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WPROWADZENIE 

PO TRZEBA NO WEJ HI STOR II NA ZWISK POL SKICH –
 
PRO BLEM ATY KA POWOJENNYCH BA DAÑ NAD NA ZWIS KAMI
 

Ksi¹¿ka ta jest pierwsz¹ histori¹ na zwisk pol skich, któ ra ukaz uje siê po 2. woj nie 
œwiatowej. Tom pierwszy obejmuje œredn iow iecze, czy li okres od XII do koñca 
XV w. zwany te¿ sta rop olsk im, tom dru gi – okres od wieku XVI do koñ ca Pol ski nie
podl eg³ej, tj. do roku 1794. 

Po trzeba no wego oprac owa nia hi stor ii na zwisk pol skich ist nia³a od daw na. Je dyna 
po zyc ja, która sta ra siê obj¹æ ca³oœc iowo problematykê na zwisk wystêpuj¹cych na zie 
miach pol skich to wy dana w r. 1927 we Lwo wie, a wiêc przed wy buc hem 2. woj ny 
œwia towej, ksi¹¿ka et nografa i socjologa Jana Sta nis³awa Bystronia Na zwis ka pol skie. 
Dru gie wydan ie ukaza³o siê w 1936 r. Choc ia¿ za wiera ona wie le cen nych, nie kiedy in 
tui cyjnych, lecz s³usznych spostrze¿eñ, dzi siaj ju¿ nie wystarc za. Pi sana przez nie-ling
wistê, nie ogarn ia wszyst kich typów na zwisk w ich bogact wie form, nie za wiera analizy 
jêzy kow ej na zwisk, nie przy tac za zapi sów na zwisk ze Ÿr óde³ hi stor yczny ch, nie 
ukazuje te¿ roz woju na zwisk systematycz nie po przez stu lec ia, zw³asz cza klu czow ych 
dla ich po wstan ia pr ocesów ta kich, jak dzie dzic zenie na zwis ka ojca przez dzie ci, czy 
przej mow ania na zwis ka mê¿a przez ¿onê. Dawa³ siê odczuæ brak no wej i nowoc zesn ej 
hi stor ii na zwisk pol skich, opart ej na no wych ba dan iach ma ter ia³owych, przedsta
wiaj¹cej kszta³towan ie siê na zwisk w po wi¹ zaniu z prze mian ami za chodz¹cymi w spo 
³e czeñstwie i pa ñstwie oraz wy dar zeni ami po lit yczny mi tam tej epoki. 

Oprac owa nia po woj enne to ksi¹¿ki i artyku³y zaj muj¹ce siê w wiêkszo œci na zwis 
kami ok reœl onego re gionu, ok reœl onej gru py spo³ecz nej, albo nazwi skami okreœlo 
nego typu jêzykowego. Mówi¹ one za zwyc zaj o budo wie jê zyko wej na zwisk, nie
kiedy przytac zaj¹ przyk³ady dzie dzic zenia na zwisk lub od wrotnie, przyk³ady na 
zmiennoœæ na zwisk. Nale¿¹ tu prace S. Ro sponda (1960 – ksi¹¿ka) o na zwis kach 
Œl¹za ków, S. Recz ka (1966) o na zwis kach miesz czan rze szows kich, J. M¹czyñskie 
go (1970 – ksi¹¿ka) o na zwis kach ³odzian, M. Kamiñskiej (1971) o nazwis kach 
ch³opskich w wieluñskiem, H. Bor ka i U. Szumskiej (1976 – ksi¹¿ka) o na zwis kach 
mi eszk añców By tom ia, Z. Ko wal ik-Ka lety (1981 – ksi¹¿ka) o na zwis kach zakoñ 
czonych sufi ksem -ski utwor zony ch od nazw miejscowo œci do koñca XV w., S. Gali 
o na zwach osob owy ch zako ñcz onych su fiks ami z pod staw owym -l-/-³- (1985 – 
ksi¹¿ka), E. Kli siewicza (1985) o na zwis kach w pa raf ii Rudawa k. Kra kowa, J. Bu 
baka (1986 – ksi¹¿ka) o na zwis kach miesz czan i ch³opów z mia sta S¹ cza w po³ud 
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niowej Pol sce, T. Sku liny (1989) o na zwis kach mieszczañ skich i ch³opskich w Wiel-
kop olsce i ar tyku³ T. Sku liny (1988) o for macjach ma ryt oni mic znych, A. Cie œlikowej 
(1990 – ksi¹¿ka) o starop olsk ich od apelatywnych na zwach oso bo wych ró wnych wy -
razom po spol itym (1990 – ksi¹¿ka), K. Ry muta o nazwis kach Po laków (1991 – 
ksi¹¿ka), E. Wol nicz-Paw³ow skiej i W. Szu lowskiej o an trop oni mii pol skiej na kre-
sach po³udniowo-wschod nich (1998 – ksi¹¿ka), Z. Kale ty o wartoœciach i antywar -
toœciach od zwierc iedl onych w sta rop olsk ich od apelatywnych na zwach osób (2003), 
by wymieniæ niektóre wa ¿niejsze pozycje. 

Wœ ród now szych opr acowañ zna laz³o siê stu dium por ównawcze, któ re przed staw ia 
ewolu cjê na zwisk s³ow iañskich, w tym polskich, od ich po cz¹tków do cza sów nowo -
¿ytnych (dla Pol ski do koñ ca XVIII w.). Jest to ksi¹¿ka Z. Ka lety pt. Ewol ucja na zwisk 
s³ow iañskich (1991) obejm uj¹ca Cze chy, Pol skê, Cho rwacjê, Ser biê wraz z Boœ ni¹,
Mac edoniê i Bu³gar iê oraz Ruœ, póŸ niej Ros jê. Zosta³a w niej za stos owa na nowa meto -
do logia badañ nad nazwis kami, kt óra po zwoli³a wy dzieliæ piêæ et apów ich ewol ucji 
oraz uka zaæ zwi¹zek do min acji ty pów jê zyk owy ch na zwisk w po szczególnych kra jach 
s³owiañ skich ze zja wis kami spo³ecz no-po lit yczny mi, przede wszyst kim z or gan iza cj¹ 
¿ycia spo³ecz nego, sta tus em spo³ecz nym cz³owieka i uzna wanymi warto œciami. 

Sze roki aspekt kul tur owy roz woju i funk cjon owa nia na zwisk pol skich zaprezen -
to wany zo sta³ w ksi¹¿ce Z. Ka lety pt. Na zwis ko w kul tur ze pol skiej (1998). Opr ócz 
jêzy kowej cha rakt ery sty ki kil ku typ ów na zwisk przed stawi³a w niej au torka trzy 
pod staw owe zja wis ka naz wis kotwórcze, któ re wy kreo wa³y na zwis ko zwy czaj owe, 
tj. funkcjo nu j¹ce jak na zwis ko, ch ocia¿ nie ob jête przepis ami prawnymi, gdy¿ te 
w cza sach histo rycz nych jesz cze nie istnia³y. By³y to: 1) dzie dzic zenie na zwis ka ojca 
przez dzie ci, 2) obejm owa nie wspól nym na zwis kiem ge ner acji, tj. bra ci i sióstr oraz 
ro dziny (rodu) – nazwis ko wy stêp uj¹ce w liczbie mno giej, 3) przej mow anie na zwis -
ka mê¿a przez ¿onê. W omaw ianej ksi¹¿ce prze prow adz ona zosta³a analiza selek tyw -
nie wy bran ego ma ter ia³u nazewn iczego z XII–XV w. w ob rêbie wszyst kich ty pów 
na zwisk dla wy kaz ania, kie dy w Pol sce roz pocz¹³ siê pro ces po wstaw ania na zwis ka 
zwy czaj owe go. In nymi s³owy, od kie dy za znac zy³a siê ten denc ja do dzie dzic zenia 
na zwis ka ojca przez dzie ci oraz obej mowania nim ca³ej ge ner acji i ¿ony, w obrêb ie 
trzech warstw spo³ecz nych: szlachty, mieszc zañstwa i ch³opów. 

Au torka pr zyjê³a, ¿e o ist nien iu na zwis ka zwy czaj owe go œwi adczy³o to, czy spo sób 
u¿y wania na zwis ka po siad aj¹cego wy mien ione ce chy, uzna wany by³ za po wszechn ie 
obo wi¹zuj¹cy i zgod ny z tra dycj¹, któ ra odgry wa³a rolê nie pis ane go pra wa. Dow odów 
na uznaw anie ta kiego u¿ ywan ia na zwis ka za po wszechn ie obo wi¹zuj¹ce szu ka³a autor -
ka w histor ii obycza jów pol skich i w sfe rze ak sjol ogicznej, tj. zwi¹za nej z ludz kimi war -
toœ ciami (Kaleta 1995, 1998 – do tych po zyc ji odwo³uje siê au torka w ni niejszej ksi¹¿ce). 

Od pewnego cza su trwa³y pra ce nad dwo ma mo nog rafiami po djê tymi z myœl¹ 
o pierwszym to mie Hi stor ii na zwisk pol skich, które mia³y dostar czyæ wie dzy na te mat 
ty pów na zwisk nie oprac owa nych lub oprac owa nych nie komp letnie. Mowa tu o mono -
grafii na te mat staro polskich na zwisk odi mienn ych au tors twa B. Ra szews kiej-¯urek 
(w dru ku) oraz mo nog rafii o sta rop olsk ich prze zwis kach i przydom kach utwor zony ch 
od wy razów pospolitych au tors twa Z. Ko walik-Kalety (w dru ku). 
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W Hi stor ii na zwisk pol skich, tom I zar ówno ba dan ia nad jê zyk ow¹ struk tur¹ na-
zwisk, jak i nad pro ces ami naz wis kot wórczymi zo sta³y po szer zone i po g³êb ione. Prze-
prow adz ono je bo wiem na ca³ym ma ter iale na zewn icz ym za war tym w do kum enta ch 
dru kow any ch z XII–XV w., znaj duj¹cym siê w S³ow niku sta rop olsk ich nazw osob owy ch 
pod red. W. Ta szyck iego (SSNO), ogran iczaj¹c jego zasób tyl ko w kil ku przy padk ach. 
No wej analizy wymaga³a struktura jêzyk owa wie lu typ ów na zwisk, o czym ni ¿ej. 

Prze prow adz one ba dan ia po zwoli³y na sz czegó³owe przed staw ienie bu dowy jê -
zyk owej wszyst kich typów na zwisk i pr zeœledzenie pr zynale¿noœci spo³ecz nej ich 
no sic ieli, na przed staw ienie chro nol ogii po jaw ienia siê po szc zegó lnych ty pów naz -
wisk w Pol sce oraz jêzykowego roz woju nazwisk pol skich od mo mentu pojawienia 
siê pierwszego do kumentu za wier aj¹cego osob owe nazwy w³asne, tj. od 1. po³owy 
XII w. do koñca XV w., wresz cie na wska zan ie i zba dan ie in nych jesz cze oznak 
kszta³to wan ia siê funk cji na zwis kowej, ni¿ wy mien ione wy ¿ej, jak obejm owa nie 
wspólnym na zwis kiem cz³on ków na jbli ¿szej ro dziny (ojca, mat ki i dziec ka) i cz³on -
ków dalszej ro dziny (wu jów, bratan ków i in.), dziedziczenie nazwiska przez trzy po -
kol enia i po jaw ienie siê ws pól nego na zwis ka ma³¿o nków w licz bie mno giej. 

Jak wi daæ, aby mog³a po wstaæ nowa i no woc zesna hi stor ia nazwisk pol skich po -
trzebne by³o wy prac owa nie no wej, kom pleks owej me tody badaw czej, kt óra wi¹za³a 
ana lizê lin gwistyczn¹ z kul tur ow¹ w szerok im ro zumieniu tego s³owa. Po zwoli³o to na 
nowe przed staw ienie na zwisk pol skich. 

W tym miej scu prag nê podz iêkowaæ re cenzentom ksi¹¿ki, panom pro fesorom Ka -
rol owi Zierhoffe rowi i W³adys³awowi Lu bas iowi za dobr¹ jej ocenê i wa ¿ne uwagi 
szcz egó³owe. 

CEL, METODA I ZAKRES OPRAC OWA NIA. 
TYPY JÊZYK OWE NA ZWISK I ZJA WISK NAZ WISKOTWÓRCZYCH 

Ce lem pierw szego tomu Hi stor ii na zwisk pol skich jest ukaz anie ewol ucji na zwisk 
pol skich jako od zwierc iedl enia roz woju spo³ecz eñs twa i pañ stwa, z uwz glê dnieniem 
szerok iego t³a hi stor yczno-spo³ecz nego w okres ie od XII do koñca XV w. In nymi s³o -
wy: ukaz anie, jak powstawa³y i jak by³y u¿ ywane na zwis ka pol skie, a zw³asz cza, w jaki
spo sób na ich formê jêz ykow¹, Ÿród³a lek syk alne i zakres za stosowa nia ró¿nych ty pów 
na zwisk do ident yfi kac ji przed staw ici eli ró¿ny ch klas spo³ecz nych, wp³ywa³y zja wis ka 
z ¿yc ia i ewolucji spo³ecze ñst wa polskiego, roz wój pañ stwa, zwyczaje i tra dyc ja ro -
dzinna oraz kszta³tuj¹cy siê sys tem war toœci i wzo ry obyczaj owe. 

 W ksi¹¿ce wydziel ono sz eœæ wymien ionych ni¿ej typów na zwisk i przeprowa -
dzono ich ch arakterystykê pod k¹tem bu dowy jê zyk owej oraz mechaniz mów ich po -
wstan ia. Wy odrêb nione typy na zwisk to: 
1. Na zwis ka od miejs cowe (utwor zone od nazw miejs cowo œci, równe na zwom miej -

scow ym, od miejs cowym wy ra¿en iom przy imk owym i na zwom miesz kañców). 
2. Na zwis ka pa tron imi czne (utwor zone od na zwis ka lub imien ia ojca na oznac zenie 

syna). 
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3. Na zwis ka oda pel aty wne (rów ne wy raz om po spol itym lub od nich utwo rzone). 
4. Na zwis ka odi mienne (rów ne imion om chrzestnym pe³nym lub for mom od nich 

utwor zonym). 
5. Na zwis ka odet niczne (utwor zone od nazw et niczn ych). 
6. Na zwis ka ob cego po chod zenia (g³ów nie nie mieck ie). 

Prze prow adz ona zo sta³a cha rakt ery sty ka bu dowy jê zyk owej wszyst kich typów 
na zwisk z poda niem ich zna czen ia ge net yczne go, tj. ta kiego, ja kie mia³y one w chwi -
li po wstan ia. Ni ektóre z wy mien iony ch ty pów na zwisk nie by³y dot¹d opra cowane 
lub by³y oprac owa ne w nie wielk im za kres ie i wymaga³y przeprowa dzenia ca³oœ cio -
wej anal izy jêzy kow ej i socjo lingwistycz nej. By³y to: na zwis ka oda pel aty wne utwo -
rzone od wyr azów po spol ity ch, pa tron imi czne, odet niczne i ob cego po chod zenia. 
Cha rakt ery sty ka jêz ykowa na zwisk od miejs cowy ch i odimien nych oraz odapelatyw -
nych równych wyra zom po spolitym oparta zosta³a na wczeœniej szych, a ta k¿e no-
wych, mo nog rafi ach i ksi¹¿ kach, kt óry ch wnio ski zo sta³y tu przed staw ione w ob -
szern ym wy bor ze (por. Kaleta 1981, 1998, Kowa lik-Kaleta w dru ku, Cieœlikowa 
1990, Raszewska-¯u rek w dru ku). Zakres no wych ba dañ, przyk³ad owo nad nazwis -
kami odapela tywnymi, utworzo nymi od wy razów po spol ity ch, obejmuje ich nowy 
po dzia³ ze wz glêdu nah pier wotne, tj. ge net yczne zna czen ie. Anal izie pod dano roz -
mai toœæ form na zwisk oda pel aty wnych utwor zony ch przez do dan ie ró ¿ny ch su fik -
sów (pr zyr ostków) do rz ecz owników po spol ity ch, pr zymi otn ików i czasowni ków. 
Przez porównanie sta ropolskich na zwisk odapelatyw nych z ca³ym za sob em staro -
polskich rze czo wnik ów po spol ity ch przed staw iony ch w pra cy pt. S³owotwór stwo 
doby sta rop olsk iej. Przegl¹d formac ji rze czown iko wych, pod red. K. Klesz czow ej 
(Kl) uda³o siê wy odrêbniæ te formy na zwisk, kt óre nie zo sta³y po œwiadczone jako
wy razy po spol ite w st arop ols zczyŸnie. Anal iza s³ow nik owa po kaza³a, ¿e nie wy stê -
powa³y one ta k¿e w w. XVI, ani w pó Ÿni ejszym okres ie. Oznac za to, ¿e w do bie sta -
rop olsk iej stworzono z ist niej¹cych rdze ni i sufi ksów, spe cjalne wy razy, kt óre 
s³u¿y³y wy³¹cznie do cha rakt ery zow ania i oceny in dyw idu aln ych jed nos tek i jedno -
czeœ nie do ich na zwan ia w celu identyfikacji (Ko wal ik-Ka leta w dru ku). Wiado moœ -
ci te sta nowi¹ nowy wk³ad w do tychc zasow¹ wi edzê na te mat sta ropolskich na zwisk 
utwor zony ch od wyraz ów po spol ity ch, kt óre funk cjon uj¹ w wiêk szoœ ci do dziœ. 

Wszyst kie typy na zwisk s¹ bo gato udok ume ntow ane oryg ina lnymi za pis ami
Ÿród³owymi z doku mentów hi stor yczny ch wraz z kon tekstem, któ ry po zwoli³ w wie lu 
wy padk ach ws kazaæ na przyna le¿noœæ osoby do war stwy spo³ecznej. Obj aœniony zo sta³ 
Ÿród³os³ów nazwisk na pod staw ie s³owni ków i opr acowañ na ukow ych, w któ rych od -
nal ezi ono pod stawy lek syk alne omaw iany ch na zwisk. Dla na zwisk od miejs cowy ch 
by³y to hi stor yczne s³ow niki geo graf iczne i mo nog rafi czne oprac owa nia do tycz¹ce 
nazw miej scow ych z posz czeg ólnych regi onów, tak¿e oprac owa nia na ukowe doty cz¹ce 
tego typu na zwisk, dla na zwisk utwor zony ch od nazw etniczn ych – bo gaty wa chlarz
Ÿró de³ i oprac owa nia naukowe do tycz¹ce daw nych nazw grup et niczn ych i lu dzi do nich 
na le¿¹cych, dla na zwisk pa tron imi cznych oprac owa nia mo nog rafi czne do tycz¹ce 
imion starop olsk ich i chrzeœcijañ skich, któ re sta nowi³y pod stawy znacz nej czêœci patro -
nimików, dla na zwisk oda pel aty wnych – s³ow niki hi stor yczne jê zyka pol skiego, s³ow-
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nik pras³o wiañski, nie kiedy s³ow niki etym olo gic zne i gwa rowe oraz oprac owa nia, dla 
na zwisk odi mienn ych oprac owa nia mo nog rafi czne do tycz¹ce imion sta rop olsk ich 
i chrze œcijañskich, dla na zwisk ob cych, g³ównie pocho dze nia niemieck iego – s³ow niki 
i oprac owa nia mo nog rafi czne do tycz¹ce nazw nie mieck ich. Szc zegó³owe dane za wiera 
bi bliog rafia. 

Wyniki tych ba dañ ze brane zo sta³y w cz êœci drugiej pierw szego tomu Hi stor ii na -
zwisk pol skich, pt. S³ow nik naj stars zych na zwisk pol skich – pocho dzenie jêz ykowe na -
zwisk om ówionych w Hi storii na zwisk pol skich, tom I. 

W Pol sce œre dniowiecznej wyst¹pi³o spo³ecz ne zró¿nicowanie na zwisk, tj. 
prze waga pewnych typ ów na zwisk wœ ród szlach ty, a in nych wœ ród miesz czan 
i ch³o pów. Ukaza³y to ba dan ia so cjol ingw isty czne, kt óre sta ra³y siê okre œliæ, jeœ li 
to by³o mo¿li we, prz ynale¿noœæ spo³eczn¹ no sicieli poszczególnych na zwisk na -
le¿¹cych do okre œlo nego typu jê zykowego. W ksi¹¿ce przed staw ione zo sta³o po -
wsta wanie spo³ecz nego zró ¿ni cowania na zwisk, jego chro nol ogia, sta tys tyka 
i geo grafia, na tle sto sunk ów spo³ecznych. 

Ukaz ano nast êpn ie kszta³to wan ie siê na zwis ka zwy czaj owe go. Prz eœle dzo ne i udo-
kumentowane zo sta³y za pis ami Ÿród³owymi w obrêbie wszyst kich typów nazwisk na -
stêpuj¹ce zja wis ka naw isk otwórcze: 
1) dzie dzic zenie na zwis ka ojca przez dzie ci (poœw iadczone nie kiedy za poœrednic -

twem na zwis ka mat ki prz ejêtego od mê¿a), obejm owa nie wspól nym na zwis kiem 
cz³on ków na jbli ¿szej ro dziny (oj ciec, mat ka, dzie ci), wspó lne na zwis ko ma³¿on -
ków wy stêp uj¹ce w liczbie mno giej; 

2) obejm owa nie wspól nym na zwis kiem ca³ej ge ner acji, tj. bra ci i ewentu alnie sióstr 
– na zwis ko wy stêp owa³o w licz bie mno giej; 

3) przej mow anie na zwis ka mê¿a przez ¿onê; 
4) obejm owa nie wspól nym na zwis kiem dal szych krew nych; 
5) utrata ge net yczne go zna czen ia fi liac yjne go (‘ojc iec < syn’) patronimi ków jako 

prze jaw na byw ania funk cji na zwis ka (w kon front acji z po œwiadczeniem zacho -
wania tego zna czen ia) – chro nologia i dane sta tys tyczne. 
W ksi¹¿ce ukaz any te¿ zo sta³ kul tur owo-praw ny i ak sjol ogi czny aspekt na-

zwis ka. Na zwis ko bêd¹c nazw¹ jed nostki sta nowi¹cej cz³on ro dziny, sta³o siê war -
toœci¹ kul tur ow¹. Zac zê³o bo wiem fu nkcjonowaæ w XV w. jako in styt ucja pra wa 
zwy czaj owe go, przy najmn iej wœród szlach ty. Pra wo zaœ jest zdo bycz¹ kul tury. 
Jego po wstan ie mia³o nie tyl ko mo tyw acje spo³ecz no-de mog rafi czne, ale ta k¿e 
obyczaj owe i aksjologiczne, tj. zwi¹zane z wa rtoœ cia mi. 

•RÓD£A ANAL IZO WAN YCH NA ZWISK I ZJA WISK 
NAZ WISKOTWÓRCZYCH 

•ród³em anal izo wan ych w niniejs zej ksi¹¿ce na zwisk i zja wisk nazwiskotwór -
czych jest, jak poda no wy¿ej, S³ow nik sta rop olsk ich nazw oso bo wych (da lej SSNO), 
t. I–VI (1965–83) pod re dakcj¹ W. Taszyckiego oraz Su plem ent stanowi¹cy t. VII, 
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pod re dakcj¹ M. Malec (1984–1987). W S³ow niku ze brano wszyst kie nazwy osób, 
w tym ta k¿e ob cego po chod zenia, wy stêp uj¹ce w polskich i Pol ski do tycz¹cych do -
kum enta ch hi stor yczny ch z XII–XV w. wy dan ych dru kiem. Ka¿ da na zwa osob owa 
sta nowi has³o, nie kiedy z kil koma od mian ami fo net yczny mi, po któ rym umiesz czo -
ne zo sta³y kon teks ty Ÿród³owe, pi sane na jcz êœciej w ówczes nym jê zyku ur zêd owym, 
tj. w jê zyku ³ac iñs kim, lub rza dziej w jêzyku staropol skim. Za wier aj¹ one dan¹ na -
zwê oraz inform acje na te mat za wodu lub go dnoœci jej no sic iela, jego miej sca za -
mieszk ania i pr zynale ¿no œci spo³ecz nej, zwi¹z ków ro dzinn ych i ró ¿nych wy darzeñ,
w kt órych on uczestn iczy³. Da lej na stêpuje data za pisu oraz skrót Ÿród³a hi stor yczne -
go, z kt órego on po chod zi. W niniejszej ksi¹¿ce zna laz³o siê wiele zap isów Ÿród³o -
wych zaczerpniêtych ze S³ow nika sta rop olsk ich nazw osob owy ch (SSNO). Roz-
wi¹za nie sk rótów Ÿr óde³ sto sow any ch w tym s³ow niku znajduje siê na s. 411–434. 

S³ow nik sta rop olsk ich nazw osob owy ch nie po daje ob jaœnieñ do tycz¹cych pocho -
dze nia jê zykowego poszczególnych nazw. Na le¿y ich sz ukaæ w wydawn ictw ie zaty-
tu³owan ym S³ow nik etym olo gic zno-mo tyw acy jny sta rop olsk ich nazw osob owy ch, czêœæ 
1–6, red. A. Cieœ lik owa, M. Ma lec, K. Ry mut (1995–2000). Wy kor zyst anie in formacji 
z poszcze gól nych to mów tego S³ow nika oraz innych opra cowañ Ÿród³owych zaznaczo-
ne jest w od pow iedni ch rozdzia³ach Hi stor ii na zwisk pol skich. 

