
100 POBITY POBLISKI 

doſtátku płodnoſći źiemie. BibRadz Thren 4/9; y pobite ſą w onym 
trzęśieniu źiemie śiedm tyśięcy imion ludzi WujNT Apoc 11/13. 

pobici od czego (1): A od tych trzech plag pobita ieſt trzecia 
część ludzi WujNT Apoc 9/18. 

pobici przez co (1): ſynowie [Hioba] przez vpad domu pobići 
BielKron 27v. 

pobici czym (3): Y pobići ſą [królowie amorejscy] grádem wiel-
kiem. BibRadz Ios 10 arg; WujNT Apoc 9/20; Piorunem ſtráſznym 
obrzymy pobite/ [...] Niech kto chce śpiewa SzarzRyt D2v. 

β. O śmierci zadanej lub zesłanej przez Boga (6): LubPs Yv 
marg; Y będą dnia onego od Páná pobici od iednego końca ziemie 
áz do drugiego BibRadz Ier 25/33; RejAp 129v; Ludzie co na 
przednieyſzy/ ludźie znakomici We wſzytkim Izráhelu nagle ſą po
bici. KochPs 116; Iednák czternaście tysięcy ludzi y śiedm ſet 
w gniewie Boſkim pobići ſą. SkarŻyw 493. 

pobici czym (1): Ale y procż tego/ iednym duchem mogli być 
pobići [poterant occidi] przeſládowánie ćierpiąc od ſámych vcżyn-
kow ſwoich/ y mogli być rozmiotáni przez duchá mocy twoiey. 
Leop Sap 11/21. 

b. O zwierzętach (11): WróbŻołt 17; Dawamy wam mocno ná 
przykazánie/ áby wſzelki z was nam zgotował skor/ zwierząt pobi
tych [animalium mortuorum] dobrze oprawnych tyſiąc HistAl E7, 
G8; BibRadz Matth 22/4; Mącz 282c; RejPos 238, 240v marg; 
Otom obiad moy nágotował: woły moie y karmne rzeczy ſą pobi
te/ y wſzytko gotowo WujNT Matth 22/4. 

Wyrażenie: »pobite na ofiarę« [szyk 1:1] (2): Mącz 494c; To 
ſpráwiwſzy onego bydłá ná ofiárę pobitego mięſá/ y ptaki wárzą/ 
pieką y ſmáżą/ á ſiadſzy zá ſtoł iedzą StryjKron 160. 

Szereg: »pobite a pomordowane« (1): iż ná to powołanie iego 
wołowie iego/ y ptactwo domowe iego/ pobithe á pomordowane 
ieſt. RejPos 240v. 

2. Zwyciężony, pokonany (5): Drudzy záś [Turcy] ktorzy do 
Wołoch vciekli od Stephaná Woiewody Wołoſkiego/ [...] pobici ſą 
Roku 1499. StryjKron 677. 

Szeregi: »pogromiony i pobity« (1): A ták ty dwie woyſká 
Moſkiewſkie wielkie [...] dziwną mocą Bożą y dzielnością Litewſką 
były roſpruſzone/ á drugie ná głowę pogromione y pobite Stryj
Kron 772. 

»porażony i pobity« (1): ále y tę [ziemię węgierską] téż ná 
głowę porażoną y pobitą przed oczymá ſwémi ná pował widźiſz. 
OrzJan 85. 

»przemożony i pobity« (1): Sláchtá Mázowiecka zebráli ſię 
z chłopſtwem we wśi Długoſiedli/ y tám ſmiele ná Litwę y Ruſſaki 
vderzyli/ ále gdy ſię mężnie potykáli [...]/ od wielkości ſą przemoże-
ni y pobići. StryjKron 335. 

Przen [czym] (1): Turcy śmiele, Nie mnieyſze ſzkody w Polſcze 
poczynili: Morzem pobići wnetze ſzyk zmylili. KlonKr F. 

3. [Którego dach pokryty jest gontami, dachówką: Item, kościo
ły pobite, cmentarze ogrodzone, ławki porządzone aby były Akta-
Synod III 198. 

Wyrażenie: »guntami pobity«: Dach guntami pobity Lustr-
Płock 166.] 

4. [Obity, wyłożony czymś: [w inwentarzu siodlarza:] 3 siodła 
pobite, gotowe; 15 siodeł niepobitych, gotowych InwMieszcz 1568 
nr l44.] 

