkończoney chwały.
Zá nim idźie TRZYćieſki Prot E;WitosłLut A2.
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Zwrot peryfr.: »wedrzeć się na skałę Kallijopy« = osiągnąć
wyżyny poezji (1): [Poeta do biskupa Myszkowskiego] Tym żeś mi
ſercá dodał/ żem ſye rymy ſwémi Ważył zetrzéć z Poéty co
znákomitſzémi/ Y wdárłem ſye ná ſkáłę pięknéy Kálliopy/ Gdźie do
tychmiaſt niebyło znáku Polſkiéy ſtopy. KochPieś 2.

Przen (106):
a) Podstawa, ostoja, fundament; moc, silne oparcie (85): Wie-

rę ia niewiém/ czego ſye inégo mamy nádźiéwáć: ieſli w Polſzce
Tytuł y Pieczęć Królewſką ręką/ Kánclérſką: Nákoniec/ y oną Ská-
łą/ ná któréy Króleſtwo vśiádło Polſkié: Pollicemur, verbo noſtro
Regio: Seymu Wárſzáwſkiégo Dekrétem w Polſzce ſye ſpáda Orz-
Quin B4v.

skała czego [= co] (1): Ciſz [kapłani: Teodor i Georgius] S.
oycowie ſzoſtego zboru/ piſząc do Agátoná Papieżá ták mowią: My
do ćiebie [...] ktory ſtoiż ná mocney ſkále wiáry/ to co ſię dziać ma
odnośim SkarJedn 119.

W przeciwstawieniu: »skała ... lod« (2): OrzRozm F4; Nie
sffarzmy ſię o ten punkt ktory nie ieſt w Kredźie. Buduymy ſię ná
ſkále nie ná gołym ledźie. Prot C2v.

W porównaniach (2): RejPs 39; bo nie ná ſkárbie ále ná ſłowie
Krolewſkim/ iáko ná ſkále Kroleſtwo Polſkie ſtoi OrzRozm O2v.

Zwroty: »na skale ugruntować, ugruntowany« (1:3): Yeden bog
yeſt/ y yeden Kryſtus/ yeden koſcyoł/ y yedná ſtolicá/ ná ſkále gło-
ſem páńſkim vgruntowána KromRozm III O2; RejZwierc 259v;
WujJud B; TEn święty/ dla zakonu Páná Bogá ſwego/ walcżył z
nieprzyiaćielem áż do śmierći/ namniey ſię nie lękáiąc ſłow ludźi
bezbożnych: ábowiem ná mocney ſkále był vgruntowány. Lat-
Har 437.

»na skale zbudować, zbudowan« [szyk zmienny] (2:1): Krom-
Rozm II t4; KromRozm III D6v; iż ſobie ten fundáment nád wſzytki
ſkárby á nád wſzytki klenoty przekłádáć mamy/ co nam ći ſwięći
fundatorowie tho ieſt Apoſtołowie ſwięći ná tej mocney ſkále
náſzey [tj. na nauce Chrystusa] vfundowáli y zbudowáli. Rej-
Ap [183]v.

Wyrażenia: »mocna skała« (7): Iedneyże mi ſie rzeczy niechce
przeſtáć od ćiebie proſić moy pánie ábyś mię domieſćił onego
wolnego żywotá [...]. Abowiem [...] zákrył bych ſie od wſſytkiego
ſprzećiwieńſtwá wpáłacoch twoich/ á był bych pewien iáko ná
namocnieyſſey ſkale od wſſytkich ſprzećiwnikow moich. RejPs 39;
Ná mocney ſkále [Pan] poſtáwił mnye obronę ſwoyę LubPs G2v;
[Pan] Nogi me poſtáwić racżył ná ták mocney ſkále LubPs Lv;
RejAp [183]v; Abowiem chociay ich ieſt w Polſzcże z łáſki Bożey
niemáło/ ktorzy ná tey mocney ſkále/ ná ktorey Pan záſádzić racżył
Koſcioł ſwoy/ vgrunthowáli á vſzcżepili vmyſły ſwoie/ ále przedſię
ná tych ſzcżepiech kwiatkow máło RejZwierc 259v; SkarJedn 119;
LatHar 437.

»niedostąpiona skała« (2): Poſtaẃ mię ná niedoſtąpionéy ſkále/
Gdźie bych ſye iuż mógł nie bać żadnéy trwogi KochPs 87, 37.

»pewna skała« (2): KromRozm II t4; Abowim koſcyoł Kryſtu-
ſow ná pewney ſkále prawdźiwą/ ſwyętą/ á nyeporuſſoną náuką
páńſką zbudowan yeſt KromRozm III D6v.

»twarda skała« (2): Weźmi mię w ſwą obronę/ niezwalczo-
ny pánie/ A to zá twardą ſkáłę/ y zamek mi ſtánie. KochPs 42
[idem] 103.

»skała wysoka« [szyk 1:1] (2): OrzList h2v; Y rádzęć dayćie
temu Papieżowi pokoy/ ná wyſokiey ſkále on śiedźi/ głęboko ſye
ſádowi/ nie dośiągniećie go OrzRozm F4.

Szereg: »skała albo opoka« (1): [kaznodzieje] ſurowe ſzturmy
ná Wiárę Powſzechną prawdźiwą przypuſzcżáli/ á ſerce y myśl
W.K.M. iż ieſt ná oney ſkále álbo opoce vgruntowána/ przećiwko
ktorey brony Piekielne nigdy nic nie przemogą/ [...] żadnym

obycżáiem ná ich ſtronę náchylone być nie mogłoWujJud B.
α) O Bogu i Chrystusie (35): LubPs Q2v marg; A nád tę ſkáłę/

to ieſt/ nád tego Páná á zbáwicielá náſzego/ iáko Páweł s. piſze/
żaden ſobie záłożyć nie może pewnieyſzego grunthu/ á mocniey-
ſzego fundámentu RejPos 313.

skała czego (3): [Jezus Chrystus] doſtátkow ſwoich wedle
zdánya ſwego S. nąm vżyczył: ták y taczem [lege: to czem] ſam
był/ to yeſt ſkáłą/ gruntem/ goſpodarzem/ á głową koſcyołá ſwego/
tym też Pyotrá S. po ſobye myeć chćyał KromRozm III M4v. Cf
»skała obrony«.

skała komu [= dla kogo] (1): Przycżyny they obrony/ że ſam
pan mocna ſkáłá wiernemu. LubPs G2v marg.

skała czyja [zawsze: pron poss] (9): BLogoſłáwiony Pan ſkáłá
moiá [fortis meus (marg) rupes mea (–)] BibRadz Ps 143/1, Ps
17/3; RejAp 104v; RejPos A6; Iehowá ſkáłá moiá/ zamek moy/ y
rátunk moy BudBib Ps 17/3[2], Ps 27/1; KochPs 142; Gdyż on ieſt
nie tylko Bogiem náſzym/ ále też y oycem dobrotliwym y łáſká-
wym/ on ieſt ſkáłą náſzą/ baſztą náſzą: zamkiem obronnym náſzym:
y wieżą mocną y tarcżą pewną. CzechEp 271, 291.

W połączeniach szeregowych (5): KromRozm III M4v; Pan ieſt
opoká moiá/ y obroná moiá/ y wybáwićiel moy/ Bog moy y ſkáłá
moiá/ w ktorym ia vfáć będę BibRadz Ps 17/3; BudBib Ps 17/3[2];
Bog ieſt ſkáłá moiá ktoremu ia vfam/ tarcż moiá y rog zbáwienia
mego/ Podwyżſzenie moie y vciecżká moiá. CzechRozm 128;
CzechEp 271; [Kamień, Skała, Opoka są tytuły Pańskie, które pil-
nie uważaj, serce chrystyjańskie OtwinPis 173].

Zwroty: »na skale zasadzić, zasadzony, założyć« (1:1:1): przeto
tu Ian ſwięty powiedáć racży/ iż imioná ich [patriarchów, proroków
i apostołów] ná fundámenciech ná tych ich ktore nam ná oney
mocney ſkále ná Kriſtuſie Pánu náſzym záłożyli widział tám ná-
piſáne RejAp 182; RejZwierc 260; Słuchay małżonko miła ſłow
Páná ſwoiego/ [...] obácż teraz ten dźiśieyſzy cżás W ktorym ćię
Pan Bog náwiedźił/ ná Kryſtu ſkále záſádźił ArtKanc K11v.

»na skale (z)budować (a. ubudować)« [szyk zmienny] (4): Stań-
myſz my iedno przy oney mocney á niezwyciężoney ſkále ſwoiey/
to ieſt przy Pánu ſwoim y przy náuce iego/ ná ktorey ſkále on
vbudował ten Koſcioł ſwoy RejAp 104v; RejZwierc A4v; Gdyż on
[Bóg] ieſt nie tylko Bogiem náſzym/ ále też y oycem dobrotliwym y
łáſkáwym [...]. Do tego nas też pobudzáiąc y nápomináiąc/ ábyſmy
ná nim/ iáko ná napewnieyſzym fundámenćie y ſkále niedobytey
záwżdy budowáli CzechEp 271, 271.

Wyrażenia: »mocna skała« [szyk 11:1] (12): Iuż ták o tobie
[Panie] zrozumiáłá duſſá moiá iż ćie ma zá mocną ſkáłę obrony
ſwoiey RejPs 64, 26v, 90; Rácż [Panie] być mocną ſkáłą ku vcyec-
ce moyey LubPs Q2v; Iż kriſtus Pan ieſt mocna ſkałá/ ná ktorey ſie
fundowáć mamy. LubPs Q2v marg, G2v marg; RejAp 104v, 182,
183v; Tenći [Pan] tho ieſt oſtry miecż co z obu ſtron ſiecże/ A nic
ſie nie odmieni gdy ten Pan co rzecże. A tuć ſie żadna prawdá
zátáić nie może/ Przy teyże mocney ſkále rádzęć ſtoy nieboże.
RejPos [357]v, A6; RejZwierc 260.

»niedobyta, niezwyciężona skała« [szyk 2:1] (2:1): Abowiem
ſtánąłeśmi zá niedobytą ſkáłę pánie moy/ á obrono moiá RejPs 23v;
RejAp 104v; CzechEp 271.

»skała obrony« (2): A pan będzie vwielmożon nád wſſytkę
chwałę/ ktory mnie záwżdy ſtał mocną ſkáłą obrony mey RejPs
26v, 64.

»święta skała« (1): Acż koſcioł nigdy nie zbłądził/ á zwłaſzcżá
ten ktory ieſt ná tey ſwiętey ſkále ná Pánu náſzym fundowány.
RejPos 85v.

»wieczna skała« (2): Głośna ieſt ſławá w Polſzcże rozumu
twoiego/ Wſzakoż to ieſt nawiętſza iż znaſz Páná ſwego. WIele
błędow dzieſieyſzych imo ſię puſzcżáiąc/ Prawdziwey wiecżney
ſkáły mocno ſie trzymáiąc. RejZwierc A4v [idem] 266v.

Szeregi: »fundament, (i, a) skała« [szyk 2:1] (3): RejAp 183v;
Ten Kośćioł Boży Swięty ieſt názwány dom Bogá żywego/ zbu-
dowány z żywych y duchownych kámieni/ ná ſkále nieruchomey/
ná fundámenćie iednym/ oprocż ktorego żadny inſzy położony być
nie może.WujJudConf 119v; CzechEp 271.

»głowa a skała« (1): A ták nigdyć ſie Koſcioł ſwięty nie vnośił/
nigdyć ſie nie obłądził/ ktory mocno ſtał przy tey głowie ſwoiey/ á
przy they mocney ſkále ſwoiey/ przy thym Pánu ſwoim. RejPos A6.
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»skała, obrońca« (1): Pánie/ tyś moiá ſkáłá/ tyś móy obrońcá
KochPs 142.

»skała i (a, albo) opoka« [szyk 2:2] (4): Abowim gruntu inego
nikt nyemoże záłożyć okrom onego ktory záłożon yeſt: A tho yeſt
Kryſtus Yezus: Ktorego też támże niżey opoką álbo ſkáłą [św.
Paweł] zowye. KromRozm III M4; RejPos 302; Onego [Boga] nam
zálecáią [pisma Starego i Nowego Przymierza]: do niego nas
odſyłáią: y ná nim ſámym nam przeſtawáć/ w nim vfáć y budowáć
ſię/ iáko ná ſkále y opoce nieprzemożoney/ y nieomylney/ każą.
CzechEp 271, 291.

β) O św. Piotrze [zawsze przekład i nawiązania do Vulg Matth
16/18] (21): A przez ſkáłę tę [św. Cyprian] nye tylko ná thym
myeyſcu/ ále y ná inych Pyotrá rozumie/ yáko y Origenes/ Báſilius/
y wyele inych S. doktorow. KromRozm III O2.

skała czego (1): KromRozm III Q cf »skała i grunt«.
Zwrot: »na skale zbudować, zbudowan« [szyk zmienny] (6:1):

Mowi pan do Pyotrá: Ya tobye/ práwi/ powyedam/ iżeś ty Pyotr/ á
ná teyto ſkále zbuduyę ya koſcyoł ſwoy. KromRozm III L8, G4v,
M3, M8v, N5v, N6v; WujNT 67.

Wyrażenia: »mocna skała« (2): Sam pan vſtáwił go [Piotra]
przednyeyſſym myędzy ápoſtoły/ mocną ſkáłą/ ná ktorey koſcyoł
zbudowan yeſt KromRozm III M8v; RejPos 301.

»pewna skała« (1): dał mu [Chrystus Piotrowi] nyeco oſobli-
wego nád ine ápoſtoły. [...] iż on yáko pewna ſkáłá myał być
gruntem koſcyołá páńſkyego. KromRozm III M4.

»twarda skała« (1): A iá tobie mowię ijżes ty Piotr/ twardá
ſkala a na tey opoce zbuduię koſciol móy OpecŻyw 56v.

Szeregi: »skała i fundament« (1): NA Pierrze [!] świętym ziśćić
ſię wſzytkie obietnice Chryſtuſowe/ [...] niemogły. Bo iako on mogł
być ſkałą y fundámentem kośćielnym/ gdyſz Kośćioł trwa do końcá
świátá/ á on iuſz vmárł? SkarŻyw 601.

»skała i grunt« (1): Pátrz co tu to ſlawne á wyelkye zebránye
biſkupow papyeżowi przypiſuye/ iż on yeſt ſtrożem winnice páń-
ſkiey/ [...] gdźye też Pyotrá S. zowye ſkáłą y gruntem powſſechnego
koſcyołá y práwey wyáry. KromRozm III Q.

»opoka a (a(l)bo) skała« [szyk 4:2] (6): [Bóg] Tymże obyczá-
yem tu/ gdy Symoná Pyotrem álbo yáko Yan S. piſſe/ po Syryyſku
Cepháſem/ to yeſt opoką álbo ſkáłą názwał/ dał mu nyeco oſo-
bliwego nád ine ápoſtoły. KromRozm III M4, M3; A tu ſie iuż
ſnádnie wypráwić możeſz/ co to ieſt zá opoká/ ná ktorey/ thák iáko
ſłyſzyſz/ vgruntował á vfundował Pan twoy ten koſcioł ſwoy. [...]
gdyż ſłyſzyſz od ſámegoż Piotrá s. właſne wyznánie iego/ iż iedno
onego ſámego wyznał [Pan] być tą ſkáłą á tą opoką RejPos 302,
302;WujNT 67 [2 r.].

»Piotr albo skała; Cefas to jest skała« (2;1): Ty yeſteś Pyotr/
álbo ſkáłá: á ná tey ſkále zbuduyę ya koſcyoł ſwoy. KromRozm III
N5v [idem N6v]; [Piotr] będąc Cepháſem/ to yeſt ſkáłą/ przodek á
głowę ápoſtolſkyego vrzędu dźyerżał. KromRozm III N6, N6v.

γ) O stolicy papieskiej, urzędzie papieża (8): wſzyſcy prze-
ćiwnicy łáwice tey Rzymſkiey/ o tę ſkáłę [tj. stolicę papieską] łby
ſobie potłuką/ ták iák ich przodkowie Arryuſzowie/ Mácedo-
niuſzowie/ Neſtoryanowie/ y Ewthychowie/ o tę ſkáłę ſye potłukli.
OrzList h2v-h3; OrzRozm F4 [2 r.]; WujJud 33v; Bo ktore ſię
kolwiek Chrześćiańſkie páńſtwo y kroleſtwo od tey głowy y
iednośći ſtolice Piotrá S. oddzieliło/ nie tylo w rozmáite kácerſtwá y
niedowiárſtwá á zgubę duſzną/ ále też y wniewolą á rękę pogáńſką
wpádło/ ábo ſamo zniſzcżáło. Lecż ktore mocniey ſię tey ſkáły
trzyma/ trfa znią weſpołek/ á żadna go przygodá nie obáli.
SkarJedn 149.

Zwrot: »na skale się budować« (1): Zadne ſię budowánie nie
zoſtoi/ ktoreſię ná ſkále od Páná zá fundáment záłożoney (to ieſt/ ná
Rzymſkim Kośćiele) nie buduie. SkarJedn 399.

Szereg: »słup, skała« (1): Trfaią y trfáć będą te przywileie/ od
ſamego Chryſtuſa nádáne/ [...] iſz ſam Rzymſki Biſkup ieſt podporą
wſzytkiey Kátholickiey prawdy/ [...] á iſz ſtolicá iego ſłup ieſt
prawdy/ ſkáłá nigdy nie obálona. SkarJedn 401.

b) Trudność, niebezpieczeństwo (11): CzechEp 269; Czarna
mgłá błedu [!] ćię [hetmanie] záślepiłá. A świátá widźieć nie
dopuśćiłá. Po krzywych ſkáłách dźiwnię [!] ćię wodźi Gdźie nogá
twoiá nieraz vgodźi ZawJeft 37; Więc ieſli człowiek iednę ſkáłę
minie/ Wnet ná to mieyſce ná inſzą nápłynie KochFrag 14.

skała czego [= co] (3): HistRzym 41; Oto kłádę w Syonie
kámień obráżenia/ y ſkáłę zgorſzenia [lapidem offensionis, et
petram scandali] WujNT Rom 9/33; GosłCast 55.