Za prez ento wano te¿ wc zeœn iej prze prow adz one ba dan ia ty pol ogi czno-sta tys tyczne 
bez poœ rednio w se lekt ywnie wy bran ych pol skich do kum enta ch historycz nych. Ich ce -
lem by³o ukaz anie pro porc ji, tj. pro centowe go udzia³u poszczegól nych typów na zwisk 
w ident yfi kac ji osób w ob rêbie re prez enta tyw nych do kume ntów w okre sie od XII– 
–XV w. oraz udzia³u na zwisk i przed naz wisk owych okreœleñ opiso wych w identyfi -
kacji osób. Po zwoli³o to na uka zanie ewol ucji od ident yfi kac ji przez imiê i nazwy roz -
rzucone w tek œcie (jak na zwy miast, rzek, in nych lu dzi, za wód, sta now isko lub god -
noœæ), do form syn tet yczny ch, czy li nazw jed now yra zow ych zakoñ czonych sufik sem 
(przy rostk iem), wy stêp uj¹cych w po zyc ji po imien iu chrzest nym (Ka leta 1998). 

PO JÊCIE I TER MIN ‘NAZ WISKO ZWY CZAJ OWE’ – ASPEKT PRAW NY 

Jak po wied ziano wc zeœn iej, na zwis ka po wsta³y w cza sie wie low ieko wej ewo -
lucji, w okres ie od XII do XVIII wie ku. Prze pisy prawne objê³y na zwis ka do piero 
pod ko niec wieku XVIII, wte dy, gdy Pol ska utraci³a nie podl eg³oœæ na sku tek roz-
biorów. By³y to prze pisy obce, pru skie, austriac kie i ro syjs kie. Polskie przepisy 
praw ne do tycz¹ce na zwisk ze brane przez An drzeja Za mojs kiego w pro jekc ie jego 
Ko deksu pod ko niec XVIII w. (1874) nie zd¹¿y³y wejœ æ w ¿y cie z po wodu upadku 
pañst wa. Pierw sze obce prze pisy praw ne sank cjon owa³y zwy czaj owo ustal one 
naz wiska pew nych grup spo ³ecz nych, tzn. przede wszyst kim szlach ty, a tak¿e 
w znacz nej mie rze, mie szczañstwa. Na kaz ywa³y na tom iast pr zyj êcie na zwisk tym 
wszyst kim, którzy ich nie mie li, przede wszyst kim ch³opom i mniejszo œciom na -
rodowym ¿yj¹cym na zie miach polskich, które zna laz³y siê w obrêbie Austrii, Ro -
sji i Prus. Ogran icza³y one, a w koñco wym etap ie likwido wa³y, s³ab¹ ju¿ w tym 
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cza sie ten dencjê do zmia ny na zwisk i u¿ ywania ró¿nych ich wa riantów graficz -
nych, fonetycz nych czy mor fol ogi cznych. 

Do mo mentu po jawienia siê pr zep isów prawnych wyst êpuj¹ce po imien iu na zwy 
osób, funk cjon owa³y na pod staw ie zwy czaju. Po jed yncze imiê nie wy starc za³o do 
ident yfi kac ji w szer szych wspó lnotach spo³ecz no-ko mun ika cyj nych, kt óre po wsta³y 
jako re zult at wzro stu na rodu, roz woju pañ stwa i ad min ist racji. Dla ident yfi kac ji osób 
zaczê to wiêc u¿ywaæ obok imien ia, dru giego okr eœle nia. Okr eœle nie ta kie zosta³o na -
zwane przez prawników nazwiskiem zwyczajowym (Grzybowski 1957, 485). 

W uj êciu specj alistów, pra wo zwyczaj owe opiera siê na dwóch wspó³ wystêpuj¹cych 
elementach: na d³ugot rwa³ym post êpowaniu w pewien sp osób oraz na po wszechn ie pa-
nuj¹cym prze kon aniu, ¿e ten w³aœnie spos ób post êpo wan ia obo wi¹zuje, ¿e stanowi 
pewn¹ nor mê (Grzy bows ki 1957, 485–6). Pra wo zwy czaj owe kszta³tuje siê zawsze 
w to ku pro cesu roz ci¹gni êtego w cza sie, ulega zmia nom stop niowo. Bada siê je anali -
zuj¹c spi sy pra wa zwy czaj owe go, jeœ li ta kie ist niej¹, i pra ktykê s¹dow¹. 

Na zwis ko jest, jak wia domo, za gadn ieni em pra wa cy wiln ego. Prze pisy pra wa cy-
wiln ego (pry watn ego) nie ist nia³y w Pol sce przed roz bi orow ej. Podjê to jed nak wów -
czas prace nad po wstan iem pr zepis ów prawa cy wiln ego. Sam król Stanis³aw Au gust 
Po niat owski oprac owy wa³ tego ro dzaju Ko deks, jed nak za trzyma³ siê na etap ie wstê -
pnym, a XVIII-wiecz ny pro jekt Ko deksu An drzeja Zamojs kiego (1874) nie sta³ siê 
nig dy obo wi¹zuj¹cy. Tym nie mniej w³aœn ie ten pro jekt jest œwi adectwem ist nien ia 
pod ko niec Pol ski niepodl eg³ej na zwis ka ju¿ nie tyl ko jako in styt ucji pra wa zwy cza-
jo wego, lecz pra wa sta now ione go. Okr eœla³ on bo wiem sp osób i za kres pos³ugiwania 
siê na zwis kiem w spo³ec zeñs twie, czy ni¹c naj wid oczni ej pra wem daw niejs ze zwy-
czaje. Gdyby ta kich nie by³o, nie móg³by po wstaæ. Nie ma tu zna czen ia to, ¿e ko deks 
ten nie wszed³ w ¿ycie. 

Wed³ug Ko deksu Za mojs kiego dzie ci pochodz¹ce ze zwi¹zków ma³ ¿eñ skich nosz¹ 
na zwis ko ojca, ko bieta zmie nia na zwis ko w wy padku zam¹¿ pójœcia, a przy spos obi ony 
(ad opt owa ny) w ra zie przy spos obi enia (ad opc ji). Do puszc zalne by³y: zmia na na zwis ka 
przez no woo chrzczonego, co stwier dza³a me tryka chrztu, oraz w wy padku no bil ita cji, 
co stwier dza³ do kum ent no bil ita cyj ny. Na zwis ka ta kie nie by³y pro pon owa ne i ustal ane 
przez za int ere sow any ch, lecz przez od pow iednie w³adze. 

Wie le miej sca poœwiêcono w tym Ko deks ie na zwis kom dzie ci po zama³¿e ñsk ich 
(Za mojs ki 1874). War to dod aæ, ¿e ¿ona poœ lubiona pota jemnie nosi³a swe nazwis ko pa -
nieñ skie lub z po przedn iego ma³¿e ñstwa, na mocy re zol ucji Rady Nie ustaj¹cej z 1782 r. 
Jak widaæ, spra wami na zwisk zajmowa³y siê pod koniec XVIII wie ku naj wy¿sze in stanc -
je pa ñstwo we. Za nim jed nak dosz³o do sfor mu³owan ia powy ¿szych prze pisów, na zwis ka 
by³y u¿ ywane zwy czaj owo. 

O tym, ¿e ist nia³o na zwis ko zwy czaj owe, jako in styt ucja pra wa zwy czaj owe go, 
mo¿ emy mów iæ wte dy, gdy wyk a¿emy, ¿e przez d³u¿szy okres mia³o ono podstawo -
we ce chy na zwis ka, tzn. by³o dzie dzic zone po ojcu przez dzie ci, obejm owa³o ca³y 
ród, rodzi nê lub gener acjê i prze chodzi³o z m ê¿a na ¿onê. Trze ba nastêpnie wyka zaæ, 
¿e ten sposób u¿yw ania na zwisk uznaw any by³ po wszechn ie za obo wi¹zuj¹cy, zgod -
ny z pa nuj¹c¹ tradycj¹, któ ra odgrywa³a rolê niepisanego prawa. 
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Ter min koñ cowy po wstan ia wœ ród szlach ty na zwis ka, jako in styt ucji pra wa, przy -
pada, wed³ug S. Grzy bows kiego (1957, 498), na lata siedemdziesi¹te XVIII wieku. 
Okres, w którym ustali³a siê praw na kon cepcja nazwis ka to, wed³ug tego¿ au tora, 
ostatnia æwieræ XVI wie ku. 

Po wstaje py tan ie, kie dy w Pol sce roz pocz¹³ siê pro ces kszta³to wan ia siê na zwis ka 
zwy czaj owe go, tzn. od kie dy za znac zy³a siê ten denc ja do dziedzicze nia na zwis ka ojca 
przez dzie ci, przej mow ania na zwis ka mê¿a przez ¿onê i no szen ia ws póln ego na zwis ka 
przez ca³¹ rodzinê (ród). Uchwyc enie pocz¹tku pro cesu jest wa¿ ne dla stwier dzen ia, 
jak roz wija³o siê i kie dy po wsta³o nazwis ko zwy czaj owe, tj. takie, które by³o u¿y -
wane zgod nie z pra wem zwy czaj owym przez d³u¿szy czas, daj¹c podstawê do po -
wstan ia praw nej kon cepcji na zwis ka pod ko niec XVI wieku. Jej efekt em sta³y siê 
prze pisy praw ne do tycz¹ce na zwis ka za warte w Ko deks ie Za mojs kiego, czy ni¹ce 
zeñ ins tytucjê pra wa pod ko niec XVIII w., zanim za borcy ob jêli na zwis ka pol skie 
w³asnymi prze pis ami. 

Przed staw imy w tej ksi¹¿ce anali zê zapis ów Ÿród³owych z XIII–XV wie ku, aby 
wyk azaæ, ¿e pro ces kszta³to wan ia siê na zwis ka zwy czaj owe go roz pocz¹³ siê w³aœn ie 
w tych stulec iach. Wykaz anie tego, ¿e ist nia³o po wszechne prze konanie, i¿ zwyczaj dzie -
dzic zenia na zwis ka ojca przez dzie ci i przejmo wania na zwis ka mê¿a przez ¿onê by³ obo -
wi¹zuj¹cy, wy maga uw zgl êdnienia hi stor ii ob ycza jów pol skich, zw³asz cza w za kres ie
sto sunków ro dzinn ych pa nuj¹cych w Pol sce w okres ie od XIII do XV wieku i póŸ niej. 

Do wodów na le¿y te¿ sz ukaæ w sfe rze ak sjol ogi cznej, tj. w poj mow aniu na zwis ka 
jako wa rtoœ ci du chow ej i do bra ro dzinn ego, jako no œnika wa rtoœci mo raln ych jego 
no sic iela i ca³ej ro dziny. Trak tow anie na zwis ka jako wa rtoœ ci du chow ej, a wiêc kul-
tur owej, kszta³towa³o siê bo wiem równo czeœnie z po wstaw ani em na zwis ka jako in -
styt ucji pra wa zwyczaj owe go, co postaramy siê wykazaæ w tej ksi¹¿ce. 

Tak wiêc ter minu na zwis ko u¿ ywamy w niniejs zej ksi¹¿ce w zna czen iu na zwis ka zwy-
czaj owe go, tj. nie obj êtego prze pis ami praw nymi, ale po siad aj¹cego ta kie ce chy na zwis ka, 
jak dz iedz icznoœæ, obejm owa nie dzie ci i ¿ony, a nie kiedy te¿ dal szych krew nych. Wie le 
z omaw iany ch tu nazw tak w³aœnie funk cjon owa³o w XIV i XV wieku. Inne nazwy wy -
stêpuj¹ce w do kumentach z tego okresu sta nowi³y chwi lowe na zwan ia po szcz ególnych 
osób, kt óre nie przesz³y na po toms two. Na le¿y do nich przede wszyst kim czêœæ nazw utwo -
rzonych od wyraz ów po spol ity ch, za wier aj¹cych oc enê ne gat ywn¹, pier wotn ych prze zwisk 
lub nazw, które oceny ne gat ywnej nie za wiera³y, neu traln ych pod wzg lêdem wartoœcio -
wania lub war toœci uj¹cych do datn io, zwa nych tu przydomkami. Wiele spo œród przez wisk 
i przy domków zagi nê³o, inne sta³y siê oda pel aty wnymi na zwis kami. 

Za nim przej dziemy do anal izy posz czególnych typów na zwisk, socjo logicznej przy -
nale¿noœci ich no sic ieli i pro blem aty ki kszta³to wan ia siê funk cji na zwis kowej, tj. 
dziedzi czenia na zwis ka i obejm owa nia wspól nym na zwis kiem ¿ony i ca³ej rodziny,
prze œledŸ my pro ces po wstaw ania po szcze gól nych ty pów na zwisk i jego chro no logiê 
w po wi¹za niu z ¿y ciem spo³ec zeñstwa pol skiego w do bie sta rop olsk iej, sto sunk ami 
spo³ecz nymi, or gan iza cj¹ pa ñst wa oraz wy dar zeni ami hi stor yczny mi. Pro ces ten obej-
mowa³ tak¿e jêzyk owe for mow ania siê na zwisk jako jed now yra zow ych (czy li synte -
tycz nych) okr eœl eñ wys têp uj¹cych po imien iu chrzest nym. 
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I. NA ZWIS KA ZWY CZAJ OWE NA TLE STO SUNK ÓW
 
SPO£ECZ NO-USTROJ OWY CH (XII–XV W.)
 

CHRO NOL OGIA PO JAW IENIA SIÊ PO SZC ZEGÓ LNYCH TY PÓW 
NA ZWISK ZWY CZAJ OWY CH A ROZ WÓJ PAÑ STWA I SPO£ECZ EÑST WA 

Wiek XII i XIII 

Na zwis ka pol skie kszta³towa³y siê wraz z roz woj em pañ stwa i jego organ iza cji 
spo³ecz no-ustroj owej (por. sze rzej Kaleta 1998). Pocz¹tki pañstwa pol skiego siê
gaj¹, jak siê utrzym uje, X wieku. Z tego okresu nie mamy jed nak Ÿró de³ pi san ych, 
któ re dawa³yby œw iad ectwo u¿y wanemu wó wcz as na zewn ictwu. 

Pierw szy pol ski do kum ent ur zêd owy, w kt órym wy stê puj¹ za rów no na zwy geogra
ficzne, jak i na zwy osób, to zna na po wszechn ie Bul la GnieŸ nieñska z 1 p XII wieku
(1136) okr eœlaj¹ca stan po siad ania ar cyb isk upstwa gn ieŸ nie ñskie go. Ro zwój naz wisk 
polskich mo¿ na za tem œl edziæ pocz¹w szy od tego cza su. 

Jako t³o po wstan ia na zwisk bêd¹ nas in teresowaæ wydar zenia politycz ne oraz sto 
sunki spo³ecz ne i ekon omi czne pa nuj¹ce w Polsce w ko lejn ych okres ach jej hi stor ii. 

Do ko ñca wie ku XIII sys tem funk cjon owa nia pañs twa oparty by³ na po wszechn ych 
po winnoœc iach i da nin ach lu dno œci na rzecz pañstwa i aparatu w³adzy, któr¹ sta nowi³ 
ksi¹¿ê wraz ze swo imi urz êdnikami i funk cjonari usza mi. By³ to tzw. sys tem pra wa 
ksi¹¿êcego, któ ry nie obj¹³ jed nak ca³ego ob szaru Pol ski (szc zegó³y por. Mod zelewski 
1975). Na cze le pañstwa sta³ dzie dziczny w³adca. Rz¹dzi³ on przy po mocy ur zêd ników 
tworz¹cych najwy¿sz¹ warstwê spo³eczn¹, tzw. mo¿now³adz two. Gru pa ta otrzymy wa 
³a wy sok ie up osa ¿enia z do cho dów pa ñst wowych i ko rzys ta³a z ni ektó rych œwiad czeñ, 
wynikaj¹cych z sys temu pra wa ksi¹¿êc ego, na rów ni z ksiê ciem. O jej wyniesie niu po 
nad inne warstwy spo³eczne œwi adcz¹ tytu³y, któ rymi j¹ okreœlano: co mes ‘pan owi e’, 
ba ron es ‘bar onowie’, a na wet ‘ksi¹¿êta zie mi’ – prin cip es ter rae (Gieysz tor 1989, 47 
i n.). Cz³on kow ie tej gru py spo³ecz nej cie szyli siê znacz nym prest i¿em, co prze jaw ia³o 
siê w tym, ¿e nie pod leg ali ka rze œm ierci, lecz oœle pienia. Polsk¹ grupê rz¹ dz¹c¹ ³¹czy³a 
z w³adc¹ za sada wi ern oœci, a nie wa sals two. Na cze le urzêdników ksi¹¿êc ych sta³ wo 
jewoda (palat inus co mes) sku piaj¹cy w swo im rêku naczelne do wództwo woj skowe 
i nad zór nad dwo rem. Zastêpowa³ on te¿ ksiêcia jako sêd zia. Inni wy socy urzêd nicy 
w XII i XIII wie ku to: ko morn ik, skarb nik, stol nik, czeœn ik, ³ow czy, ko nius zy. Wa¿n¹ 
po zycjê na dwo rze królewskim zaj mowa³ kanc lerz, tj. duchowny, kt óry sta³ na cze le ka 
plicy ksi¹¿ê cej i ka pela nów. By³ on po mocny ta k¿e w kancel arii kró lew ski ej i w s³u¿b ie 
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dy plom aty cznej. Sp oœród mo¿no w³ad ców ksi¹¿ê powo³ywa³ ko mesów gro dow ych, 
zwa nych kasz tel ana mi (castella nus), któr zy zaj mow ali siê zarz¹dem te ryt ori alnym. Ob -
ronê kra ju i po rz¹dek wew nêtrzny za pewn ia³y regul arne si³y zbroj ne, tj. pu³k ksi¹¿êcy 
oraz œwiadczenia militarne ludnoœci, tzw.po spolite ruszen ie zwo³ywane w wypadku 
woj ny. Do warstwy uprzywilejowanej nal e¿a³o te¿ wy¿ sze ducho wieñstwo: arcybis -
kup, bi skupi, kanon icy, kt órzy stanow ili eli tê intelek tualn¹ kra ju wraz ze œwieckimi
ludŸ mi wy kszta³co nymi. 

Ch³opi sta now ili war stwê bardzo zró ¿nicown¹: od wol nych ch³opów upra wia-
j¹ cych dzie dziczn ie ziem iê (po ssess ores), po przez ch³opów pó³ wol nych do ple jady 
lud noœ ci s³u¿e bnej, pod dan ych ksi êcia, po dziel ony ch na oko³o 40 grup za wod owy ch. 
Byli to ko wale, piekar ze, ku charze, zdu ny i inni.Wy twar zali oni wszelkiego ro dzaju 
pro dukty na u¿y tek ksi êcia, jego urz êdni ków i wojska. Ich nazwy w licz bie mno giej 
prze chodzi³y w na zwy za mieszk iwa nych przez nich osad, np. Pie kary, Ku chary. 
Ch³opi sta wali siê nie kiedy pod dan ymi mo¿ nych œwi eck ich lub du chown ych. Nie ist -
nia³y w tym cza sie mia sta, lecz osady miej skie z³o¿one z gro du, podgrod zia oraz 
okal aj¹cych je kil ku osad tar gow ych, rol nic zych lub rze mie œlniczych. 

Po wstaje py tan ie, ja kich nazw lub ok reœleñ u¿ ywali przed staw ici ele ówcze snych 
grup spo³ecz nych? W Pol sce hi stor ycznej, po dobn ie jak i w in nych kra jach Eu ropy, naj -
wiêksz¹ rolê w pa ñst wie odgrywa³y wy¿sze war stwy spo³ecz ne. To na zwy ich przed -
staw ici eli wystê puj¹ najcz êœci ej w do kum enta ch Ÿród³owych. Po jaw iaj¹ siê w nich jed -
nak tak ¿e nazwy osób nale¿¹cych do ni¿szych st anów, by wy mieniæ wspo mniany wy¿ej 
pierw szy pol ski za byt ek pi œmi ennictwa, Bu llê Gn ieŸ nieñsk¹. 

Przed miot em na szego za int ere sow ania bêd¹ wszyst kie okreœl enia, któ rych u¿ywa -
no, obok imien ia, do ident yfi kac ji osób nale¿¹cych do wszyst kich stanów spo³ecz nych. 
Jak zo bac zymy, by³y to nie tyl ko na zwy w³asne, ale rów nie¿ ok reœlenia opis owe, z któ -
rych póŸn iej wykszta³ci³y siê na zwy w³asne drog¹ pr zeobra¿eñ jê zykowych. Jednych 
jak i dru gich u¿y wano, obok imion, w ró¿nego ro dzaju do kumentach pi san ych po ³aci -
nie, która sta nowi³a, jak wia domo, jêz yk kan cel ary jny w œre dni owi eczn ej Pol sce. 
Pierw szymi doku mentami pi san ymi po polsku, niejedn ozn aczn¹ i trudn¹ do interpre -
tacji pi sowni¹ œredni owieczn¹, s¹ do kumenty s¹dowe z 2 p XIV wie ku. 

W do kum enta ch ur zêd owych, li stach, za pis kach, ks iêg ach s¹do wych, inwenta -
rzach, opis ach po siad³oœci klasz torn ych i koœci elny ch, ka tal oga ch bi sku pów i opa -
tów, ks iêg ach zmar³ych, ks iêg ach pr zyj êcia do pra wa miej skiego, ra chunk ach 
miejskich i królewskich oraz w do kumentach historio graficznych, jak kro niki, rocz niki, 
¿ywoty œwiê tych, za chow ane s¹ na zwy w³asne osób (nie kiedy w ³aci ñskiej postaci jê -
zykowej), a ta k¿e sys tem na zewn iczy sto sow any w Pol sce w sy tua cjach ofic jalny ch. 

Licz ba za chow any ch do kume ntów dla po szcz egó lnych stu leci i regio nów Pol ski 
nie jest jed nak owa. Dla okresu od X do koñca XII wieku za chowa³o siê tyl ko 30 do -
ku mentów oryg ina lnych (Bud kowa 1937). Po zos ta³ych 123 to pó Ÿni ejsze ko pie, któ -
re tu nie zo sta³y wz iête pod uw agê. Dla XIII wieku ist nieje oko³o 1000 dok umen tów, 
naj wiêc ej dla Œl¹ska z 1 p XIII wie ku. Dla Wielkopolski za chowa³a siê znacz na licz -
ba doku mentów z 2 p XIII wie ku, Ma³opols ka ma spo ro Ÿró de³ dla ca³ego stu lecia,
na tom iast il oœæ Ÿr óde³ dla Ma zows za ogran icza siê do kil kun astu dok ume ntów (Du -

   
 

 
      

  
   

  
  

   
  

  

 
 

   

  
  

    

  

  
  

 
  

  
 

 
 

  
   

   
  

 
  

 
  

 
   

20 Zofia Kowalik-Kaleta 

http://rcin.org.pl



naj 1975, 12). Od 2 p XIV wieku liczba doku mentów wzra sta we wszyst kich region -
ach kra ju. Z tego okresu po chodz¹ te¿ pierwsze do kumenty z w³¹czo nej do Polski 
Rusi Czerwon ej (tzw. Kre sy po³udniowe). Dane o licz bie za chow any ch do kume ntów 
s¹ wa ¿ne dla za gadn ienia po wstan ia na zwisk, gdy¿ po zwal aj¹ w³aœ ciwie oc eniæ 
repre zentatywnoœæ za œwia dczeñ ty pów mor fol ogi cznych i zja wisk nazwiskotwór -
czych. Cy tow ane ni ¿ej dane sta tys tyczne do tycz¹ cz êstotliwoœci wy stêpowania ró¿ -
nego ro dzaju ok reœl eñ i nazw osób re prez entuj¹cych na jczê œciej mo ¿now³adz two, 
szl achtê i duc howieñstwo, ale tak¿e inne war stwy spo³ecz ne. Oparte s¹ one na bada -
niach se lekt ywny ch prze prow adz onych w naj stars zych re prez enta tyw nych pol skich 
do kum enta ch hi stor yczny ch dla ka ¿dego pó³wie cza (Ka leta 1991a). Przyk³ady ilus -
truj¹ce posz czególne typy nazw osob owy ch i pro ces po wstaw ania na zwisk po chodz¹ 
w wi êkszoœci ze SSNO. 

W 1 p XII wieku naj wiêcej nazw osob owy ch znaj duj emy we wspo mnian ej ju¿ Bul li 
Gni eŸnieñskiej z 1136 r. (Ta szycki 1975). Wy stêpuj¹ w niej 583 nazwy przed staw ici eli 
ni¿sz ych warstw spo³ecz nych, tzw. wolnych ch³opów dzie dzicznie w³ada j¹cych zie mi¹ 
(po ssess ores) oraz lu dzi s³u¿ ebnych i tzw. go œci, czy li pracuj¹cych na roli ob cych przy -
byszów. Okre œlaj¹ ich po jed yncze na zwy w³asne, tzn. na jczêœciej imiona, rza dziej 
przez wiska (na zwy cha rakt ery zuj¹ce ujemn ie) lub przy domki (na zwy cha rakt ery zyj¹ce 
do datn io lub neu tralne) oraz roz pros zone w tek œcie doku men tu in form acje ok reœl aj¹ce 
ich sta tus spo³ecz ny, miejscowoœæ lub re gion zamieszka nia, nie kiedy inne ce chy istotne 
dla ident yfi kac ji obszaru, jak np. na zwy rzek. U¿ywane w tym cza sie pojed yncze okreœ -
lenia lu dzi to imiona: sta rop olsk ie imiona z³o¿one, np. Myœli mir, Sta nis³aw i for my od 
nich utwor zone, np. Myœlim, Sta nosz, wywodz¹ce siê z ró ¿nych jê zyków imiona chrze -
œcijañskie, np. Bart³omiej (w do kumencie z r. 1155 w formie ³aciñ skiej Bar thol ome us), 
przy domki lub prze zwis ka równe wy raz om pospoli tym, np. Go³y 1136, Wilk 1163. Tyl -
ko je den raz w wy bran ych se lekt ywnie tek stach, mia now icie w do kumencie z r. 1146, 
wy stê puje be zpo œred nio po imien iu okreœ lenie opis owe: Alexand er vi del icet Plo cens is 
epis copus (‘biskup p³ocki’) 1146 MPP III. U¿yto w nim przy miotn ika utwor zone go od 
miejscowo œci P³ock, w której Aleks ander by³ bi skup em. Tego ro dzaju ok reœl enia bê -
dzie my na zywaæ de skrypc jami od miejs cowy mi. 

