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LAGIER I subst. m., ab 1535; auch łagier. 1) ‘Weinstein, Bodensatz,
der sich bei der Gärung von Wein bildet und ablagert’ – ‘osad tworzący się
w beczce przy fermentacji wina’: 1535 GlabGad H, Spxvi takie [wino]
richley [...] �kwa�nieie iż lagier ktori ie�t fundument [!] winny á iakoby
korzeń iego iuż �ie od niego oddzieli. ◦ 1571 Cresc 344, Spxvi Powiádáią
też / gdyby wino �tało długo ná pierw�zym lagrze (álbo ná drożdżach
popol�ku) tedy gdy ćiepło przydźie ták śię wino z nim złącży á �máku iego
nábędźie. ◦ (†1573) 1595 UrzędowHerb 421a, Spxvi KAmien y łagier
winny / nie ie�t przez �wéy mocy wielkiéy w lékár�twách. ◦ (1614) 1950
Potański Wódka, Badecki I 21 〚czart〛 Z drożdży ostatnich piwnych, lub
z lagru winnego / Gorzałkę tę wyprażył z garca miedzianego. ◦ 1647 Lib.
Hor. 37, L Piianice, co cudze beczki z lagrem wytrząsaią. ◦ (1688)
1916–1918 Pot.Moralia II 30 Najlepsze z wierzchu wino, dalej wiatrem trąci,
jeśli nie w pełni stoi; nad lagrem się mąci. ◦ 1694 Kulig.Her. 174, L
Światum wino dał, Bogu zaś lagier daruię, Moszcz światum oddał zgodny,
Bogu fuz oddaię, Światum poświęcił kokosz, Bogu zgniłe iaie. ◦ 1801–1805
N.Pam. 5 173, L Wino przedtym mętne, �taie się klarowne, w ten czas
tworzy się piérwszy pokład, zwany lagier. ◦ [LBel.] (1853–1855) 1900 Kaczk.
Mąż 36, Dor Kiedy był w dobrym humorze, garniec lagru winnego zjadał za
szczęśliwy sukces konfederacji. – (Sła), Spxvi, Cn, Tr, L, Swil, Sw,
Lsp, Dor (daw.). 2) ‘Heringslake’ – ‘roztwór solny, w którym przechowuje
się śledzie’: (1703) 1767 Comp.Med., L Lagier śledziowy. ◦ 1716 PromMed
35, Sp17 gdźie bárdzo bol dokucza [...] weźmi Lagru śledźiowego, zgrzey
maczay chu�ty y okładay ciepło. – L, Sw, Lsp, Dor (daw.). 3) ‘Sperma’ –
‘sperma’: Sw (rub.), Dor (wulg.). � Var: lagier subst. m. – (Sła), Spxvi,
Cn, Tr, L, Swil, Sw, Lsp, Dor; łagier subst. m., (†1573) 1595
UrzędowHerb 421a, Spxvi – (Sła), Spxvi. � Etym: nhd. Lager subst. n.,
‘Bodensatz eines Getränkes, Weinstein’, Gri, nur für Inh. 1. � Konk:
drożdże subst. plt., bel. seit ca.1400, Stp, zuerst geb. Mącz, nur für Inh. 1;
fuz subst. m., bel. seit 1529, Spxvi, zuerst geb. L, nur für Inh. 1; lak subst.
m., bel. seit 1472, Stp, zuerst geb. Cn, nur für Inh. 2; podlewa subst. f.,
bel. seit 1595, L, zuerst geb. L, nur für Inh. 2; rosół subst. m., bel. seit
1472, Stp, zuerst geb. Mącz, nur für Inh. 2; winian subst. m., bel. seit
1948, Dor, zuerst geb. Swil, nur für Inh. 1. ↑wajnsztyn. � Der: lagrowy
adj., 1535 GlabGad H2v, Spxvi z ktorą [słodkością] też tam wchodzi
plugawo�ć lagrowa ktora żyły zatikaiąc rozmaite niemoczi cżyni. Zuerst geb.
L, nur für Inh. 1; lagrować v. imp., zuerst geb. Sw, nur für Inh. 1. ❖ Die
Übertragung von Inhalt 1 auf Inhalt 2 und anschließend auf 3 hat wohl mit
dem äußerlichen Aussehen des Bodensatzes zu tun.
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