Wyrażenia: »niebezpieczna skała« (1): To ſztuká przednia
żeglowánia tego/ Którą płyniemy/ cug wieku náſzégo/ Ominąć
ſkrité niebeſpieczné ſkáły/ Zákritych niecnót GosłCast 55.

»skryta skała« (1): GosłCast 55 cf »niebezpieczna skała«.
»twarda skała« (1): Chwalę [staruszku] twoy ſtan poććiwy iżeś

k látom przyſzedł/ A s ſrogiego okrętu ná ſuſząś iuż wyſzedł. [...]
Pátrz iż do kryſu bieżyſz o zakład niemáły/ Miedzy gęſte kámienie
miedzy twárde ſkáły. RejZwierc 180.

Szeregi: »kamień, (i) skała« (2): RejZwierc 180 cf »twarda
skała«;WujNT Rom 9/33 cf skała czego.

»skała(-y) i (albo) zawrot(y)« (4): Bo kto ſie nierozmyſlnie ná
ſwobodę tego ſwiátá puści/ rownie iáko nierozmyſlny márinarz ná
morze/ áni wie gdzie ſie o ſkáłę othrąći/ álbo w zawroth wpádnie.
RejZwierc 142v; A przecżżebyś ſie też ty tego lękáć álbo ſie przed
tym trwożyć miał? [...] widzącz w iákim ſie thu niebeſpiecżeńſtwie
kołyſzeſz po tym burzliwym morzu ſwiátá tego/ y iákie ſkáły/ y
iákie zawroty wſzędy ſtoią około ciebie RejZwierc 177, 14, 14v.

c) Moc, odporność, trwałość [w tym: czego (3)] (6): Pan
ſłowem ná górnym niebie/ Stworzył ták mnie iáko ćiebie: Pan ſrogi/
ogniſté wáły W koło iego świętéy ſkáły. ZawJeft 15.

Szereg: »skała, (i, a) opoka« (5): O nędzni mocarze á
przeſládownicy Páná thego/ co ſie kryiecie w tych omylnych
ſkáłách á w opokach mizernego ſwiátá tego/ ſzukáiąc ſobie rády á
wſpomożenia iákiego od tych nędznych ſkał á od tey ſłabey opoki
ſwiátá RejAp 64-64v, 64v [2 r.]; DOſyć iuż/ duſzo/ nieſtałośći było/
[...] Przemień ſię w ſkáłę/ y opokę twárdą GrabowSet Q2v.

d) Nieczułość, niewrażliwość (4): KochPieś 29; Iák piaſek/ ták
moy dowćip nierodzący/ Duſzá/ z fráſunku w ſkáłę przemieniona
GrabowSet M4.

Wyrażenia: »skała serca« (1): A iże raz po raz powtarza [Bóg
swoje słowa]/ to cżyni przez pochyby/ áby tym młotem raz w raz
bijęcy tę twárdą ſkáłę ſercá náſzego rozráźił. SarnUzn D4.

»twarda skała« (2): SarnUzn D4; Snadźby lepiéy/ by ieno
nieczuć żalu ſwégo/ Twárdą ſkáłą gdźie ſtánąć śrzód morzá
hucznégo/ O którąby ſie wiecznie morzkie rozbiiáły Flagi [=. fale]
KochFrag 53.

a. O Bogu i Chrystusie [przekład i nawiązania do Vulg 1.Cor
10/4] (13): Leop YY4v; BibRadz 1.Cor 10/4; A ná drugim mieyſcu
[pisze Mojżesz]: Skáły (to ieſt Bogá mocnego iáko ſkáłá) vczynki
doſkonáłe ſą CzechRozm 4; A tá ſkáłá byłći ſam Pan Chriſtus.
WujNT 602; Nád to mamy przećiw Kálwiniſtom/ iż nie ſkáłá oná
máteriálna znáczyłá Chriſtuſá. WujNT 603, 1.Cor 10/4, s. 602 [2 r.];
[[Pan] Jest oną wdzięczną skałą, z której wszyscy pili Otwin-
Pis 170].

Wyrażenie: »skała duchowna« = petra spiritalis PolAnt, Vulg
[szyk 3:2] (5): Leop YY4v; Y wſzyſcy pili iedno pićie duchowne/
ábowiem pili z ſkáły duchowney/ ktora zá nimi ſzłá/ A thá ſkáłá
byłá Kryſtus. BibRadz 1.Cor 10/4;WujNT 1.Cor 10/4, s. 602, 603.

b. W tłumaczeniu wyrazów „Cepha”, „Cephas” oraz „Petra”,
„Petros” (6): Cepha po Cháldeyſku/ znáczy ſkáłę/ y mocność. Wuj-
NT 68; Cephas, cháldeyskie słowo; po Graecku πέτρα ábo πέτρος
po náſzemv opoká, ábo skáłá.WujNT 303 marg; Cephas po Syryisku
kámien ábo skáłá, á po Graecku głowá. WujNT 307 marg, 66 marg,
67, 307.

c. W opisie gwiazdozbioru (1): Táką ma [Andromeda] świétną
głowę: ták znáczné rámioná [...]. Ale przedśię y w niebie ieſt w
ſwéy dawnéy męce: Bo y tám ma do ſkáły przykowáné ręce. Koch-
Phaen 8.
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2. Szczelina, rozpadlina, pęknięcie; rima Mącz, Calag, Calep,
Cn; scissura Mącz, Cn; fissura Calep, Cn; fissum, fissus Cn (42):
Mącz 6a, 371c; Ritz haben. Skáłe [!] mieć. Rozpáść śię. Agere
rimas. Calag 399a; Fissura – Rozłupienie, skała. Calep 419b; [abo-
wiem gdyby kto rozſzcżepił gáłąź/ z ktorey wyraſta látoroſłká oná
ná ktorey wiſza owoc/ á w ono rozſzcżepienie náſypał prochu/ źioł
álbo korzenia woniáiącego cżyśćie ſtártego: záśię [...] zaślepił
miążſzo onę ſkáłę/ tedy owoc będźie miał ſmák y wonią źiela táko-
wego Cresc 1571 78 (Linde), 593].

Szeregi: »dziura, skała« (1): Rimam invenire, Dziurę skáłę ná-
leść ku vciecce/ zwionąć precz.Mącz 356c.

»skała albo rostąpienie« (1): Chasma, Wielka skáłá álbo roſtą-
pienie ziemie.Mącz 51b.

»skała, ([abo]) rozpadlina« (2): Rima, Skáłá/ roſpádliná. Mącz
356c, 127b; [Tám [w ulu] też potrzebá wſzytkie ſkáły ábo roſpád-
liny ktoreby wnątrz vla były gliną z wołowym gnoiem zmieſzáną
zámázowáć Cresc 1571 598; Fissura, ein ſpalt ſkáłá/ rozpádliná.
Volck 307 (Linde)].

Przen (1): Plenus rimarum sum, [...] Pełnym yeſt skał/ to yeſt/
nie mogę nic zámilczeć/ wyzionę/ wypowiem wnet.Mącz 356c.

a. Jaskinia; spelunca HistAl; cavea, caverna, locus in terra
concavus, sectura, tumba Mącz (33): OpecŻyw 51v; Ktorey [śmier-
ci] áni żadny krol áni żadne kſiążę/ Iuż ſie wydrzeć nie może/
wſzytki márnie wiąże. By ſie w ſkáłę zákopał/ by pod niebem latał/
Pewnie przed nią nogámi padſzy będzye trzpiatał. RejWiz 86v;
Piſze Epifánes/ iż iákoż [Arka] ſchowaná do ſkáły przez Ieremiaſzá/
tákże tám będzye do ſądnego dniá. BielKron 116, 8v; Spiramentum,
Est per quod exit spiritus, Dziurá/ Loch/ skáłá ztąd wiátr wybiya y
dech wychodźy yednym słowem może być zwan/ wiátrowy loch.
Mącz 408d; Nocował v mnie ieden pielgrzym imieniem Grzegorz/
ktoregom ia ná morze dowioſl do iedney ſkáły/ á támem iego
záwárł HistRzym 38, 38v [4 r.]; Wnidzieſz do ſkáły [in petram]/ á
ſkryieſz ſię w piaſku przed ſtráchem Iehowy BudBib Is 2/10; Tedy
Biſkup ze wſzytkimi obywátelmi/ ſzedł do oney iáſkini/ y obacży-
wſzy iſz ſkáłá oná/ iáko kośćioł iáki wykowána byłá: ſłuſzbę tám
Bożą cżynić pocżęli SkarŻyw 422, 471 [2 r.], 487; (did) Y odeydą
Márie. A Piotr gdźie w iákim przypráwnym ná to kąćie/ będźie
mowił. (–) [...] Nie poydę nigdźiey/ z tey ſkáły By mi tu mieſzkáć
rok cáły. MWilkHist Iv; A zátym ſię zá ſmokiem do ſkáły vdamy/ Y
tám go w máieſtáćie iego poſzukamy. CzahTr E4, E2v, E3; [yasky-
nya, dol, Skala tracon ReuchlinBartBydg J6].

Wyrażenia: »głęboka skała« (1): Y ſnadz wiem y okáżdem
ptaku/ y o gniázdzie iego ácz ie kryie wgęſtwie álbo w głębokie
ſkáły RejPs 75.

»skały jamiste« (1): Mnieyſza inſułá [Minorika] [...]. Ma
więcey niżli trzydzieśći tyſięcy ludu w ſobie oſiádłego/ mieſzkáią w
gorách w ſkáłách iámiſtych BielKron 280.

»skała wydrożona« (1): [św. Piotr] wgorze Muronis/ ſkáłę
iednę wydrożoną nálazł/ ktorą ſobie ná mieſzkánie obrał. Skar-
Żyw 471.

»skała pod ziemią, w ziemi« (2:1): Sectura, Rozrzezánie
roſprocie/ też skáłá álbo yáskinia pod ziemią. Mącz 377b; Tumba,
Locus in terra concavus, Iáskiniá/ skáłá w ziemi.Mącz 468b, 41d.

Szeregi: »skała albo dziura« (1): Cavea, Kliatká ptáſza. Item,
skáłá/ álbo dziurá pod ziemią.Mącz 41d.

»jaskinia, (albo, i) skała« [szyk 4:1] (5): Exydrakowie záprawdę
ludzie ſą/ w ktorych vmyſle żadna pychá nie pánuie/ [...] miaſt nie
máią/ ále w iáskiniách y w skałách przy gorach mieſzkáią [in tu-
guriis et in speluncis montium commorantur]. HistAl H8v; Spira-
mentum cavernae, Yáskiniá skáłá zkąd wiátr wychodźy/ Wietrzny
zloch [lege: loch]. Mącz 408d; Troglodyte populi AEtiopiae, W
yáskiniach álbo w skáłách mieskáyący.Mącz 466c, 377b, 468b.

»skała, (a) opoka« [szyk 2:1] (3): Dáley powiáda/ Iż krolowie/
kſiążętá/ bogacże/ y inſzy narodowie á przełożeni ſwiátá tego/
biegáli/ vciekáli/ kryli ſie w ſkáłach á w opokach/ ſzukáiąc iákiego
ráthunku á wſpomożenia ſwego RejAp 64, Ee3, Ffv.

b. Rów, zagłębienie (1): Wapná s kámienia nie dziáłamy áby-
ſmy ſobie domy budowáli/ Nacżynia z ziemie żadnego nie cży-
niemy/ w skałách krom prácowánia odpocżywamy [In fossis sine
sollicitudine aliqua repausamus]. HistAl I7.

c. [Otwór w murze, ogrodzeniu służący jako przejście: Skala
cancellus est ... parvum foramen parietis, interstitium inter propug-
nacula muratorum ReuchlinBartBydg e6v.]

d. Błyskawica [na czym] (1): Chasma etiam dicitur, Skáłá ná
niebie gdy ſie zda yákoby ſie niebo otwarzáło.Mącz 51b.

3. Wyrażenie: »skała siarczana« = pokład siarki (1): [Anglia]
Ieſt kroleſtwo wielkie/ bogáte/ ma Złoto/ Srebro/ Ołow/ Perły/
kámień Gágátek/ winá nie ma iedno piwo/ ſkáły ſiárcżáne kliowáte
BielKron 277.

4. n-loc (15): SKamyencza dalſza droga y nyebeſzpieczna
glowne mytho kupczi y praſzolowye chodzą zhalicza Polonie
Wſkalye od wozv po 2 gr Kopyczyncze od wozv po polgroſchv
MetrKor 57/117 [idem] 59/275v.

Zestawienie: »Pies(z)kowa Skała« (13): Stániſław Száfrániec s
Pieſzkowey ſkáły RejZwierz bb3, 64; RejZwierc 182, 184; ktoremu
[Piotrowi Szafrańcowi] zá nagrodę dał zárázem Krol Zamek
Pieſkową ſkáłę StryjKron 457; Ná Herb y Kleynot ſtárodawny
Iáſnie Wielmożnego Pána/ P. Stániſła wá [!] Száfráńcá z Pieſkowey
Skáły/ Woiewody Sędomierſkiego. BielSenJoach 2, 3; Przy czym
byli [...] pánowie/ Zbignew Krákowſki/ [...] Piotr z Pieſkowéy ſkáły
[Petro de Pieſzkowa Skala JanStat 246] Woiewodá Krákowſki/ [...]
y innych wiele z Rycérztwá nam miłych. SarnStat 899, 895, 949,
1016, 1082 [2 r.].

Synonimy: 1. gora, kamień, opoka, zawrot; 2. dziura, rostąpienie,
rostrzyżenie, roszczepina, roszczeplina, rozłupienie, rozpadlina, roz-
padłość, rozpadnienie; a. jaskinia, loch; b. doł, fosa, przekop, row; d.
blask, błyskawica, błyśnienie, grom, jasność, łyskanie, piorun.

Cf SKALINA, SKAŁ, SKAŁBA, SKAŁUBA, [SKAŁU-
BINA]

MN

[SKAŁABINKA sb f
A pl skałabinki.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od nienotowanej u nas postaci „skałabina”: małe pęknię-

cie, szczelinka, otworek: [pszczoły] Kliyem wonnim dziureczki ze
wnątrz zamazuią I woskem skałabinky namnieysze zliepyaią Świr-
Pasiecz 253.

Synonimy: dziurka, oczko, skałka.]
MN

SKAŁAĆ Cn; Linde bez cytatu.

SKAŁBA (2) sb f
Tekst oznacza å niekonsekwentnie.
pl G skałb (1). ◊ A skałby (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Szczelina, pęknięcie (2): Fatisco – łupąmſię, przez skałbi ſie

ſwięce [lege: świecę]. Calep 410a, 925b.
Synonimy cf SKAŁUBA.
Cf SKAŁA, SKAŁUBA, [SKAŁUBINA]

MN

SKAŁKA (8) sb f
skå- (4) RejFig, StryjWjaz, ModrzBaz, BielRozm, ska- (2)

Mącz, BudBib; końcowe a jasne.
sg N skåłka (2). ◊ A skåłkę (3). ◊ I skåłką (1). ◊ L skåłce (1). ◊

pl G skåłek (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI – XVIII w.
1. Dem. od „skała” (4):
a. Od znacz. ‘góra, kamień’; specula PolAnt, Modrz; saxulum

Calep, Cn (3): BudBib I 152a marg; cżemuby pewney cżęśći pol
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nienáznácżono/ gdźieby iym [chętnym do wojowania] zamki zbu-
dowano/ ná ktorychby żołnierze náſzi cżáſu woyny przemieſzkáwáć
mogli: z ktorychby iáko z Kurhánow (ábo z ſkałek) przyćiągnienia
nieprzyiaćielſkie vpátrowáć możono ModrzBaz 103v; Calep 949b;
[dniá 7. Pázdzierniká/ náſzy/ [...] przy oney ſkałce iáko przy kreſu
(ná ſzcżęſcie náznácżonym) iáko mogąc Armaty ſwoiey więtſzą
cżęść zákrywáli/ aż by Turcy bliſko nádpłynęli MembraWypis
K3v, K3].

[Szereg: »skałka abo strażnica«: Y záwołał/ Lew [tj. strażnik]
ná kopcu [super speculam] (marg) [...] na ſkałce/ ábo ná ſtrażnicy/ z
kąd daleko widzieć może. (–) (ſtoi)/ pánie moy ia ſtoię záwżdy we
dnie/ y ná ſtraży moiey ia ſtoię káżdey nocy. BudBib Is 21/8.]

b. Od znacz. ‘szczelina, rozpadlina, pęknięcie’ (1): Rimula,
Skáłká.Mącz 356c.

2. n-loc Część dzielnicy Kazimierz w Krakowie (4): Niemaz ſ
tiſiąca iednego ktory by przes Chriſtuſſa wiedział albo ynym po-
kazał drogę do nieba/ ale ydą na Rzym/ na Częſtochowa [!]/ proſ-
tinią/ na Gineſno [!]/ na Skałkę/ yeni przes Staniſlawa/ drudzy przes
Iaczka/ Domięnika/ Woyciecha ect. SeklKat E2v; RejFig Bb2; To
ſłyſząc áże wſzyſcy z weſela płákáli/ S Krolem potym ná Skałkę iuż
wiecżor iecháli. StryjWjaz Cv; Rády chodzą ná Skałkę/ Pánié/ po
odpuśćiech. BielRozm 28; [Tákże y w Krákowie ſławne ieſt mieyſce
ktore zowią ſkałká/ gdźie s. Stániſław przy tymże Ołtarzu kędy
Mſzą odpráwił/ zábit ieſt. ŁaszczOkulary C (Linde)].