W 2 p XII wieku, po dobn ie jak i w 1. po³owie stu lecia, zde cyd owan¹ wiêksz oœæ 
osób, przed staw ici eli wy¿sz ych warstw spo³ecz nych, ident yfi kowa³y po jed yncze na -
zwy, imiona pe³ne i for my od nich utwor zone, a tak ¿e po jed yncze przy domki i prze -
zwis ka oraz do datkowe, roz rzuc one w tek œcie in form acje mówi¹ce o miej scu lub re -
gion ie za mieszk ania da nego cz³owieka, jego sta tus ie spo³ecz nym, re lac jach ro dzinn ych 
lub zwi¹zkach z in nymi, nie raz znacz nymi w kra ju, osob ami. 

Dru gim spo sob em ident yfi kow ania osób by³y w tym cza sie zgru pow ane bez -
poœred nio po imien iu wyra¿ enia opis owe, zwa ne de skrypc jami okre œlonymi lub 
indywidual nymi. Wy stêpowa³y na jczêœc iej dwa ro dzaje ta kich de skrypc ji: od miejs-
cowe, np. Do min um Io hann em, sanc te Gnez nens is eccle sie ar chip resu lem 1153 
MPP IV i pa tron imi czne, np.: Vars fi lij (syn) Ma ntinê 1189 MPP XV. W tym czasie 
de skrypc je od miejscowe mówi³y o tym, kto w jakiej mi ejscowoœci i przy ja kim do -
stojn iku pe³ni³ ok reœlon¹ fu nkcjê lub zaj mowa³ dane sta now isko. Wys têp owa³y 
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w nich na zwy miej scowoœci lub przy miotn iki od miejs cowe. De skrypc je pa tron imi -
czne inform owa³y, ¿e ktoœ jest cz yimœ sy nem. Wystêpowa³y w nich imiona ojca 
i syna. Obydwa typy de skrypc ji oparte by³y na se mant ycznej re lac ji przyna le¿noœci 
da nego cz³o wieka albo do mi ejscowoœci, albo do in nego cz³owieka. 

W 2 p XII wieku po jawi³ siê inny jesz cze spos ób ident yfi kow ania osób, mianowi -
cie od miejs cowe wy ra¿en ie przy imk owe typu: de/z + na zwa miej scowoœci. W bada -
nych do kumentach z tego pó³wie cza wyst¹pi³o ono tyl ko je den raz: Otto de Ver bic 
1198 MPP XX. W póŸ niejszym okres ie sta nie siê ono bar dzo czê stym ty pem na -
zewn icz ym wœ ród szlach ty. 

W 2 p XII wie ku poœ wiadczona zo sta³a po raz pierw szy syn tet yczna for ma patro -
nimikum do dana do imien ia. Patron imi kum, czy li na zwa utwor zona od imien ia ojca 
lub rzadziej od jego przy domka lub prze zwis ka, za koñ czone by³o na -owic/ ewic lub 
-ic, np. Pe trcon is Uilk ouic (Wil kow ic < n. os. Wilk) ... Gau lj Zlau nic ouiz (S³awniko -
wic < im. S³aw nik) ... Vence zlaj Zu lizlauiz (Su lis³awic < im. Su lis³aw) 1189 MPP 
XV. W tym cza sie pa tron imi ka mia³y nie wielki udzia³ w ident yfi kac ji osób. Ba dan ia 
se lekt ywne po kaza³y, ¿e ident yfi kowa³y one tyl ko 9 osób na 133 (6,7%) wystêpu -
j¹cych w wy bran ych do kum enta ch. 

Po wy¿ sze spo soby ident yfi kac ji osób w do kum enta ch ur zêd owych obej mowa³y 
g³ów nie mo ¿now³adz two i woj ów, czy li ry cers two, z kt órych to grup wy³oni³a siê
póŸ niej szlach ta. Po dobn ie ok reœl ano przed staw ici eli ducho wieñ stwa. Jeœli w do -
kum enta ch ur zêd owych, np. up osa ¿aj¹cych bi skups twa, byli w tym cza sie wymie -
niani ch³opi, to ident yfi kowa³o ich imiê i in formacje zawarte w te kœcie do kumentu, 
a nie ok reœlenie opis owe wyst êpuj¹ce bezpo œrednio po imien iu czy pa tron imi kum. 
Na co dz ieñ, w w¹skim kr êgu spo³ecz nym, wy starc za³y za pewne same imiona. Inne 
dane po zos tawa³y w tle osoby i by³y przytac zane w ra zie potrzeby. 

W ci¹gu wieku XIII nast¹pi³a stop niowa przebud owa spo³eczno-ekono micznego 
sys temu pra wa ksi¹¿êc ego, co poci¹gnê³o za sob¹ wytwor zenie siê wiêksz ych grup 
spo³ecz nych typu sta now ego. Sta³o siê tak na sku tek zna cznego nap³ywu ob cych ko -
lonistów, rzemieœlników, ch³opów, przede wszyst kim nie mieck ich, ale tak ¿e holen -
derskich, fla mandzk ich i waloñ skich, g³ówn ie na Œl¹sk i Po mor ze. Byli oni werbo -
wa ni przez ksi¹¿¹t pol skich do za sied lania pu stych ob szarów kraju. Przy nos ili ze 
sob¹ nowe me tody i tech niki pra cy w rol nict wie i rze mioœ le, ale tak¿e w³asne pra wo, 
odmien ne obyczaje i jêz yk, a czê sto tak¿e i inn¹ rel igiê. Zaj mow ali te reny na od-
mienn ych za sad ach ni¿ pra wo ksi¹¿êce. Wytwor zy³y siê tu pra wa wol nych osad-
ników, na wzór praw ho lend ersk ich, fla mandzk ich, frankoñ skich czy nie mieck ich, 
obejm owa ne, po mimo pew nych ró¿ nic, wsp ólnym ter min em: pra wo nie mieck ie. 

Pod staw owe za sady tego pra wa to: wol noœæ osob ista osad nik ów, dziedzi czne i zby -
walne pra wo do otrzym ywa nej w u¿ytkowan ie zie mi, œci œle okre œlony czynsz w na tur ze 
i pie ni¹dzach, sa morz¹d oparty na w³asnych zwycza jach praw nych. Choc ia¿ obcy kolo -
niœci nie do tarli do wszyst kich dziel nic Polski, to tzw. pra wo niemieck ie szyb ko roz -
pow szechni³o siê na ca³ym et nicznym ob szar ze polskim. Trze ba tu przypomnieæ, ¿e 
wiek XIII to okres tzw. roz bic ia dziel nic owe go Pol ski, w któ rym nie ist nia³a Pol ska jako 
jed no pañ stwo, lecz pos zczególne dziel nice hi stor yczne tworz¹ce ksiêstwa. 
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W la tach dwu dzies tych XIII wie ku zac zêto osa dzaæ na pra wie nie mieck im rów -
nie¿ ch³opów pol skich, a nas têpnie zmi eniaæ pra wo ksi¹¿êce obo wi¹zuj¹ce w ist -
niej¹cych ju¿ osad ach i wsiach na pra wo niemieck ie. Od bywa³o siê to w ten sp osób, 
¿e ksi¹¿ê udziela³ im mun ite tu, czyli zwal nia³ od obo wi¹zku wype³nia nia pra wa 
ksi¹¿êcego. Jed noczeœnie dawa³ wszyst kim ch³opom wolnoœæ osob ist¹, co likwido -
wa³o ró¿nice mi êdzy ist niej¹cymi wcz eœniej ka teg ori ami ch³opów. Od tego okresu 
for muje siê stan ch³opski (Zien tara 1989, 57–78). 

Mia sta or gan izo wane by³y ró wni e¿ wed³ug no wego pra wa niemiec kiego. W³adza 
miej ska prze kaz ywa na by³a grupie kup ców nie mieck ich z so³tysem lub wójtem na cze -
le, któ ry or gan izo wa³ na stê pnie radê miejsk¹. Wy tyc zano te ren mia sta pod leg aj¹cy 
odt¹d au ton omi cznemu s¹dow nict wu miej skiemu, a nie kasz telañ skiemu, jak daw niej. 
Nie kiedy by³ to ob szar ca³kowic ie pusty, cz êœciej jednak nowe mia sta powstawa³y na 
ob szar ze ju¿ istniej¹cych. Mia sta by³y sil nie powi¹zane ze wsi¹, co wci¹ga³o j¹ w sto-
sunki han dlowe, tj. obrót to warowo-pi eni ê¿ny, gdy¿ ch³opi mo gli sprze dawaæ w mieœ-
cie swo je pro dukty. Pocz¹tkowo ksi¹¿ê po biera³ czynsz od grun tu i po datki tar gowe.
PóŸ niej tyl ko sta³y rocz ny po dat ek. W mia stach do min owa li Niem cy. Daw ni ich pol scy 
mie szkañcy, pod dani ksi êcia, mo¿ nych lub du chown ych po zos tali naj czêœciej poza ich 
no wymi gra nic ami. Przy wil eje lo kac yjne w wie lu wypad kach za bran ia³y przyj mow ania 
do no wego mia sta okol icznej pol skiej lud noœci wieœniaczej. Z tego po wodu utrzym ywa³ 
siê d³ugo nie miecki cha rakt er wiê kszych miast, zw³asz cza na Œl¹sku i w Ma³opols ce. 
Na tom iast w ma³ych mia stach, szc zególnie w Wiel kopolsce, na Ma zows zu i w Pol sce 
œro dkowej, prz ewa¿a³ elem ent pol ski. Po woli za czê³o siê kszta³towaæ w Polsce miesz -
czañstwo jako stan spo³ecz ny. 

Wiek XIII to przede wszyst kim pocz¹tek kszta³to wan ia siê jednego sta nu szla -
check iego z mo¿n ow³adz twa i woj ów, czyli rycers twa. Mia³o to zwi¹zek z nap³ywem 
do Pol ski, oprócz miesz czan, rzemi eœlników i ch³o pów, tak¿e ob cych rycer zy fawo -
ryzowanych przez w³adców. Pa nosz¹cy siê na dwo rze ksi¹¿êc ym przed staw ici ele 
mo¿nych rodów po czuli siê zagro¿eni, gdy¿ ksi¹¿ê po zbywa³ siê ich te raz ofer uj¹c 
stanow iska ob cym przy bys zom. Bu dzi³o to sprze ciw mo¿now³adców, którzy sta li siê 
zacz¹tkiem opoz ycji po lit ycznej. 

Po wstaw anie jed nego sta nu szla check iego mia³o oparc ie w po dobn ej sy tua cji eko -
no miczno-spo³ecz nej ry cers twa (wo jown ików) i mo ¿now³adz twa. Ry cer ze byli zwol -
nieni od powi nnoœ ci wo bec ksiêcia w za mian za s³u¿bê woj skow¹, zaœ mo¿ ni ko rzys tali 
obecn ie z im mun ite tu, czy li zwol nien ia od powi nnoœ ci w za mian za ak cjê ko lon iza-
cyjn¹. W ci¹gu wie ku XIII mo¿ ni otrzymywali od ksiêcia, w za mian za po parc ie, ró¿ -
nego ro dzaju uprawn ienia, bêd¹ce za pow iedzi¹ przysz³ych przywilejów sta now ych 
szlach ty. Nal e¿a³y do nich: gwa ranc ja wy³¹czne go pra wa do zaj mow ania wy sok ich 
urzêdów w pañst wie (co do tyc zy³o tyl ko Ma³opols ki), ¿o³d za s³u¿bê wojskow¹, wy -
soka kara za za bic ie lub zra nien ie przed staw ici ela mo¿ny ch lub ry cers twa. 

Wiek XIII by³ tak¿e œw iadk iem kon fliktu et niczn ego mi êdzy ‘swoi mi’ i ‘obc ymi’, 
który uwid oczni³ ist nien ie u Pol aków œwi adom oœci na rod owej. ‘Obc ymi’ byli ekspan -
sywni, nie sza nuj¹cy polskich zwyczajów koœciel nych, Niem cy. Nie chcie li oni zaak -
ceptowaæ tra dyc yjnie d³ugiego w Pol sce wiel kiego po stu, nie chcie li oddawaæ dziesiê -
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ciny, ani p³aciæ œwiêtopietrza. Po lacy po czuli siê za gro¿ eni przez roz ras taj¹cy siê ¿yw io³ 
nie miecki i sze rz¹cy siê w ad min ist racji i ko œci ele jê zyk nie miecki. W la tach siedem -
dzie si¹tych no minacjê na ar cyb isk upstwo gn ieŸ nie ñskie dwu krotn ie otrzym ali Niem cy, 
cho cia¿ ¿aden z nich nie obj¹³ sta now iska. Ówczesny ar cyb isk up gnieŸnieñ ski, Ja kub 
Œwin ka, wy stosowa³ po sy nod zie Ko œcio³a pol skiego w £êcz ycy (1285) list protesta -
cyjny do ku rii rzym skiej przejawiaj¹cy tros kê o zachowanie polskoœ ci koœc io³a i spo -
³eczn oœci. Wy mowne s¹ uchwa³y tego¿ sy nodu wy stêpuj¹ce w obron ie jêzyka polskie -
go w koœ ciele. Naka zywa³ on nauczan ie mo dlitw i ich ko ment owa nie w jê zyku pol skim, 
a od kierowników szkó³ koœ cielnych wy maga³, by byli urod zeni w Pol sce i bie gle zna li 
jêz yk pol ski. 

Wy dar zenia te do wodz¹ ist nien ia pod ko niec XIII wieku, w œwia do moœci przy -
najmn iej wy¿s zych warstw spo³eczeñstwa, po czuc ia od rêbn oœci et niczn ej Po laków, 
czy li œwi adomoœci na rod owej, kt órej pod staw owym sk³ad nik iem by³ jê zyk. 

Ob cych pr zybyszów mo ¿na by³o ro zpoznaæ po imion ach, przezwis kach i przy -
domk ach po chod zenia ge rmañ skiego. Wskazywa³y one w XIII wieku na germañsk¹ 
prz ynale¿noœæ et niczn¹ ich no sic ieli. Na tom iast dane w kon tekœcie do kum entów 
urzêdowych wska zywa³y na ich pol skie osied lenie, np.: Ekard – Pre sent(e) ... Ecardo 
... ca non ic(o) Wra tis la viens(i) 1248 Bre 7; Ger lib – Con sul(is) civi tat is Po snan iensis 
... Ger libi 1280 KW 494. Wy stêpuj¹ tu po jed yncze ok reœlenia lu dzi. 

Wiel kie prze miany w or gan iza cji pa ñst wa i spo³ec zeñ stwa w XIII wie ku nie zna -
laz³y od bic ia w na zewn ictwie osob owym w 1. po³owie stu lecia. W tym pó³wie czu lu -
dzi ident yfi kow ano wci¹¿ jesz cze najc zêœciej za po moc¹ po jed yncz ej na zwy, tj. 
imien ia (47% wystê puj¹cych w ba dan ych do kum enta ch osób) i in form acji za wart ych 
w ko ntek œcie do kum entu oraz przez do dan ie do imien ia de skrypc ji in dyw idu aln ej 
(39,4% osób), najczêœciej od miejscowej (25,8%), np. Ymmizlaus (Imislaw), castel -
la nus (kasz tel an) de Srem 1212 KW 77. Mog³o to mieæ zwi¹zek z fak tem, ¿e Pol ska 
by³a wte dy w okres ie roz bic ia dzielnic owe go i nie wystê powa³a jesz cze koni ecznoœæ
dok³ad niejszej ident yfi kac ji osób w du¿ej gru pie spo³ecz nej, jak w póŸniejszych stu -
lec iach. 

Nie jest pew ne, czy wykszta³ci³a siê ju¿ w tym cza sie odmiejs cowa for ma synte -
tyczna zak oñc zona na -ski. Je dyny za chow any za pis z tego okresu, od nosz¹cy siê do 
przed staw ici ela mo¿now³adz twa, po chod zi bo wiem z XVII-wiecz nej ko pii: Ol -
brac(s)ki XVII (1239) KM³p 24 < Ol brachc ice, pow. Jê drzejów (M³p). Wartoœæ za -
pisów nazw osob owy ch po chodz¹cych z ko pii sta rych dok umentów jest oczywiœcie
mniej sza ni¿ oryg ina lnych, gdy¿ pi sarz sporz¹dzaj¹cy kopiê w póŸniejszym okres ie, 
móg³ zast¹piæ okre œlenie opis owe form¹ syn tet yczn¹ (jed now yra zow¹), po pul arn¹ 
w jego czasach, w tym wy padku zakoñc zon¹ na -ski. Jed nak nie mo¿ na ich ca³ko -
wicie nie braæ pad uwa gê. 

W 1 p XIII wieku wyst¹pi³ po imien iu nowy typ okreœ leñ, mia now icie na zwy rów ne 
wy razom po spol itym i for my od nich utwor zone, które w dal szym ci¹gu bêd ziemy na -
zy waæ na zwami oda pel aty wnymi. Wcz eœn iej po jaw ia³y siê one jako je dyne ok reœ lenie 
cz³owieka. W 1 p XIII wie ku jako dru gie okr eœlenie wys têpowa³y rzad ko. Na 302 osoby 
wy mien ione w wy bran ych, re prez enta tyw nych do kum enta ch, iden ty fi kowa³y one za -
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led wie 6 osób (1,9%). Od nosi³y siê przede wszyst kim do ówczes nych mo¿nych, 
wy¿szych urzêdn ików ksi¹¿êcych i koœcie lnych, chocia¿ tekst dokum entu nie zaw sze 
po zwala us taliæ niew¹tpli wie przynale¿noœæ spo³eczn¹ no sic ieli tych nazw. Pr zyn ale¿ -
noœæ do mo ¿now³adz twa poœ wiadczona jest naj czêœciej przez poda nie zaj mow ane go 
stanowis ka, np. Drozd – Pre sent(e) Jo hanne Drosd, War schouiensi sup pinc ern(a) 
(‘podczasz y’) 1239 KkM 13, Gêba – He inr icus Gam ba, da pif er 1240 Pom 283. Tytu³y 
ok reœ laj¹ce w do kum enta ch mo ¿now³adz two to baro, co mes, mi les, no bil is, np. £opata 
– Baro(-) (Boles lai, du cis Ma zoviae) ... Pe trus Lo pata 1244 KMaz 453; ¯aba – Pre -
sent(e) ...no bil(i) ... Pe tro Zaba 1224 KM³p 389. Przy nale¿noœæ do miesz czan stwier -
dzaj¹ ³aciñsk ie wyrazy civis lub oppi dan us, tytu³y provi dus, ho nes tus, albo na zwa za -
wodu, np. Czo³o – Opife(x) ... Ostas dic tus Cho lo 1202 KŒl 104. 

Inny nowy typ na zewn iczy to dwa wy stêp uj¹ce obok sie bie imiona, np. Niku³ An -
zelm (Miko³< Miko³aj) – Nicul An selmus 1228 PrUr I/1 64. Typ ten by³ w omawia -
nym tu okres ie bar dzo rzad ki. 

Nie wielka liczba osób (4,3% w ba dan ych do kum enta ch) ident yfi kow ana by³a te¿ 
w tym cza sie przez pa tronimi ka, np. Ra cib oro wic i Rapa³owic (Rafa³owic) – Ia cob us 
Ra tib oro uic (Racib oro wic < od im. Ra cib or) ... Pri bisl av Ra pal ouic (Rapa³owic < od 
im. Rafa³) 1224 Kkk13. 

Do piero w 2 p XIII wieku prz eobra¿enia ustroj owo – spo³eczne zaznaczy³y siê 
w spo sob ie na zyw ania osób w do kum enta ch ur zêd owych. Nie dosz³o jed nak wów -
czas do upow szechni enia syn tet yczny ch (jed now yra zow ych) form na zewn icz ych. 
Zde cyd owan¹ prz ewa gê zdo by³y jed nak de skrypc je in dyw idu alne, czy li ident yfi -
kuj¹ce okreœ len ia opis owe wystêpu j¹ ce bezp oœr ednio po imien iu. Ident yfi kowa³y 
one 83,9% przed staw ici eli szlach ty w ba dan ych do kum enta ch. Na plan pierw szy 
wysunê³a siê de skrypc ja od miejscowe u¿ yta w od niesieniu do 66,7% osób: np. Su -
lisl aus ca stell anus de Za uichost 1254 AP 14 (Su lis³aw, kasz tel an z Za wichostu). 
W jej sk³ad wcho dzi³ wy raz po spol ity ok reœl aj¹cy sta now isko lub posiadanie miejs-
co woœci oraz od miejs cowe wy ra¿en ie przy imk owe lub przymiot nik utwor zony od 
na zwy mi ejscowoœci. Na tom iast do min uj¹ca do tej pory ident yfi kac ja osób przez
samo imiê i in form acje roz pros zone w tek œcie dokum entu wyraŸ nie w tym cza sie za -
nika³a (27,4% osób). Wi daæ ew olu cjê ofic jalne go sys temu na zewn icz ego w kie runku 
wyr aŸne go wi¹za nia imie nia z ok reœleniem opis owym zaj muj¹cym miej sce bezpo-
œrednio po nim. Prze wa¿a³y de skrypc je od miejs cowe bar dziej roz bud owa ne, jak cy -
tow ana wy ¿ej, zaœ od miejs cowe wy ra¿en ie przy imk owe typu Mi lessa de Gorka 1258 
AP XVI (Mi les za z Gor ki) mia³o na ra zie ma³y udzia³ w identyfi kac ji osób. WyraŸ na 
jest jednak do min acja de skrypc ji z nazw¹ mi ejscow oœci w ko ntekœcie. 

W 2 p XIII wieku po jawi³a siê syn tet yczna for ma od miejscowa na -ski, ch ocia¿ 
jest ona s³abo udok ume ntow ana. Je dyny za pis oryg ina lny z tego okresu od nosz¹cy 
siê do osoby o nie wiad omym sta tus ie spo³ecz nym, ma pos taæ ³aci ñsk¹: Poz nañski 
(Po snan iensis): (Nos ... Wladisl aus, dux Sy rad iae et Cuy auiae) do mum in ciu itate 
Cracouiensi Iacobi qu ond am dic ti Pozna niensis ... da mus 1289 KM³p 514 < Po znañ
mia sto (Wlkp, zapis w do kumecie z M³p). Jest on wa ¿nym ws kaŸ nik iem pocz¹tku 
po wstan ia syn tet yczny ch na zwisk od miejs cowy ch na -ski. 
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 Czte ry dal sze za pisy po chodz¹ z pó Ÿniejszych ko pii i maj¹ polsk¹ postaæ 
jêzykow¹: Chojeñski 1526 (1257) CdP II/2 < Choj no, pow. Ry pin (Wlkp) – szlach -
cic, Mysz kows ki (1260) CdP III 37 < Mysz kowo, d. Sza motu³y (Wlkp) – szlach cic, 
Pru sin owski XIV (1298) < Pru sin owo, pow. Ple szew (Wlkp) – szlach cic, Szaszow ski 
1520 (1258) Cd Sil II 2 < Sasow, Szaszow, pow. Ryb nik (Œl, SG) – prz ynale¿noœæ 
spo³ecz na trud na do ustal enia. 

Szcze gól nie wa¿ny jest prze kaz na zwis ka Pru sin owski z XIV-wiecz nej ko pii, tj. po -
chodz¹cej z okresu, kie dy na zwis ka na -ski nie by³y cz êste, okre œla³y œr ednio za led wie 
1,6% osób w se lekt ywnie ba dan ych do kum enta ch.

 Mo ¿na wiêc uz naæ 2 p XIII wie ku za pocz¹tek na zwisk na -ski, kt órych licz ba 
bêdz ie wzra staæ w nast êpnych stu lec iach sys tem aty cznie, cho cia¿ w tem pie umiar -
kowanym, aby uzyskaæ przewa gê w 2 p XV wieku, a domi nacjê w wie ku XVI. 

Licz ba nazw oda pel aty wnych i pat ron imi ków wys têp uj¹cych po imien iu zwiêk -
szy³a siê nieco w 2 p XIII wie ku, ale nadal by³a ma³a w porównaniu, np. z deskryp -
cjami, zw³asz cza od miejs cowymi. Za pomoc¹ nazw odapelatyw nych, kt óre towa -
rzyszy³y imion om, wska zano to¿s amo œæ 10,3% osób w ba dan ych do kum enta ch re -
prezentatyw nych dla tego okresu, np. G¹ska – Pre sent(e) ... comit(e) Al berto dicto 
Ga ska de Ustwolna (!) 1298 KW 769, Ciu(i) ... Wra tizlaui ens(i) ... Ny chol ao ... dicto 
Ganz ka 1269 Korn 36; Kwas – Per ma nus Hen rici Quaz, per Cra coviam et Sando-
miriam ... pro ton ota rii 1291 Mog 4, Li cho – Pre sent(e) ... ve ner abi li(i) uir(o) Io hanne 
Li cho, su biud ic(e) Cracouiens(i) 1274 KM³p 626, ¯y³a/Si³a – Ra told um mi lit em, fi -
lium no bil is viri Io hann is dic tj Zila 1296 KM³p 126. 

Pa tron imi kum wyst¹pi³o w ty ch¿e do kum enta ch dwa razy. Typ imiê + imiê wy stê -
powa³ ró wni e¿ bar dzo rzad ko, por. np. Pawe³ Ba rut – Co mite Pau lo dicto Ba ruth 1296 
KW 749. 