Synonimy: 1. pogromiony, pomordowany; 2. poborzony, poko
nany, porażony, zwyciężony. 

Cf [NIEPOBITY] (Errata), POBIĆ 
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POBLADNĄĆ (3) vb pf 
pobladnąć (3), [poblednąć]. 
o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w po- oraz blednąć). 
praet 2 sg f -ś pobladła (1). ◊ 3 sg m poblådł (1). ◊ 3 pl [m 

pers pobledli, poblednęli]. subst pobladły (1). 

Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.: pobladnąć. 
Stać się bladym; pallere PolAnt (3): Niech ſie ſercze vpokoi [...] 

Bos iſcie barzo pobladła Strzeż abis w niemocz nie wpadła RejJóz 
F8v; BibRadz Ier 30/6; [Puściliśmy sie na okrutne wały, Które 
okrętem i nami miotały, [...] Jedni pożółkli, a drudzy pobledli 
OtwinErot 21; Przed ktorym [Radziwilem] y Kniaź Wielki/ z ſynmi 
poblednęli/ Vćiekaiąc RymszaDeket 65]. 

Zwrot: »jako płótno pobladnąć« (1): Dziwuie ſie młodzyeniec/ 
á on theż nieborak [oracz]/ Práwie ſie ſtoiąc zumiał iáko płotno 
pobladł. RejWiz 125v. 

Synonim: zbieleć. 
Formacje współrdzenne cf BLEDNĄĆ. 
Cf [POBLADNIENIE] 
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[POBLADNIENIE sb n 
A sg pobladnienié. 
Sł stp, Cn, Linde brak. 
Bladość, zblednięcie: CErą żádną/ zwodnienié/ pobládnienié/ 

á oſłábienié ćiáłá názywamy/ co Grékowie cachexią álbo cacochi-
mią OczkoPrzymiot 396. 

Synonim: bladość. 
Cf POBLADNĄĆ, [POBLEDNIEĆ]] 
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[POBLEDNĄĆ] cf POBLADNĄĆ 

[POBLEDNIEĆ vb pf 
3 pl subst a. m pers plusq były poblednieli. 
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu. 
Stać się bladym; przen: A ná ten cżás do Rudnik/ ślachtá 

y Panowie/ Ziácháli ſie ze wſzech ſtron/ ku ſpolney rozmowie. 
Rádząc/ znieprzyiaćielem coby cżynie mieli/ Bo bez głowy iuſz 
cżłonki/ były poblednieli RymszaDeket 4. 

Formacje współrdzenne cf BLEDNĄĆ (Errata). 
Cf POBLADNIENIE] 
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POBLISKI (7) ai 
-z- (5), -ſ- (2). 
o jasne. 
comp poblisszy (2). 
sg m G pobliski(e)go (1). ◊ L pobliskim (1). ◊ pl N subst 

pobliskié, poblisszé (2). ◊ A m pers poblisszé (1). subst pobliski(e) 
(2). 

Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w. 
1. Rychły, nadchodzący, mający wkrótce nastąpić (4): 

Wſzákże/ ábym czáſu ták poblizkiego niebeśpieczeńſtwá nie był 
proznuiącym/ [...] tedy [...] vmyśliłem [...] to zdánie ſwe w pośrzo-
dek bráćiey ſwey podáć. VotSzl B4, A2, B. 

Szereg: »nalegający i pobliski« (1): Trzebá żebychmy pilnie 
Páná Bogá/ o miłośierne wſpomożenie/ y łáſkáwą obronę w ták 
nálegáiącym y poblizkim niebeśpieczeńſtwie prośili. VotSzl Bv. 

2. Związany bliskim pokrewieństwem (2): A dźieći [zabójcy] 
ná ſpadek nie ſucceduią: [...] ále poblizſzé [zabitego] ſucceduią. 
SarnStat 587. 

Wyrażenie: »krewny poblisszy« (1): A dźieći tákowégo od 
wſzelákiégo ſpadku dóbr/ tego który zábił/ máią bydź oddaleni/ 
któré dobrá máią przypáźdź ná krewné poblizſzé zabitégo Sarn
Stat 1172. 

3. Podobny, zbliżony, mający z czymś coś wspólnego (1): 
Wyrażenie: »sobie pobliski« (1): PVPILLI, PVERI, ORPHA-

NI. Té trzy Tytuły ſą ſobie pobliſkié SarnStat 596. 
Synonimy: 1. nadchodzący, niedaleki, prędki, rychły; 3. podobny. 
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