Synonimy: 1.a. opoczka; b. skałabinka.
MN

SKAŁUBA (3) sb f
Oba a jasne.
sg [N skałuba]. ◊ G skałuby (1). ◊ [A skałubę.] ◊ L skałubie (1).

◊ pl G skałub (1). ◊ [A skałuby. ◊ I skałubami. ◊ L skałubach].
Sł stp, Cn brak, Linde XVI – XVII(XVIII) – XVIII w.
Szczelina, pęknięcie, otwór (3): Myſz dworſka wieśney Myſzy/

prośiłá do ſiebie/ Záwiodłá ią w kołacże [...]. Pocżnie klucżnik po
chwili/ po zamku ſkrobotáć/ Myſzy ſzukáiąc ſkáłub/ pocżną ſie
kłopotáć. RejZwierz 120v; Dobry téż ná to ſok dębowy/ álbo wodá
ſtára/ ktora w iákiey ſkáłubie dębowéy długo ſtáłá. SienLek 181v;
Ale to miéy ná dobréy pámięći rąbiąc ón Vpuſt/ káż dobrze drzewo
ná ſznur vſtoſowáć/ áby nie było żádnéy ſkáłuby Strum L3v;
[BazHist 232 (Linde); Ty grzyby [morskie gąbki] miewáią w ſwjch
ſkáłubách kámycżki. SienHerb 172a; Tákowe to ſoki lekárze zowią
gummi álbo żywicę cżáſem. Acżkolwiek niekiedy wilgotá tákowa
wychodźi też ſkáłubámi choć ránámi w drzewie náśiecżonymi/ á
wſzákoż nie bywa tákowey mocy iáko oná ktora ſámá dobrowolnie
wynika Cresc 1571 [50] (Linde); Drudzy powiádáią iż wycżysći śię
faſá [...] drugim obycżaiem/ wyſkrobawſzy cżyśćie ſąd wnątrz iá-
kim nacżynim żelázá oſtrego/ á ſkáłuby końcem nożowym/ áby tám
nic pleśni nie zoſtáło Cresc 1571 359 (Linde), 125].

[Szereg: »rozpadlina albo skałuba«: Widamy też gdy śię drze-
wá ſzcżepáią od zeſchnienia/ tedy rozpádliná álbo ſkáłubá/ poſpo-
lićie tylko do drżeniá [= rdzenia] bywa/ rzadko głębſza Cresc 1571
53 (Linde).]

[Przen: á ty Panie Polaku pátrz ná Páná przes ſkáłubę ktoregoś
ſobie obrał żeby ćie miłował żeby zdrowia y máiętnośći twoiey
bronil Sentencja A3v.]

Synonimy: dziura, rostąpienie, rozłupienie, rozpadlina, rozpad-
łość, rozpadnienie.

Cf SKAŁA, SKAŁBA, [SKAŁUBINA]
MN

[SKAŁUBINA sb f
A pl skałubiny.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.
Szczelina, pęknięcie:
Szereg: »skałubina i dziura«: Zamazować też trzeba [w ulu] pilnię

skalubiny Y dziuri niepotrzebnę nię załuiąc gliny ŚwirPasiecz 254.

Synonimy cf SKAŁUBA.
Cf SKAŁA, SKAŁBA, SKAŁUBA]

MN

SKAŁUBOWATY (1) ai
N pl subst skałubowat(e).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Pełen szczelin, pęknięć, otworów: BDły morſkie [tj. gąbki mor-

skie] [...] ſą wiekiech dziur á rzadkich/ [...] Thy bdły maią w ſobie
kamycżki á ſą barzo ſkałubowate FalZioł I 142a.

Synonim: dziurawy.
MN

SKAMIAĆ Cn s.v. skamiałym czynię; Linde XVII w. (z Cn).
Cf SKAMIAJĄCY

SKAMIAJĄCY Cn; Linde XVII w. (z Cn) s.v. skamiać.
Cf SKAMIAĆ

SKAMIAŁOŚĆ Cn; Linde XVIII w.

SKAMIAŁY (2) part praet act pf
Oba a jasne.
sg m N skamiały (1). ◊ n [G skamiał(e)go]. ◊ A skamiał(e) (1).

◊ [L skamiałym.] ◊ [pl N m pers skamieli. ◊ D skamiałym].
Sł stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.
1. Stwardniały jak kamień; lapideus Cn (1): [Ilex SteinEyche

Twárdy ſkámiáły dąb. ArtNom E6v.]
[Przen: W tym mieśćie ſkámiáłym [tj. w Jerozolimie]/ kámie-

nim będą ćie [Jezu] chćieli záwálić. BzowRóż 56.]
a. O członkach ciała: zesztywniały (1):
[Szereg: »skamiały i ścierpniony«: [drzewo gwajakowe] ſkur-

czeniu żył/ ſkámiáłym y śćiérpnionym członkóm/ ſuchotom [...]
pomaga. UrzędowHerb 348a.]

Przen: Nieczuły (1):
Wyrażenie: »skamiałe serce« (1): Ale Pan ſkámiáłe vcżynił ſer-

ce Fáráonowe [Induravitque Dominus cor Pharaonis] Leop Ex
9/12; [Prośmyż tedy Boga [...] aby leniwość ſkamiałego ſerca na-
ſſego [...] przes Ducha ſwoiego świętego wyłamować raczył
OrszakPos 100v, 94v, 97v].

[Szereg: »skamiały, twardy«: Ano ia mam tak ſkamiałe/ tak
twarde ſerce a ſnadź twardſſe niż kamień ktore [...] zanic ſobie kaźni
Boſkich nieważy OrszakPos 94v.]

2. Obrócony w kamień (1):
W porównaniach (1): Ieſli to ſpániém názwáć/ gdy vmyſł zdu-

miáły/ Iuż o ćiele máło wié/ człowiek iák ſkámiáły. GórnTroas 33;
[y ſthaly [tłuszcze] dlugą chwylę nyeſzmyeyączſzye pana Iezuſz a
dothknącz byly yako ſzkamyely RozmyślDomin 29].

Synonimy: 1. kamienny, opoczysty, stwardziały, stwardzony,
twardy, zatwardziały.

Cf SKAMIEĆ, SKAMIENIAŁY, [SKAMIONAŁY]
MN

SKAMIEĆ (4) vb pf
a jasne; e z tekstów nieoznaczających é.
inf skami(e)ć (1). ◊ praet 3 sg f skamiała (2). ◊ 3 pl m pers

skamieli (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.
1. Obrócić się w kamień; lapidescere, trahere figuram a. duri-

tiam lapidis Cn (3): Połock wźięto á wżdy to moich [wycho-
wańców] nic nie ruſzy/ Skámieli niedbáią ſtoią iáko głuſzy. BielSat
Hv; Smętna pámiątká: Niobe ſkámiáła/ Widząc pobitych dziatek
ſwoich ćiáłáWisznTr 25.

[W porównaniu: Y mnieć dręcży bol/ y żal niećirpliwy A każe
znośić wſzyſtko cżás troſkliwy. Coż pomoże płácż/ wylewáć obfity
Muśiałbym rowno ſkámieć/ iáko y ty [Niobe]. KmitaTreny C2.]
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Szereg: »w kamień się obrocić albo skamieć« (1): Niobae, [...]
O tey Poetowie powiedáyą że ſie w kámień obroćiłá/ álbo skámiáłá
dla dźiećy których byłá pozbáwioná.Mącz 247c.

2. Stwardnieć jak kamień; przen (o sercu): stać się nieczu-
łym (1):

Szereg: »skamieć a stwardzieć« (1): Abowiem tho byłá ſen-
tencya á ſkazánie Páńſkie/ że miáły ſkámieć á z twárdzieć ſercá ich
[królów i narodów; ut indurarentur corda eorum]/ yżby walcżyli
przećiwko ludu Iſráelſkiemu Leop Ios 11/20.

Synonim: 2. stwardzieć.
Formacje współrdzenne cf KAMIENIEĆ.
Cf SKAMIAŁY, [SKAMIENIE]

MN

[SKAMIENIAĆ vb impf
1 sg praes skami(e)niåm.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Czynić twardym jak kamień: Skámieniam/ Obduro, induro.

Volck Zzzv.
Synonimy: twardzić, utwardzać.
Formacje współrdzenne cf KAMIENIEĆ (Errata).]

MN

[SKAMIENIAĆ SIĘ vb impf
1 sg praes skami(e)niåm się.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Stawać się twardym, sztywnym (o skórze od pracy): Calleo,

occalleo, ich erherte. Zátwárdzam ſię/ ſkámieniam ſię/ odboleię/
zdrętwieię. Volck 78, Zzzv.

Synonimy: twardnąć, twardnieć, zatwardzać się.
Formacje współrdzenne cf KAMIENIEĆ (Errata).]

MN

SKAMIENIAŁY (4) part praet act pf
-en- (2), -ęn- (2).
Oba a oraz e jasne.
sg m A skamieniały (1). ◊ f I skamieniałą (1). ◊ pl N m pers

skamieniali (1). ◊ A subst skamieniałé (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. kamienieć.
1. Stwardniały jak kamień (2): Oczko 15v; Ieſt bol nie ledá

ktorym ći pałáią/ Ktorzy wnętrznośći obćiążone máią/ Z twárdych
posiłkow wádą [tj. zawadą, czymś co zalega] zkámieniáłą/ A przy-
rodzonym ogniem záſtárzáłą. RybGęśli D.

[Szereg: »skamieniały albo spiekły«: leć guzy ſkámieniáłé/ álbo
iáko kliy ſpiekłé/ [...] nie tylko ſmilax/ ále áni drzewo/ ták fortunnie
iáko ſálſá léczy OczkoPrzymiot 114.]

2. Obrócony w kamień (2): nádſzedłem ſłupá [tj. skamieniałego
drzewa]/ [...] odźiemek [tj. dolną część] ták ſkámięniáły/ że ſztukę
go odwáliwſzy/ drugimem pokazał/ z których żaden ináczéy mówić
niemógł/ iedno że był kámięń Oczko 8v.

W porównaniu (1): OD tego cżáſu to ieſt po Leonie 9 Papieżu
ieſzcże więcey w vporze ſwym y odſzcżepieńſtwie twárdzieli iáko
ſkámieniáli Grekowie SkarJedn 253.

Synonimy: 1. kamienny, opoczysty, stwardziały, stwardzony,
twardy, zatwardziały.

Cf SKAMIAŁY, SKAMIENIEĆ, [SKAMIONAŁY]
MN

[SKAMIENIE sb n
D sg skamięniu.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Zesztywnienie:
Szereg: »skamięnie albo ścierpnienie«: Czynią z Euphorbium

oleiek/ który ieſt bárzo pożyteczny przećiw páráliżowi/ drzeniu
członków/ ſkámięniu/ álbo śćierpnieniu/ zákrzywieniu vſt/ ſkur-
czeniu. UrzędowHerb 341a.

Synonimy: stwardzenie, ścierpnienie.
Cf SKAMIEĆ]

MN

SKAMIENIEĆ (5) vb pf
-ęn- (4), -en- (1).
a oraz pierwsze e jasne.
[fut 3 pl skamienieją]. ◊ praet 1 sg f skamieniałåm (1). ◊ 3 sg f

skamieniała (2). ◊ 3 pl subst skamieniały (1). ◊ part praet act ska-
mieniåwszy (1).

Sł stp brak, Cn s.v. skamieć, Linde XVII – XVIII w. s.v. ka-
mienieć.

1. Obrócić się w kamień (4): to co drewnem y źielém roz-
máitym było/ práwie ſkámięniawſzy/ miedzy drugie kámienié/ álbo
wpráwióné álbo wplećióné/ tęż właſność/ y trwałość/ iáko y kámiéń
inſzy ma Oczko 8v; Nie dźiwuię Niobie/ że ná martwé ćiáłá Swoich
namilſzych dźiatek pátrząc/ ſkámięniáłá. KochTr 6, 15; [Są też
ieſzcże Száłbierze/ co ty wſzyſtki rzecży w ſerwatce roſpuſzcżáią/ á
gdy ony rzecży ſkámienieią/ ony kámyki formuią podobne Bo-
ráſowi SienHerb 594a].

[Szereg: »stwardzieć a skamienieć«: A iż plugáſtwá té to/ we
wnątrzu ſtwárdźiawſzy/ á czáſem ſkámieniawſzy dźiwnie ſye moc-
nią/ nie tylko wywodzącémi rzeczámi ich dobywáć/ ále mieyſce
odwilżyć y zmiękczyć rzecz powinna OczkoPrzymiot 226.]

Przen (1): [mówi mamka:] Ieſli niewſtydliwośći dźiwić ſie w
téy pániéy/ Ieſli cnoćie w młódźieńcu/ który nie dał tániéy [tj. nie
ustąpił]. Skámięniáłám [!] iuż prawie GosłCast 56.

2. Stwardnieć jak kamień; przen: zdrętwieć (1):
Fraza: »serca skamieniały [czym]« (1): Zal z ſercá nie wycho-

dźił/ łzámim ſię zálewał. Gdy ſroga Proſerpiná mátkę nieżegná-
ną/ Wźięłać [...]. Wielu żalem ná ten cżás ſercá ſkámieniáły Sap-
Epit A2v.

Synonimy: 2. stwardnąć, stwardnieć, stwardzić.
Formacje współrdzenne cf KAMIENIEĆ.
Cf SKAMIENIAŁY

MN

[SKAMIONAŁY part praet act pf
V sg n skamionåł(e).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Stwardniały jak kamień; przen: zdrętwiały:
Wyrażenie: »serce skamionałe«: Záslnąłeś/ ſpiſz/ y drzemieſz/ o

ſerce ſkámionałe/ Widzę że o me słowá/ ſerce twoie niedbałe/
Ockni ſię wzdam Iwanie NeothAcros B4.

Synonimy: kamienny, opoczysty, stwardziały, stwardzony, twar-
dy, zatwardziały.

Cf SKAMIAŁY, SKAMIENIAŁY]
MN

[SKAMMONEA] cf SKAMONEA

[SKAMMONEATA sb pl
A skammoneata.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Substancje wywołujące silne przeczyszczenie: Po ſirupiech tych

trzebáli przepugowáć/ rabarba rum álbo hierą to vczynić wolno:
gdyż ſcammoneata dawáć w ták żołądek rozdraźniony nie bárzo
beſpieczno OczkoPrzymiot 224.]

MN

SKAMONEA (3) sb f
skamonea (3), [skammonea].
[ska-, skå-]; e jasne, końcowe a pochylone.
sg N skamoneå (2). ◊ [G skamonei. ◊ A skamoneą.] ◊ I ska-

moneą (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.



SKAMONEA SKAPIEĆ 135

bot. Convolvulus scammonia L.; powój żywiczny, roślina pnąca
z rodziny powojowatych (Convolvulaceae) pochodząca z Azji
Mniejszej, korzenie mają silne właściwości przeczyszczające [socz-
nica ziele, powój zamorski, szkamonija – scamonea Cn] (3): Też
rzecż przyrodzoną paniam y plod vmarły z żiwota wywodzi kiedy
ſthłucżeſz korzeń Marzany z miodem á zwierzchu trochę poſziṕ
ſkamoneą á vcżyń ſtego cżopek albo trzy FalZioł I 121b, III 5b [2
r.]; [ſtrzegąc ile być może tych ſye compoſitiy wielkich/ zwłaſzczá
coby wſye ſcammoneą/ turbit/ colocintidę/ veratrum/ eſulę/ antimo-
nium álbo chimicá bráli OczkoPrzymiot 289, 552; bo widamy iż
źiele ktoreżkolwiek álbo ſzcżepie przy ktorym rośnie ćiemierzycá/
cżarne źiele/ álbo ſkámonea/ tedy ono bierze w śię właſność tych
źioł. Cresc 1571 111].

Cf SKAMONIJA
MN

SKAMONIJA (1) sb f
skamonija, [szkamonija].
Pierwsze a oraz o jasne, końcowe a pochylone.
sg N skamonijå. ◊ [G skamonijéj. ◊ I szkamoniją.]
Sł stp brak, Cn: szkamonija s.v. socznica ziele, Linde XVII w.:

szkamonia s.v. socznica.
bot. Convolvulus scammonia L.; powój żywiczny, roślina pnąca

z rodziny powojowatych (Convolvulaceae) pochodząca z Azji
Mniejszej, korzenie mają silne właściwości przeczyszczające; też
sok z tego ziela [socznica ziele, powój zamorski, szkamonija –
scammonia Cn]: Scamonia, Scámonia/ nieyákie ziele álbo chróſt w
Syriey którego ſoku w liekárſtwie do purgáciey vżiwayą Mącz
370c; [WINO z Szkámonią/ cżyśći żywot z żołkliny SienHerb
624a; Socżnicá/ ſzkamonia/ zamorſki powoy/ Scamonea. Scamo-
ney. SienHerb L3v#, 533a, E3#; (nagł) SCAMONIA, Colopho-
nium. Skámonia. (–) NAyćiężſzé y namocnieyſzé ieſt to lékárſtwo
ku purgowániu człowieká/ tárga barzo [...]. Ieſt to ſok iednégo źielá
z korzenia/ któré téż Scamonia zową/ álbo Colophonia, iż w
Kolophoniiéy nalepſzé rośćie UrzędowHerb 381b; Korzeń z Ská-
moniiéy vwárzony z octem/ [...] oddala podágrę UrzędowHerb
382a, 381b, 382a].

Synonim: socznica.
Cf SKAMONEA

MN

(SKANCEROWAĆ) cf SKANCEROWANY

[SKANCEROWAĆ SIĘ vb pf
3 sg fut skanceruje sie.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Pokryć się wrzodami: Ieſli ſye zcánceruie bárzo [podniebienie]/

tedy do gárgáryſmu przydáć vnguenti aegiptiaci vncyą álbo pułtory/ y
częſto płócząc to czynić/ áby ráná ſye czyśćiłá OczkoPrzymiot 195.