Na zwy oda pel aty wne oznac za³y zarów no przed staw ici eli mo¿now³adz twa i ry-
cers twa (np. Kwas, Li cho, Si³a/¯y³a), jak i nie liczn ie wys têpuj¹cych w Ÿród³ach 
miesz czan (np. G¹ska Korn 36). Wa¿ne s¹ jed nak pro porc je pomiêdzy szla check imi
i nie szlac hecki mi no sic iela mi tego typu na zwisk, zw³asz cza dla póŸ niejszego okresu, 
kie dy licz ba poœw iadczonych na zwisk by³a wi êksza. Za gadn ieni em tym zaj miemy 
siê w kolejn ym roz dziale. 

Wiek XIV i XV 

Wiek XIV i XV to okres kon tyn uac ji prze mian spo³ecz no-ustroj owy ch zapo cz¹t -
kowanych w wie ku XIII. Roz wij aj¹ siê mia sta i wsie, ustala siê spo³eczeñ stwo sta nowe. 
Kszta³tuje siê zwol na jednolity stan szla checki. Nie sta nowi³ on zhie rarc hizowan ego 
uk³adu seni orów i wa sali, jak wszê dzie na za chodzie, lecz z za³o¿ enia bra tersk¹ wspól-
notê lu dzi równych wo bec sie bie i pra wa. Idea rów nych praw dla ca³ej szlach ty 
spowodo wa³a, ¿e nale¿eli do niej lu dzie zr ó¿nicowani maj¹tkowo. W ci¹gu tych dwóch 
wie ków szlach ta wywalc zy³a so bie pi erwszeñstwo przed innymi sta nami i wy¿ sze sta -
now iska œwieck ie i koœ cie lne. Nie dop uœci³a miesz czan do wspó³udzia³u w rz¹dze niu 
kra jem, po zbaw iaj¹c ich praw po lit ycznych. Praw poli tycznych nie mie li te¿ ch³opi. 
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Zac zê³a siê two rzyæ rzecz pos poli ta szla checka z do min uj¹c¹ kul tur¹ szlachecko-zie -
miañsk¹. Po wstawa³a to¿ samoœæ sta nowa szlach ty wi doczna w stro ju, obyczaj ach 
i wzor cach postêpowania (K³oczows ki 1989, 81–108). 

W wieku XIV i XV ma³o jest miast du¿ych, jak Gdañsk, sto³eczny Kra ków czy 
Wroc³aw, znacz nie wiêcej ma³ych mia stec zek posiad aj¹cych pra wa miej skie. W 2 p 
XV wie ku ich licz ba siêga³a 400. W ma³ych mia stach do min owa³a, jak ju¿ wspo -
mniano, ludn oœæ polska ró¿ nicuj¹ca siê co raz bar dziej pod wzg lêdem maj¹tkow ym. 

Naj liczn iejsz¹ warstw¹ spo³eczn¹ byli w ówczeœnie ch³opi. Mo¿liwoœæ wyjœcia ze 
wsi lub z mia sta by³a w omaw ianym okres ie du¿o wiêks za ni¿ póŸniej. Gra nice sta -
nowe nie by³y bo wiem jesz cze w tym cza sie sztyw ne, co u³atwia³o pewn¹ ruchliwoœæ 
spo³eczn¹, mia now icie prze chodzenie ze sta nu do sta nu, czyli awans spo³ecz ny, 
zw³asz cza wy bitn iejsz ych jed nos tek (K³oczows ki 1989, 97). Zna laz³o to od bic ie 
w naz wisk ach, o czym bê dzie jesz cze mowa. 

Wiek XIV przy niós³ nie tyl ko stabilizacjê i rozwój kraju pod rz¹dami ostatn iego 
króla z dy nas tii piastows kiej, Ka zimierza Wiel kiego (1333–1370), lecz i znacz ne 
powiê kszenie te ryt ori alne Pol ski. W³¹czo no do niej star¹ dziel nicê polsk¹ Ma zows ze 
oraz ziemie po³udniowo-za chodn iej Rusi, tzw. Ruœ Czer won¹ (ha licko-w³odzimiersk¹) 
z mia stem Lwów. Przy³¹cze nie Rusi z ludnoœci¹ pra wos³awn¹ czyni³o z Pol ski kraj 
o lud noœci ka tol icko-pra wos³aw nej, jed nak z prze wag¹ kato lików i z za chow ani em sta-
tusu kró lestwa ka tol icki ego. W la tach 1385–1386 za warta zo sta³a unia z Wiel kim 
Ksiêst wem Li tews kim, ostatn im w Eu rop ie pa ñst wem po gañ skim. W³adca Li twy Ja -
gie³³o przyj¹³, jak wia domo, chrzest przy bier aj¹c imiê W³adys³aw, poœl ubi³ Jadw igê, 
król ow¹ polsk¹ i zo sta³ kr ólem Pol ski. Litwa otrzyma³a autono miê pod rz¹dami 
w³asnych ksi¹¿¹t lub królów pol skich, ostat eczny zaœ kszta³t praw ny uzys ka³ zwi¹zek 
dwóch pañs tw w 1569 r. w Lu blin ie. 

Unia Pol sko-Litews ka zmie ni³a uk³ad si³ w Eu rop ie œrodkowowschod niej. Pañ -
stwo pol sko-li tews kie sta³o siê w XV w. czo³ow¹ si³¹ w Eu rop ie s³ow iañ skiej. By³o 
ono wspólnot¹ trzech narodów: pol skiego, ru skiego i li tews kiego, obejmuj¹c¹ ob szar 
oko³o mi liona kilome trów kwa drat owy ch, od Ba³tyku do Mo rza Czar nego. Ludn oœæ 
li czy³a praw dop odo bnie oko³o 7 milio nów i by³a roz mieszc zona nie równom iern ie. 
Oko³o 2 mil ionów Po la ków miesz ka³o zwarcie w czy sto pol skich et niczn ie dzielni-
cach, tj. w Wielko polsce, Ma³opols ce i na Ma zows zu. W tym cza sie Œl¹sk i Pomo rze 
znaj dowa³y siê poza gra nic ami Pol ski, ale na Œl¹sku miesz ka³a znacz na licz ba Pola -
ków. Po lacy za mieszk iwali te¿ ob szary tzw. Kr esów wschod nich po³udniow ych, tj. 
Ruœ Czerwon¹, i pó³noc nych, tj. po gran icze litew sko-bia³orus kie, a ich liczba, 
zw³asz cza na Kre sach po³udniow ych, sta le wzra sta³a. 

Pro ces asym ila cji prze biega³ na ob szar ze kre sow ym ró¿ nie, w zal e¿n oœci od kla sy 
spo³ecz nej. Szlach ta ru ska przej mowa³a jêzyk i obyczaje pol skie oraz otrzyma³a przy-
wil eje szlach ty polskiej (Ta zbir 1983). Przybiera³a te¿ czês to na zwis ka na -ski utwo -
rzone do nazw miejs cowo œci zlo kal izo wan ych na Kre sach po³udniow ych. Po lon iza cji 
ulega³a równie¿ szlach ta li tews ka mó wi¹ca g³ów nie po pol sku. Jej na zwis ka s¹ jednak 
s³abo zaœ wiadczone w dokumentach hi stor ycznych. Z ko lei pol ska szlachta przemiesz -
cza³a siê czês to na wsch ód, cze go do wod em s¹ licz ne za pisy na zwisk pol skich na -ski 
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w do kum enta ch z Kr esów po³udniow ych. Ch³opi ru scy i li tew scy po zos tawa li nato -
miast przy swo im jêzyku, zaœ polscy ch³opi-kol oniœci na ob szar ach Rusi Czer won ej
uleg ali ru ten iza cji. Pierw sze imiona wschod nios³owiañs kie od not owa ne w Ÿród³ach 
pol skich po chodz¹ z XIV wieku. 

Jeœli idzie o sposób ident yfi kow ania osób w do kumentach ur zêd owych, to w 1 p 
XIV wie ku do min owa³y sta le jesz cze okre œlenia opis owe wystê puj¹ce wraz z imie -
niem. By³y to najczêœciej deskrypc je od miejscowe, kt óre ident yfi kowa³y 58,4% osób 
wystê puj¹cych w prze bad any ch do kum enta ch, np. Na uogius co mes de Mo raui ca et 
ca stell anus Cra coviens is 1320 KM³p CLXV (Na woj, ¿u pan z Mo rawicy i kasz tel an 
kra kowski) . W tym pó³wie czu zwi êkszy³ siê udzia³ odmiejs cowych wyra¿eñ przy-
im kowych de (z) + na zwa miej scowa, identyfi kuj¹cych 16,4 % osób, np. Ma thias de 
Sca la 1346 KM³p CCXXXIII (Ma ciej ze Ska³y). Pr zewagê uzys kaj¹ one ju¿ w na -
stêpnym pó³wie czu. 

Odn otowaæ nale¿y obe cnoœæ na zwisk na -ski w do kum enta ch oryginal nych, cho -
cia¿ sta le jesz cze nie by³ to typ czês ty. U¿yto ich tyl ko osiem razy we wszyst kich 
oryg ina lnych opub liko wan ych do kum enta ch hi stor yczny ch z 1 p XIV wie ku (bez 
rêk opisów). S¹ to na zwis ka: Czar noc(s)ki 1332 RmK I 1115 < Czar noc in, pow. Ra -
dom ( M³p, KS) – przypuszc zalnie mieszcza nin, Czci bors ki 1315 Cd P II/1, 215 < 
Czci bor ze, dziœ Œci bor ze, par. P³on kowo (Wlkp, KoZ I) – przy puszczalnie szlach cic, 
Ko nars ki 1336 Kkk 159, 1348 Mog 66 (M³p, jeden zapis od nosi siê z pe wno œci¹ do 
szlach cica, dru gi przy puszc zalnie do szlach cica), Pio trows ki 1339 Cruc I, 75 < 
Piotrowi ce, par. S³upca, par. Chr uœlin (Wlkp, KoW II) lub Pie trowo, dziœ Pio trowo, 
pow. Koœcian (KoP II, N) – miesz czan in, S³upski 1339 Cruc I, 1111 < S³upia, S³up, 
par. Œroda (Wlkp, KoP II) lub S³upca, pow. Ko³o (KoW II) – miesz czan in, 
Wroc³awski 1338 Cruc I, 81 < Wroc³aw, mia sto na Œl¹sku (Œl, SG) – du chowny 
praw dop odo bnie po chod zenia mi eszc zañs kiego, Zawi chosc(s)ki (w for mie ³aciñ -
skiej) 1324 KM³p 169 < Zawichost, Zawik ost, mia sto (M³p, KS) – szlach cic. 

Na osi¹gniêcie do min acji przez na zwis ka tego typu trze ba bêdz ie zacze kaæ 
pó³tora stu lecia, do 2 p XV wieku. 

Zwra ca uwagê znacz na licz ba miesz czan wœród nosic ieli na zwisk na -ski w tym 
okresie: na osiem na zwisk trzy nosz¹ niew¹tpli wie osoby po chod zenia miesz -
czañskiego, a dwie – niew¹tpli wie szla check iego. Zbyt sk¹pe kon teksty nie po -
zwal aj¹ w sp osób pew ny okr eœliæ prz ynale¿noœci spo³ecz nej no sic ieli po zos ta³ych 
trzech na zwisk. 

Dal szych osiem zapisów na zwisk na -ski po chod zi z pó Ÿnie jszych ko pii: Chro bers ki 
1511–1513 (1323) CdP II, 491 < Chro berz, pow. Piñc zów (M³p, KS) – szlach cic, 
Czadli ñski XV (133–1384) Czarn, s. 741 – brak nazwy miej scowej (Pom), przypusz -
czalnie szlach cic, Czarn kows ki 1538–1539 (1339) CdP II/2, 487 < Czarn ków, Czar -
kowo, pow. Koœcian (Wlkp, KoP I, N) – szlach cic, Matczy ñski 1420 (1348) MHer II, 
s. 33–34 < Mat czyn, pow. Be³¿ce (M³p, KL) – przypuszc zalnie szlach cic, No sac zowski 
XVII (1346) KM³p 678 < Naszczo wice, Nosac zowi ce, d. Nowy S¹cz (M³p, LK) – przy-
puszc zalnie szlach cic, P³oc(s)ki (za pis any w for mie ³aci ñskiej) XV (1343) PrUr III 542 
< P³ocko, dziœ P³ock mia sto (Maz, AMaz) – miesz czan in, Sêczk owski 1493 (1315) KW 
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913 < Sêczk owo, dziœ S¹czko wo, pow. Koœcian (Wlkp, KoP II, N) – przy puszczalnie 
szlach cic, Stro¿e wski XVIII (1328) KW 1091 – Stró¿o wo, Stró¿ew, d. Nieszawa (Wlkp, 
KoZ II) – miesz czan in. 

Równi e¿ wœród tych no sicieli na zwisk na -ski wystêpuj¹ osoby nale¿¹ce nie w¹t -
pliwie do szlach ty, re prez entuj¹ce bez w¹tpie nia miesz czan i ta kie, kt órych przy-
nale¿noœci spo³ecz nej nie mo¿ emy w spo sób pewny okr eœliæ. 

Na zwy oda pel atywne ident yfi kowa³y w tym cza sie 5,6% (11) osób, szlach tê i miesz -
czañstwo, po dobn ie jak i w po przedn ich okres ach. Sta tus spo³ecz ny ich no sicieli nie 
zaw sze jest poda ny w kont ekœcie. Na przynale¿noœæ do miesz czan wska zuje nie kiedy 
miej ski cha rakt er do kum entu i tr eœæ szer szego kon teks tu, np. M¹drost ka (wy mien iony 
w zbio rze rachun ków mia sta Krakowa) – Dir sko Man drostka 1336 RmK I 1188. A oto 
przy k³ady oda pel aty wnych na zwisk szlach ty: Kolêda – Pre sent(e) ... Pau lo dicto Co -
lenda, su bj udi ce cu rie (Wla disl ai, di cis By tom ieni sis) 1316 Cd Sil II 19, Lis – Pre sent(e) 
... mili(e) ... Wen ces lao dicto Lys, capit aneo Syra diensi 1314 KW 973, £ata – Pre sent(e) 
... Ja nuss io dicto Lata, sub ag azo ne 1325 Sng II 8, No sal – Pre sent(e) ... Pe tro No sal, 
vexil lif ero Cra coviensi 1327 CdP III 81, Ogon – Pre sent(e) ... Pau lo dicto (zwa ny) 
Ogon, castella no ... Lan ciciensi 1318 KW 999, Pêk awka – Ste phan us dictusPan kawca, 
ca pit aneus Po lon ie et Cuy avie 1319 Mog 50, Po raj – Pre sent(e) ... Al berto dicto Po ray, 
da pif ero no mine re gine (Po lon iae) 1325 Kkk 135, Strza³a – Pre sent(e) ... Stephano dicto 
Stra la, mi lit(e) 1311 Cd Sil II 30. 

W tym okres ie typ na zewn iczy imiê + imiê ident yfi kowa³o 1,5% osób wystê -
puj¹cych w se lekt ywnie wy bran ych do kum enta ch, np.: Ra dek (< im. Ra dos³aw) – 
Pre zent(e) do mino An dr ea Ra dek ... mi lit(e) 1336 CdSil IV, 2 (rycerz); Sie dlik (< im. 
Sie dlewit)– Provi do viro Petro (dat.) dicto Se dlik 1340 Hae 126 (miesz czan in). 

Znacz¹ca zmia na w sys tem ie na zewn icz ym nast¹pi³a w 2 p XIV wie ku, kie dy 
prze wagê zdo by³o od miejs cowe wy ra¿en ie przy imk owe typu de/z + na zwa miej -
scowa wyst êpuj¹ce bezp oœrednio po imien iu. Ident yfi kowa³o ono 68% osób w ba -
dan ych do kum enta ch, np. Pe trus de Go rz icz an ... Woy thcone de Se dlecz, do mino 
Bern hardo de Wlo stow 1362 KM³p 264. Wska zywa³o na po chod zenie jego no siciela 
z da nej mi ejscowoœci, a w wypadku szlachty tak¿e na po siad anie da nej miejsco -
woœci. Ten sp osób ident yfi kac ji do min owa³ wœ ród szlach ty do 2 p XV wie ku, kie dy 
to na czo³o wys unê³y siê na zwis ka od miejscowe na -ski. 

W omaw ianym tu okresie te ostatn ie ident yfi kowa³y œredn io tyl ko 1,6% osób 
w se lekt ywnie wy bran ych do kum enta ch, a na zwy oda pel aty wne 3,6%. Ogó³em 
wyst¹pi³o 901 na zwisk od miejscowy ch na -ski. By³y one u¿ ywane g³ównie przez 
szlachtê i rycers two, np. Bo rows ki – Pre sent(e) ... mi lit(e) Je scone Bo rows ki 1373 
KM³p 313, By tyñs ki – Do min us Mi ros co Bi tins ky 1399 Lek I 3117, Ostrows ki
Na ram Ostrows ky de Jurzicowo 1389 Lek I 525, Rog ozi eñs ki – Do min(i) Jo hann is 
Ro gozens ki 1388 £êcz I 640. Rza dziej oznac za³y miesz czan i rzemi eœlników, jed -
nak ich udzia³ w ident yfi kac ji osób nale¿¹cych do tych grup spo³ecz nych by³ wi -
doczny, np. Ko³oski – Pau lus Ko los ky, sar tor (‘kraw iec’) in Lan cic ia 1390 £êcz I 
1671, Mar gon iñski – Civis (‘mieszc zanin’ ) Po znan iensis dictus Ni col aus Mar -
gon inski 1397 Lek I 2354. 
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Wœr ód miesz czan kra kowskich w 2 p XIV wie ku prz ewa¿aj¹ na zwy nie mieck ie 
lub zniem czone, okreœ laj¹ce czêsto przyb yszów ze Œl¹ska. Na 121 osób przyj êtych 
do pra wa miej skiego w latach 1392–1393, 42,9% osób nosi³o ta kie nazwy, czêsto 
rów ne na zwom mi ejscowoœci, np. Pe trus He inc zindo rf 1392 Kacz, 1. 

Dru ga licz na gru pa na zwisk ident yfi kuj¹cych miesz czan, to na zwis ka oda pel aty wne 
(19% osób), np. Noga, Wro bl, Ba ran – Gregors Noga ... Ma czec Vro bl de Ratib or ... Mi-
czac Ba ran 1392 Kacz, 1–2. Od miejscowe wy ra¿en ie przy imk owe u¿yte zo sta³o 20 
razy, dla zi dent yfi kow ania 16,5% osób, np. Pe trus de Sca la su tor 1392 ibid., 3 razy u¿y -
to na zwy odmiejsco wej na -ski. 

W tym cza sie za rys owa³a siê ró ¿ni ca po miê dzy na zwis kami mo ¿nych i miesz czan 
ma nif est uj¹ca siê ten dencj¹ do prze wagi, a nie wy³¹cznoœci, typów na zewn icz ych u¿y-
wanych przez przed staw ici eli tych dwóch grup spo³ecz nych. Wœr ód tych pierw szych 
tende ncjê tak¹ wy kaz ywa³y okreœle nia od miejs cowe o for mie de/z + na zwa miej scowa, 
od miejs cowe na zwis ka na -ski oraz de skrypc je z nazw¹ mi ejscow oœci lub przymiotni -
kiem od niej utwo rzonym. Wœród tych dru gich – nazwy oda pel aty wne, jeœ li wy³¹czyæ 
na zwy nie mieck ie. Szc zegó³owe ba dan ia na ten te mat przed staw iono w rozdz. II. 

W 2 p XIV wieku odn otowaæ te¿ nale¿y wys têpowanie typu imiê + imiê, któ ry nie 
by³ po pul arny. W ba dan ych do kum enta ch wyst¹pi³ tyl ko czte ry razy, ident yfi kuj¹c 
nie ca³y je den pro cent wy mien iony ch osób, np. Jura (< im. Geo rg ius) – Io hanne Iura, 
ca stell ano Cra coviensi 1357 KW 1354 – szla chic, Ma lik ( < im. Ma³omir, Ma³ostryj) 
– Test(is) ... Macz ko Ma lik 1390 £êcz I 1689 – praw dop odo bnie szlach cic. 

W 1 p XV wie ku pro porc je pos zcze gólnych typ ów na zewn icz ych przed staw ia³y 
siê po dobn ie, jak w 2 p XIV wie ku. Na zwis ka od miejscowe na -ski wyst¹pi³y w licz -
bie 2 354 w tym cza sie i okr eœla³y 18,9% szlach ty. 

W 2 p XV wie ku prz ewagê uzys ka³y na zwis ka od miejscowe na -ski ident yfi kuj¹c 
41,1% repre zen tan tów szlach ty wystêp uj¹cych w wy bran ych do kum enta ch, np. £u cza -
nowski – No bili Pe tro Lu czan owsky, nun cio do mini regis 1457 AC I 476, Ma ciej owski
Ho nor abi li Sti bor io Ma czei owski 1452 Kr zy¿, 484, Stad nic(s)ki – Ma gnif icus do min us 
Ni col aus Stad nyczs ky, de Smy grod et Ny edzwye dz ha er es, ca stell anus Pre misl iensis 
1485 CdUC III 274, Star czyn owski – Do min us Tho mas Star czin owsky, he res ... in Star -
czyn owo 1482 AC II 1428. Ich iloœæ w tym okresie wy nosi³a 4 171. 

Dru gie miej sce zaj mowa³o od miejs cowe wy ra¿en ie przy imk owe (28,7% osób), np. 
Pau lus de Za thor ... Ni col aus de Ka lisz 1462–1463 AKH VI, 59–60, Bar tosz sz (‘z’) 
Wro czlaw ya 1497 Gp, 206. 

Bar dziej roz bud owa ne de skrypc je od miejs cowe sta le jesz cze po jaw ia³y siê w do ku -
mentach ident yfi kuj¹c 10,5% osób, najcz êœc iej wy sok ich ur zêdników kr óle wskich. 
Ogó³em ró ¿ne go ro dzaju ok reœl enia od miejs cowe iden ty fikowa³y 80,3% reprez entantów 
szlach ty. Na zwy oda pel aty wne iden ty fikowa³y je dyn ie 5,9% jej przed staw ici eli, po zos -
ta³e typy na zewn icze, jak for my o ce chach pa tronimi kum, czy typ imiê + imiê lub etno -
nimy, wy stê powa³y rzad ko, uzupe³niaj¹c sys tem na zewn iczy. 

For my od miejs cowe na ski no sili te¿ w 2 p XV wie ku miesz czan ie oraz 
wyj¹tkowo ch³opi. Pro porc je miê dzy szla check imi i nie szlac hecki mi no sic iela mi 
tego typu na zwisk przed staw iono na s. 44–50. 
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W mia stach prz ewa¿a³y jesz cze w 2 p XV wie ku na zwy nie mieck ie ident yfi -
kuj¹ce 21,2% osób (31 na 146) w badan ych do kumentach miej skich (Kacz, 
203–206), zaœ na zwy oda pel aty wne ident yfi kowa³y 13,6% osób (20). 17 razy okreœ -
lono osoby przez poda nie ich za wodu. Ogó³em wy razy po spol ite u¿yte zo sta³y w od -
niesieniu do 25,3% osób. 

Sto sunk owo licz nie wyst¹pi³ typ de/z + na zwa miej scowa (11%) okre œlaj¹cy 
po chod zenie z mi ejsc owoœ ci. Od noto waæ na le¿y typ: imiê + imiê (8 razy), np. Mi -
kisz ( < im. Miko³aj) – An drzey Mi kis ch, pi leator 1454 Kacz, 204. Na zwisk na -ski 
– u¿ yto 7 razy, po nadto rzad ko de skrypc ji odmiej scowych. 

Po œwiêci my te raz nie co uwagi roz wars twieniu spo³ecz eñst wa pol skiego w XIV 
i XV wie ku 

CHA RAKT ERY STY KA SPO£ECZ EÑST WA POL SKIEGO 

Jak wy nika z now szych bad añ historyków, w wie ku XIV roz pocz¹³ siê w Pol sce 
pro ces kon sol ida cji sta nów spo³ecz nych w sen sie or gan iza cyj no-praw nym i kulturo -
wym. Nikn¹ pew ne gru py spo³eczne, a po jawiaj¹ siê nowe. Efekt em tych procesów 
jest, miêdzy in nymi, zr ó¿n icowanie struk tury szlach ty w poszcz ególnych dzielni-
cach hi stor yczny ch Pol ski. I tak, na pocz¹tku wieku XIV, opr ócz szlach ty i ch³opów, 
ist nia³ w Ma³opols ce po œredni stan w³odyków sta nowi¹cych pierwotn ie ry cers two 
ni ¿sze. Jego przed staw ici ele przechod zili stop niowo w toku stu lecia albo do szlach -
ty, albo do ch³opów, albo do mieszc zañstwa (Ih nat owi cz i in. 1979, 156–159). W re -
zult acie ta kiego roz woju sta nu ry cers kiego w Ma³opols ce wystê powa³a prze waga 
wiel kiej w³asno œci ziemskiej nad œred ni¹ i drobn¹, tu sku pi³y siê naj potê¿niejsze rody 
ma gnackie. Inac zej by³o w Wiel kopolsce, gdzie przewa¿a³a szlach ta œrednia, jed-
now iosk owa, a na kra ñca ch wschod nich drob na. Na tom iast na Ma zows zu pr zewa -
¿a³a szlach ta drob na na ca³ym ob szar ze, gdy¿ w sk³ad tego sta nu we szli tu wszyscy 
daw ni woje, na wet pie si. Warstwa ta utrzyma³a na tym ob szar ze swe zna czen ie
w póŸ niejszym okres ie i wzra sta³a li czebn ie w re zult acie pla now ego osadn ictwa
drob nego ry cers twa na zie miach po gran iczny ch, a pó Ÿniej dzie len ia posiad³oœci. 

