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SZAFUNEK subst. m., ab 1512; auch szafunk ; ‘Verfügung,
Bewirtschaftung, Verteilung, Zuteilung, Aufsicht, Verwaltung; auch übertr.’
– ‘zarządzanie, gospodarowanie czymś, rozdawanie czegoś, zarząd; też
przen.’: 1512 ListRzeź w.14, Spxvi [słudzy] nad na��im Dobrem ��afunek
maią, iako sami chczą. ◦ 1549 RejKup ee7v, Spxvi Iako wy��edł �wych
[lege: z swych] Saffunkow Tak się mu��y �tawić [na sądzie bożem]. ◦ 1581
Szczerb.Sax. 451, L On ani miary, ani czasu, ani końca szafunkowi nie ma,
dobra swe nikczemnie rozprasza i utraca. ◦ 1596 VotSzl D4, Spxvi iż zá
złym márnotrawnym �záfunkiem wielkie zbiory vpadáią. ◦ 1649 StarKaz 530,
Sp17 komu więcey do do ��áfunku dano, więcey �ię te�̇ ráchowáć będ�́ie. ◦
1676 PisMów II 192, Sp17 Cie���̇e �ię [...] �karbem, ktorego w-oc�ach
w��ytkich Ichmośćiow WM. Pána ná do�̇ywotny ��áfunek powier�ono. ◦
(vor 1792) 1951 Kit.Opis 592 łaskami swymi, szafunkiem urzędów i starostw
ujmował tych wszystkich, którzy się do interesów publicznych zdatnymi być
widzieli. ◦ (†1796) 1859–1860 Narusz.Hist.I 185, Dor Chował przy boku
swoim dwunastu ludzi radnych dla szafunku sprawiedliwości. ◦ (†1812) 1862
Kołł.Pam.Zającz. 12, Dor Stanisław August miał w swoim szafunku roczny
dochód, przeszło siedm milionów wynoszący. ◦ 1907 Smolka Lubec.I 423,
Dor Wzgląd na rozważny szafunek grosza publicznego był punktem wyjścia
w planie ministra skarbu. ◦ [LBel.] 1946 Osm.Sprawy 45, Dor To, co
zdobywaliśmy dotąd, na skutek przeklętej słabości, rozrzutnym szafunkiem
krwi, musimy teraz zdobywać skondensowanym szafunkiem myśli mądrej,
roztropnej. – Spxvi, Tr, L, Swil, Sw, Dor (wych. z użycia). � Var:
szafunek subst. m., 1512 ListRzeź w.14, Spxvi – Spxvi, Tr, L, Swil, Sw,
Dor; szafunk subst. m., 1556–1557 Diar, Spxvi – Spxvi, Swil (daw.). �
Etym: 1) mhd. schaffunge subst. f., ‘Vermachung’, Lex. 2) nhd. Schaffung
subst. f., ‘Verwaltung, Bewirtschaftung’, Gri.
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