W porównaniu: A ieſli ſie z Turkiem zda/ woyná teraz ćięſzka/
Ciężſza będzie pochwili/ gdy ſie iey co zmieſzka. Iák gdy ſie wiele
cżłonkow/ ćiáłá ſkánceruie/ Trudny iuż oſtátkowi/ rátunk ſie náy-
duie.WarszWenec I3.

Synonimy: okrostawieć, owrzedzieć.
Formacje współrdzenne cf KANCEROWAĆ (Errata).
Cf SKANCEROWANY]

MN

[SKANCEROWAN] cf SKANCEROWANY

SKANCEROWANY (1) part praet pass pf
skancerowany, [skancerowan].
skan- , [skån-]; e jasne; -an-; forma niezłożona z tekstu nieoz-

naczającego å.
sg [m N (praed) skancerow(a)n. ◊ f A skancerowaną]. ◊ n N

skancerowan(e).

Sł stp brak, Cn s.v. rakowy, Linde brak.
1. Pokryty wrzodami (o członkach ciała): [SkarŻyw 38; gdyż y

cauteriſowáć [= przypalać]/ álbo ogniem palić/ nogę álbo rękę
ſcancerowáną kiedy trzebá vtrzéć/ lékárſtwem zwáć muśiem.
OczkoPrzymiot 149.]

W porównaniu: Są bowiem słowá ich [kacermistrzów]/ wedle
Apoſtołá/ iáko ćiáło z káncerowáne/ ktore ſię ná záráżenie przy-
ległych cżłonkow ſzerzą. SkarŻyw 59.

2. [Zamęczony, poraniony: Przetoſz teſz onim [o Panu Chrys-
tusie] Eſaiaſz Prorok piſſe/ [...] Z ziemie żywota ieſt wyrwan/ a dla
złośći ludu moiego/ ſkacerowan [!] ieſt [plaga fuit ei PolAnt Is
53/8]/ y pogrzebion ieſt iáko y iny niepobożny UstKościel 27.]

Synonimy: 1. okrostowiały, owrzedziały, owrzedzony; 2. pobity,
podarty, podrapany, poraniony, porażony, poszarpany, zraniony.

Cf [SKANCEROWAĆ SIĘ]
MN

SKANDALUM (1) sb n
Teksty nie oznaczają pochyleń.
sg N skandalum. ◊ [pl N skandala.]
Sł stp, Cn, Linde brak.
Zgorszenie [scandalum – zgorszenie, pogorszenie, zły przykład

Mącz 370c; – obrażenie, otrącenie Calep; zgorszenie dane komu,
zgorszenie kogo – scandalum Cn]: Ze v Krolewny Iey Mi łości
Luterskie kazanie y Saskie ceremonie bywaią tak naszę Xięzą boli
Ze na Katedrach oto narzekaią y Krola priuatim proszą aby to
scandalum z Zamku wyparte beło ActReg 169; [Ale prosiemy, żeby
bracia starszy skargi tych, którzy co na kogo wiedzą, privatim
pilnie przesłuchali a starali się, żeby te scandala ustały. AktaSynod
IV 347].

Synonimy: obrażenie, pogorszenie, zgorszenie.
MN

1. SKAPAĆ (1) vb impf
1 sg praes skapåm.
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVII w.
Spadać kroplami: Destillo et Distillo, Sciekam/ skápam/ ſcho-

dzę.Mącz 415c; [Skápam/ Defluo, destillo. Volck Zzzv].
Synonim: ściekać.
Formacje współrdzenne cf KAPAĆ.
Cf SKAPANIE

MN

[2. SKAPAĆ vb impf
inf skapać.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
Podupadać, marnieć; ignave se gerere, nihili evadere, perma-

descere Cn: Tedy – prawi – i teraz nie do roku ani do trzech, ale i
do dziesiąci, a na koniec i do śmierci swej, bych miał tak skapać,
tedy się ożenić nigdy nie chcę nad jejmość A. Sajkowski, Staro-
polska miłość, Poznań 1981, 372.

Synonimy: ginąć, nędzieć, nędznieć, niszczeć.
Formacja współrdzenna: skapieć.]

MN

SKAPANIE (1) sb n
N sg skapani(e).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Spadanie kroplami: Distillatio, Palone wódki/ też ściekánie/

skápánie.Mącz 415c.
Synonimy: kapanie, ściekanie.
Cf 1. SKAPAĆ

MN

[SKAPIEĆ vb impf
3 pl praes skapieją.
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Sł stp, Cn brak, Linde XVI – XVII w. s.v. skapać.
Podupadać, marnieć: ktorzy iedno ſą nieiáko pożitecżni á po-

trzebni/ że mogą dobrze rádzić/ pracze á fráſunki y inſſe przykrości
znośić/ iuż tám do końcá/ od prac/ od trudnośći nieſkońcżonych
práwie ſkápieią y ná zdrowiu ſchodzą LorichKosz 70 (Linde).

Synonimy: ginąć, nędzieć, nędznieć, niszczeć.
Formacja współrdzenna: skapać.]

MN

[SKAPLERZ sb m
sg N skaplerz.
Sł stp s.v. szkaplerz, Cn s.v. szkaplerz, Linde XVIII w. s.v.

szkaplerz.
Część stroju lub zbroi, kołnierz, osłona ramion [łać. śrdw.

scapulare – peleryna z kapturem, wierzchnia część szaty zakonnej]:
collarium in quod est in collo canis {vel i. Colnyerz, Scaplerz,
oboyczyk} ReuchlinBartBydg g7v.]

PP

SKAPUCYN (1) sb m
G pl skapucynów.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Członek zakonu żebrzącego kapucynów, powstałego w 1528

roku; w pl: klasztor tego zakonu: [testament Kumelskiego:] Szpady
lepiéy obróćić nigdźiéy nie możećie/ Iedno do Skápucynów: tym ią
zánieśiećie. PudłFr 77.

MN

SKARAĆ (316) vb pf
s-, ſ- (303), z- (13).
W inf ska- (60), skå- (7); skå- LeszczRzecz, BielRozm, Gost-

Gosp (2), CzahTr; ska- : skå- Mącz (18:1), RejPos (2:1); drugie a
jasne; w imp skå-; w pozostałych formach skå- (182), ska- (5); ska-
HistRzym, SiebRozmyśl; skå- : ska- Leop (8:2), SkarŻyw (20:1).

inf skarać (83). ◊ fut 1 sg skårzę (7). ◊ 2 sg skårzesz (2). ◊ 3 sg
skårze (32). ◊ 2 pl skårzecie (1). ◊ 3 pl skårzą (6). ◊ praet 1 sg m
skåråłem, -em skåråł (2). ◊ 2 sg m skåråłeś, -ś skåråł (3). ◊ 3 sg m
skåråł (103). f skårała (1). ◊ 1 pl m pers -smy skårali (1). ◊ 3 pl m
pers skårali (10). ◊ plusq 3 sg m był skåråł (6). ◊ imp 2 sg skårz (9),
skårzy OpecŻyw (2). ◊ 3 sg niech skårze (1). ◊ 2 pl skårzcie (1). ◊
con 1 sg m skåråłbych, bych skåråł (2) BielŻyw, SkarŻyw, skå-
råłbym (1) Phil. ◊ 2 sg m byś skåråł (2). ◊ 3 sg m skåråłby, by
skåråł (9), bodåj skåråł (1). n by skårało (1). ◊ 2 pl m pers byście
skårali (3). ◊ 3 pl m pers by skårali (1). ◊ con praet 3 sg m by był
skåråł (2). ◊ impers praet skåråno (3). ◊ con by skåråno (2). ◊ part
praet act skåråwszy (19).

Sł stp notuje, Cn s.v. karzę kogo, Linde XVII – XVIII w. s.v.
karać.

1. Zastosować sankcje wobec sprawcy czynu będącego prze-
kroczeniem norm prawnych, moralnych lub obyczajowych, ukarać,
wymierzyć karę; punire HistAl, PolAnt, Modrz; percutere Miech,
Vulg; afficere poena a. supplicio, castigare Mącz, Modrz; affligere,
corripere Vulg; increpare, iudicare PolAnt; capere poenam, cons-
tituere a. sumere supplicium, dare noxae Mącz [w tym: kogo, co
(266)] (299): BierEz D2; Odpowiedziál ijm Pilát: Niezaſlużyl
ſmierci/ ale vcżynilli [lege: uczynił-li] tzo przeciw wám albo prze-
ciw wáſſemu zákonowi/ dám go ſkaratz/ a potym go puſſcżę Opec-
Żyw 124v, 124v; BielŻyw 48; LibLeg 7/99v, 10/93v, 94, 11/65; (did)
Chriſtus Roſkazuie Poſlowi aby cztiry Stąny Pożwal. (–) [...] A tak
gdy ty przeſlyſemy Snadnie potym obaczemy. Iako ſię też ſprawią
yny Czo ſa ſtani rowni ſnimy. A bowiem iako ty ſkarzą Potem ſię
drudzy pokarzą. RejKup b8, e6v; Iako Alexander nalaſzſzy
morderze Dariuſa Ceſarza/ przykazał skáráć. HistAl G4v; MurzNT
Luc 23/16, 22; RejWiz 140v [2 r.]; Leop Luc 23/16, 22; [król
Pyrrus] IEdnego kazał ſkáráć RejZwierz 25v, 27, 32; [Witułt i
Skiergiełło] Połockie vrzędniki ſkaráli/ ktorzy byli przycżyną pod-

dánia. BielKron 381v, 108v, 149, 234v, 394v; Rapere ad poenam
Do kaźniey kogo wetkáć/ skáráć.Mącz 346a; Exemplum statuere in
aliquo, Iednego ná przikład ynſzym skáráć/ áby ſie zwłaſzczá
drudzy karáli. Mącz 412b; Supplicia repraesentare, Prętko skáráć
Mącz 431, 35a, 45b, 110c, 218b, 252a [2 r.] (15); gdźie w iednych
[książkach Luter] nápomina: áby Káznodźieie tákowe/ ktorzy
obrázy wyrzucáć poſpolſtwu każą/ z miaſt wyświecáli/ álbo ták
ſkaráli/ żeby tego więcey niecżynili WujJud 52v; Strum I2; Bo
zániechawſzy tego [piętnowania złych obyczajów] á nie ſkarawſzy/
prozno ná ſkáżone á złe niektorych obycżáie nárzekamy. ModrzBaz
53v, 31 [2 r.], 88v; SkarŻyw 444; Gdzie [w Prusach] Tátárowie z
Litwą [...]/ Co ſię im náwinęło ſiekli y palili/ Y Kośćioł z Swią-
tościámi w Ludbergu złupili. Przeto Witołd z Iágełem wnet tákich
ſkaráli StryjKron 522, 497, 502; By teraz druga Málcherowa/ co ią
w Krákowie o Zydowſką wiárę ſpálono náſtáłá/ á ktoby ią nierżkąc
ſkárác/ ále y pozwáć mogł? GórnRozm D, Av, C2v, D3v; PaprUp
A3v, H2v; Kmiećie źimie ná robotę do dniá wychodźić máią: á
Vrzędnik y Włodarz ma tego doyźrzeć: ktory pośledzey przyiedźie/
ſkaráć/ y do domu po wſzyſtkich puśćić. GostGosp 44, 162; Phil I;
LatHar 724; WujNT Luc 23/16, 22, s. 622, 748; KlonKr D4; Ciek-
Potr 74; GosłCast 15; KlonFlis H; A ſędźia dekretem nakaże: Má-
łodobry/ ſkarz go tám iáko práwo każe: A nád práwo nic nie cżyń.
KlonWor 40; [Gdy widzi przełożony/ że mu wolniey niż komu
inſſemu/ że niema ktoby go ſkarał/ tym on więcey ma ſam ſyebie
powśćięgáć LorichKosz 25v].

skarać co [= za co] (2): Wyiáchał cny krol [Jan Olbracht] do
Pruſkiego Páńſtwá, Chcąc rząd ſtánowić, y ſkáráć niedbálſtwá.
KlonKr F; KlonWor 20.

skarać o co (3): bráćia v wás w tey ſweywoli/ poimuią śioſtry
bliſkie/ sieſtrżeńice/ á ktoſz go oto ſkarże? GórnRozm D; GostGosp
162; Y nie o iábłko ie [Adama i Ewę] ſkarano y nas w nich/ ále o
niepoſłuſzeńſtwo. SkarKaz 121a; [BiałPos I 138].

skarać za co (7): gdziekolwiekbi bily ony Zloczinczi wpanſtwie
waschim kazalybiſczie ych poymacz y ych za tho ſkaracz zebi
drudzi s ſtroni na tho patrącz tego sye niedopvſczaly LibLeg 11/91v,
11/65v, 90v; GórnDworz E4v; Iż ten cżłowiek cudze brał/ ko-
rzyśćił/ vmykał/ Do cżego práwá nie miał tego ſię dotykał: Przeto
go ia ták ſkarzę zá iego zaſługi/ Ze więcey nie będźie brał KlonWor
39. Cf Fraza, »skarać za krzywoprzysięstwo«.

skarać dla kogo [= ze względu na kogo] (1): A oni [arcykapłani
i starsi ludu] zágroźiwſzy im [Piotrowi i Janowi], wypuśćili ie/ nie
náyduiąc iákoby ie ſkáráć dla luduWujNT Act 4/21.

skarać dla kogo [= przez czyje złe czyny] (1): Co vcżynił był
temu kápłanowi Eliſowi/ ktorego dla ſynow yego roſpuſtnych
ſkarał/ iż áni z yego rodu wyęcey kápłan powſtawał GliczKsiąż F7v.

skarać wedle (a. według) czego [= zgodnie z czym] (4): alie
swaſchey Zyemie, snymy [z Wołochami] weſpolek myawſchi poro-
zvmienye ktorzi thesz snymy szkodj czinyly, thedi abiſczie ych
doſtawaly. a doſtawſzi wedle zaslvgy skaraly. LibLeg 10/93v; Czah-
Tr F2. Cf Fraza.

skarać czym [= jaką karą] (14): MiechGlab 34; Ach miłoſćiwy
panie zabij mię ſwą ręką Nie iednego bys skarał iſcie ſrogą męką
RejJóz O4v; A ieſli ſie godźiło z roſkazánia BOżego fałſzywego

świádká tym ſkáráć/ co on myſlił przećiw drugiemu: á czemuby nie
rádſzey zábić tego/ ktory miał wolą zábić drugiego? CzechRozm
231v; SkarŻyw 413. Cf »gardłem skarać«, »skarać karaniem«,
»śmiercią skarać«, »winą skarać«.

skarać czym [= jakim narzędziem] (7): [pisze Aleksander do
Dariusza:] Poſłáłeś też miotłę [tj. kij do bicia]/ ábych cię nią ſkarał
y poddáne twoie. BielKron 124; Boże, pomoż mi przeciw Pariſowi
złemu, Od ktoregom ukrzywdzon, nie dawſzy przyczyny; Tego ty
ſkarz mą ręką KochMon 31; SkarŻyw 600; KlonFlis H. Cf »biczmi
skarać«, »mieczem skarać«.

skarać jako kogo (3): Poſłuchay go ćierpliwie: ieſli co zdroż-
nego á omylnego mowi/ ſkarz go/ iáko świętokraycę: á ieſli co
dobrego rádzi/ cżemu go w rzecży ſłuſzney nie ſłucháć? SkarŻyw
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147, 338; vtárliby mu [Giedyminowi] záraz rogi inſzy Kniáziowie/
Pánowie/ y wſzytko poſpolſtwo/ á poimánego zárazby iáko zdraycę
ſkaráli StryjKron 385.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: ty(ch)
(5), tego (1); zawsze: zaimek względny] (6): Ktory ſądzi młodych
ludzi złośći/ Ten obyemá dobrze w to vgodzi/ Skarze tego co kto
złego zbrodzi. BielKom E2v; iechał tám Káźimierz/ dobył go
[Brześcia] záſię y ſkarał ty ktorzy byli tego przyczyną. BielKron
356, 373, 388; Audio in eos quos tu simularas esse animad versum
Słyſzę że ty skarano któreś ti obwinował ktorymeś winę dawał.
Mącz 394d;ModrzBaz 127.

Ze zdaniem przyczynowym [w tym: bo (2), iż (1)] (3): OpecŻyw
108v; Skarz tego mego niewolniká/ bo śię ia teraz gniewam.
ModrzBaz 7v; Przetoż y Piotr ś. vżył mocy ſwoiey nád Anániaſzem
y Sáphirą/ ſkarawſzy obudwu nagłą śmierćią/ iż trochę pieniędzy
vięli kośćiołowi.WujNT 233.

Przysłowia: Lecz przygoda gdy chcze skarać ſzuka mieſtcza
ſwego RejJóz G6.

Sama niecznotha żkarze kazdego RejJóz L5v marg, L5.
Fraza: »prawo skarało (a. skarać miało); wedle prawa skarać«

[w tym: za co (1)] [szyk zmienny] (2:2): Deposcere aliquem ad
supplicium, Ządáć áby kogo wedle práwá skarano/ áby go skazano
ná ſmierć. Mącz 314b, 314b; Przecżćię ia nie wiele tych pomnię/
ktoreby zá to ſkaráło práwo. GórnRozm A4; Y Doctorá tego/
ktoryby miáſto lekárſtwá dał choremu truciżnę/ ſrożeyby práwo
ſkáráć miáło/ niż gdyby dobywſzy broniey iáwnie człowieká zábił.
GórnRozm B4v.

Zwroty: »biczmi skarać« (1): Tráfił ſię tu w mieśćie [...] ieden
Mnich nie ſtáry chodząc z niewiáſtą [...]. kazałem go wziąć/ y
biczmi ſkáráć/ y dáć do więzienia oboie oſobnie. SkarŻyw 99.