W XIV i XV wie ku ist nia³y grupy spo³ecz ne i za wod owe nie miesz cz¹ce siê w tra -
dyc yjnie wyo drê bnia nych dla póŸ nie jsze go okresu czte rech sta nach, któ rymi by³y: 
szlach ta, miesz czan ie, ch³opi i ducho wieñ stwo. Zalic zyæ do nich nale¿y so³tysów 
wyodrêbnionych w sta tut ach przez Kazi mierza Wiel kiego w oddzieln¹ gr upê ‘ryce -
rzy uczyn iony ch z so³tysów lub kmie ci’, zwa nych póŸ niej panos zami. Po pier ani 
przez króla jako prze ciww aga dla zbyt potê ¿nej szlachty, ulegli pod koniec XV wie -
ku za nikowi, do cze go jesz cze wróc imy, omaw iaj¹c strukturê spo³eczn¹ ch³opów. 

Wiek XIV stwarza³ ogromne mo¿liwoœci awansu zawod owe go i spo ³ecz nego lu -
dziom, kt órzy nie na le¿eli do wy¿szych warstw spo³ecz nych. Po jawi³a siê w tym cza sie 
licz na gru pa urz êdników i lu dzi wykszta³conych wywodz¹cych siê z ni ¿szych warstw 
spo³ecz nych. Zaw dziêczali oni swoj¹ poz ycjê s³u¿bie pañstwowej i zwi¹z kom z dwo-
rem kró lewskim. Œwiad czy o tym np. pro wen iencja spo³ecz na urzêd ników wielko -
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polskich (G¹siorowski 1968). Spo³ecze ñst wo charakt ery zowa³o siê w tym okresie 
znaczn¹ mobilnoœci¹, na co zwróci³ uwagê ju¿ Ty mien iecki (1921, 1975). W wieku 
XIV i XV prze chod zenie z jed nej gru py spo³ecznej do dru giej mia³o cha rakt er wielo -
kierunkowy i sta³y. Dzie ci ch³opów sta wa³y siê miesz czan ami, du chownymi i medy -
kami, duchowni i ludzie wykszta³ceni re krut owa li siê te¿ z mi eszc zañ stwa. Mia³y miej -
sce ma³¿eñs twa szla checko-mies zczañ skie i prze chod zenie dzie ci szla check ich z tych 
ma³¿eñs tw po chodz¹cych, do sta nu mie szczañskiego (Samson owi cz 1978, 56–65). Pro -
wad zone przez historyków anal izy doku men tów Ÿród³owych, zw³asz cza miej skich,
wyka za³y, ¿e w p³aszc zyŸnie go spod arcz ej, np. w trans akc jach han dlow ych, osoby 
o ró¿ nym po chod zeniu spo³ecz nym by³y trak tow ane jak równi part nerzy (Sam son owi cz 
1978, 55–65). 

Zja wiska te nie do wodz¹ by najmn iej ist nien ia w Pol sce w omaw ianym tu okresie
spo³eczeñ stwa klasowo jed nol ite go, z któ rego póŸniej do piero wy³oni³a siê dominu -
j¹ca szlach ta. Prze ciwn ie, jest oczyw iste, ¿e ist nia³y wów czas w Polsce grupy 
spo³ecz ne zró ¿nicowane pod wzg lêdem praw no-maj¹tkow ym i roz wars twione wew-
nêtr znie, z któ rych zac zê³y wy³ani aæ siê sta ny. Wydaje siê jed nak, ¿e w XIV i XV 
wieku pomiêdzy gru pami spo³ecz nymi nie wy ros³y jesz cze ba riery kla sowe i kultu -
rowe, któ re pojawi³y siê póŸ niej, tj. w XVI i g³ówn ie w XVII wieku. Za dan iem na -
szym jest œl edzenie, w jaki sp osób sto sunki spo³ecz ne ujawni³y siê w ówcze snym 
spo sob ie na zyw ania przed staw ici eli ró¿ny ch warstw spo³ecz nych. 

Nal e¿y wiêc zba daæ, czy przedstaw iona tu hi poteza o bra ku ba rier kla sow ych i sil-
nie zhie rarchizo wan ych grup spo³ecz nych w XIV i XV wie ku znajduje potwier -
dzenie w na zewn ictw ie osób. 

Szlachta i pocz¹tek an tag oni zmu szla checko-mies zczañ skiego 

W ci¹gu 2 p XIII i na pocz¹tku XIV wie ku za ciera³y siê gra nice pomiê dzy mo¿no -
w³adz twem a wy¿ szym ry cers twem. Sta³o siê to mo ¿liwe nie tyl ko na sku tek stop -
niow ego zrów nania przy wile jów, ale tak¿e roz pow szechni enia oby cza jów i idea³ów 
ry cers kich: pa sow ania na ry cer za, tu rni ejów i rycerskie go ko deksu ho nor owe go 
(Ihna towicz i in. 1979, 153–156). Plejada ry cerzy grun waldzk ich sze rzy³a mo del 
i styl ¿y cia zb li¿ony do ¿y cia ry cerzy europej skich (Samson owi cz 1978). W 2 p XIV 
wieku ujedn oli ci³ siê stan szlachecki zarów no w sen sie prawnym, jak i kul tur owym. 

Nie by³ on jed nak jed nol ity pod wzg lêd em maj¹tkow ym. Mo¿na wyró¿ niæ cztery 
war stwy. Naj wy¿sz¹ sta nowi³o nadal mo¿now³adz two – po siada cze kil kudziesiêciu 
wsi, a niekiedy i miast. Stanowi³o ono spo³ecz no-kul tur aln¹ i ekon omi czn¹ elitê zwol -
nion¹ z cza sem od wszel kich œwiad czeñ pieniê¿ nych. Ni¿sz¹ warst wê sta nowi³a szlach -
ta bogata – w³aœ cic iele kil ku wsi. Œred nia i za raz em naj liczn iejsza war stwa szlachty to 
po siad acze jed nej wsi, najbied niejsza szlach ta, tzw. za grod owa, po siada³a je dyn ie ³any 
we wsiach, które upraw ia³a w³asnor êcznie p³ac¹c po datki, od kt órych zwolnione by³y 
po zos ta³e war stwy szlach ty. 

Cech¹ cha rakt erystyczn¹ szlachty polskiej by³o to, ¿e wszyscy do niej na le¿¹cy mie li 
jed nak owe pra wa po lit yczne, bez wz glê du na zr ó¿n icowa nie maj¹tkowe. Two rzy³a ona 
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z za³o¿enia bratersk¹ wsp ólnotê lu dzi ró wnych wo bec sie bie i pra wa, wsp ólnotê ‘pa nów 
bra ci’, a nie zhie rarc hizowany uk³ad seniorów i wa sali, jak ws zêd zie na za chodzie. 
Zgod nie ze sta tut ami Ka zim ierza Wiel kiego, przy nale ¿noœæ do sta nu szla check iego 
okre œlano na pod staw ie urod zenia w ro dzin ie szlacheck iej. Od tego te¿ czasu obser wo -
waæ mo¿ na stop niowe za myk anie siê sta nu szla check iego. Œwiadczy o tym no tow ana 
od XIV wie ku ten denc ja do elim ino wan ia lu dzi usi³uj¹cych bez prawn ie uch odziæ za 
szl achtê za po moc¹ tzw. na gany szla chect wa, czy li s¹dow nego za kwes tiono wan ia szla -
check iego po chodzenia. Po zwany móg³ oc zyœc iæ siê z za rzutu, je œli jego przyna le¿noœæ 
do rodu szla check iego poœw iadczy³o szeœ ciu wspó³rodo wców (w Ma³opols ce) lub 
dwóch wspó³rodow ców oraz czte rej przed staw ici ele in nych ro dów (w Wiel kop olsce). 
¯¹dano udow odni enia szla check iego po chod zenia w trze cim po kol eniu. Na gana szla -
chect wa, któr ej efek tem by³ pi semny wy rok s¹dowy, mog³a jed nak s³u¿yæ, paradoksal -
nie, prze nik aniu nie szlac hecki ch ele mentów do sta nu szla check iego. Bo gat emu miesz -
czan inowi nie trudno by³o znal eŸæ biednych szla chciców, któr zy za op³at¹ poœw iadczali 
jego przy nale¿noœæ do swo jego rodu i her bu. W. Semkow icz zna laz³ w Ma³opols kich 
za pis kach s¹do wych gr upê tego ro dzaju œwiad ków, kt órzy œw iadcz¹ w ró ¿nych naga-
nach w 1 p XV wie ku, sami po daj¹c siê nie kiedy za prz ynal e¿¹cych do co raz to in nych 
ro dów (po dajê za Ihna towiczem i in. 1979, 160). 

Wiek XIV i XV to, jak wi daæ, z jednej stro ny, czês te ma³¿eñs twa synów szlachec -
kich z bo gat ymi mieszcz kami i prze nos zenie siê szlach ty do miast, czy chocia¿by naby-
wanie do mów w mia stach oraz ko lig acje bied nej szlach ty z bo gat ymi ch³opami (Ihnato -
wicz i in. 1979, 168), a z dru giej pró ba s¹do wego oczyszczania szeregów szla check ich 
z elementów nieszlacheckiego po chod zenia. Jed nak w 1 p XV wieku mno¿¹ siê 
wyst¹pie nia szlach ty prze ciw zbyt kowi miesz czan przew y¿szaj¹cemu nie kiedy szla -
checki, prze ciw zmo wie cec hów w spra wie cen godz¹cych w inter esy wsi. W ko ñcu 
zwy ciê¿y³y ten denc je ant ymie szczañskie pod syc ane antagoniz mem ekon omi cznym, na 
tle ko rzystn ej ko niunkt ury dla bo gac¹cych siê miesz czan (ni skie ceny artyku³ów rol -
nych i wy sok ie ceny wy rob ów rze mieœl niczych). 

Je dno czeœnie kszta³towa³o siê po czuc ie od rêbn oœci sta now ej szlach ty bio r¹cej co raz 
licz niejs zy udzia³ w ¿yciu pu blicznym kra ju na sej mach i zw³asz cza sej mik ach. Fakt, ¿e 
po dejm owa³a ona de cyz je w spra wach ogól nopañ stwo wych, roz wija³ jej œwi ado moœæ 
na rodow¹. W ci¹gu tych dwóc h wi eków szlach ta wywalc zy³a so bie pi erwszeñstwo 
przed in nymi sta nami i wy¿ sze sta now iska œwieck ie i koœ cie lne. Nie dop uœci³a miesz -
czan do wspó³udzia³u w rz¹ dzeniu kra jem, po zbaw iaj¹c ich, jak po wied ziano wy¿ej, 
pra wa do za kupu zie mi i praw po lit yczny ch. Praw po lit yczny ch po zbaw ieni te¿ byli 
ch³opi, jed nak sto sun ek szlach ty do ch³opów by³ w tym czasie znacz nie ³agodn iejszy ni¿ 
do miesz czan. 

Ludnoœæ wiejska 

Pod staw ow¹ war stwê lud noœci wiej skiej (ok. 85%) sta now ili kmie cie (³ac. cmeto) – 
sa mod zielni go spod arze po siad aj¹cy za grodê i udzia³ w ³anach wiej skich w iloœci od 
jed nego do dwó ch i wiê cej. Je dyn ie kmie cie byli pe³no prawn ymi uczestn ika mi wspól-
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noty wiej skiej, oni ustal ali za sady go spod aro wan ia, sp oœród nich re krut owa li siê ³aw-
nicy, oni te¿ mie li prawo do wypasa nia du¿ej ilo œci byd³a na wsp ólnym pastwis ku. Nie-
którzy kmie cie osi¹gali pokaŸny maj¹tek, b¹dŸ w po staci go tówki, b¹dŸ byd³a. Bo gaci 
kmie cie za trudn iali u sie bie pra cowników na jemn ych lub osadzali na czêœ ci w³asnego 
go spod arst wa w³asnych zagrodników i cha³upników. Znacz na czêœæ kmie ci osad zona 
by³a na pra wie nie mieck im, o czym by³a ju¿ mowa wcz eœniej. 

Dru ga war stwa lud noœci to za grodn icy (zwa ni w tek stach ³aci ñskich hor tul anus). Po -
siad ali oni cha ty i ma³e dzia³ki ziemi w ich pob li¿u (ok.1/2 ³ana i mniej) i praco wali na 
rzecz w³aœcicieli zie mi, na której mieszka li, za nisk¹ op³at¹ otrzym ywan¹ w na tur ze. 
Aby wy ¿yw iæ ro dzi nê, po dejm owa li oni do datk owo pr acê na jemn¹ u pana, so³tysa lub 
bo gat ego kmie cia. Ist nieli wiêc za grodn icy w³aœ cicie li wsi, so³ty sów i bo gat ych kmie ci. 
Za grodn icy nie mie li g³osu w spra wach wspó lnoty wiejskiej. 

Ko lejne war stwy lud noœci nie po siada³y zie mi. Byli to nie liczni cha³up nicy, 
maj¹cy tyl ko w³asn¹ cha tê oraz ko morn icy miesz kaj¹cy w cu dzych domach. Obyd -
wie te gru py ¿y³y z pra cy na jemn ej. Licz ni byli wolni najem ni pra cown icy przeby-
waj¹cy na wsi se zon owo w cza sie ¿niw i pra cuj¹cy te¿ w mie œcie. 

Na cze le wsp ólnoty wiej skiej sta³ so³tys. Pozyc ja so³tysa by³a przedmio tem ba dañ 
hi sto ryków, kt órzy do szli do wnio sku, ¿e mia³a ona charak ter feu dalny (Ih nat owi cz i in. 
1979,118–119). So³tys by³ po siad acz em ogro m nego go spod arst wa (na podsta wie przy -
wil eju lo kac yjne go lub umo wy z pa nem) stanowi¹cego za zwyc zaj 1/6 ca³ego ob szaru 
wsi. Nie p³aci³ on czyn szu, a czês to i dzie siêciny. Mia³ po nadto z regu³y pra wo do za k³a -
dania do chod owy ch urz¹dzeñ pro dukc yjny ch i han dlow ych, jak m³yn, wia trak, karcz -
ma, kram, jatka. So³tys by³ prze wodn icz¹cym ³awy sêdz iowskiej i po biera³ 1/3 op³at 
i kar s¹do wych, po nadto 1/6 czyn szu ch³opskiego za jego œci¹ganie dla w³aœ ciciela wsi. 
By³ w sta nie nar zucaæ niskie p³ace za pr acê na jemn¹ i ni skie ceny za zb o¿e skupow ane 
przy mus owo od ch³opów. Mia³ obo wi¹zek kon nej s³u¿by woj skow ej i roz wo¿enia ko -
res ponde ncji w ra zie po trzeby. Sy tua cja ma ter ialna so³tysa, kt óry nie kiedy wy wod zi³ 
siê ze sta nu rycers kiego, zbli¿o na by³a do po zyc ji za mo¿ nego. szlachcica. W 2 p XV 
wie ku roz poczê³a siê ofens ywa szlach ty na so³tysów, których gos podarstwa zaczê³a ona 
wcielaæ do swych folwarków lub wykupywaæ na pod staw ie od pow iedni ch uchwa³ sej -
mow ych, któ re do tyc zy³y w³aœ ciw ie so³ty sów nie udoln ych lub ‘krn¹brny ch’. Nast¹pi³ 
roz dzia³ miê dzy funk cj¹ so³tysa a jego maj¹tkiem. Maj¹tek zni ka³, zaœ funkcjê so³tysa 
przej mow ali wy znaczeni do tego ch³opi, kt órych znaczen ie nie by³o ju¿ tak wiel kie (Ih -
nat owi cz i in. 1979, 118–120). 

Od mienn¹ pozycjê na wsi mie li te¿ m³ynar ze, karcz mar ze i rzemi eœl nicy wiej scy 
zale ¿ni od so³tysa lub wprost od pana-w³aœciciela wsi. Po zos tawa li oni w bli skich 
kontakt ach z mia stem, a nie kiedy byli z pochodzenia miesz czan ami. 

Km ieæ dys pon owa³ swo bodn ie swo imi ruc homoœciami, ale w³aœc iciel wsi, 
szlach cic de cyd owa³, kt óry z sy nów kmie cia obejm ie go spod arst wo lub o ewen -
tualnym po dziale go spod arst wa mi êdzy sy nów. Sy now ie, któ rzy nie mo gli ot rzymaæ 
ziemi, od chod zili do mia sta, by ucz yæ siê rzemio s³a lub prz ygotowaæ do sta nu du -
chown ego. Jed nak od 2 p XV wieku pan ogran icza³ od chod zenie sy nów ch³opskich 
do mia sta, by utr zymaæ si³ê ro bocz¹ na wsi. 
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Wieœ stanowi³a dla ch³opów gru pê spo³eczn¹, z któr¹ zwi¹zany by³ uczu ciowo i ob -
szar, kt órego go tów by³ br oniæ. Tworz¹ce siê wokó³ rynków miej skich re giony gospo -
darcze i po byt w mi eœcie w zwi¹zku ze sp rzeda¿¹ produk tów rol nych umo¿ liwia³y 
kontak ty ch³opów z ch³opami in nych re gionów oraz z miesz czan ami. Umo¿l iwia³o to 
wymia nê wiado moœci i zaznajami anie siê z no wymi pogl¹dami, co pro wad zi³o do roz -
szer zania hor yzon tów kultural nych i po lit yczny ch ch³opów. Sz cze góln¹ rolê od gryw ali 
ch³opi zamieszkuj¹ cy wsi na le¿¹ce do miast. Byli oni poœrednikami w prze nos zeniu 
miej skich zwyc zajów na wieœ i u³atwiali wza jemne prze nikanie stanów. Ist nia³ jed nak 
konflikt pom iêdzy mie szczañstwem a ch³opami na tle wysok ich cen za wyroby rze -
mieœlnicze i za ni¿ ania cen za produkty rol ne. 

Now sze ba dan ia hi stor ii ch³opów po kaza³y, ¿e sy tua cja ch³opów w XIV i XV
wieku by³a na ogó³ ko rzystna, a ucisk pañszczyŸniany wzmóg³ siê do piero w XVII 
i XVIII wie ku (Ih nat owi cz i in. 1979, 125–127 i tam cytowa na li ter atu ra). 

Mieszczanie i po wstaw anie wi êzi wewn¹trz stan owej 

By³a ju¿ mowa o tym, ¿e w po wstaj¹cych w XIII wie ku mia stach pol skich, 
zw³asz cza wiê kszych, do min owa li przy bys ze z Nie miec, któ rzy zak³ad ali mia sta na 
¿yc zenie ksi êcia. Z nich wywod zi³ siê w tym okres ie wójt (advoca tus) i rada miej ska, 
tzw. ³awa, zw³asz cza w wiê kszych mia stach. Poza grani cami no woz ak³adan ych
miast znaleŸli siê w znacz nej czêœci nie tyl ko ich daw niejsi mie szkañ cy, ale i mo¿ -
now³adcy zaj muj¹cy swe miej skie posiad ³oœci. Tyl ko nie wielu spo œród tych ostat -
nich przyjê³o pra wo miej skie, wiêk szoœæ za miej sce po bytu wybra³a do bra wiejskie. 
Mia sta lo kac yjne otrzymy wa³y zwy kle, poza swo im obr êbem, znacz ne te reny 
uprawne i pa stwis ka, a nie kiedy ca³e wsie. 

W XIII wieku nap³yw lud noœci ro dzimej z po blis kich wsi do mia sta by³ ogran iczony 
przepis ami (niejako w oba wie przed wy ludn ieni em wsi), a miasta utrzym ywa³y d³ugo 
nie miecki cha rakt er. Prze pisy te nie by³y, jak siê wydaje, œc iœle prze strzeg ane, a w nas -
têpnych stu leciach sy tua cja uleg³a zmia nie. Sk³ad ludn oœci miej skiej by³, zaró wno pod 
wzglêdem jej po chod zenia spo ³ecz nego i et niczn ego, jak i stanu maj¹tkow ego, bar dzo 
zró ¿nicowany. 

Na szczycie hie rarc hii miej skiej znaj dow ali siê bo gaci kup cy d¹¿¹cy do zdo byc ia
gru ntów i nie ruc homoœci miej skich, by póŸn iej wyco faæ siê z han dlu i spekulowaæ na 
dzi er¿awach, ren tach, itp. Z tej gru py wywod zili siê ban kier zy-li chwiar ze, jej cz³on -
kow ie prze chodzili te¿ czês to do szlachty. By³a ona jednoc zeœnie sta le za sil ana przez 
przybyszów z Nie miec. 

Rze mieœlnicy sta now ili ko lejn¹, zr ó¿nicowan¹ maj¹tkowo, grupê. Naj bog atsi 
z nich, z³otnicy, m³ynar ze, pi wow arzy za siad ali cza sem, zw³asz cza w mniej szych 
mia stach, w jego w³adzach. Do górnej war stwy rzemieœl ni czej nal e¿eli te¿ nie kiedy 
ma lar ze, sny cer ze i bu down iczy. W³aœ cici ele war sztatów rz emie œln iczych, go spód, 
za jazd ów, sz ynków oraz drob ni kup cy two rzyli pos póls two, czy li ogó³ pe³nopraw -
nych miesz czan. W ma³ych mias tach do gru py tej nale¿eli rol nicy po siad aj¹cy go -
spod arst wa na te ryt ori um miej skim. Wa runk iem uzys kania praw oby wat elsk ich 
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w mieœcie by³o po siad anie tu ni eruchomoœci lub sta³ego Ÿród³a do chodu opodatko -
wa nego na rzecz mia sta. 

Ubo ¿sze gru py lud noœci to cze ladn icy, uczniow ie, stra¿ni cy, ro botn icy pra cuj¹cy 
przy trans porc ie i prze³ad unku to warów oraz w bu down ictwie, wresz cie s³u¿ba do -
mowa. Ta gru pa lud noœci po jawi³a siê w mia stach i w po bli¿u wiê kszych miast, 
w du¿ych go spod arst wach, wraz z roz woj em go spod arki to war owo-pi eni ê¿n ej i po -
wod owa³a zmianê sk³adu spo³ecz nego lud noœ ci. Mie szk añcami miast byli równie¿ 
du chowni, za równo ci z pa raf ii miej skich, czês to z po chod zenia miesz czan ie, jak 
i mieszkañcy ka tedr bi skup ich, ko leg iat i fun dac ji koœ cie lnych. W sto³ecz nym Kra-
kow ie prze byw ali te¿ ró¿ni dy gnit arze ko œcie lni, kt órzy mu sieli mieæ re zyd encje 
w pobli¿u dwo ru kró lewskiego. To samo do tyc zy³o dy gnit arzy œw ieck ich. Otacza³a 
ich gro mada s³u¿by, ¿o³nie rzy i pa cho³ków prze byw aj¹cych w mieœ cie. W mieœ cie 
re zyd owa li te¿ funk cjon ari usze dwo ru kró lewskiego, np. tzw. ser wit orzy, czy li kup -
cy i rzemieœlnicy pracuj¹cy dla dwo ru. Pod os³on¹ swych dwor skich funk cji, upra -
wiali oni jednak na w³asn¹ rêkê han del i rze mios³o w mie œcie. 

Na cze le mia sta sta³ wójt (³ac. ad voc atus) z ³aw nik ami, po spó lst wo re prez ento -
wa³a rada miej ska, która w ci¹gu XIV i XV wie ku sta³a siê zam kniêt¹ grup¹ mono-
polizuj¹c¹ w³adzê i rz¹dz¹c¹ mia stem w myœl interesów bo gat ego pa tryc jatu, nie bez 
fi nans owy ch na du¿yæ. By³o to przy czyn¹ kon fliktów w mieœcie pro wadz¹cych czês-
to do roz ruchów. 

W XIV i XV wie ku stan mie szczañski konsol iduje siê tworz¹c ce chy i brac twa 
oraz ku pieck ie gil die – nowe zgro mad zenia oparte na in ter esa ch za wod owy ch. Mia -
sta, cho cia¿, nie by³y w Polsce ani tak licz ne, ani tak do brze rozwiniête, jak w in nych 
kra jach Eu ropy, od grywa³y jed nak wa¿n¹ rolê po lit yczn¹, która s³ab nie pod ko niec 
XV wie ku. Np. po œmi erci Lud wika Wêg ierskiego Kra ków, Kalisz i Br zeœæ wy -
stêpowa³y prze ciw kan dyd atu rze Zie mow ita IV (Sam son owi cz 1978, 58, Ih nat owi cz 
i in. 1979, 150–151). W w. XIV i XV ma³o jest miast du¿ych, jak Gdañsk, sto³eczny 
Kra ków czy Wroc³aw, znacz nie wiêcej ma³ych mia stec zek posiad aj¹cych pra wa 
miej skie. W 2 p XV w. ich licz ba siêga³a 400. W ma³ych mia stach do min owa³a, jak 
ju¿ wspo mniano, ludn oœæ polska ró¿ nicuj¹ca siê co raz bar dziej pod wzg lêdem 
maj¹tkow ym. Mo¿l iwoœæ wyjœ cia z mia sta by³a w omaw ianym okres ie du¿o wiêks za, 
ni¿ póŸniej. Gra nice sta nowe nie by³y bo wiem jesz cze w tym cza sie sztyw ne, co 
u³atwia³o pewn¹ ruchliwoœæ spo ³eczn¹, mia now icie prze chodzenie ze sta nu do sta nu, 
czy li awans spo³ecz ny, zw³asz cza wy bitn iejsz ych jed nos tek (K³oczows ki 1989, 97). 
Zna laz³o to odbic ie w na zwis kach, o czym bê dzie jesz cze mowa. 

