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FRYZ subst. m., ab 1564; auch frez ; ‘Pferdeart; schweres großes Pferd aus
dem Norden Deutschlands (Friesland)’ – ‘rasa koni; duży, ciężki koń z z
Fryzji w północnych Niemczech’: 1564 Prot D2, Spxvi Gdźie �łu�zney
trwogi niemá�z / gdźie dáleko guzy / Tám każe�z ná �wym Freźie iáko ná
trzy Tuzy. ◦ 1582 StryjKron 390, Spxvi iednego cża�u Krolowi J.M.
przywiedziono było z Niemiec niemáło pięknych frezow wronych. ◦ (1603)
1647 Hipp. 30, L Niemcy we trzech latach na frezie kłusać poczynają. ◦
(1605) 1860 Zbylit.Schadzka 35 Nie chowałby on 〚...〛 wronczuga skocznego,
Wolałby parę fryzów, lub wołu tłustego. ◦ (1674) 1859 Kochowski Fraszki
234 Z nim krnąbrny Anhalt 〚...〛 Ko�mátonogim hárcuie na Fryźie. ◦ (1691)
1907 Pot.Ogr.Fr.1 186 A moj frez, żeby przestał lepszych od klacz straszyć,
Nic nad to słuszniejszego, jak go owałaszyć. ◦ (1690–1695) Mitte 18.Jh.
SłPas 149r Siedziałem też na takiem [sc. koniu], ktoremu kałmuckie
y Astrachanskie Uciekać Nieumiały... Pewnie by się był Niemieckiem
Fryzom y powąchać Niedał. ◦ 1765–1784 Mon.76 472, L Upominek iak
zmudzinek, iak fryz oracya. ◦ (vor 1792) 1951 Kit.Opis 370 Gwardyja konna
dlatego króla dalej nie konwojowała jak o ćwierć mili, że miała ciężkie
konie, pospolicie fryzami zwane. ◦ 1817 Zima 3-4, Sjam Już bruk ziębiącą
obleczony szatą, / Od stalnej Fryzów nie krzesany stopy. ◦ (1858) 1900
Kaczk.Anunc.I 166, Dor Jechał on na fryzie ogromnym, a za nim na
takichże samych koniach dwóch służbowych dragonów. – Spxvi, Cn, Tr, L,
Swil (prze.), Sw, Lsp, Dor (zootechn.). � Var: frez subst. m., 1564 Prot
D2, Spxvi ◦ [LBel.] 1776 Dudz, May – Spxvi, Cn, Tr, L, Swil, Sw
(stp.); fryz subst. m., (1605) 1860 Zbylit.Schadzka 35 – L, Swil, Sw, Lsp,
Dor. � Etym: nhd. Friese subst. m., ‘eine Pferderasse’, Gri. � Hom: fryz
subst. m., ‘Streifen zur Verzierung, v.a. an Gebäuden’, bel. seit vor 1807, L,
zuerst geb. L; fryz subst. m., ‘grober Stoff’, zuerst geb. Dor. � Der:
frezysko subst. n., [hapax] (1603) 1647 Hipp. 44, L, zuerst geb. L; fryzowaty
adj., [hapax] 1694 SobTDzien 8v, Sp17; fryzysko subst. n., zuerst geb. L.
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