»gardłem, na gardle skarać« [szyk zmienny] (3:3): hoſpodar
thwoy yvsz ſkaral gardli ti wſziczky ktorzi czinily gwalth
kierdeyowy LibLeg 10/154v; Mieſzcżány też Gdańſkie kthorzy byli
od nich odſthąpili ná gárdle ſkaráli. BielKron 369v; GórnDworz
Q2v; StryjKron 477; GórnRozm A3v; Dawna to tedy barbaries w
prawkách pułnocnych zoſtáłá/ o kopę ábo ieſzcże mniey dáć
obieśić. A ieſzcże gárdłem ſkarawſzy/ ćiáłá Krześćiáńſkie ptakom
ábo beſtyam [...] w polu záwieſzáć PowodPr 79.

»skarać karaniem« (2): GórnDworz Q3; A zaż nieſpráwiedliw-
ſza rzecż byłá/ áby vrząd tego (ktorego między ták wielem ſet
powiedźiałem być iednego) ſkarał karániem práwu Bożemu przy-
ſtoynym [poenam sumere legi divinae congruentem] ModrzBaz 79v.

»skarać za krzywoprzysięstwo« (1): któryby [Pan Bóg] go
[Turka] ſkarał zá krzywoprzyśięſtwo/ którym ón ták wiele narodów/
ták wiele króleſtw pod śię gwałtem podbił OrzJan 107.

»na majętności, na imieniu skarać« [szyk zmienny] (2:1): Bo-
leſław Pudik będąc w klątwie teſkliwy/ [...] Zegotę z Ottonem
ſkarał ná imieniu BielKron 363; BudBib 1.Esdr 7/26; Skirgáiło z
Witołtem/ [...] tych ktorzy byli przyczyną woyny y zdrády/ [...]
mieczem ná gárdle y ná máiętnośćiach ſkaráli StryjKron 477.

»mężobojcę skarać« (3): ieśli nieco prży dworże Márſzáłek
hámowáć mogł/ to ieſt że mężoboycę ná gárle ſkarał GórnRozm
A3v; Czego ieſli nie vczynili/ á mężoboycę mogąc ſkáráć nie ſka-
ráli: groźił im P. Bog zgubą wſzytkiey źiemie SkarKaz 315a, 315a.

»mieczem skarać« (2): Około też tego cżaſſu Thatarzy Węgier-
ſką ziemię miecżem j łupem barzo ſkarali [caedibus et spoliis ...
vastaverunt] MiechGlab 34; StryjKron 477.

»skarać okrutnie, srodze (a. srogo)« [szyk zmienny] (2:2):
Wſchiſtkye biſczye mocznye a okrvthnye ſkaracz daly. LibLeg
11/141v; Crudeliter in illum animadvertit, Okrutnie go skarał. Mącz
10c; PaprPan Bbv; [Piłat] dał go [Jezusa] vbiczowáć: Aby ſię iuż
do woléy nád nim nápaſtwili/ A ſkárawſzy ták ſrogo/ záśię go
puśćili. SiebRozmyśl H2.

»śmiercią, na żywocie skarać« = multare capite Mącz [szyk
zmienny] (3:1): Inquirere in alicuius vitam, Ná żywocie kogo
skáráć. Mącz 337a, 236a; Tákże y blużnierce [!] imienia Bożego/

[...] vkámionowáć: y tego ktory wdzień święty drwá zbieráć śmiał/
tákąſz śmierćią ſkáráć [...] roſkazał. SkarŻyw 483;WujNT 233.

»w wieży, w więzieniu skarać« (1:1): Nie doſyć ſię dźieie ſprá-
wiedliwośći/ gdy w wieży y więźieniu rozboyniká ſkarzą Skar-
Kaz 3b.

»winą skarać« [w tym: za czym (1)] (2): A ieſliby też kogo winą
ſkarano zá iáką nieſpráwnoſćią/ tedy ſye mu to sſtánie wedle iego
ſámego oſądzenia GroicPorz i4; A ktobykolwiek niechćiał cżynić
zakonu Bogá twego/ [...] z tákowym wnet ma być ſąd/ ábo zá-
mordowáć ábo wykorzenić/ ábo winą ná máiętnośći ſkáráć [ad
condemnationem substantiae]/ ábo do więzienia poſádzić. BudBib
1.Esdr 7/26.

»winnego skarać« (3): liſzká [...] Przycżyny walki pytáłá/ A
winnego ſkáráć chćiáłá. BierEz M2; Admovere manum nocentibus,
Winne poymáć/ y skáráć.Mącz 234b; SarnStat 437.

»występnego skarać« (1): [cesarz turecki] poſłóm wáſzym od-
powiedźiał/ że ták z gotowym ludem przybył dla tego áby wyſtęp-
négo przećiwko wam Piotrá ſkarał. OrzJan 12.

»skarać złego, złoczyńcę« [szyk zmienny] (1:1): Skarawſſy
złego [Mulctato pestilente]/ mętrſſy będzie málutki Leop Prov
21/11; złocżyńce tym obycżáiem ſkaráli: [...] BielKron 106v.

Szeregi: »za gardło jąć a skarać« (1): Ieſlyzebyſzye thaką rzecz
traphyla yszby myal ſznych kthori zdradzaczy naſſ [...] abyſczie go
za gardlo yanly a ſkaraly. LibLeg 7/41v.

»oddać i skarać« (1): A ktorzi livdzie thesz waschi na ten czas
wtargnienie miely wpanſtwo nasche vmialbich ym tho oddacz y ych
za tho ſkaracz LibLeg 11/90v.

»zakląć i skarać« (1): [św. Piotr] Iáko nawyżſzy ſędzia záklął y
ſkarał Anániaſzá.WujNT Aaaaaa4v.

Iron. (1): Y záprawdę/ pięknie go [cesarz turecki Piotra] ſkarał:
bo podobno dla wyſtępku iego pozbáwił was Wołochów. OrzJan 12.

Żart. (1): Ieden rzecże/ [...] nie możecie go [wilka złapanego w
jamie] iście lepiey ſkáráć/ Daycie zá moię żonę/ nie trzebáć mu
więcey/ Pewnieć odpokutuie niż do roku pręcey. RejFig Dd7.

Przen (3): Bo widząc ſmierć zá páſem prożno ſie tym báwić/
Tuż iuż ſtoi nád ſzyią ládá kiedy ſkarze HistLan E2v; Ani pląſz
gdyć Fortuná twarz iáſną pokaże/ Ni ſię moſtem kłádź [= nie uginaj
się] gdy ćię niepogodá ſkarze. RybGęśli C.

skarać na czym (1): kogo ná thym wſzytkim [rozumie, urodzie,
szczęściu] fortuná ſkaráłá/ iáko ſie rodzą drudzy ták nikcżemni/ ták
niezgrábni/ ták niewdzięcżni/ że nie może cżłowiek inácżey
wierzyć/ iedno że ie náturá na poſmiech miedzy ludzie puśćiłá
GórnDworz D2.

α. Ekskomunikować (1): Krol nikogo tu zniewolić nie może/ bo
ſię ma ná kogo oglądáć/ ieſt Koronátor iego/ Sędźia iego/ Ar-
cybiſkup/ ktory go ſkáráć/ to ieſt zákląć może. GórnRozm C2v.

a. O działaniach Boga wobec człowieka i jego czynów: wy-
mierzyć sprawiedliwość za grzechy, doświadczyć (137): LibLeg
8/133; Miły panie racży skarać ty żwierżęta nieſtałe iako trćina
Kacerze WróbŻołt X2v, C4v, ſſ2; RejJóz B7v; Takowe ma vrząd
karać/ á takowych grzechow nie dopuſzczać/ áby pan Bog nieſkarał
wſziſtkiego miaſta/ albo zięmie iako ſkarał Sodomę y gomorę.
SeklKat G3v, F3v, H3v, H4 [2 r.], M3; ale śię doſyc zdało panu
Bogu ſędźięmu ſprawiedliwęmu/ mnie ſamego tak ſkarac/ a inſzem
na przykład wyſtawic MurzHist Q2v; MurzHistSekl ktv; GliczKsiąż
E3v; Iżeś vcżynił przymierze z Ochozyaſſem/ ſkarał Pan pracą
twoię/ iż po rozbijáły [!] ſie Okręthy/ áni mogli plynąć do Thárſys
Leop 2.Par 20/37, Lev 19/20; BibRadz Ier 29/22; cżęſto mawiał
Artáxerxes/ nie może Bog gorzey ſkáráć zyemie álbo kroleſtwá
ktorego/ iedno gdy im mądre ſprawce odeymie. BielKron 117, 67,
145, 342v; RejAp 80v; RejZwierc 48; Potym [Eliasz] wołał do
Iehowy/ y rzekł/ Iehowo Boże moy/ áza y tę wdowę/ ſktorą ia
mieſzkam ſkarałeś vmarzáiąc ſyná iey? BudBib Ex 20/7, 3.Reg
17/20, 1.Par 12/17; SkarŻyw 270 [2 r.], 527, 573, 593; StryjKron
677; ArtKanc A11, L12v; GórnRozm A2; PaprUp Iv; GrochKal 11,
12; ZapKościer 1589/86; GrabowSet M2v; Obiecuie ſię w rychle
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przyść do nich/ áby fałſzywe Apoſtoły ſkarał. WujNT 1.Cor 4 arg,
Act 23/3, s. 492 [2 r.]; SkarKaz 2b.

skarać co [= za co] (9): Ale Pan Bog nye długo tego ćirpyeć
racżył/ Wnet ſkarał to łákomſtwo ktore w nich obacżył LubPs R6v;
Adrastia Nemesis scilicet aderit, Nie zwiezie mu ſie to ták ſucho/
skarze to Bóg/ weźmie ſwą zápłátę.Mącz 245a, 429d; Abowiem on
Bog/ ktory świátá tego zſtáwy ſtrząſa kiedy chce/ ſkarze cżáſu
ſwego złość ábo niepráwość Krolow ModrzBaz 49v; StryjKron 225;
SkarKaz 2b marg. Cf skarać co nad kim, »grzech skarać«.

skarać co [= za co] nad kim [= kogo] (1): Lupieſtwo dobr
duchownych ſkarał Pan Bog nád zołnierzmi. SkarŻyw 527 marg.

skarać na co [= w wyniku czego] (1): ále gdy ſłyſzę od ćiebie/
iſz zle drugiemu życżyć ſzkody: boię ſię Páná Bogá/ áby mię ná
twoie przeklęctwo nieſkarał. SkarŻyw 451.

skarać o co (2): RejWiz 183v; Abyś ſie ná to z mocą nigdy więc
nie ſádził/ Ná coby nie miał práwá y ſpráwiedliwośći/ Prędko cie o
to ſkarze ſam Bog z wyſokośći. PaprPan Gg.

skarać przez kogo [= za pomocą kogo] (2): BielKron 304v; Co
ieſliże Bog Nábuchodonozorá sługą ſwoim zowie/ zá ktorego
ſpráwą Zydy poráźił: áza nie będżie [!] zwał Turká sługą ſwoim/
przez ktorego Węgry ſkarał [Hungaros punierit]? ModrzBaz 127v.

skarać za co (11): Bog zá ten fáłſz by go ſkarał BierEz I2v;
KromRozm I N4v; RejWiz 125v; Ale iż Pan Bog záwżdy rękę ſwoię
dzyerży nád wiernym ſwoim/ ſkarał potym niewdzyęcżniká onego/
zá przeſtępki woley ſwey RejPos 215v; HistLan D; BudBib I 419b
marg; Zá co Pan Bog Leſká zárázem ſkarał/ iż woyſko krzyżowe
nie ná Litwę/ [...] ále ná ſwoich obroćił. StryjKron 370. Cf »za
grzech skarać«.

skarać dla kogo, dla czego [= z powodu kogo, czego] (7):
LibLeg 8/133; Zkarał pan Bog Abymelecha dla Sari zony
Abramowey. SeklKat K4 [idem BielKron 12v]; MurzHist Hv; Leop
Is 57/17; á też iáwnie prętko wſzythki ſkarał Pan Bog/ dla płácżu
vbogich ludzi BielKron 237, 12v; BudBib Ps 105/32.

skarać według (a. wedle) czego [= zgodnie z czym] (2): Leop
Os 10/10; Ale niektorych tylko [Bóg] ſkáráć raczył wedle ich
zaſługiWujNT 252.

skarać czym [= jaką karą] (29): Zkarał duchowne/ duſzną ſle-
potą yſz [...] pod pokriwką cziſtoſcy wcieleſnich nieczyſtich
grzechach iako w blocie po vſzy leżą SeklKat K4, E2v [2 r.]; A
yednák nyechwali tego/ iż ſye w cudzy vrząd wrzućił/ y wnet go
[króla Ozjasza] Bog zá to trądem ſkarał. KromRozm I N4v;
KromRozm III H5v; KrowObr 201v; RejWiz 62v; Leop Deut 29/22;
Ale to Pan Bog przeyrzał łáſką ſwoią/ gdy Fáráoná ſkarał niemocą
BielKron 11; Pomorzánie [...] pobráli wiele rzecży kośćielnych/ ále
ie Pan Bog ſkarał ſzaleńſtwem áż ſie ſámi bili/ ták długo iż záſię
poſłáli thy rzecży do kośćiołá BielKron 351, 399v; BiałKat 168v;
ModrzBaz 22; P. Bog: ſkárał Máryą trądem ſzpetnym po wſzytkim
ćiele. SkarŻyw 483; Oycá Pan Bog niemocą ſkarał/ iſz ſynowi do
klaſztoru przeſkadzał [!] SkarŻyw 516 marg, 270, 300, 457, 516;
KochPam 87; Prawdáć ieſt że mu [Turkowi] iedno Kroleſtwo nie
podoła chybáby go Pan Bog nieſtworą [= kłótnią] w źiemi iego
ſkarał GórnRozm M2. Cf Zwroty.

skarać kim [= za pomocą kogo] (2): á by go był Pan Bog nie
ſkarał thymi krzyżaki przez Ianá Huniadá/ wźiąłby był puł Europy
tego roku. BielKron 304v; SkarŻyw 558.

skarać na czym [= czym] (3): RejJóz A3v; takowe grzechy po-
winien vrząd karać/ aby pan Bog zaras nieſkarał/ y na czeſnych
[= doczesnych, przemijających] rzeczach/ y wiecnym [!] potępie-
nym SeklKat L3v; GórnDworz G4v.

skarać w czym [= za co] (1): Cżyli nas Bog chce ſkaráć w ták
nierządney ſpráwie/ Iż ſprawcy nieſtánowią żadney rzecży práwie?
BielRozm 5v.

Ze zdaniem dopełnieniowym [zawsze: iż] (2): Zkarał był pan
Bog pokolenie beniamyn iz dla zgwalczenia iedney zony kaplań-
ſkiey ſzeſſczdzieſiąd tiſiać zginęło ricerſkiego ludu SeklKat K4;
StryjKron 370.

Ze zdaniem przyczynowym [zawsze: iż] (4): Ach ma miła
goſpodze/ dziewká miła byłá/ Otożći ią Bog ſkarał/ iż ludzmi gár-
dziłá. RejFig Bb5; Terazći mię Bog ſkarał zá me niewdzięcżnośći/
Iżem ia nie vmiáłá ſłużyć mu [ojcu] w ſtárośći. HistLan D; Rej-
Zwierc 251v; SkarŻyw 516 marg.

W przeciwstawieniach: »skarać ... pocieszyć (2), folgować,
ozdobić« (4): Panu bogu y ſkarac y pocieſſyc nalezy. RejPs 156v
marg; ten [Bóg] wſzytko wie widzi vpátruie/ iáko złego ma ſkáráć/
iáko dobrego ma ozdobić RejZwierc 97v, 174; PowodPr 15.

W porównaniu (1): Nie mnimayże ábyć Pan był złodziey ále
ták cie chce ſkáráć iáko złodziey karze cżłowieká złego z
dopuſzcżenia Páńſkiego RejAp 36.

Przysłowie: Pan Bog [...]/ kogo chce ſkaráć/ z rozumem go
pirwey rozłącża. LeszczRzecz A5.

Zwroty: »dla grzechu, za grzech, grzech, prze grzech skarać«
[w tym: na kim (1)] [szyk zmienny] (4:4:2:1): za moy grzech ſkaral
mie yeſth bog LibLeg 11/55v; Zkaral byl pan Bog wſziſtek ſwiat dla
takowych grzechow yz iedno oſmioro ludzi zoſtawył. SeklKat K4,
K4; MurzHist Pv; KrowObr 63, 79v; BielKron 35; Ale że nie-
ktorego cżáſu [cesarz] podniosł ſie był w pychę przećiw pánu
Bogu/ prze ktory grzech bog go ſkárał HistRzym 46v; BiałKat 168v;
KochPs 61; ná nim pierwey niſzli ná mnie grzech moy P.B. ſkarał/ y
wykonał pogroſkę ſwoię mowiąc do mnie: procheś ieſt y w proch
ſię obroćić maſz. SkarŻyw 263.

»skarać kaźnią« (1): Bog grzechu moiego nieſkáráł káźnią
cieleſną ale duſną MurzHist Pv.

»w ocemgnieniu skarać« (1): Piekielne y niebieſkie y zyemſkie
mocarze/ Wſzytko to on [Bóg] iáko chce w ocemgnieniu ſkarze.
RejWiz 186.

»plagą skarać« (1): MurzHist Pv; [Pan Bóg mówił do Moj-
żesza:] Wiemći iżći was nie puśći [faraon]/ ále go ia plagą ſkarzę w
rozmáitych dzielech [Vulg Ex 3/20]. BielKron 28v.

»skarać wiecznym potępienim« (2): Karze y dzis pan Bog
roſmaytimi plagamy/ y naoſtatek zkarze wyecznym potępięnym
ieſli ſię nie vznamy SeklKat G3v, L3v.