Po mimo zr ó¿n icowanego cha rakt eru i roz miar ów miast pol skich nie woln ych od 
kon flik tów, œro dowi sko miej skie by³o dla jego mies zkañców przed miot em przy wi¹za -
nia. Mieszkañców mia sta ³¹czy³a wolnoœæ oso bis ta i pod leg³oœæ prawu miej skiemu, 
które przy czyn ia³y siê do konsoli dacji stanu mie szczañskiego. Obrona ‘woln oœci miej -
skiej’ przed inge ren cj¹ czyn ni ków feu daln ych sta nowi³a wsp ólny in ter es zró¿nico wa -
nych maj¹tkowo jego mies zkañców. Herb mia sta, mury miej skie, ra tusz i fara by³y 
obiekt em szacunku, dumy i ucz uæ pa triot yczny ch: w obron ie mia sta warto by³o wal czyæ 
i umi eraæ. Na roz budowê mia sta pos pólstwo nig dy nie szczêdzi³o pieniêdzy. 
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Spe cyf ika ¿yc ia miej skiego po wod owa³a, ¿e mi esz kañ cy miast mie li blis kie kon-
takty z sze rok im œwiatem, do nich naj pierw do ciera³y no woœci z in nych kr ajów, obca 
moda i nowe zwyczaje. Miesz czan ie wczeœ niej ni¿ szlach ta odkryli u¿ ytec znoœæ pi sma 
i uczyli siê go choæby dla celów praktyczn ych, aby prze kazyw aæ in form acje, notowaæ 
trans akc je, zamów ien ia, wy datki. Za chowa³y siê w do kum enta ch miej skich pry watne 
za pis ki pi sane po pol sku nie tyl ko kup ców, ale i rze mieœlników (Ih nat owi cz i in. 1979, 
130–152). 

Jak ju¿ wspomniano wcze œniej, miesz czan ie nie mie li w Pol sce pra wa do za kupu 
zie mi, nie mo gli za tem na pod staw ie jej po siad ania pr zech odz iæ do war stwy szla -
check iej. Nie uzys kali te¿ praw po lit ycznych, cze go kon sek wencj¹ by³o to, ¿e nie za -
siad ali w sej mie. Ist nia³y jed nak dwie le galne drogi do uzys kania szla chect wa. 
Pierw sza to ad opc ja, czy li do brow olne przy jêcie do rodu i her bu szla check iego 
cz³owieka ni¿sz ego sta nu. Drug¹ drog¹ by³a no bil ita cja do kon ywa na przez króla za 
zas³ugi wo bec kra ju lub jego osoby, któr¹ za pocz¹tkowa³ w XV wieku W³adys³aw 
Ja gie³³o. Obej mo wa³a ona nie kiedy tak ¿e ch³opów, ale nie by³a sto sow ana czê sto. 

Ducho wieñstwo 

Stan du chowny wy odrêb ni³ siê w Polsce jako pierw szy ze wzglê du na pa nuj¹ce
prze kon anie, ¿e poœr edn iczy on miêd zy ludŸ mi a œwia tem nad przyr odz onym, jest za tem 
ni ezbêdny. Po nadto du chow ieñstwo sku pia³o w swych rêkach dzia³alnoœæ kul tur alno-
-oœwiat ow¹. Jed noc zeœn ie stan ten by³ od mienny od in nych, for muj¹cych siê w XIV 
i XV wie ku, stanów. Opie ra³ siê on wy³¹cznie na funk cji, jak¹ pe³ni³, a nie na pocho -
dzeniu lub po siad aniu œr odków pro dukc ji. Duc howi eñstwo wy wod zi³o siê sp oœr ód 
wszyst kich in nych st anów i g³osi³o za sadê ró wnoœci w swo ich sze reg ach. Jed nak ju¿ od 
XIV wie ku wzra sta³o roz wars twienie duc howi eñstwa ze wzg lêdu na po chod zenie 
spo³ecz ne. Wy¿ sze sta now iska koœ cie lne prze znac zone by³y co raz cz êœciej dla du -
chown ych po chod zenia szla check iego i je dyn ie dy plom uniw ersy tec ki umo¿ liwia³ ple -
bej om ich zaj mow anie. Na pocz¹tku XV wie ku ustali³a siê tra dyc ja, za gwar antowana
pó Ÿniej praw nie w od nies ieniu do Kra kowa, Gnie zna i Po znan ia, obejm owa nia przez 
szlach tê sta now isk koœ cie lnych pocz¹wszy od kan oni ków. 

Na prze ciwl eg³ym bie gun ie znaj dow ali siê bied ni ksiê ¿a ple bejs kiego pocho -
dzenia pe³ni¹cy pos³ugê duszpas tersk¹ jako ka pel ani na dwo rach mag natów du -
chownych i œw iecki ch oraz na dworze królewskim. Byli te¿ czê sto za trudn iani 
jako pi sar ze. 

Naj biedn iejsi byli wi kar iusze, kt órzy za stê powa li cz êsto pr obo szcz ów w wyko -
ny waniu ich funk cji oraz alta ryœci wy najm owa ni przez pry watn ych fun dato rów, 
mo¿ nych, szl achtê, bo gat ych miesz czan lub ce chy do odpra wia nia okolicznoœcio -
wych mszy i na bo¿eñstw i in. Do sta nu du chown ego zalic zano te¿ klech ów, tj. ni¿ -
szych funk cjon ari uszy po siad aj¹cych najczêœ ciej ni ¿sze œw iêce nia kap³añ skie. 

Kler zakonny two rzy³ w³asne œro dowisko. Wielu zak onników zak onów ¿eb rz¹cych 
dominikanów i franciszkanów by³o z po chod zenia miesz czan ami. 
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GRU PY SPO£ECZ NE WYO DRÊBNIONE W BA DAN IACH 
NAD NA ZWIS KAMI 

Tak za rys owa ny sk³ad spo³ec zeñ stwa pol skiego i stadium jego rozwoju w XIV 
i XV wie ku sk³oni³y aut orkê do wy dziel enia nie tyl ko grup spo³ecz nych, ale i grup 
za wod owy ch dla anal izy spo³ecz nej pro wen iencji no sic ieli na zwisk oda pel aty wnych 
i od miejs cowy ch na ski. Zde cyd owa³a siê ona tak ¿e uja wniæ w tej ¿e tak son omii 
uwar unko wan¹ obiekt ywnie niemo¿ noœæ do k³ad nego ok reœ lenia po chod zenia spo -
³ecz nego pewnej ilo œci osób wy mien iany ch w Ÿród³ach, przy czym prawdopodob -
niej sze jest, ¿e osoby te nie nale ¿a³y do szlach ty. W ka¿dym ra zie nie ok reœlaj¹ ich 
w konteks tach wyrazy ³ac iñs kie od nosz¹ce siê zwykle do szlachty, zaœ cha rakt er
kontek stu i do kum entu Ÿród³owego wska zuj¹ ra czej na nie szlac hecki ego nosicie la, 
ni¿ na szlach cica. Tym nie mniej nie da siê wyk luczyæ, ¿e do gru py osób okr eœlonych 
‘nie szlach ta’ za lic zono po jed yncz ych przed staw ici eli tej war stwy spo³ecz nej. 

Prz yjêto, ¿e na pro weniencjê spo³eczn¹ wy mien iony ch w do kum enta ch osób 
wska zuj¹ ³aciñ skie okre œlenia po przed zaj¹ce imiona i na zwis ka oraz cha rakt er do -
kumentu Ÿród³owego. Oba te kry ter ia sto sow ane s¹ z pewn¹ doz¹ ostro¿ noœ ci. Ogól -
nie uwa ¿a siê, ¿e szl ach tê okr eœl aj¹ wyrazy magnifi cus, no bil is, ge ner osus, stre nuus, 
a tak¿e, choc ia¿ nie zaw sze wyrazy he res i do min us oraz sta now iska i funkcje; miesz -
czan – wyrazy provi dus, ho nes tus, di scret us, fa mos us oraz ok reœ lenia wy kon ywa -
nych za wod ów i funk cji; ch³opów wskazuj¹ okre œlenia la bor iosus lub kmetho 
(kmeth onus), du chown ych – wy razy re lig iosus, ho nor abi lis, ve ner abi lis i/lub pe³nio -
ne fun kcje koœ cielne; lu dzi wy kszta³co nych ok reœlaj¹ na zwy pro fes ji, jak baka ³arz, 
me dyk, pi sarz. 

Zgod nie z tym, co po wied ziano wy ¿ej o fluk tua cyjnym cha rakt erze sta nów 
w XIV i XV wieku, przyj muje siê, ¿e wy mien ione ter miny ³aci ñsk ie in form uj¹ 
o poc hodz eniu spo³ecz nym, a nie o przynale¿noœci do stanów, któ re w XIV i XV 
wie ku nie funk cjonowa³y jesz cze w praktyce dnia co dzienn ego na ta kich zasa -
dach, ja kie zna ne s¹ w póŸ niejszym okres ie. 

Zreszt¹ ³aciñska no menk latu ra okreœl aj¹ca osoby mia³a za pewne, w wie lu wypad -
kach, cha rakt er zwyczaj owy i kur tua zyjny, jak pisz¹ hi stor ycy. Prze maw ia za tym wy -
stêpowanie okreœleñ ta kich, jak no bil is opid anus, no bil is ac providus, no bil is kmetho, 
czy u¿ywa nie okreœ lenia no bil is ‘szla chetn y’ w od nies ieniu do wó jtów, so³ty sów lub 
urzêd ników miej skich (Sam son owi cz 1978, 55–65). 

Tot e¿ wska zan ie na po chod zenie spo³ecz ne no sic ieli jed nego z dwó ch bra nych tu 
pod uwa gê typ ów na zwisk nie zawsze by³o mo¿liwe, gdy¿ w do kumentach histo -
rycznych sta tus spo³ecz ny wy mien iany ch osób nie zaw sze jest ja sno ok reœlony. Nie -
kiedy mo¿ na o nim wni osko waæ na pod staw ie cha rakt eru sa mego do kum entu, np. 
osoba o nieo kreœlonym kon tekstowo sta tus ie spo³ecz nym wys têpuj¹ca w dokumen -
tach miej skich mo¿e byæ uwa¿a na za miesz czan ina, lub co naj mniej za mie szkañca 
mia sta. Trud niej jest, przy bra ku wsk azówek kon teks towy ch, okr eœliæ prz ynal e¿no œæ 
osób wy stê puj¹cych w do kum enta ch ziem skich. Mo gli to byæ bo wiem pra cown icy 
na jemni w go spod arst wach szlach ty, so³tysów lub bo gat ych ch³opów lub bie dota 
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wiej ska. Ma³e jest prawdopodobieñstwo, ¿e no sicielami na zwisk wy stêpuj¹cych bez 
¿a dnych okreœleñ by³a szlach ta, zw³asz cza, jeœ li na zwis ka powtar za³y siê w kilku za -
pis kach zbli¿ onych w cza sie bez ¿adnych okr eœleñ ³aciñskich. Dla tego dane do -
tycz¹ce po chod zenia spo³ecznego osób wys têp uj¹cych w do kumentach z XIV i XV 
wie ku zaw sze trze ba traktowaæ z pewn¹ ostr o¿noœci¹, jako przybli¿one. 

Wy padk ow¹ wy mien iony ch wy ¿ej ws kaŸn ików jest wy odrê bnie nie przez autorkê 
nastêpuj¹cych grup spo³ecz nych i zawod owy ch: 

szlach ta (sz), w od nies ieniu do wszyst kich warstw, przy czym w¹tpli woœci co do 
szla checkiej pro wen iencji no sic iela na zwis ka sygnalizowa ne s¹ zna kiem za pyt ania; 
miesz czan ie (m), a w ich obrêbie rzemi eœln icy (rz), dla odró¿ nienia tej gru py lud-
noœci od pa tryc juszy, ku pców i in nych, przy czym te dwie gru py s¹ uj mow ane 
³¹cznie; 
ch³opi (ch) w od niesieniu do wszyst kich warstw; 
Osoby wyst êpuj¹ce w do kum enta ch uniw ersy tec kich oraz okre œlone przez kon -

tekst jako wykszta³cone, bez te rminów wska zuj¹cych na szla check ie pochodzenie, 
a w iêc wy wodz¹cy siê praw dop odo bnie spoœ ród miesz czan i ch³opów oraz du chowni 
zo stali uj êci jako od dzielne war stwy spo³ecz ne. Jeœ li przy ich na zwis kach brak in-
formacji o status ie spo³ecz nym, za lic zeni zo stali do gru py osób o nie ustal onej pro -
wen iencji spo³ecz nej. 

Tu te¿ zna leŸli siê praw dop odo bnie nie szlac heccy no sic iele na zwisk, któ rych przy-
nale¿noœæ spo³ecz na nie jest okr eœlona w do kumencie, a jego ro dzaj i kon tekst su ger uj¹ 
pr owe niencjê nie szlac heck¹ cz³owieka, nie mo¿ na jed nak okr eœliæ szc zegó³owo, czy 
nal e¿y on do ch³opów, mie szkañców wsi miej skich, czy miesz czan. Tu te¿ mo gli siê
zna leŸæ przed staw ici ele bied nej szlach ty, który ch sta tus spo³ecz ny nie jest okr eœlony 
w do kum encie. 

Po ws têp nych ba dan iach so nda ¿owych, zre zyg nowa no z wy dziel enia od dzieln ej 
gru py na zwisk so³ty sów, gdy¿ nie ró ¿ni³y siê one od na zwisk miesz czan i ch³opów. 

Obecn ie przed staw iona zo stan ie cha rakt ery sty ka jêz ykowa pos zcze gól nych typ ów 
na zwisk pol skich. 
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II. CHA RAKT ERY STY KA JÊZ YKOWA NA ZWISK 
ZWY CZAJ OWY CH ORAZ PRZ YNAL E¯N OŒÆ SPO£ECZ NA 

I GEO GRAF ICZNA ICH NO SIC IELI (XII–XV W.) 

NA ZWIS KA OD MIEJS COWE 

Na zwis ka odmiejs cowe tworzone by³y od nazw miejscowoœci: wsi i miast. Wska 
zywa³y one na po chod zenie i/lub na po siad anie da nej mi ejscowoœci przez danego 
cz³owieka. Za lic zamy do nich: 
1) na zwis ka za koñc zone su fiks ami -ski,-ow ski/-ew ski, -ec(s)ki, -ic(s)ki, -eñ ski, 

-iñ ski/-yñ ski, wyj¹tkowo -añski, 
2) na zwis ka o for mie wyr a¿enia przy imk owe go z udzia³em na zwy miej scow ej 

(anal ity czne) typu Ni col aus de Gnojno, 
3) na zwis ka ró wne na zwom mi ejscowoœci typu Do bek Gro mad zice, 
4) na zwy mi eszkañców utwor zone od nazw miej scowych typu Lu belc zyk, Pr a¿ak. 

Na zwis ka od miejs cowe za koñcz one su fiks em -ski 
i jego odmian ami 

Bu dowa jê zyk owa na zwisk od miejs cowy ch za koñcz onych su fiks ami -ski, -ow ski/-ew ski, 
-ec(s)ki, -ic(s)ki, -eñ ski, -iñ ski/-yñ ski, wyj¹tkowo -añski 

Do koñca XV wie ku wyst¹pi³o 5040 na zwisk od miejscowy ch zakoñ czo nych na 
-ski, przy po³¹cze niu ró¿ nych war iantów jêzykowych tego samego na zwis ka, a 5246 
przy po trakt owa niu tych wa riant ów jako od dzieln ych na zwisk (Ko wal ik-Ka leta 
1981, Ka leta 1997a). 

Na zwis ka od miejs cowe two rzono wed³ug kil ku wzo rów s³owotwór czych. Naj
czêœciej do daw ano su fiks -ski do pe³nej na zwy mi ejscowoœci za koñczonej tzw. sufik 
sem pro stym (jed noe leme ntow ym), np.: Aleksan drow-ski < Aleksandr-ów, Babszyñ-ski 
< Babsz-yn, Kucieñ-ski < Kut-no (2368 na zwisk, por. Ko walik-Kaleta 1981, 14, st¹d 
po chodz¹ dane liczbowe do tycz¹ce po szczególnych ty pów s³ow otwórczych). 

Su fiksy pro ste na zwy miej scow ej, jak np. Bo gus³aw -ice, Bo dzêc -ino, W¹wel -no, 
ulega³y cza sem za nik owi. Od tak sk róc onej pod stawy – na zwy miej scowej two rzono 
na zwis ka przez do dan ie su fiksu -ski, np. Bogus ³aw-ski, Bo dzê-c-(s)ki, W¹wel-ski 
(518 na zwisk). Nie do tyc zy³o to z regu³y su fiksu -ow/-ew, ch ocia¿ zda rza³y siê 
wyj¹tki. 
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Przy two rzen iu na zwisk od miejs cowy ch za nik owi ulega³ najc zêœciej ostatni mor -
fem suf iksów roz szer zony ch nazw miej scow ych, ta kich jak -ow-ice/-ew-ice, -owi-ec, 
-ow-ka, itp. np.: Abram ow-ski < Abram-ow-ice, I³ow-ski < I³-owi-ec, Ol szow-ski < 
Olsz-ow-ka (529 na zwisk). Na zwis ka utwor zone w ten sposób ni czym nie ró ¿ni³y siê 
od na zwisk typu Aleksand row-ski < Aleksandr-ów. 

Su fiks roz szer zony na zwy miej scow ej móg³ pozo staw aæ nie kiedy bez zmian i ³¹czyæ siê 
z su fiks em -ski, np. Wirz bow iec(s)ki < Wirz bow iec (39 na zwisk). 

Od nazw miej scow ych bez suf iksa lnych, np. Baby, Lu bom irz, two rzono naj -
czêœ ciej na zwis ka ró wnie¿ przez do dan ie su fiksu -ski: Bab-ski, Lubo mir-ski (768 
na zwisk). 

Znacz nie rza dziej do daw ano do pod staw bez suf iksa lnych su fiksy roz sze rzone, jak 
ow-ski, -ew-ski, -eñ-ski, -ec-(s)ki, -iñ-ski (112 na zwisk). Su fiks -ow ski sto sow ano naj -

czêœ ciej (75 na zwisk), np.: By kows ki < Byki, rza dziej u¿y wano in nych su fiksów rozsze -
rzonych, np. -eñ-ski: Grz êdzi eñski < Grz êda. 

Wy mien ione wy ¿ej na zwis kowe su fiksy roz szer zone two rzy³y po nadto nie wielk¹ 
ilo œæ nazwisk wte dy, gdy na zwa miej scowa traci³a su fiks pro sty, np.: Byl-iñs ki < 
Byl-ice, Stan-ic(s)ki < Sta nin (44 na zwis ka). 

Su fiksy roz szer zone by³y spo rad ycznie do daw ane do pe³nej na zwy miejsco wej 
za koñczonej pro stym su fiks em, np.: Mieln-iñski < Miel-no (28 na zwisk). 

Su fiks -ski two rzy³ tak ¿e na zwis ka od dwu wyr azo wych nazw miej scow ych, np.: 
Bia³owodz(s)ki < Bia³a Woda (33 na zwis ka). 

Wy stêp owa³ te¿ w na zwis kach utwor zony ch od nazw miejs cowo œci zakoñczo -
nych na -sko, np. Bu ski < Bu sko (88 na zwisk). Zm ianê funk cji na zwy z miej scow ej 
na osob ow¹ sy gnal izu je tu zmia na pa rad ygma tu flek syjn ego (typu od miany). 

Jak wi daæ, su fiks -ski od znac za³ siê nie ogran icz on¹ pro dukty wno œci¹. £¹czy³ siê 
ze wszyst kimi ty pami nazw miej scow ych, zaró wno zako ñczo nymi su fiks ami, jak 
i bezs ufi ksal nymi. Na tom iast su fiksy roz szer zone, jak ew-ski, -eñ-ski, -ec-(s)ki > 
ecki, -iñ-ski wys têpo wa³y rzad ko. 

W XIV i XV wie ku sufiks -ski w po³¹czeniu z tward¹ spó³g³osk¹ wyg³osow¹ na -
zwy miej scow ej nie za chow ywa³ siê jednak owo. Nie zmiêk cza³ on twar dych spó³ g³o-
sek wyg³osow ych na zwy miej scowej: b, p, w, m, r, po wod owa³ na tomiast zmiêk -
czenie spó³g³osek t, d, k, g, z, s, ch, ³ n, zgod nie z sys temem fo nol ogi cznym jê zyka 
pol skiego w XIV i XV wieku. W wy niku zmiêk czenia po wsta³y gru py spó³g³oskowe 
ssk(i), -œsk(i), -csk(i), æsk(i), -dŸsk(i), które nastê pnie ulega³y stop niow emu uprosz-

czeniu i asym ila cji. Sta rop olska wie loz naczna pi sown ia un iemo ¿liwia jed noz naczn¹ 
oce nê stop nia za awans owa nia tych procesów w na zwis kach z tego okresu. Nie ma te¿ 
zgod nej opin ii do tychc zaso wych ba dac zy, czy gru py te za chowa³y w omaw ianym 
okresie miêkk oœæ (£oœ 1922, 155, Stie ber 1966, 67, 78). Prze prow adz ona przez 
autorkê analiza pi sowni po wy¿s zych grup spó³g³oskowych w œredn iowiecznych naz -
wiskach na -ski pro wad zi do wnio sku, ¿e mog³y one wyst êpowaæ: 
1) w po staci ca³ko wicie zmiêk czonej i nieuproszc zonej, jak np. gru pa -ssk(i), np. 

Otuss ki < Otusz (Othu schsky 1500), -csk(i), np. Gra nic ski < Gra nica (Gra nic zsky 
1417) lub -dŸsk(i), np. Mie dzwied zski < MiedŸ wiedŸ (Me dzwed zsky 1391); 
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2) w po staci cz êœci owo uproszc zonej i odmiêkczonej, np. -(s)sk(i), np. Su(s)ski < 
Su cha (Sus sky 1470–1480), -æsk(i), np. £asic ski < £asica (La syczki 1486) lub 
-csk(i)< dŸsk(i), np. Pod grocs ki < Pod grod zie; 

3) w po staci uproszc zonej, zbli¿on ej do wspó³cze snej: -sk(i), np. Pla ski < Pla zy 
(Pla sky 1428); praw dop odo bnie -ck(i), np. So lecki < So lec (So leczky 1423); -ck(i) 
< -dŸsk(i), np. Gr¹cki < Gr¹dy (Gr¹czky 1463) (Ko wal ik-Ka leta 1981, 64–71). 
W has³ach SSNO wa han ia w stop niu za awans owa nia pr ocesów asymi lacji 

i uproszc zenia powy¿sz ych grup spó³g³oskow ych sy gnal izo wane s¹ przez ujmo -
wanie spó³g³oski (s) w na wias. Tak¹ pi sowniê pr zyjêto te¿ w tej ksi¹¿ce dla naz -
wisk XIV i XV-wiecz nych. 

Me chan izm po wstaw ania na zwisk od miejs cowy ch za koñcz onych su fiks em -ski 
(i jego od mian ami) oraz sp osób ich funk cjon owa nia 

Na zwis ka od miejs cowe za koñcz one su fiks em -ski (i jego od mian ami) by³y opar te na 
re lacji pr zyn ale¿noœci obiektu (da nego cz³owieka) do in nego obiektu (miejsco woœci). 
Ina czej mówi¹c: wska zywa³y one na po chodzenie da nego cz³owieka z okreœ lonej miejs -
cowoœci lub/i na po siad anie tej mi ejsc owo œci. Ge net ycznie by³y to przy miotn iki utwo -
rzo ne od nazw miast lub wsi. Wystêpuj¹c obok imien ia, które jest rze czown iki em w³as -
nym, tworz¹ szcze gólnego ro dzaju gr upê wy razów (gr upê no min aln¹). Z syn takt yczne -
go punk tu wi dzen ia by³y one w tego ro dzaju gru pie rze czown ika mi. Py tamy bo wiem 
kto? Ko wals ki, czy li tak, jak o rze czown ik, a nie: jaki?, czy li nie tak, jak o przy miotnik. 
Mia³y one jed nak i za chowa³y do dziœ od mianê przy miotn ikow¹. Analogi czne for my 
za koñ czone na -ski, tworzone od nazw mie jsco woœci, wys têpowa³y te¿ w ze staw ieniu 
z wyra zami po spol ity mi, ale w³aœ nie jako przy miotn iki, czy li wy razy ok reœ laj¹ce rze -
czown ik po spol ity, np. ku piec kra kows ki. Od mienna funk cja syntak tyczna przymiot -
ników od miejscowy ch w tych dw óch ty pach grup nominal nych wskazuje na ich 
odmien ny sta tus w sy stemie jêz yka. W wy padku gru py wyr azów Jan Gra bows ki przy -
miotn ik od miejscowy pe³ni funk cjê rzeczownika w³asnego (nazwy w³asnej, tj. funk cjê 
pro prialn¹), w wy padku gru py wyr azów ku piec kra kows ki – fun kcjê wy razu po spol ite -
go, jed nak z ogran iczonym zakresem, co do pew nego stop nia zbli ¿a³o spos ób jego funk -
cjonowania do nazw w³asnych, ale nie czy ni³o zeñ na zwy w³asnej (por. He inz 1956, 
1963, ta k¿e Kowa lik-Kaleta 1981). 

Na zwis ka od miejs cowe wy kszta³ci³y siê z od miejs cowy ch wy ra¿eñ opis owy ch 
(de skrypc ji od miejs cowy ch): 1) po przez opuszc zenie wyra zów po spol ity ch 
w nich wystep uj¹cych, np. Ja szek he res (w³aœ ciciel) So lac zski (So³ac(s)ki) 1394 
Lek I 1898 > Ja sko So lac zski 1390 Lek I 851, 2) przez zast¹pie nie deskrypc ji od -
miejs cowy ch for mami syn tet yczny mi (jednowy razowymi), zgod nymi z sys tem em 
jêzy ka polskie go. Ich pod stawê stano wi³y na zwy mi ejscowoœci wy stêpuj¹ce w de-
skryp cjach, np. Petrus de No szil ino 1381 Lek I 924 > Pe trus No szil inski (Nosiliñ -
ski) Lek I 924. 