»potopem skarać« (3): Ieſli ſie teſz przyda ktoremu vpáść w
iaki grzech [...]. Aby pámiętał iako Bog y Aniołom niepoſluſznym
nieodpuśćił: Iáko teſz wſzytek ſwiát potopem/ dla grzechow ſkarał
KrowObr 63; Bo y Noe cżáſu onego ſrogiego rozgniewánia Páńſkiego

gdy był ſwiát potopem ſkáráć racżył/ gdy vwierzył: [...] był od
márnego zginienia przez wodę wybáwion. RejPos 153; Kołak-
Szczęśl C3.

»skarać przeklęctwem« (1): Oto ia poſlę wam Eliaſſá Proroká/
pierwey niż prziydzie dzień Páńſki wielki y ogromny. A náwroći
ſerce oycowſkie do ſynow [...]: bym lepak nie przyſſedł á nie ſkárał
źiemie przeklęctwem [ne forte veniam, et percutiam terram ana-
themate]. Leop Mal 4/6.

»(niesprawiedliwym) sądem skarać« = non aequo iudicio affli-
gere Vulg (2): Potim go pan bog ſądem ſwim dziwno ſkarał [iudicio
dei percussus] thak iżgo robaci w niemoci rozſzemrali az do
ſmierci.MiechGlab 48; Leop Iob 19/6.

»srodze, ciężko, okrutnie skarać« [szyk zmienny] (3:1:1): y
obawyacz ſye trzeba aby y thych chtorzy ſſu thego [odtargnienia od
wiary] przyczynv y drugych acz nyewynnych dlya nych ſſrodze
nyeſzkaral tv y na onym ſwyecye pan bog nye ſzkaral LibLeg
8/133; MurzHist Q2v; KrowObr 79v; Ieſli Moiżeſz wymyſlał kiedy
co tákiego [niezgodnego z wolą Bożą] [...]/ Coby miáło być
namniey nád vſtáwy iego [Pana]/ Bowiem ſkarał okrutnie o to nie
iednego. RejWiz 183v; RejPos 200.

»[komu] na strach skarać« (1): [Franciszek Spiera mówi:] a iá
niemogę śię náń [na Pana Boga] ſkarżyć/ że mnie raczyi a niekogo
inſzégo tak cięſzko inſzem na ſtrach ſkárałMurzHist Q2v.

»skarać dla zabicia [= za zabójstwo]« (1): przyſzli Maurowie s
Turki/ znędzony lud Ceſárſki zábráli y pobili [...]. Fráncuzowie byli
temu rádzi/ máiąc zá tho iż go [cesarza] Bog ſkarał dla zábicia
Fregozá poſłá. BielKron 192.
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»skarać złego, złośnika« (2:1): Y długoż mocny Boże będzyeſz
ćirpyał tego/ Przecż nye ſkarzeſz złoſniká cyebye bluźnyącego
LubPs R3; RejZwierc 97v; Skáráć ten [Pan] vmie złe, y zazdroś-
ćiwe Gdyz ma w opiece ludzie ſpráwiedliwe. KlonKr A3.

»dla złości skarać« (1): Abſolon záſłużoną mękę odnioſł/
ktorego P. Bog dla złośći iego ſkarał/ gdy był trzemi oſzcżepy
przebity. KuczbKat 310.

Szeregi: »osądzić i skarać« (1): Pan náſz idzie, ktory go oſądzi
y skarze.WujNT 621 marg.

»skarać i pod moc [czyją] poddać« (1): Abowiem Pan Bog/ [...]
dla mnieyſzych grzechow/ wiele kroleſtw ſrodze ſkarał/ y pod moc
pogańſką poddał. KrowObr 79v.

»skarać i potępić« (1): budował on korab [Noe] ná wyſokiey
gorze/ powiádáiąc: iſz wodą P. Bog ſkarze y potempi świát Skar-
Żyw 270.

»stresktać, skarać« (1): Iżem já Bog a nie dzieczie A zaſz ya
miewam prziſtawj Kiedy/ czynię moye ſprawj [...] Streſktacz ſka-
racz kogo racże Aċ ċzaſem długo przebacże RejKup aa3.

»ubić abo skarać« (1): Nie rzekł [Act 23/3] Boday ćię Bog vbił
ábo ſkarał: ále ſkarze ćię Bog.WujNT 492.

»skarać i zatracić« (1): A innych ſynow ludzkich/ ktorzy nie-
dbáli o boiaźń Bożą ſtráśliwym potopem ſkarał y zátráćił. Kołak-
Szczęśl C3.

»skarać i zesromocić« (1): Ta Pieſń pokornie omawia iako pan
bog miał skarać y zeſromocić prżeſladowce pana Ieſuſowe. Wrób-
Żołt L5.

b. O działaniu Boga wobec szatana (3): y ſtal ſyą z anyola
ſzathan K Otho pychą [lege: ktorego to pychę] pan bog ſkaral ale
drugye anyoly ktorzy uznaly ſthworzyczyela ſwego [...] ty poſtauyl
w korzech roſkoſzy PatKaz II 23v, 25.

W połączeniu szeregowym (1): YVżeś tu ſłyſzał dziwną ſpráwę
tego tak możnego Páná/ iż on chcząc okázáć dziwną możność
Boſtwá ſwego [...] ná onym krolu [...] ſwiátá tego [tj. na szatanie]/
[...] iż go ten Pan vmiał ſkáráć/ zethrzeć/ y zniſzczyć/ a w niwecż
obroćić/ wedle woley ſwey RejPos 77v.

c. O wrogich aktach w stosunkach międzynarodowych (6):
[Lotargius] Cżechy ſkaráł [!]/ Rogieryuſá z Włoch wypędził Biel-
Kron 180v; Leſtko przyćiągnąwſzy do Sędomierzá pobrał záſię
zamki pod Konradem/ przećiwniki ſwe ſkarał. BielKron 365, 246v;
ModrzBaz 128.

skarać przez kogo [= za pomocą kogo] (1): Pomorzány był
ſkarał przez Belę Krol Mieſzko BielKron 346v.

W przeciwstawieniu: »skarać ... wolnym uczynić« (1): żądáli
Zydowie áby ie [Aleksander] wyzwolił s kątow ciáſnych/ do
ktorych prze wyſtępki byli záſłáni zá morze Káſpiyſkie [...]. Vdał ſie
Alexánder do Páná Bogá ná modlitwę/ ieſli ie każe ſkáráć cży wol-
nymi vcżynić. BielKron 125v.

d. O stosunkach pomiędzy rodzicami i dziećmi (6): tákże ſie iey
[Kasandrze] sſtáło/ iż nie tylko iey powieśći mieyſcá nie dano/ ále
wyniść precż kazano/ y ſkáráć ociec kazał. BielKron 55v; Poenae
capiendae ministerium patri de liberis consulatus imposuit, Rádá
roskazáłá oycá/ álbo włożiłá ná oycá áby dźieći ſwe skarał. Mącz
311a; SkarKaz 2b marg.

skarać czym (1): ktorych [dzieci] leniſtwo á oſpáłość godźi śię
słowy káráć/ á ieſliby od powinnośći ſwey dáleko odſtępowáły/
tedy y rozgą ſkáráć słuſzna rzecż ieſt.ModrzBaz 11; [Ale ieſliby kto
dziećię álbo chłopcá łáiániem/ rozgą álbo wſtrząśnieniem włoſow
ſkarał/ á przyſięże/ że to zá iego winą vczynił/ nic zá to niepokupi.
SzczerbSpecSax 114].

Ze zdaniem przyczynowym (1): SarnStat 1262 cf »skarać srodze«.
Zwroty: »skarać srodze« (1): Drugié iudicium zową ſeuerum o

onym Céſárzu Rzymſkim, ktory syná ſwégo ſkarał ſrodze, że ná
hárc wyiechał SarnStat 1262.

»dla występku skarać« (1): gdy dzyecyę przyſzło do oycá ſkár-
żyć ná onego/ ktory go dla wyſtępku yákyego ſkarał/ zás mu yeſſcże
ocyec przydał y popráwił. GliczKsiąż E7.

2. Napomnieć, skarcić; corripere Vulg; corrigere, emendare
Mącz; percutere PolAnt [kogo, co] (12): Wieprz [...] widząc oſlą
głupość/ Tako ſkarał iego śmiáłość: Dziękuy oſle ſwey proſtoćie/ Tá
ćię chowa przy żywoćie: Bo zá ty twe śmiáłe ſłowá/ Wnetćiby vćię-
ta głowá. BierEz M3v; OpecŻyw 73v; Nie będzieſz miał wniena-
wiśći brátá twoiego/ w ſercu twoim/ ále go iáwnie z karz/ ábyś nie-
miał grzechu ná ſobie dla niego. Leop Lev 19/17; Corrigere,
emendare Skáráć kogo/ Złáyáć. Mącz 350b; BudBib Prov 19/25;
[przyganycz, Skaracz reprehendo, -ere i d est arguere, increpare,
detrahere ReuchlinBartBydg Tv, N4v].

skarać o co (1): [mąż do żony:] Boć też w prawdźie w tey
ſzáćie chodźić nie przyſtoi/ Bowiemeś ty źiemiánká [...]. A oná záś:
[...] Tyś też moiá gębuśiu nie podłego domu/ Nie ſkarze mię nikt o
to/ co do tego komu? ZbylPrzyg A4.

skarać czym (4): Widząc Ezopá Delfowie/ Niemieli go nizacż
ſobie: On ácżkolwiek o to niedbał/ Wżdy ie tym przykłádem ſkarał.
Drewno gdy po morzu pływa/ Ná wzrok więtſze niż ieſt bywa [...]
Tákież gdym ia o was ſłychał/ Sláchetnem was ludźi mniemał: Ale
kiedym przyiechał k wam/ Bárzo was ludzmi złymi znam. BierEz
G3v. Cf »słowy skarać«.

Zwroty: »słowy skarać« [szyk zmienny] (3): Iezu kthorys nie
karanie żadne ktoremis mogł oddać/ ales łaſkawie ſlowy iego [sługę
biskupiego] ſkarał. ſmi łuj ſie nad nami. TarDuch C2; A Ieſliże
więc zgrzeſzy przećiwko thobie brát twoy/ idź/ ſkarzże go ſlowy
[vade et corripe eum] miedzy tobą y onym ſamym Leop Matth
18/15; SkarŻyw 309.

»srodze skarać« (1): á gdy z rozmowy chytrey ná ktorą byłá
przyucżoná/ doznał iſz byłá niewiáſtá: ſrodze ią ſłowy ſkarawſzy/ ku
P. Bogu y pokućie S. obroćił. SkarŻyw 309.

W przen (2): [Rachel rozpacza za Józefem:] Acż ieſt panu
[Bogu] wſzytko wolno Aleć nas tak skarał ſmolno A trudnoc mię
ma roſſmielić [lege: rozśmieszyć] Chociać vmie ſmętne cieſzyć Ale
ktoż go [tj. Boga] skarać może RejJóz B7v.

Fraza: »słowo skarze« (1): [Luter rzekł:] áby było wodzem ſá-
mo ſłowo páńſkie/ [...] á ieſli mie ſámo nie ſkarze/ vmyſłu ſwego nie
zmienię. BielKron 197.

3. Utrapić, znękać [kogo] (2):
skarać o co (1): Powiádáią że teſz nie iáka Pelágya iego vcżen-

nicá byłá: po ktorą gdy ſędzia poſłał/ áby ią o wiárę w Chryſtuſa
ſkarał/ oná boiąc ſię áby cżyſtośći nie ſtráćiłá [...] z okná wyſokiego
ſkocżywſzy vmárłá. SkarŻyw 47.

W przeciwstawieniu: »skarać ... wywyższyć« (1): Iáko nád tym
mężem ſwiętym Iobem okazał [Pan Bóg] iáwnie/ Skarawſzy go ná
máły cżás wywyzſził go záś ſławnie LubPs ii.

*** Bez wystarczającego kontekstu [kogo] (3): A gdźieby ſie
záśię tráfiłá conſonans wprzód, támby iuż litery przełożył, iáko w
tym ſłowie, wźiął ji/ miáſto wźiął go: álbo ſkarał ji/ miáſto, ſkarał
go. JanNKar E4v; JanNKarGórn E4.

Synonimy: 1. skazać; 2. napomnieć, pogromić, przestrzec; 3.
strapić, stresktać, udręczyć.

Formacje współrdzenne cf KARAĆ.
Cf SKARANIE, SKARANY

DDJ

SKARAĆ SIĘ (3) vb pf
W formach osobowych i part pierwsze a pochylone.
fut 3 sg skårze sie (1). ◊ praet 3 sg f skårałam sie (1). ◊ part

praet act skåråwszy sie (1).
Sł stp notuje, Cn, Linde brak.
Wymierzyć karę samemu sobie (3):
skarać się przez co (1): Odpowiedziáłá iemu fryierká: Namiley-

ſzy moy/ połowico zdrowia mego/ ſkaráłám ſie przez ſtrátę pierſ-
ćieniá á iuż lepiej będę vmiáłá chowáć/ ták że mi ich [sponek] nikt
nie vkrádnie. HistRzym 62v.

Zwroty: »cudzą przygodą się skarać« = czerpać naukę z cu-
dzego nieszczęścia (1): Abowiem ták Mędrcy powiádáią/ iż ſzcżę-
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ſliwy to káżdy ieſt kto ſie czudzą przygodą ſkarawſzy/ ſwey ſie z
dobrym rozmyſłem á z obacżeniem przeſtrzega. RejZwierc 267.

»sam się skarać« (1): Máło nam po cudzym ſwarze Snádniey
ſie ſam káżdy ſkarze RejRozpr I4v.

Formacje współrdzenne cf KARAĆ.
DDJ

SKARADNIE cf SZKARADNIE

SKARADNOŚĆ cf SZKARADNOŚĆ

SKARADNY cf SZKARADNY

SKARADO cf SZKARADO

SKARADOŚĆ cf SZKARADOŚĆ

SKARADY cf SZKARADY

SKARADZENIE cf SZKARADZENIE

SKARADZIĆ cf SZKARADZIĆ

SKARAN cf SKARANY

SKARANIE (114) sb n
skå- (102), ska- (8); ska- GórnDworz; skå- : ska- MurzHist

(1:2), HistRzym (6:1), WujJud (4:1), NiemObr (1:2), SarnStat (1:1);
-an- (105), -ån- (5); -ån- SkarJedn; -an- : -ån- MurzHist (2:1), Bib-
Radz (1:1), RejPos (4:1), SkarŻyw (5:1); w e wahania.

sg N skåranié (29); -é (2) MurzHist, GórnTroas, -e (1) Sieb-
Rozmyśl, -(e) (26). ◊ G skåraniå (18). ◊ D skåraniu (3). ◊ A skåranié
(37); -é SiebRozmyśl (2), -e (1) MurzHist, -(e) (34). ◊ I skårani(e)m
(13), skaranim (3) SkarJedn, NiemObr, WujNT. ◊ L skåraniu (11).

Składnia przydawki dopełniającej równoznacznej z dopełnie-
niem sprawcy: skaranie od kogo (5).

Sł stp, Cn notuje, Linde XVIII w. s.v. karanie.
1. Zastosowanie sankcji wobec sprawcy czynu będącego

przekroczeniem norm prawnych, moralnych lub obyczajowych,
ukaranie, wymierzenie kary; animadversio, multatio, poena, sup-
plicium Mącz, Cn; disciplina PolAnt, Cn; cruciatio Vulg; castiga-
tio, noxa Cn (107): Látá 1537. Piothr Wáłáski Woiewodá zápom-
niawſzy ſkaránia/ [...] znowu ſzkody cżynił ná Podolu y ná
Pokućiu. BielKron 423v, 323 marg; Multa vel Mulcta Pieniężna
winá/ skaránie. Mącz 236a, 10c, 236a, 305d, 346a; Verberabilis:
id est, verbero, seu verberibus dignus – Godni zkaranią. Calep
[1112]a; klątwá nawiętſze skaránie. WujNT 76 marg [idem]
Zzzzz2; któré [trzy grzywny] inégo czáſu Sędźióm nágánionym/
gdy ználeźiono że dobrze ſkazáli były płáconé w obyczay ſká-
ránia [in vim emendae solvebantur JanStat 650] SarnStat 796;
SiebRozmyśl F.

skaranie kogo, czego (11): Poczyna ſie Zachariaſz Prorok.
Then powiáda o wyzwoleniu Zydowſkim/ o ſkarániu nieprzyiaćioł
ich. Leop RRrr4; Po ſkarániu Piotrá Włádziſław wźiąwſzy pomoc
od kſiążęćiá Hálickiego [...]/ ćiągnął przećiw bráćiey áby ie wyko-
rzenił precż. BielKron 354v, 410; A co ludzi złych záwżdy ieſth y
bywa ná ſkaránie thákież złych/ iáko to iuż y ſámi wiemy/ iż tym
źwirzętom y licżby niemáſz. RejAp 132; roskázuie Pan wyſuſzyć
rzeki ná wſchod ſłońcá/ áby mieli wolne przeſcie ná ſkaránie
ſwiátá krolowie oni ſrodzy wſchodoſłońcowi RejAp 137, 137;
mowi Prorok do Azáelá krolá Aſyriyſkiego: Iż ty powſtánieſz ná
ſkaránie ludu Bożego RejZwierc 261v; ModrzBaz 88v; Skaránie
tego co w święto błażeńſtwá ſtroił/ á kápłaná nieucżćił. SkarŻyw
497 marg; my teraz ſłuſzniey możemy żądáć pomocy kśiążąt
Chrześćijáńſkich ná ſkaránie haeretykow WujNT 498. Cf »skaranie
mężobojce«.

skaranie czego [= za co] (8): Przykład o nieſpráwiedliwośći/ á
łákomſtwie/ á ſkarániu ich. HistRzym 73; Przykład ſkaránia pychy.
HistRzym 135, 135 [3 r.], 135v [2 r.]. Cf »skaranie złego uczynku«.

skaranie za co (1): Iákoż iednák y w ten cżás tym dopomoc
racżył/ Zá ſwe łotroſtwo Parys ſkaránie obacżył. PaprPan Ff4.