W pocz¹tkowym okres ie swo jego funk cjon owa nia tego typu for my syntetycz ne 
za wiera³y elem ent znacz¹cy, tzn. in form owa³y o tym, kto z ja kiej po chodzi³ miejsco -
woœci lub jak¹ mi ejsc owoœæ po siada³. Œwiadczy o tym wy mienne u¿ywanie anali -
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tycz nych form opis owy ch i form syn tet yczny ch zak oñc zonym sufik sem -ski i jego 
od mian ami w od niesieniu do tej sa mej osoby w œred niowiecznych do kumentach his-
torycznych, np. Con tra Phi lippum de Mis liuicze (Mys³owice)... Phi lippowi Mis lows -
kemu (Mys³ow skiemu) 1400, Erga no bil em Jo hann em de Bo ruc zino (Bo ruc ino) ... 
Yana Bo ruc zsk ego (Bo ruc(s)ki) 1428, Jo hann em de Ny eswoyo uicze (Nieswojo-
wice)... Jo hann is Ny eswoyo wsky (Nie swoj owski) 1440. W miarê stabili zacji ich 
funk cji na zwis kowej po przez dz iedzicznoœæ, prze chod zenie na ¿onê i obejm owa nie 
ca³ego rodu (rodziny) formy te tra ci³y swe pier wotne zna czen ie. Sygna³em os³abienia 
pier wotn ego zna czen ia na zwisk odmiej sco wych by³o po jaw ienie siê przed nimi 
³aciñskich wyrazów dic tus, co gnom ina tus, alias ‘zwany, na zyw any’, np. Ze gota 
alias Ro gow sky (Ro gows ki) 1398 In scr 56, Pe trum dic tum Ja nik owsky (Ja nik owski)
1408 PNZK 2182. Kon teksty tego typu by³y wa¿nym syn takt ycznym wsk aŸnikiem 
funk cji rze czown iko wej na zwisk na -ski, kt óre po siada³y morfolo giczne i flek syjne 
ce chy przy miotn ika. Tym sa mym do kum ento wa³y one kszta³to wan ie siê sta tusu tych 
nazw jako rze czown iko wych nazw w³asnych (in ac zej: ich funk cji pro prialn ej). In -
nym ws kaŸnikiem syntaktycz nym rze czown iko wej funk cji na zwisk na -ski, a tym
samy m funk cji pro prialn ej, jest ich sa mod zielne wy stê powanie w kon teks tach Ÿród -
³o wych, tj. bez imion, np. Yaco przi tem bili, ysz Pa szek ranczil Py glows kego 
(Pig³owskiego) list vy prawicz 1406, Wo czech ... ne smo wyl s Ba wor owsk im (Ba -
wor owsk im) tey smovy 1412 RWl kp I 880. Jak wid aæ, roz wój nazwisk od miejs-
cowy ch za koñcz onych na ski, przebiega³ od form opis owy ch do syn tet yczny ch 
nazw w³asnych (in ac zej: od pre dyk acji do no min acji, tj. pro prializacji, por. Kowa -
lik-Kaleta 1987b, Kaleta 1991a,b). 

Za siê gi geo graf iczne na zwisk od miejs cowy ch za koñcz onych su fiks em -ski 
(i jego od mian ami) 

Roz mieszc zenie geo graf iczno-ilo œcio we na zwisk od miejs cowy ch przed stawia 
siê na stêpuj¹co. Jak ju¿ wia domo, wiek XIII re prez entowany jest przez szeœæ 
zapisów po chodz¹cych z XV–XVII-wiecz nych ko pii: czte ry zlo kal izo wane s¹ 
w Wiel kopolsce (Cho jeñ ski, Luba(s)ski, Mysz kows ki, Pru sin owski), je den w Ma³o -
pol sce (Ob rac(s)ski), jeden na Œl¹sku (Szaszow ski). Jedyny za pis z oryg ina lnego 
XIII-wiecz nego do kum entu wy stê puje w ³ac iñs kiej po staci jê zyko wej (Ia cobi quon -
dam dic ti Po znan iensis 1289 KM³p 514). Na zwy po cho dz¹ce z do kumentów nie -
oryg ina lnych nie s¹ ca³ko wicie pew ne, gdy¿ mog³y byæ u¿y te póŸniej przez kopistê 
w miej sce np. in nej formy jêz ykowej. 

W 1 p XIV w. wy stêp uje piêæ zapisów na zwisk od miejscowy ch w dokument ach 
oryg ina lnych. Trzy zlo kal izo wane s¹ w Wiel kop olsce (Czci bors ki, Piotrow ski, 
S³upski), jeden w Ma³opols ce (Czar no(c)ski), jeden na Œl¹sku (Wroc(s)³aw ski). 
Dz iewiêæ za pisów z tego okresu po chod zi z XV–XVIII-wiecz nych ko pii: sie dem 
z Wiel kop olski (np. Czarn kows ki, Stro¿ ewski), dwa z Ma³opols ki (Chro bers ki, 
No sac zowski).

 Dalszych obl iczeñ do kon ano w roz bic iu na 2 p XIV w. i wiek XV. Dane cy frowe 
przed staw iaj¹ siê nastê puj¹co: 
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Ta bela 

Za siê gi geo graf iczno-ilo œcio we na zwisk od miejs cowy ch za koñcz onych su fiks em -ski 
(i jego od mian ami)

 2 p XIV w.  XV w. 

Wiel kop olska 1094 1830 

Ma³opols ka  294 1311 

Ma zows ze   13  733 

Œl¹sk    6   98 

Po mor ze    5   68 

Zie mie pd.-wsch.    5 1054 

Zie mie pn.-wsch.   16 

Nal e¿y zau wa¿yæ, ¿e ta sama jed nostka na zewn icza wystêp owa³a czês to za równo 
w 2 p XIV w., jak i w XV w. W takim wy padku jest ona li czona dwa razy. Dla tego, aby 
odpowi edzieæ na pytan ie, ile na zwisk odmiejsco wych wystê powa³o ³¹cznie w 2 p 
XIV w. i w XV w. na ob szar ze poszcze gólnych dziel nic, nale¿a³o przep rowadziæ 
osobne ob lic zenia. Zsu mow anie cyfr obli czo nych dla 2 p XIV w. i dla XV w. dawa³oby 
zaw y¿on¹ liczbê jednos tek na zewn icz ych przy trak tow aniu tego okresu ³¹cznie. Wyniki 
tych ob lic zeñ s¹ na stêpuj¹ce: Wiel kop olska – 2195, Ma³opols ka – 1318, Mazowsze – 
733, Œl¹sk – 98, Po mor ze – 68, ziemie pd.-wsch. – 1054, zie mie pn.-wsch. – 16. 

Nie stwier dza siê zró¿ni cowania geo graf iczne go pos zcze gólny ch typ ów jêzyko -
wych na zwisk od miejs cowy ch o cha rakt ery sty ce przy miotn iko wej. 

Szla checcy no sic iele na zwisk od miejs cowy ch za koñcz onych su fiks em -ski 
(i jego od mian ami) – na zwis ko na -ski ty pow ym na zwis kiem szla check im 

W XIV i XV wie ku szlach ta u¿ywa³a 89,3% ca³ego za sobu na zwisk od miej scowych 
za koñczonych su fiks em -ski i od mian ami tego su fiksu. Jej przed stawiciele wy stêp owali
w Ÿród³ach hi stor ycznych jako wy³¹czni no sic iele tej licz by na zwisk na -ski. Za po moc¹ 
na zwisk tego typu byli te¿ w omaw ianym okresie ident yfi kow ani miesz czan ie, którzy 
pos³ugiwali siê nimi niep oró wnywalnie rza dziej, ko rzys taj¹c jedyn ie z 10,7% za sobu 
na zwisk za koñczonych su fiks em -ski wystêp uj¹cych w Ÿród³ach historycz nych, a i to 
nie wy³¹cznie, gdy¿ no sic iela mi wie lu poszcze gólnych na zwisk u¿ ywanych przez 
miesz czan by³a równi e¿ szlach ta (Ka leta 1998). Na zwis ka od miejs cowe za koñcz one 
su fiks em -ski (i jego od mian ami) by³y typo wy mi na zwis kami szla check imi. Poni ewa¿ 
zaœ szlach ta sta nowi³a stan spo ³ecz ny o naj wy¿ szym sta tus ie i je dyny po siad aj¹cy pra wa 
po lit yczne, równi e¿ na zwis ka, kt órymi siê pos³ugiwa³a, zaczê³y byæ uwa¿ ane za lepsze, 
sta³y siê sym bol em szla check iego po chod zenia i w³adzy. Jed nak do koñ ca XV w. ba-
riery spo³ecz ne nie od granicza³y jesz cze œciœ le posz czególnych warstw spo³ecz nych, co 
zna laz³o te¿ od bic ie w fak cie, ¿e na zwis kami zakoñczonymi na -ski pos³ugiw ali siê 
w tym okres ie tak¿e miesz czan ie. 
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Miesz czañ scy no sic iele na zwisk za koñczonych su fiks em -ski (i jego od mian ami) 

Wa¿ne by³o wyod rêbnienie okresu, w którym miesz czan ie pos³ugiw ali siê naz -
wiskami od miejs cowy mi za koñcz onymi su fiks em -ski, gdy¿ w póŸniej szych cza -
sach na zwis ka te za rez erwo wane by³y dla szlachty. Ni¿ej przed staw ione zo sta³y 
ba dan ia ma ter ia³owe prze prow adz one nad od miejs cowy mi na zwis kami miesz -
czañskimi za koñc zony mi su fiks em -ski dla XIV i XV w. w ob rêbie pó³wie czy. 

1 p XIV w. 

W 1 p XIV wie ku wyst¹pi³y 4 na zwis ka miesz czan zakoñ czone na -ski na 16 odnoto -
wanych w tym pó³wie czu we wszyst kich oryg ina lnych i nie ory gi nalnych do kum enta ch 
wy dan ych dru kiem. 3 na zwis ka mi eszc zañskie zanoto wano w Wiel kop olsce, w tym
jed no z póŸ niejszej ko pii, jed no na Mazow szu, rów nie¿ z ko pii. Lo kalizacjê tego ostat -
niego na zwis ka usta la my na pod staw ie lo kal iza cji mia sta, od któ rego na zwy zo sta³o ono 
utwo rzo ne. Mazow szanin pr zeniós³ siê nastêpnie do Prus. Jed no z zanot owa nych w tym 
pó³wie czu na zwisk na le¿y do du chown ego naj prawd opo dob niej nie szlac hecki ego po -
chodzenia. £¹cznie wyst¹pi³o piêciu nie szlac heckich nosic ieli na zwisk na -ski w tym 
okresie, po zos ta³ych 11 to szlach ta. A oto dane ma ter ia³owe. 

Wiel kop olska: Pio trows ki – Ni col ao dicto Po trowski ... civ(e) Lanci cien si 1339 Cruc I 
111; S³upski – Pe trum dic tum Slup ski, civem de Kleczk 1339 Cruc I 111; Stro¿ewski
Pre sent(e) – test(e) ... Io hanne dicto Stroszews ki ... civ(e) Bre stens(i) XVIII (1328) KW 
1091. Ma zows ze: P³oc(s)ki (w for mie ³ac.) – Civ(is) (civi tat is Stros burg ensis) ... Ni col aus 
Plo censis XV (1343) PrUr III 542. 

Œl¹sk (du chowny, praw dop odo bnie nie szlac hecki ego po chod zenia): Wro c³aw ski: 
Di scret(o) vir(o) Io hanne dicto Wraczlaw ski, ca pell an(o) ecc les iae Wla disl aviensi 1338 
Cruc I, 81. 

Dwa na zwis ka, sp oœród pi êciu wy mien iony ch, zo sta³y utwor zone od nazw miast: 
P³oc(s)ki – Maz: P³ocko, dz. P³ock mto pow. (AMaz) oraz Wro c³aw ski – Œl: Wroc³aw 
mto pow. (SG). 

5 mi eszczañskich na zwisk od miejs cowy ch na ski na 16 wszyst kich wystêpu -
j¹cych w 1 p XIV wie ku, czyli pra wie 31%, su ger uje, ¿e w tym cza sie miesz czan ie
prawdop odo bnie czêœciej u¿yw ali tego typu na zwisk, ni¿ w pó Ÿniejszym okres ie. 

2 p XIV w. 

W 2 p XIV wieku liczba mieszczañskich i ch³opskich no sicieli na zwisk na -ski, 
zw iêkszy³a siê do 79, w tym by³o 71 miesz czan i 8 ch³opów. Znacz niejs za licz ba 
miesz czan i ch³opów nosz¹cych na zwis ka na -ski, tj. 55 (³¹cznie), wyst¹pi³a tyl ko 
w Ma³opols ce. W Wielkop olsce zapis ano jedyn ie 18 miesz czan z tego typu na zwis -
kami, na Kre sach po³udniow ych ³¹cznie 2 osoby, a na Po mor zu jedn¹. Brak poœwiad -
czeñ z Ma zows za. 

13 na zwisk po chod zi³o od nazw miast. Nale¿¹ do nich: Bocheñski, Ka lis ki, Ko str zyñski, 
Krusz wic(s)ki, Margo niñski, Mie chows ki, Opolski, P³oñ ski, Po niec(s)ki, Pro szows ki, Raci -
borski, Szad kows ki, Toru ñski. Dwa na zwis ka utwor zono od nazw czêœci dzi siejs zego Kra -
kowa: £agiewn ic(s)ki m: £agiewniki (LK) i Stra doms ki m (3): Stra dom (RK). 
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Pods tawê dwóch XIV-wiecz nych na zwisk: Ra cib orski i Si radz(s)ki mog¹ sta -
nowiæ za równo nazwy wsi ma³opolskich: Ra cib oro wice pow. Kra ków (LK), czy Sie -
rad za pow. D¹browa (OP) lub Sie rad zice pow. Ka zim ierza (RK), jak i na zwy miast 
po³o¿onych od pow iednio na Œl¹sku : Racib órz, mto pow. lub w Wielkop olsce: Sie -
radz, Si radz mto pow. (KoW II). 

Wi êcej na zwisk mi eszczañskich i ch³opskich na -ski za not owa no w XV wieku. 

1 p XV w. 

W 1 p XV wyst¹pi³o 178 miesz czan nosz¹cych na zwis ka na -ski oraz 20 ch³o pów, co 
daje ³¹cznie liczbê 198 no sic ieli. Sz cze gó³y przedstaw ia ta bela. 

28 na zwisk utwor zono od nazw miast, a dwa od nazw miejscowoœci, któ re dzi siaj 
sta nowi¹ czê œci miast: Cieszyñski, Gdañski, Ha lic(s)ki, Hru bieszo wski, Ja ros³aw ski, 
Kcyñ ski, Kle pars ki, Ko biers ki, Ko³omyjs ki, Krako wski, Krzy wiñski, Kucie ñski, Le lows ki, 
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Ta bela 

2 p XIV w. – mi esz czañscy i ch³opscy no sic iele na zwisk od miejscowy ch na -ski (licz ba osób) 

Dziel nica miesz czan ie ch³opi 
nie 

szlach ta 
duch. l. wyksz. 

mieszcz.+ 
ch³opi 

Wiel kop olska 18 3 1 – – 21 

Ma³opols ka 51 4 – – – 55 

Ma zows ze – – – – – – 

Kre sy po³udniowe  1 1 – – –  2 

Œl¹sk – – – – – – 

Po mor ze 1 – – – –  1 

Ra zem 71 8 1 – – 79 

Ta bela 

1 p XV w. – mieszczañscy i ch³opscy no sic iele na zwisk od miejscowy ch na -ski 
(licz ba osób) 

Dziel nica miesz czan ie ch³opi 
nie 

szlach ta 
duch. l. wyksz. 

mieszcz. 
+ ch³opi 

Wiel kop olska  51 12 2 – –  63 

Ma³opols ka  94  1 3 1 3  95 

Ma zows ze  12  2 4  14 

Kre sy po³udniowe  19  5 2  24 

Œl¹sk – – – – 

Po mor ze  2 – – – –  2 

Ra zem 178 20 10 1 3 198 
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Mie chows ki, Myœle nic(s)ki, Ny ski, Po niec(s)ki, Po znañski, Pro szows ki, Prz emêc(s)ki, Pyz -
drski, Raci borski, Roz piers ki, San dom ierski, Œrze ms ki, Tor uñ ski, Wroc³aw ski, Wyszegro -
dz(s)ki, Za tors ki.

 Dla 26 na zwisk brak po œwiadczonych w Ÿród³ach geo graf iczny ch nazw miejs-
cowoœci, któ re mog³yby sta nowiæ ich pod stawê. Nie oznac za to jed nak, ¿e takie 
na zwy miej scowe nie ist nia³y, lecz je dyn ie to, ¿e siê one nie za chowa³y. Prawdo -
podobnie znik nê³y wraz ze znik niê ciem miej sco woœ ci. 

2 p XV w. 

W do kumentach z 2 p XV wieku wyst¹pi³o 443 miesz czan i ch³opów o na zwis -
kach za koñc zonych na -ski, w tym 394 miesz czan i 49 ch³opów. 

48 na zwisk po chod zi od nazw miast, czte ry od nazw dzi siejs zych dziel nic Kra kowa, 
jed no od obecn ej dziel nicy Oœwiê cim ia. Do tych pierw szych za lic zamy na zwis ka: 
Biec(s)ki, Bo lem owski, Brze ski, Brzo zows ki, Cie chon owski, Cie szyñ ski, Czê stoc hows ki, 
Gos tyñs ki, Istb ic(s)ki, Kcyñ ski, Koœc ieñski, Kra kows ki, Lu bels ki, £êc zyc(s)ki, Mie -
chows ki, Msz czon owski, Myœ lenic(s)ki, No wom iesc(s)ki, Pi lze ñski ( Pi lzn ieñski), 
P³oc(s)ki, Po niec(s)ki, Po znañski, Pro szows ki, Ra cib orski, Ra doms ki, Ra dzan owski, 
Roz piers ki, Ryb nic(s)ki, Ryp iñski, Sam bors ki, S¹dec(s)ki, San dom irski, So kals ki, Sta -
wis ki, Szad kows ki, Sza mot ulski, Œmi giels ki, Œrze niaws ki, Tar czyñs ki, Tar nows ki, To -
ruñski, Wroc³aw ski, Wy szeg rodz(s)ki, Zaszyroc (s)ki, Za tors ki, Zw oleñ ski, ¯ni ñski, 
¯ywiec(s)ki. 

Od nazw dziel nic Kra kowa utwor zono na zwis ka: Ka wiers ki, Kazimir ski, Kle -
pars ki, Ko strzec(s)ki, a od na zwy dziel nicy Oœwiê cim ia na zwis ko Mo nows ki. 

Jak po kaz uj¹ po wy¿ sze ba dan ia, miesz czan ie i ch³opi u¿ywa li na zwisk od miejs -
cowy ch na -ski w niewielk im za kresie. Je dyn ie 539 nazw, tj. 10,7% ca³ego zasobu 
tych na zwisk oznac za³o osoby nale¿¹ce do tych dwóch grup spo³ecz nych, a i to nie 
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Ta bela 

2 p XV w. – mieszczañscy i ch³opscy no sic iele na zwisk od miejscowy ch na -ski (licz ba osób) 

Dziel nica miesz czan ie ch³opi 
nie 

szlach ta 
duch. l. wyksz. 

mieszcz. 
+ ch³opi 

Wiel kop olska  73 10  3  83 

Ma³opols ka 241 15  8 2 20 256 

Ma zows ze  26 10 – 1 –  36 

Kre sy po³udniowe  45 12 – – –  57 

Œl¹sk  4  2 – – –  6 

Po mor ze  5 – – – –  5 

Ra zem 394 49 11 3 20 443 

= 
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wy³¹cznie. Wie lu spo œród tych na zwisk u¿ ywa³a te¿ bowiem szlach ta, z wyj¹tkiem 
kil ku utwor zony ch od nazw miast. Jeœli uwzglêdnimy fakt, ¿e te same na zwis ka po -
wtar za³y siê w poszcz ególnych pó³wie czach, ich licz ba zwiê ksza siê do 594. Na zwis -
kami od miejs cowy mi za koñcz onymi na -ski pos³ugiwa³o siê w tym cza sie 648 miesz -
czan i 80 ch³opów, ³¹cznie 728 osób nale¿¹cych do ni¿szych warstw spo³ecz nych. 
Od not owa no 22 osoby o po chod zeniu naj prawd opo dob niej nieszlachec kim, repre-
zentuj¹ce ró ¿ne gru py spo³eczno-zawod owe, jak so³tysi lub – ogól nie mówi¹c – 
miesz kañców miast (np.trêbacz £uczyc(s)ki), 4 osoby po chod zenia nie szlac hecki ego 
nal e¿¹ce do sta nu du chown ego oraz 23 osoby praw dop odo bnie taki ego¿ pocho -
dzenia, zwi¹zane z Akad emi¹ Kra kowsk¹ lub posiad aj¹ce wykszta³ce nie. Pewn¹ 
licz bê na zwisk miesz czañ skich na ski (62) utwor zono od nazw miast, zarówno 
wiêkszych, jak i mniej szych, co bêdziemy omawiaæ szczegó³owo pó³wie czami. 

Na przyk³adzie anal izy kil kun astu na zwisk zakoñczonych na -ski po ka¿emy te raz, 
jak kszta³towa³y siê pro porc je miê dzy nie szlac hecki mi i szla checkimi u¿y tkown ikami 
tych na zwisk w XV wie ku. 

Na zwis ka Bor kows ki u¿ywa³o w 2 p XV wie ku 6 szl achciców i je den miesz czan in 
przyby³y do Kra kowa z Ka lis za, proporc je kszta³tuj¹ siê tu taj 1:6 na ko rzyœæ szlach ty 
(w ten sposób po daj emy da lej wszyst kie pro porc je). 

Na zwis ka Do mar adz(s)ki u¿ ywa³o w 1 p XV wie ku 6 szl achciców i je den miesz -
czan in (1:6). 

Na zwis kiem Jan kows ki pos³ugiwa³o siê w 2 p XV wie ku 4 szlachciców i 3 miesz -
czan (3:4), a w 1 p stu lec ia 5 szl ach ciców (0:5). 

No sic iela mi na zwis ka Kr osiñ ski by³a w 1 i 2 p XV wieku szlach ta , w 2 p stu lecia po -
jaw ia siê je den rz emieœlnik w Kra kow ie (1:4). 

Opr ócz 4 szl ach ciców Mi cha³ow skich w 1 p XV wieku jest dwó ch ch³o pów o tym 
na zwis ku (je den zapis z ko pii) (2:4), a w 2 p XV wie ku wystê puje licz nie tyl ko 
szlach ta (0:11). 

No sic iela mi na zwis ka Ostrows ki w 1 p XV wie ku jest czte rech szlachciców i je -
den rzemieœlnik (1:4), a w 2 p wie ku 12 szlachciców, 4 rzemieœlników i je den ch³op 
(5:12). 

Na zwis ka Ple szows ki w ci¹gu ca³ego XV wie ku u¿ywa³a wy³¹cznie szlach ta 
(0:4). 

Na zwis kiem Ra dzan owski pos³ugiw ali siê w 2 p XV wie ku trzej szlachcice i je den 
rz emieœlnik (1:3). 

Jako no sic ieli na zwis ka Skal ski w 1 p XV wieku do kumenty wymieniaj¹ wyj¹tkowo 
dwóch rzemieœlników i jed nego szlach cica (ko pia) (2:1), a w 2 p wie ku – 5 szlachciców 
i dwóch miesz czan (2:5). 

In ac zej uk³adaj¹ siê pro porc je w wy padku no sic ieli na zwis ka Szy d³ow ski, kt órymi 
w 2 p XV wie ku byli dwaj miesz czan ie i dwaj szlach cice (2:2). 

Wœród Urmañs kich znajduj emy w 2 p XV wie ku jed nego miesz czan ina i jed nego 
szlach cica (1:1). 

Na zwis ko Zab³oc(s)ki nosi³o w 2 p XV wie ku 5 szlachciców i dwó ch miesz czan 
(2:5). 
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Wœród ¯yr nic(s)kich wystêpuje w 2 p XV wie ku 9 szl achciców i je den mieszcza -
nin (1:9). 

Pro porc je miê dzy mie szcz añskimi i ch³opski mi oraz szla check imi no sic iela mi na -
zwisk od miejs cowy ch na -ski kszta³tuj¹ siê w gra nic ach od 0:11 i 1:6 do 2:1 i 1:1 na 
kor zyœæ szlach ty (dwie ostatn io wy mien ione pro porc je wys têpuj¹ rzad ko, przy ma³ej 
licz bie zapi sów da nego na zwis ka). Wska zuj¹ one za tem na pr zewagê szla check ich 
no sic ieli na zwisk odmiej scowych na -ski w XIV i XV wie ku. 

In ac zej kszta³towa³y siê pro porc je nie szlac hecki ch i szla check ich no sic ieli nie -
których na zwisk utwor zony ch od nazw miast lub miejscowoœci sta nowi¹cych 
wspó³ czeœnie ich czê œci. Prz ewa ¿aj¹ wœr ód nich miesz czan ie, a szlachta albo jest 
re prez entowana pojed ynczo, albo nie po jaw ia siê wca le. W XV wie ku wystê -
puje10 takich nazwisk, a to: 

Kle pars ki : Kle parz, dziœ czê œæ Kra kowa (RK) – wys têp uj¹ wy³¹cznie mieszcza nie, 
którzy uzys kali kra kows kie prawa miej skie (Kacz): w 1 i 2 p XV wieku po dwó ch, w 2 p 
XV wie ku wys têpuje te¿ je den ch³op (M³p). 