Zwrot: »krom skarania przejrzeć się« = ujść na sucho (1):
boicie ſie boijcie/ ieſlibiſcie tego zaniedbali/ y tijm ieſli bi ieſze [!]
ziwi beli Krom ſkarania to ſie przeirzec mialo PaprUp L2v.

Wyrażenia: »skaranie mężobojce« (1): A oczyśćienie y znie-
śienie grzechu było: ſkaránie mężoboyce. SkarKaz 315a.

»okrutne skaranie« (1): Tákći on grubego narodu Krol [tj.
Kambizes]/ okrutnym á nowym ſędźiego ſkarániem [atroci ac nova
poena iudicis]/ zábieżał temu/ áby ſię ná potym żaden ſędźia
niedopuśćił przedárowáć.ModrzBaz 88v.

»ostateczne skaranie« (1): niemáſz inſzego lekárſtwá ná to [na
czynienie szkód Rzeczypospolitej]/ według obycżáiá ſtárſzych Ry-
cyrzow/ iedno tákiego wywieść ná oſtátecżne ſkaránie/ áby ſie
drudzy tą winą y plagą karáli. BielSpr 26.

»skaranie urzędowe« (1): Item zeznal yſch po ſkaranyu vrzen-
dowym kthore thu wpoſnanyu [...] podyąll, ſvknya vkradl Bar-
thoſchkowy gadkowy y 4 groſſe pyenyedzi LibMal 1550/151.

»skaranie złego uczynku« (1): ále iż tákowa kaźń máła byłá ku
ſkarániu ſłuſznému tákowégo złégo vczynku [ad debitam delicti
correctionem JanStat 1092]/ przeto vſtáwiamy: [...] SarnStat 654.

Wyrażenie przyimkowe: »przez skaranie« (1):
~ Szereg: »przez przypędzenie a skaranie« (1): A gdy przyie-

cháli mężowie/ nie chćiáły żony áni páſtherzowie ſwoich pánow
znáć/ áż przez przypędzenie á ſkaránie. BielKron 297v. ~

a. W stosunkach pomiędzy Bogiem a człowiekiem (68): Leop
2.Mach 4/38; CzechRozm 245v; Vmieć Pan pobożnych z pokuſze-
nia wyrwáć; á nieſpráwiedliwych ná dźień ſądny ná ſkaránie
chowáć WujNT 2.Petr 2/9, Hebr 2 arg; iż Bog kroleſtwy władnie/
[...] y nie z mocy ſię ſwey y śiły vmocniáią: ále nabożeńſtwem y
ſłużbą Bożą ſtoią Ktora ieſli ſię z heretyctwy y fałſzywą wiárą
záráźi y zepſuie: prędkiego ſkaránia kroleſtwo nie vydźie. Skar-
KazSej 688b.

skaranie czego [= za co] (7): SkarŻyw 484 marg; A oto bę-
dźieſz milczącym / [...] dla tego żeś nie vwierzył ſłowom moim
(marg) Skaránie niedowiárstwá. (–) WujNT Luc 1/20. Cf »skaranie
grzechu«, »skaranie złości«.

skaranie za co (7): O moy miły Elizeuſzu toćbyś podobno máło
tych ſług miáł zá dziſieyſzych cżáſow/ ktorymbyś nie muſiał rozdáć
trędu tego á ſkarania Páńſkiego tákiego zá to ſproſne łákomſtwo
RejPos 218. Cf »skaranie za grzechy«, »skaranie za występek«.

skaranie nad kim (2): LubPs A6; Heretykowie Cżárnokśięż-
nikiem S. Chryzoſtomá zowiąc: inne potwarzy nań po mieśćie roz-
głaſzáli. A on im prętkim Bożym nád nimi ſkarániem groził. Skar-
Żyw 86.

skaranie czyje [= kto karze] [w tym: ai (19), pron poss (2)] (21):
RejPos 244v; [Pan Bóg mówił do Izraelitów:] á bez ſtráchu
poráźićie ty narody ſrogie wſzytki/ [...] ále ſie to sſtánie s ſzcżyrego
miłoſierdzia mego. A to ktemu/ iż ći narodowie byli godni ſkaránia
mego/ ábowiem złośćiwie á nieſpráwiedliwie záwſze ſie záchowáli
RejZwierc 257. Cf »skaranie Boże«.

skaranie czyje, czego [= kto, co jest karane(-y)] [w tym: G sb i
pron (13), pron poss (5), ai (2)] (20): ſpowſciągnieſz moznoſc ręki
ſwoiey [Panie] ktorąs był iuſz nagotował na skaranie naſſe abo-
wiem tobie wolno nieynaczey iedno iako proch nas zetrzec z
oblicznoſci twoiey. RejPs 159; wypyſſuie Ezechiel prorok prziczinę
ſkarania tich miaſt mowiąć Pycha/ doſtatek/ proznowanie ty ſą
przicziny zaginienia Sodomie. SeklKat K4v; Leop Deut 29/22; Do-
ſtátecżne ieſt ſámo z ſiebie ku naucżeniu y ſkarániu wſzech słowo
Boże. GrzegRóżn I3v; Ale przyſłuchay ſie tu iedno pilno czo theż
Pan do tego koſciołá [...] wſkázowáć racży/ gdzie mu powiádáć
racży: Iż mnimaſz ábyś żyw był á thy iáko vmárły leżyſz/ á áni
wzwieſz kiedj ná cię przypádnę iáko złodziej ná ſrogie ſkaránie
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twoie. RejAp 34v, 138, 148v; RejPos 317; RejZwierc 261v, 262v,
263v; Dekret Boſki ná ſkaranie świáta. SkarŻyw 269 marg; WujNT
Matth 11 arg, Luc 10 arg, s. 448 marg, 1.Cor 11 arg, s. 833, Apoc
14 arg, Yyyyy3v; SiebRozmyśl [A4]v.

W przeciwstawieniach: »skaranie ... dobrodziejstwo, powsta-
nie« (2): Bicżem/ to ieſt ſkarániem/ bywa grad/ záś dobrodziej-
ſtwem pogodny deſzcż. BudBib I 289a marg; SiebRozmyśl Gv.

Wyrażenia: »skaranie Boże (a. Boskie), od Boga, Pańskie, od
Pana« [szyk 16:6] (12:2:7:1): po bozim ſkaraniv ktore bil zeſlal bog
za moye grzechi chodzylem y wTurczech y wydzialem y poznalem
yz nieyeſt dobrze zicz ſnimy LibLeg 11/57; MurzHist G; LubPs bb2
marg; BielKron 156v; RejPos 218; RejZwierc 255v, 261v; WujJud
4v marg, Mm7; CzechRozm 245; SkarJedn 323; SkarŻyw 86; Niem-
Obr 84, 134; Bezecny człek z Ithaki ón boſkié ſkaránié Ku nam
obráca kroki/ á myśli złośliwie GórnTroas 39; SkarKazSej 695b. Cf
Wyrażenia przyimkowe.

»skaranie za grzech(y), grzechu« [szyk 6:1] (5:2): LibLeg
11/57; RejPos 234v; [Augustyn] to tylko opiſuie/ co właſnie grze-
chem ieſt: á nie to/ co też ieſt ſkarániem grzechu WujJud 63v; Stąd
znáć/ że tá iego ták długa chorobá byłá ſkaránim zá grzechy iego.
WujNT 323, 424, Bbbbbb4v; To ieſt wielkie zá grzechy ludzkie od
Bogá ſkaránie. SkarKazSej 695b.

»potopowe skaranie« (1): Pan racżył wyniſzcżyć wſzytek ſwiát/
onym ſrogim potopowym ſkarániem ſwoim. RejPos 244v.

»słowne skaranie« (1): Nieruſſáiąc iney ſrogoſći iedno tylko
ſámem ſlownem ſkarániem/ poddał ludzi rozmayte pod nogi náſſe
RejPs 70v.

»srogie skaranie« (5): A oná [żona Dawida] niebożątko zá ſwe
náśmiewánie/ Wzyęłá ſrogie nád ſobą od Páná ſkaránie. LubPs A6;
RejAp 34v; RejPos 244v; ſprzećiwniki náſze muśi ná nas vcżynić
bicżem/ ná ſrogie ſkaránie náſze. RejZwierc 263v, 261v. [Cf SKA-
ZANIE RejKup p5]

»straszliwe skaranie« (1): národzili ſług y chwálcow Bogu/
opowiádáiąc im znáiomość Boſką/ y ſpráwy y ſądy iego/ ono
ſtráſzliwe ſkaránie ná ktore pátrzyli: żeby ich potomſtwo bać ſię P.
Bogá vmiáło. SkarŻyw 271.

»wieczne skaranie« (1): bo ten ſyn twóy drogi/ Będźie tu zá nas
wydan/ przez naród ſwóy ſrogi: Iednym przedſię/ wiédz pánno/
będźie ná powſtánié Drugim záś dla złośći/ ná wieczné ſkaránié.
SiebRozmyśl Gv.

»skaranie za występek« (1): Widząc Mágnecyus ſkaránie Boſ-
kie zá ſwoy wyſtępek/ wpadł w roſpácż y obieśił ſie ſam. Biel-
Kron 156v.

»skaranie złości« (3): abych mogł nadźieię miéć/ wſzakże nie-
mogę/ a to iſz mi bóg ná ſkáranie złości moiéi/ wſzyſtki dary ſwoie
odiął. MurzHist Qv; Bog vżywa posługi obcych narodow ná ſka-
ránie złośći ludu ſwego [vindicandis sceleribus populi sui]. Modrz-
Baz 108v, 127v.

Szeregi: »miłosierdzie i skaranie« (1): Tákże też ſześć kroć ſto
tyſięcy pieſzych/ tych ktorzy ſię byli zebráli [...] Pan z miłoſier-
dźiem y z ſkaraniem [in miseratione et disciplina] záchował
BibRadz Eccli 16/11.

»osądzenie i skaranie« (1): Vpad Bábiloniey/ oſądzenie y
ſkaránie.WujNT Apoc 18 arg.

»skaranie a (abo) pomsta« [szyk 1:1] (2): ách nieſtotyſz moy
miły ná pewne ſkaránie á ná pewną pomſthę ſkazány á záſlepiony
ſwiecie [...]. Słuchay oto ſrogiego dekretu Pańſkiego RejPos 336;
WujNT 531 marg.

»skaranie i upadek« [szyk 1:1] (2): tákie przełożeńſtwo/ s tákim
ſzukánim á z gwałtownym nápierániem iego/ iuż ácż ieſt od Páná/
ále zá grzech ludu onego/ á ná ſkaránie y ná vpadek iego. RejPos
317; SiebRozmyśl [A4]v.

Wyrażenia przyimkowe: »z skarania« (1):
~ Wyrażenie: »z skarania Bożego« (1): Prawdá/ żeć to Szátan

[...] przez was ſwe Miniſtry broi; ále z ſpráwiedliwego dopuſzcżenia
á ſkarániá BożegoWujJud 4v.

Szereg: »z dopuszczenia a skarania« (1): WujJud 4v cf Wy-
rażenie. ~

»za skaraniem« (5):
~ Wyrażenie: »za skaraniem Bożym, Pańskim« (3:2): iáko

wielka wodá ábo nigdy/ ábo rzadko ſie zátchnie [...] thák rownie
wielkość ludzi zgodnych chybá zá ſkárániem Bożym/ pocżąć ſobie
zle nie może. GórnDworz Gg2; Ci pothym zá ſkarániem Bożym á
zá ſrogoſcią ſumnienia ociążonego/ ſámi ſie potym ku onemu
fałſzowi przyználi RejZwierc 202, 185, 255; NiemObr 154.

Szereg: »za skaraniem a za dekretem« (1): A bez żadnego
przymuſzenia [...] tylko ták práwie zá ſkarániem iáwnym Páńſkim á
zá ſwiętemi dekrethy iego [...] ku żadney poććiwey á pothrzebney
ſpráwie/ práwie przyść nie możymy RejZwierc 255. ~

b. W stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi [w tym: czyje
(= kto karze) (1)] (2): Ieſliby cżłowiek vrodźił ſyná vpornego y
zuchwáłego/ ktoryby nie ſłuchał oycowſkiego ábo mátcżynego roſ-
kazánia/ y po ſkarániu niechciałby ich przedſię ze wzgárdy ſłucháć/
wźiąwſzy go rodźice/ przywiodą go do vrzędu onego miáſtá/ ná ſąd
WerGośc 266.

Wyrażenie: »ojcowskie skaranie« (1): to on kazáł rozumięć o
tych ktorzy by [...] tak vpadli/ iako ſynowie ktorzy oicowſkiego
napominaniá przebaczyli abo śię iako vnieſli a oicowſkiem ſka-
raniem mogą być napráwięni.MurzHist L2v.

2. Napomnienie, skarcenie; castigatio Mącz (3): correptio,
skaránie/ ſtrofowánie/ też ukrócenie. Mącz 346b, 40b; [przigana,
Skaranye reprehensio ReuchlinBartBydg D, D].

skaranie czyje [= kto karze] (1): znáć że ſie Márek po tym
Páwłowym ſkarániu bárzo był popráwil [!] WujJud 128v.

3. Utrapienie, znękanie [czyje: pron poss (2), ai poss (1)] (3):
BibRadz Iob 6/21; Záiſte wy ieſteśćie iemu (marg) To ieſt potokowi.
(–) podobni/ vyrzawſzy ſkaránie moie vlękliśćie ſię [videtis frac-
tionem et timetis] BudBib Iob 6/21.

Szereg: »umartwienie i skaranie« (1): Przez tákie vmartwienie
y ſkaránie Kryſtuſowe/ onże cżłowiek/ gdy śię náwroći/ będźie
záchowan od wiecżnego potępienia GrzegŚm 63.

4. Sprofanowanie, zbezczeszczenie [czego] (1): [Dawid Joris]
pochowan od ſwych náſládówc: [...] wyięt pothym z grobu [...] oſą-
dzón przez Senat/ ſpalón y z kśięgámi/ z náſládówcy (marg) Czytay
Hiſtoryą [...] o ſkarániu po śmierći iego ćiáłá. (–) BiałKat 298v.

Synonimy: 1. pokaranie, ukaranie; 2. napomnienie, przestrze-
żenie; 3. uciśnienie, utrapienie.

Cf SKARAĆ
DDJ

SKARANY (118) part praet pass pf
skarany (65), skaran (53).
skå- (99), ska- (8); ska- HistRzym; skå- : ska- MurzHist (4:4),

Leop (4:2), Mącz (10:1); w formach złożonych drugie a jasne; w
formach niezłożonych -ån (48) -ąn (1) Calag; -åno.

sg m N skårån (50), skårany (26); ~ (attrib) -any (3); ~ (praed)
-ån (50), -any (18); -ån LibLeg (2), OpecŻyw, WróbŻołt, MurzHist
(5), GroicPorz, UstPraw, LeszczRzecz, Mącz (6), GórnDworz (2),
HistRzym, RejPos, RejZwierc, WierKróc, PaprPan (3), Calag,
GórnTroas, SarnStat (3); -any StryjKron, WerGośc, SkarKaz, Skar-
KazSej; -ån : -any Leop (1:2), BibRadz (1:1), BielKron (2:1),
ModrzBaz (6:1), SkarŻyw (1:5), GórnRozm (7:4). ◊ G skåran(e)go
(1). ◊ f N skåranå (10). ◊ I skåraną (1). ◊ n N skåråno (3), skåran(e)
(2); ~ (attrib) -(e) (1); ~ (praed) -o (3) LibLeg, OrzRozm (2), -(e)
(1) RejZwierc. ◊ pl N m pers skårani (23). subst skårané (1). ◊ A
subst skåran(e) (1).

Składnia dopełnienia sprawcy: skaran(y) od kogo, od czego
(26), przez kogo (1) SarnStat.

Sł stp s.v. skarać, Cn notuje, Linde bez cytatu s.v. karany.
1. Któremu wymierzono karę (o ludziach), zagrożony karą (o

uczynkach); castigatus Vulg, Mącz; multatus Mącz, Cn; reprehensus
Mącz; vindicandus Modrz; animadversus, correptus Calep (115):
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zloczinczow kthorzi thego ſſzye dopvſczayą kthorego kolwyek
ſthanv ſſnych kthorich bandzye przeſz omyeſkanya nyech bi bily
ſkarany. LibLeg 11/141v, 7/99v, 10/94, 11/66; MurzHist R2; A
Herod w Ceſáryiey będąc od Angiołá ſkarány zdechł. Leop Act 12
arg, Gen 16 arg; Persolvere poenas, Być skáran/ karánie ćierpieć.
Mącz 401b, 40b, 114c, 288c, 307d, 318b; kazáłám go [tj. ciało
króla Aleksandra] wyrzućić ná rynek/ áby vmárły był ſkaran/
ponieważ żywego áni ia/ áni wy karácieſcie mogli GórnDworz Y3,
Ee4; wſzyſcy iednákim głoſem proſiemy żeby ten chłop był ſkáran/
áby ſie ini przez niego karáli á tákowey śmiáłośći nie mieli. Hist-
Rzym 44v; ORimiec iże był chłop ſkoro náſzedł ſkárby/ Sſtał ſie z
niego y názbyt cżłowiek bárzo hárdy/ Prętko potym był ſkaran y
zániechał pychy PaprPan T3, Z4; ModrzBaz 79v; Geſchlagen
werden. Skarąn być. Verberari. Calag 236a; wſzytkim im [Mojżesz
swoim poddanym] przeklęctwem y plagámi więtſzemi niżli Egipt
ſkarány ieſt groził [za nieprzestrzeganie jego ustaw]. SkarŻyw 484,
509 marg; Azaz mało wygrał tęn/ że go niewinnem náleźiono? (–)
Ale prżegrał vtráty/ ktorych był prżegráć nie powinien/ k temu nie
ſkaran tęn/ kto ſłuſznie ſkaran bydź miał. GórnRozm Iv, Av, C4
[3 r.], H4v, Iv, I2v; Calep 71a, 263a; iechałem do Dámáſzku/ ábych
przywiodł ty co tám byli/ powiązawſzy do Ieruzálem/ áby byli
ſkaráni [ut punirentur]. WujNT Act 22/5.

skarany dla czego [= z powodu czego] (1): Bo ktorzi niepo-
práwuią obycżáiow/ á praw nie ſą poſłuſzni [...]. Záprawdę godni/
áby dla iych złośći y dobrzi ſkaráni niebyli/ y wſzytká Rzecż-
poſpolita niezginęłá.ModrzBaz 101v.

skarany wedle (a. według) czego (4): MurzHist C2v; Brze-
mienna niewiáſtá [...] po ſkazániu ma być wolno záchowaná do
tego czáſu áż porodźi. [...] Potym po porodzeniu ma być ſkarána
wedle rzeczy oſądzoney/ co záſłużyłá. GroicPorz mm2v. Cf »skaran
wedle prawa«, »skaran według przewinienia«.

skaran(y) o co (2): Iugurtá Numicki [...] trzey bráciey rodzo-
nych dla imienia zábił. [...] był od Rzymian o to ſkaran márnie
PaprPan Hh3v; Maurycyus Ceſarz iáko ſkarány o złe práwá.
SkarKazSej 702a marg.

skaran(y) za co (5): Poenas Reipub. graves iustasque per-
solvit, Dobrze á ſpráwiedliwie skaran zá ſwóy wyſtępek przećiwko
poſpolitemu ſtanu. Mącz 401b, 36c; StryjKron 477; [Prometeusz]
zá ono vkrádnienie ogniá ták ieſt ſkarány/ że ieſt [...] v iednego
kámieniá łáncuchem prżykowány GórnRozm N3. Cf »skaran za
winę«.

skaran(y) czym [w tym też: aliqua re (1)] [= jaką karą] (11):
Delfowie ſkaráni byli: Morem głodem y walkámi/ Ktore mieli z
ſobą ſámi. BierEz H2; Multatum exilio maleficium, Zloczinſtwo
wywołániem z ziemie skaráne.Mącz 236a; ModrzBaz 84. Cf Fraza,
»gardłem skarany«, »karaniem skarany«, »kaźnią skaran«, »ska-
rany winą«.

W przeciwstawieniach: »skaran ... pokojem ubeśpieczony,
wolno puszczon« (2): GroicPorz m4v; ow co ieſt czći odſądzony/
nie boi ſie nikogo/ owſzem ſię go káżdy boi/ iáko ſzálonego. Prżeto
y w tym ináczeyby poſtąpić trżebá/ żeby zły był ſkaran/ á on co
práwo prżewiodł/ był pokoiem vbeśpieczony GórnRozm I2v.

Fraza: »morderstwo [aliqua re] jest skarano« (1): morderſtwá
też non exilio, iáko v Rzymiánow było/ ále fundo turris, do roku y
do ſześći niedźiel ieſt ſkarano OrzRozm L.

Wyrażenia: »na gardle, gardłem skaran(y)« [szyk 6:1] (6:1):
mówię to/ iáko ſye oſoby tycze królewſkiéy: nie vrodźiłá nigdy
Polſká [...] áni Wóyćiká/ áni Wiktoryná żadnégo/ którzy dla zdrády
ſwoiéy przećiwko Pánu ſwoiemu/ w Wilnie nie dawno ſkaráni ná
gárdle ſą. OrzQuin Q3; Káżdy gwałt niesłuſzny ták rzeczam iáko
oſobam ktorem wyrządzony/ niewiem ieſliby inſzym karániem
ſpráwiedliwſzym niż gárdłem mogł być ſkarány [nescio an alia
poena iustius atque capitali vindicetur]. ModrzBaz 77v, 78v; Wer-
Gośc 256; którzy poymáni w tákowym vczynku [tj. na biciu fał-
szywej monety] [...] y ták zéydą ná gárdle ſkaráni [ultimo supplicio
affecti fuerint JanStat 377] SarnStat 408, 128, 436.

»karaniem skaran(y)« (2): ten co krzywdę vcżynił [...] niechby
iego [starosty] koſztem y pracą był náleźion/ á potym ábo do
więźienia wſádzon/ ábo w niewolą vkrzywdzonemu dan/ ábo iákim
inſzym karániem ſkaran [vel aliis poenis subiiceretur]. ModrzBaz
122, 77v.

»kaźnią skaran« (1): Ktoryby [sędzia] wiedząc á rozumieiąc
nieſpráwiedliwie co oſądźił/ [...] ten [...] słuſznemi kaźniámi áż do
vćięćia głowy ma być ſkaran [iustis poenis ... afficiendus]. Modrz-
Baz 88v.

»na majętnościach skarany« (1): modo a senatu agris multati
sunt, [...] teraz ná máyętnościách od ſenatu skaráni.Mącz 227d.

»skaran wedle prawa« (1): poimány za gorącá [...] ieſli będźie
pokonány/ ma być ſkaran co záſłużył wedle Práwá: A niewinny [...]
wolno puſzczon. GroicPorz m4v.

»ręką [czyją] [= za czyim pośrednictwem] skarany« (1): oſtátki
one z dzieśiąci pokolenia/ od Ieruzálem y iednośći kośćiołá Bożego
odſzcżepione y ręką pogáńſką ſkaráne/ vpominał y wzywał do S.
iednośći SkarJedn 331.

[»sądownie skarany«: Chciał Pan ſądownie á iáwnie być w
niewinnośći ſwey ſkarány/ ábyſmy my winnoſciom náſzym odpuſz-
cżenie mieli. GrzegŻarnPos 1582 774 (Linde w cytacie s.v. win-
ność)]

»srogo skaran« (1): złodźieyſtwo ieſt ták ſrogo od nas ſkarano/
że prze wierdunk złodźiey v nas wiśi OrzRozm L.

»na strach [czemu] skaran« (1): Ktory [Franciszek Spiera] śie
dla boiaźni ludzkiei prawdy pańſkiéi zaprzáł/ i dlá tegóſz ieſt na
ſtrach światu niesłychanym obyczaięm ſkarán.MurzHist kt.

»skaran(y) winą [= karą]« (3): á kthoby ich [pieniędzy ze
skarbu] co vkradł táki ma bydź ſkaran winą peculatus/ iáko zdraycá
rzeczy poſpolitey. UstPraw E3v; dla nieſłuſznośći álbo niedoſtátku
pozwu powodowa ſtroná ſkarána winą zwyczáyną [correctus Actor
poena consueta JanStat 529] może popráwić y począć ſwą rzecz
znowu lepſzym pozwem. SarnStat 752 [idem] 824.

»skaran za winę, według przewinienia« [szyk 1:1] (1:1): Ieſliby
kto cżego ztych rzecży powinnych nieucżynił/ tedy gdy iy iego
ſtárſzy opowie vrzędowi/ niech będźie ſkaran zá winę grzywną
groſzy [delatus a tribuno suo ad magistratum unam pecuniarum
marcam] ModrzBaz 84; SarnStat 436.

Szeregi: »być skaran i głowę zapłacić« (1): A gdy będźie przez
nas doſtátecznie ſkaran [mężobójca]/ y głowę zápłáći [Et cum
punitus per Nos sufficienter fuerit: et capitis pretium persolverit
JanStat 609]/ dobrá iego przez nas wźięté máią bydź iemu
wróconé. SarnStat 606.

»pojman i skaran« (1): Tu obacz/ że ći wſzyſcy/ ktore tęn
mężoboycá po onem pierwſzem mężoboyſtwie pobił/ byliby byli
żywi/ by tęn był zbrodźień po pierwſzem mężoboyſtwie poiman y
ſkaran. GórnRozm Cv.

»skaran albo też i zaklęt« (1): [rozbieżało się] ſwowoleńſtwo
ludzkie/ prze niedzierżenie ſądow W.K. zacnośći/ [...] Nie wſpo-
minam też y inſzych złych ſpraw y zwycżáiow/ w ktorych niebácżni
ná vcżćiwość y powinność krześćiiáńſką/ beſpiecżnie mieſzkáią/
nieſłycháć by ktho ſkaran był/ álbo ná oſtátek też y záklęt Leszcz-
Rzecz A4.

Przen (1):
W połączeniu szeregowym (1): będzieſz [Azjo] niemogłá [tj.

chora] iáko vbożuchna/ vbita á ſkarána od niewiaſt/ ták że ćię
niebędą mogli przyiąć mocarze/ y miłoſnicy twoi. Leop 4.Esdr
15/51.

a. W stosunkach pomiędzy Bogiem a człowiekiem: któremu lub
za co wymierzono sprawiedliwość (46): A powſtań miły panie w
oſądzeniu kthores obieczał [Ps 7/7]. (koment) To ieſt. Napełni to
aby lud zydowſki był ſkaran WróbŻołt C4v, R2, R3; iákoby vmie-
ráiąc/ á oto żywiemy/ iáko ſkáráni ále nie zámordowáni Leop 2.Cor
6/9; lud nieumięietny ſkaran będźie [corruet] BibRadz Os 4/14, Iob
21 arg, Sap 3/5; Vkazał ſie mu [Tyberiuszowi] powtore Iupiter/
ſpytał go doſyćli ták ſkaran. BielKron 25v; Nieſpráwiedliwi ſkaráni
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będą/ naſienie niezbożnych wykorzeni ſię. BudBib Ps 36/28[29],
Sap 3/5; SkarŻyw 527 marg, 572 marg;WujNT Bbbbbb3.

skaran dla czego [= z powodu czego] (3): Poki niebył [Fran-
ciszek Spiera] tak od pana ſkarán dlá okrutnyi złości ſwoiéi/ możem
to rozumiéć/ że iako człowiek vczony/ wiedźiáł téſz to dobrze [...]/
że pán Bóg odrzuczonych niezbawiá ale tilko wybrané. MurzHist
F4v; CzechRozm 243;ModrzBaz 10.

skaran o co (2): A gdy náſtał krol Báltázár Bábilońſki po Náb-
chodnozorze ſkaran był od Bogá o bluźnienie przećiw Bogu Biel-
Kron 110v; GórnRozm G4.

skarany prze co [= za co] (2): IAko ieſt wiek pierwſzy plagą
powodzi ſkarány od Bogá prze ludzkie wyſtępki/ ieſth rzecż thym
wiádoma/ kthorzy dowćipem ſwym obacżáią álbo ſie dowiáduią
przemiennośći przeſzłych cżáſow. BielKron 296; RejPos 234.

skaran(y) za co (4): O niewymowné taiemnice bożé zrządze-
nijé/ oto ſgrzeſſyl nieſprawiedliwy a za to ſkárán ſprawiedliwy
OpecŻyw 134; MurzHist V2v; Leop 2.Par 26 arg. Cf »za grzech
skarany«.

skaran(y) czym [= jaką karą] (9): Yeſliſz thedy m[a]ł[ż]on-
kowye ci ktorzy nyepłodem od Bogá ſkaráni ſą/ chcą płod myeć/
nyechay go od Bogá ſſukáyą GliczKsiąż C4v; Leop 2.Par 26 arg;
BielKron 296; RejPos 234, 340; pytháli [apostołowie]/ Pánie wie-
my zá grzech pomſtę/ przecż ten [narodzony ślepiec] ták był ſkaran
tą ſlepotą ieſli on zgrzeſzył ieſli rodzicowie iego? RejZwierc 174; Po
trzećie [faraon] ſkarány ieſt pluſkwámi ſmrodliwymi/ ktorych z
prochu Moyżeſz nácżynił/ y puśćił ie po wſzytkim kroleſtwie ná
ludzie y bydło SkarŻyw 480. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym,
»śmiercią skarany«.

skarany za czym [= za sprawą czego] (1): SAul od Bogá zá
wyſtępki ſwoiemi á za złemi ſpráwámi ſwoiemi/ náwſzem ſkarány
krol RejPos 319v.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): [lud] tym ieſt ſkaran iſz żaden
znich ktorzy widzieli cudá Boſkie w Egipćie/ iáko ie Pan Bog wielką
mocą wjwiodł/ nie wſzedł do obiecáney ziemie SkarŻyw 500.

W przeciwstawieniu: »skaran ... zostawion« (1): ſẃiát ſkaran Ze
wſzemi żyẃiącimi/ á Noe zoſtáẃioń [!]. WierKróc A2.

Fraza: »grzechy są skarane; za grzech skarany« (1;1): Patrz
ſam pilnie Franciſzku miły/ tu virzyſz że wſzyſtki grzechy twoie/ w
panu Chriſtuſie ſą ſkárané MurzHist Gv; Abyś ſie też ty tákież
vcżył/ záwżdy prętkim być ná wſpomożenie káżdego vpádłego/ á
zá grzech skaránego vbogiego cżłowieká iego [Pana Boga]. Rej-
Pos 245v.

Wyrażenia: »od (Pana) Boga, od Pana, Boską ręką skaran(y)«
[szyk 13:6] (15:3:1): ktory poki Spierá niebył ża ſwe odprżyśiężęnié
od Boga ſkarán/ miáł był wolą do Rzymu ku Pápieżowi iachać
MurzHist V2v, B, F4v; GliczKsiąż C4v; Dawid prze tho ze lud
wſſyſtek policżyć kazał/ od Gad zgromiony/ od Bogá ſkarány Leop
2.Reg 24 arg; BielKron 110v, 296; RejPos 319v; RejZwierc 164;
CzechRozm 243; Abowiem á dla cżegoż inſzego Eli Offiárnik y z

ſynmi ſwemi był od Bogá ſkaran [divinitus plectitur]? ModrzBaz
10; ktory [Anteniusz] gdy o nim [o św. Janie Chryzostomie] zle z
ſzcżerey zazdrośći mowił: iáwnie ſkarány był od Bogá. SkarŻyw
86; A inni ktorzy Chrześćiány przenáſládowáli/ iáki był Gáleriuſz
towárzyſz moy: ktory iáwnie Boſką ręką ſkarány y w moc Perſom
dány ieſt: y inni tákże zle zginęli. SkarŻyw 306, 251 marg, 571, 573
marg; ZapKościer 1584/66v; GórnRozm G4; SkarKaz 44b.

»przez miłosierdzia skaran« (1): Gdyſz ſtrádny Franciſzek Spié-
ra/ tak cięſzko ieſt i przes wſzego miłośierdźiá ſkáránMurzHist B3v.

»śmiercią skarany« (1): ANANIASZ y z Sáphirą nagłą śmier-
ćią ſkaráni. WujNT Xxxxx.

Szeregi: »nawiedzony i skarany« (1): Ia Malgorzata wąsorska
[...] wyſznawam [...]; yſz ya bendąncz vlomną byalą glową w
lepoſzczy ot pána boga nawyedzoną y skaraną vbogą wdową [...]
ZapKościer 1584/66v.

»skarany i wygładzony« (1): Złym záś zá dobre oddawał Saul/
tákże y Abſálom Dawidowi: on dobrodźieiowi wielkiemu: á ten záś
oycu ſwemu właſnemu: dla cżego też obádwá znácżnie byli od
Bogá ſkaráni/ y wygłádzeni. CzechRozm 243.

Przen (2):
Wyrażenia: »od Boga skarany« (1): muśi Polſka Koroná od

Bogá ná gárdle być ſkarána. OrzQuin Z2.
»na gardle skarany« (1): OrzQuin Z2 cf »od Boga skarany«.
»za złości skarany« (1): Ach tá Winnicá ktorąś [Panie] ſam

przeniosł z Egypyu [...]. Zápalona ieſt tá Winnicá y wyćięta [...]:
Od oblicża twego ſłuſznie zá złośći ſkarána ArtKanc I17.

b. W stosunkach pomiędzy Bogiem a aniołami (1): A P an
widząc grzech Lucyperá y Aniołow iego: nie przepuśćił im/ áni im
dał cżáſu do pokáiánia: ále ſkoro zgrzeſzyli/ [...] wrzućił ie do
ćiemnośći piekielnych ná męki wiecżne. Y tak ſkaráni ſą/ iſz
wiecżnie powſtáć/ y nigdy dobrze cżynić/ y dobrego ſercá ku Bogu
mieć/ niemogą. SkarŻyw 258,

c.W stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi (1):
Szereg: »złajany albo skarany« (1): Dobrze ſię tedy z nimi

[młodzieńczykami] dzieie/ yeſliże złaiani ſromayą ſię/ albo ſkarani
ſtawayą ſię lepſzymi KwiatKsiąż B2v.

2. Utrapiony, znękany [czym] (2): corká [Piotra] iż byłá cudna/
nápierał ſie iey ieden pogánin. Piotr s. vprośił to v Bogá iż byłá
febrą ſkarána BielKron 142v; Pała Dárdanów páłac [...]. Pátrzy ná
to zwyciężcá/ z gniewu nie ochłódły [...]. Rownáiąc wielkość
Troiéy y moc/ z tákim czáſem/ Nie żal mu że był ſkaran ták długim
niewczáſem. GórnTroas 9.

3. Napomniany, skarcony [czym] (1):
Wyrażenie: »słowy skaran« (1): Repraehendi malo quam ver-

berari, Wolę być słowy skaran niźli bit.Mącz 318b.
Synonimy: 1. pokarany, ukarany; 2. strapiony, stresktany, udrę-

czony; 3. napomniany, ostrzeżony, przestrzeżony.
Cf NIESKARANY, SKARAĆ
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