Kra kows ki : Kra ków, mto sto³ecz ne (SG) – wys têpuj¹ wy³¹cznie miesz czan ie: 
kra kow scy w licz bie 3 (2 p XV) oraz stu dent Akad emii Kra kows kiej, prawdo -
podobnie nie szlac hecki ego po chod zenia (1 p XV), na zwis ka dw óch miesz czan 
z XV wieku za not owa ne s¹ w do kumentach z Kr esów po³udniow ych (³¹cznie 
6 osób nale¿¹cych do plebsu); na zwis ko je dyn ego szlach cica za pis ane jest w for -
mie ³aci ñskiej – Cracoviens is (1470–1480) i po siada zrówna nie z nazw¹ polsk¹ 
Kra kowc zyk, a nie Kra kows ki. 

Mie chows ki : Miechów mto (RK) – od 2 p XIV do koñ ca XV wieku wys têpuje 
6 miesz czan kra kowskich i je den ze Œl¹ska (³¹cznie 7 miesz czan), a tyl ko dwó ch 
szlach ciców (M³p). 

Pro szows ki : Proszow ice mto (RK) – wys têpuj¹ wy³¹cznie miesz czan ie kra kow -
scy w licz bie 6 w okresie od 2 p XIV do koñca XV wieku. 

Ra cib orski : ? Ra cib oro wice pow. Kr aków (LK), lub Ra cib órz mto pow. na 
Œl¹sku – wystê puj¹ wy³¹cznie miesz czan ie kra kow scy pocz¹wszy od 2 p XIV wie ku 
w licz bie 10 oraz je den miesz czan in i je den ch³op na Kre sach po³udniow ych (³¹cznie 
12 przed staw ici eli pleb su). 

Sêdo mirski : San domierz, Sêd omi rz mto (KS) – w XV wieku wys têpuje 4 miesz -
czan ma³opolskich, je den szlach cic i dwie osoby praw dop odo bnie nale¿¹ce do ni¿ -
szych warstw spo³ecz nych 

Stra doms ki : Stradom, dziœ czêœæ Kra kowa (RK) – w okresie od 2 p XIV wie ku do 
koñca 1 p XV wie ku wys têpuje 5 miesz czan i je den szlach cic 

Œrze ms ki : Œrem mto (KoP II) – w XV wie ku wys têpuje 5 przedstawicie li ni¿ szych 
warstw spo³ecz nych i je den szlach cic 

Toruñs ki : Toruñ mto (SG) – czte rech przed staw ici eli warstw ni¿szych wystêpuje 
w okres ie od 2 p XIV do koñca XV wieku, a jeden tyl ko cz³o wiek o nie okreœlonej 
prz ynale¿noœci spo³ecz nej. 

Wy szeg rodz(s)ki : Wy szeg ród, Wy szog ród mto (AMaz) – w XV wie ku przewa -
¿aj¹ miesz czan ie war szaw scy (4) i kra kow scy (3), ³¹cznie 7, wystê puje te¿ je den 
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szlach cic w do kumentach z Kr esów po³udniow ych. Odnoto waæ nale¿y w Ma³o -
polsce nazwê wsi Wyszo gród, Wyszegród pow. Piñ czów (KS), która mog³a byæ 
pod staw¹ na zwisk miesz czan kra kows kich. 

Jak wid aæ, nie mo¿ na uzn aæ na zwisk od miejs cowy ch na -ski za wy³¹cznie szla -
check ie, gdy¿ w omaw ianym okres ie no sili je ró wni e¿, ch oci a¿ rzad ko, miesz czan ie 
i ch³opi. I od wrotn ie, szlach ta pos³ugiwa³a siê te¿ na zwis kami oda pel aty wnymi. W dal-
szym roz dziale przed staw iono zestawie nie ob raz uj¹ce pro porc je za chodz¹ce po miêdzy 
mi eszczañskimi i ch³opski mi a szla check imi no sic iela mi na zwisk oda pel aty wnych. 

Na zwis ka anal ity czne w for mie wyr a¿enia przy imk owe go z udzia³em 
na zwy miej scow ej typu Ni col aus de Gnoj no – me chan izm po wstan ia 

i funk cjon owa nia 

Okre œlen ia o for mie wyr a¿enia przy imk owe go z udzia³em na zwy miej scow ej 
(tj. anal ity czne) po jawi³y siê bezpo œrednio po imien iu chrzestnym, jako for my rzad -
ko wyst êpuj¹ce, w 2 p XII w., por. Otto de Verbic 1198 MPP XX, Pri bizlaus de Kyzin 
(!) 1194 Pom 32. Wy stêpowa³ w nich przy imek ³aciñ ski de ‘z’, gdy¿ do kumenty 
w tam tych cza sach pisane by³y po ³acin ie, która by³a ofic jalnym jêzy kiem urzê -
dowym w Pol sce, zw³asz cza jêz ykiem kan cel ary jnym. Od miejs cowe wy ra¿en ie 
przy imk owe wyra ¿a³o ge net ycznie po chod zenie z da nej mi ejscowoœci lub/i jej po -
siad anie. Z gra mat yczne go punk tu wi dzen ia by³a to re lac ja pr zyn ale¿noœci. 

U¿y cie od miejs cowe go wy ra¿en ia przy imk owe go w po staci ³ac iñsk iej wzra sta³o 
stopniowo w XIII w., choc ia¿ przez ca³e to stulec ie oraz w 1 p XIV w. utrzym ywa³a siê, 
prze waga bar dziej roz bud owa nych form opiso wych, w któ rych przed od miejs cowym 
wy ra¿en iem przy imk owym wystê powa³y wy razy po spol ite ok reœl aj¹ce sta tus spo³ecz -
ny lub pe³nion¹ funk cjê, np. Pretslaus, co mes de Ce chow 1228 KM³p 395 (Przeds³aw, 
mo¿ny z Cze chowa), Ful co, Gnez nens is ar chiep isc opus, Mi chael, ca stell anus Cra co -
uiensis ... Adam, ca stell anus Vis lic iensis... Si gneus, ca stell anus de Lu blin, Sulis laus, ca -
stell anus de Za uichost 1254 AP XIV (Ful ko ar cyb isk up gnieŸ nieñ ski, Mi cha³, kasz tel an 
kra kows ki, Adam, kasz tel an wiœl icki, Zbi gniew, kasz tel an z Lu blina), Adam, ple bano 
de Lelovia 1339 Cruc I s. 119 (Adam, ple ban z Le lowa), Habrah am, he res de Kozmi -
rzow 1367 £k 169 (Abrah am, dziedzic czy li pan po siad³oœci ziemskiej z Koc myr zowa). 

Typ Ni col aus de Gnoj no 1354–1355 MVat II 272 (Miko³aj z Gnoj na < Gnoj no pow. 
Stop nica KS) wyst êpuj¹cy bezp oœr ednio po imien iu chrzestnym, uzys ka³ prze wagê 
w 2 p XIV w. Okre œla³ w tym pó³wieczu 68% osób wy mien iony ch w badan ych doku -
mentach, g³ów nie sz lac htê i mo ¿now³adz two. Inne typy na zewn icze ident yfi kowa³y 
nie wielk ie pro centy osób w obr êbie do kum entu: na zwis ka od miejs cowe na -ski – 1,6%, 
na zwy oda apelaty wne – 3,6%, patron imi ka – 0,4%, typ imiê + imiê – 0,9%. Po zos ta³e 
ok reœ lenia to bar dziej roz bud owa ne de skrypc je i na zwy obce, g³ów nie nie mieck iego 
po chod zenia, kt óre wy stêp owa³y cz êsto wœ ród miesz czan. Oznac za to, ¿e do kum enty 
z te go pó³wie cza roi³y siê od odmiejscowych wyr a¿eñ przyimk owych wyst êpuj¹cych 
bezp oœr edn io po imien iu chrzest nym. Po dobn ie przed staw ia³y siê sto sunki ilo œcio we 
w 1 p XV w.: od miejscowe wy ra¿en ie przy imk owe ident yfi kowa³o 58,7% osób wy -
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mien iony ch w se lekt ywnie wy bran ych do kum eta ch, na zwis ka od miejs cowe na -ski
18,95%, nazwy odapela tywne – 10,6%, pa tron imi ka i typ imiê + imiê razem wz iête – 
mniej ni¿ je den pro cent. Po zos ta³e ok reœ lenia to bar dziej roz bud owa ne de skrypc je i naz -
wy obce, tj. nie mieck ie czê ste wœr ód miesz czan. 

W chwili po jawienia siê do kumentów ur zêd owych pi san ych po pol sku w XV w., 
tzw. rot przysi¹g s¹do wych, po jawi³y siê te¿ odmiejs cowe wyra¿en ia przyimk owe 
z pol skim przy imk iem z, które wyst êpo wa³y wy mienn ie z ³ac iñski mi wy ra¿en iami 
od miejscowy mi, gdy¿ tekst rot s¹do wych pi sany by³ cz êœciowo po ³acin ie, a czêœ -
ciowo po pol sku. Po pol sku pi sane by³y mia now icie ze znan ia œw iadk ów z podaniem 
ich nazwisk. Mamy za tem kon teksty, jak np.: Bar tos ium de Go rz ice ... Bar tosz s Go -
rz icz 1421 RWl kp I 1009, Vin cencius de Me czewo ... Vanczinc za s Me czewa 1419 
RWl kp I 1042, Tho misl aum de Ma iori Ze kirky ... do Tho mislawa z Wel ky<ch> Ze -
kir ek 1423 RWl kp I 1156, Stanisl aum de Roky thn icza ... Sta schkowy s Ro kit hny cze 
1425 RWl kp I 1201, Mathie de War gowo ... Ma czek s Wargowo 1443 RWl kp I 1615. 

Wskazuj¹ one na formê polsk¹ bêd¹c¹ w po wszechn ym u¿ yciu wœ ród wspó³ czesnej 
szlach ty i na formê ³aciñsk¹ jako jej urzêdo wy, kancela ryjny od pow iednik. Ch oci a¿ po -
œwi adcze nia tego faktu s¹ póŸ ne, bo dopiero z XV w., mo ¿emy przypu szczaæ, ¿e taki 
stan wystêp owa³ te¿ wcze œniej. 

Ok reœl enia o for mie wyr a¿enia przy imk owe go z udzia³em na zwy miej scow ej 
typu Bo guslaus de Bre zno 1222–1224 AP V 1421 (Bo gus³aw z Br zeŸna), Ni col aus 
de Gnojno 1354–1355 MVat II 272 (Miko³aj z Gnoj na) po wsta³y drog¹ elimi nowa -
nia wy razów po spol ity ch ok reœl aj¹cych sta tus spo³ecz ny lub pe³nion¹ funk cjê.
W póŸ niejszym okres ie okreœ lenia tego ro dzaju po daw ano po wy ra¿eniu przyim -
kowym, np. Pro ma gnif ico Ia cobo de Co nye czpo le, ca stell ano et ca pit aneo Premis -
lensi 1479 (Dla szla chetn ie urod zone go Ja kuba z Ko niecp ola, kasz tel ana i namiest -
nika prze mys kiego). Od miejs cowe wy ra¿en ia przy imk owe za chowa³y pr zewa gê do 
2 p XV w., kie dy to naj czêœciej wystep uja cym na zwis kiem sta³o siê na zwis ko od -
miejs cowe na -ski i od miany tego su fiksu. 

W XIII w. po jawi³y siê jed nak w kon tekstach hi stor yczny ch sy gna³y os³abienia 
ge net yczne go zna czen ia re lac yjne go tego typu na zewn icz ego w po staci wy razów 
³ac iñsk ich o zna czen iu ‘zwan y’ jak dic tus, co gnom ina tus, alias wbu dow any ch po -
miêdzy imiê chrzest ne i wyra¿en ie odmiej scowe, np. Bogus dic tus (zwa ny) de Po -
grel 1276 (Bo gusz zwa ny z Pogo rzeli). Wystê powanie tych wyr azów w for mule 
na zewn icz ej oznac zaj¹cej po chod zenie z mi ejsc owoœ ci os³abia³o jej pier wotne 
zna czen ie, na plan pierw szy wysuw aj¹c sam¹ id ent yfikacjê. Nie ma bo wiem pew -
noœci, czy wy mien ione osoby istotn ie pocho dzi³y z wy mien iony ch mi ejsc owoœ ci 
w cza sie, kie dy je wymien iano w do kumencie, czy tyl ko je tak na zyw ano. Sama 
ident yfi kac ja sta³a siê za tem wa ¿niejsza, ni¿ inform acja o pochodzeniu. W XIV w. 
kon teks ty z ³aci ñski mi wy raz ami, jak dic tus, alias, co gnom ina tus nie sta nowi³y 
rza dko œci, np. Ni col aus alias Lo wina 1425 (£owin ia ), Ka nimir dictus Ma kowo de 
Zir kouicze 1400 (< Ma kow RK), Con tra An dr eam dic tum Sto bn icz am 1385 
(< Sto bn ica KS), Pa koss ium dic tum Oczkovic 1386 Lek I 47 – Do bes lawa et Swan -
thoslawa fi lie Pa cosi de Oczkovi cze 1398 Lek I 2679 (< Oczko wice KoP I). 
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Dal sza ewol ucja tego typu na zewn icz ego po œwia dcz ona jest pocz¹wszy od 1 p XIV 
w. By³a ona kon sek wencj¹ za niku re lac yjne go zna czen ia gene tycznego form typu Ni -
col aus de Gnoj no. Po lega³a ona na zaniku przy imka de/z i po wstan iu nazw osob owy ch 
równ ych na zwom miej scowym, które zo stan¹ pod dane anal izie w nastêp nym rozdziale. 

Trze ba tu zazn aczyæ, ¿e przy imk owe wyra ¿en ie od miejs cowe pojawia ³o siê, obok 
ró ¿nego typu na zwisk, jako do datk owe ok reœl enie ident yfi kuj¹ce, nie tyl ko w XV w., 
ale jesz cze w w. XVI i XVII. 

Na zwis ka ró wne na zwom miej scow ym 

Wyst¹pi³o ogó³em 630 na zwisk ró wnych na zwom miej scowym. Za ta kie uznaje siê: 
1) na zwis ka, kt óre w in nym ko ntekœcie wchodz¹ w sk³ad od miejs cowe go wy ra¿en ia 

przy imk owe go stoj¹cego po imien iu (Dersz co Be gan ovo 1395 Lek II 447 – 
Dersz co de Be gan ovo 1392 Lek II 239, Cum Flo riano dicto Boc kouicz de Bo cko -
uicz 1384 Krak 2276), 

2) na zwis ka, kt órych wspó³funk cyjn ym du blet em na zewn icz ym jest na zwis ko za -
koñc zone su fiks em -ski lub na zwis ko ró wne nazwie mi eszkañca utwor zone od tej 
w³aœnie na zwy miej scow ej (Jura Choy nic za 1401 KZ Pozn 544 – Ju ram Choy -
niczski 1404 KZ Pozn 1722); 

3) na zwis ka, kt órych struk tura prze maw ia za tym, ¿e s¹ to pier wotne naz wy miej scowe 
(np. Io hann em Boch nya, no tari(um) pu blic(um) et scrib(am) con sis torii Gnez nens is 
1449 AC I 1771 – Boch nia, mto pow. (LK); Ja cob us Gas sawa, vi car ius et al tar ista 
ecclesie Cra coviens is XIV (sub a. 1382) MPH VI s. 932 – G¹sawa pow. Ra dom 
(KS); Sta nisl ao Gam bic ze 1499 AC II 729 – Gêb ice pf. Cza rnk ów (KoP I)). 
Nie uwz glê dniono na tomiast nazw osob owy ch, które maj¹ ident yczn¹ postaæ z naz-

w¹ miej scow¹, ale brak kon tekstu poœ wiad czaj¹cego ich odmiej scowe po chod zenie.
Oznac za to, ¿e mog³y równi e¿ powst aæ w p³aszcz yŸnie antroponimic znej jako de ryw aty 
od nazw osob owy ch lub apel aty wów (np. Gaw³ow : Gawe³, Ga szow iec : Gasz itp). Na -
zwy te nie po siad aj¹ wspó³funk cyjn ych dubl etów na zewn icz ych, ta kich jak od miejs-
cowe wy ra¿en ie przy imk owe lub przy miotn iko wa od miejs cowa na zwa osob owa, które 
mog³yby œwia dcz yæ, ¿e dana na zwa osob owa równa jest na zwie miej scow ej. 

Na zwis ka ró wne na zwom miej scow ym zo stan¹ om ówione w dw óch gru pach: 
1. Na zwis ka ró wne na zwom miej scow ym w for mie mia nown ika licz by po jedynczej 

lub mno giej (Boch nia, Gêbi ce), 2) nazwis ka ró wne nazwom miej scowym w for mie 
dope³nia cza licz by po jed yncz ej lub mno giej (Bocz kow ic : n. miejsc. Bocz kow ice, 
Skar bim irza : n. miejsc. Skar bim irz). 
Na zwis ka ró wne na zwie miej scow ej w for mie mia nown ika licz by poje dyn czej lub 

mno giej omó wione zo stan¹ w kil ku pod grup ach wyo drêb nionych ze wzg lêdu na ich ro -
dzim¹ lub obc¹ po staæ jê zykow¹. Wystêpuj¹ tu na zwis ka równe na zwie miej scow ej (1) 
w po staci rodzim ej, (2) w postaci obcej, nie mieck iej: a) sub styt ucyjnej, b) sta nowi¹cej 
przek³ad na zwy ro dzim ej na jê zyk nie miecki, c) po chod zenia nie mieck iego, po³o¿o ne 
na obszar ze ów czes nej Pol ski, poza jej obszar em lub nie daj¹ce siê zlokalizowaæ geo -
graf icznie. 
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Na zwis ka ró wne na zwom miej scow ym w for mie mia nown ika licz by po jed yncz ej 
lub mno giej 

Na zwis ka ró wne nazwom miej scowym w po staci ro dzimej – 469 nazw (w na -
wias ie podano Ÿród³o geo graf iczne, na pod staw ie któ rego dana na zwa zo sta³a zlo -
kal izo wana). W funk cji nazwisk mog³y wy stêpowaæ wszyst kie typy s³owotwó rcze 
nazw miej scow ych. 

Przyk³ady: Byd goszc za (Byd goszcz) mto pow. (KoZ I) – (Con sul civi tat is Belz) 
Sta nisl aus Byd goszc za 1465 AGZ XIX 2500; Chro brza (Chro berz) pow. Piñc zów 
(KS) – Ni col ao Chro brza, canon ic(o) Wla disl auiensi 1372 CdP II/1 315: Ni col ao de 
Chro brza, canon ic(o) Wla disl auiensi 1380 CdP II/1 323; D³u¿n owo (D³u¿n iewo) 
pow. P³oñsk (AMaz) – Bar thol ome um Dluszn owo 1412 P³oñ 1919; Gar bow pow. 
Kut no (N) – Swan thop elk Gar bow 1399 Lek I 3011; Gnoj no pow. Stop nica (KS) – 
Ni coa lus Gnoy no de Gar lic za 1354–1355 MVat II 272 s. 403; Ni coa lus de Gnoy no 
1354–1355 MVat II 272; Gra bown ica z.prze mys ka, z. sa nocka (Jab³) Pau lus, 
here(s) de Gra bown ycza … Pau lo Gra bown ycza 1438 AGZ XVI 1624; Gro mad zice 
pow. Wieluñ (KoW I) – Do bec Gro mad zicze 1406 £êcz II 2720; Kar lin pow. Za-
wierc ie (RK) – Cum Woythcone Kar lin de Kar lin 1400 Krak CCCXXIV; Ko byla 
G³owa pow. Z¹bkow ice (RS) – Mi les Ste phan us no mine, co gnom ine vero Co byla 
Glova … pre fat us Ste phan us de Co byla Glova XIII p. post. GHenr s. 278; La stowka 
z. prze mys ka (Jab³) – Iwan La stowka de Zamye ch ow 1443 AGZ XIII 2047; £êka 
pow. Brze sko (LK) – Ni col aus Lan ka 1461 UAC 47, Ni col aus de Lan ka 1461 UAC 
89; No wos ielce z. prze mys ka (Jab³) – No bil is … Ni col aus No wos yel cze … in ter ra 
Pre misl iensi … in di strictu Sambo riensis 1498 Ku 318; Sie kirki (Kop II) – Potr[k]ek 
Sze ki rky 1400 Lek II 2698, Pe trus de Sekyr ki 1399 RWl kp II 86; S³uñs ko pf. Raci¹¿ 
(KoZ II) – Pe trum dic tum Slu nis co, scol tet um … in Lu bot ina 1351 CdP II/1 296; 
Sp³awie (KoP II) – Pr sedp elk Spla we 1302 KW 848: Co mite Prest pelco, co mite de 
Wspli we 1305 KW 890; (Su cha Raba) Su char aba pow. Kraków (LK) – Sta nisl ai Zu -
char aba … Mar tini de Su chor aba 1478 ARec 624; Œrze niawa pow. Miechów (RK) 
–No bil is Sta nisl aus dic tus Sre nawa, he res de Imr amo wyc ze 1436 Imbr 19; Œwi nary 
pow. Kutno (KoW II) – Pa cosz Swi nari 1395 £êcz I 3602, Pa kosz de Swinary 1400 
£êcz I 4936.

 W funk cji na zwisk wystêpowa³y na jczêœciej na zwy miej scowe zakoñ czone sufik -
sem -‘ow- || -‘ew-, co ma uzas adni enie w najw iêkszej liczeb noœ ci tego typu topo nimów. 
Zwra ca uwagê fakt, ¿e inny, równ ie¿ czês ty typ nazw miej scow ych, tzw, na zwy patro-
nimiczne, wy stêpuje w funk cji nazw osobo wych rzad ko. Wi¹¿e siê to praw dop odo bnie 
z fak tem, ¿e tzw. na zwy miejsco we pa tronimi czne wystêp owa³y zaw sze w licz bie mno -
giej (-owice, -owce), pod czas gdy osob owe nazwis ka wska zuj¹ ka¿d orazowo poje-
dynczego nosi ciela. Ogó³em w funk cji nazwisk wyst¹pi³o zaled wie 59 nazw miejsco -
wych w gra mat ycznej licz bie mno giej, w tym 27 na zwisk rów nych jest tzw. na zwom 
pa tron imi cznym, 20 na zwisk – na zwom rodo wym, pozo sta³ych 12 na zwisk ró wnych 
jest ró ¿nym ty pom nazw miejsco wych wy stêpuj¹cych w l. mno giej (np. Œwi nary (1), 
Du blany (2), Wê gry (1), By szewy (2), Szcze koc iny (4), Kêty (1)). Pozos ta³e na zwy miej -
scowe pe³ni¹ce funkcjê na zwisk wystêpuj¹ w l. po jed yncz ej wszyst kich trzech 
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rodzajów gra mat yczny ch. Na zwis ka te, po dobn ie jak inne osob owe na zwy w³asne, 
wskazuj¹ ka¿d orazowo kon kretn ego, po jed ynczego cz³owieka, z regu³y p³ci mêskiej. 
W dwóch wy padk ach nazwa miej scowa ro dzaju ¿eñ skiego wyst¹pi³a w funk cji ¿eñs kiej 
na zwy osob owej: Pras(z)ka ¿.: Bona no bil is An nae Pra ss ka … in oppi do Pra ss ka … 
in di strictu Vie lun iensi 1497 Matr II 1012 (Prasz ka, pow, Wieluñ – KoW II), Torcho -
wica ¿.: Elis abe th Thor chovic za 1476 AGZ XIX 1514 (Tor chow ica z. Iwows ka, z. ha -
licka – Jab³.) 

Na zwis ka ró wne na zwom miej scow ym w po staci ob cej (nie mieck iej) 

Na zwis ka tego typu (108) mo ¿na uj¹æ w na stêp uj¹ce gru py: 
a) na zwis ka w po staci sub styt ucy jnej, gdy na zwa pol ska za wiera niemiec kie ele menty 

je zyk owe – 52 na zwis ka. Nie mieck ie sub styt ucje graficz no-fonetycz no-mor fono -
logiczne w na zwach miej scow ych to za gadn ienie to pon oma sty czne po siad aj¹ce 
liczne oprac owa nia (Ro spond 1957 a, b, RZP I, II). W tym miej scu nie przeprowa -
dzono anal izy sub styt ucji nie mieck ich wys têpuj¹cych w na zwach miej scow ych 
pe³ ni¹cych funk cjê na zwisk, lecz ogran icz ono siê do wymien ienia tych nazw, 
opier aj¹c siê na do tychc zaso wej li ter atu rze w tym za kres ie. 
Przyk³ady: BrzeŸnic (Brze¿nica pow. Prudnik, Raci¹¿, Z¹bkow ice, ¯agañ RZP I) 

Ni col aum Bres nicz (civem Glo gouiensem) 1332 Cd Sil V s. 285: Ni col aus de Ran -
cow dic tus de Bres nicz … con sul(-) in Fran kens teyn 1352 Cd Sil X 228; Ca nok (Sa -
nok mto pow. SG) – Jo hann es Cza nok, con sul(-) 1419 Ul Lub 6; Cans(z) (S¹cz mto 
pow. LK) – Han con em Cansz 1368 £k 276; Danck (Gdañsk mto pow. SG) – Ex parte 
Wyn kon is Danczk, con ciuis Cracouiens is 1384 PdLw I 159; Gor lic (Zgo rzel ec mto 
pow. RZP I, II) – Jens coni Gor litz 1307 Cd Sil III s. 18; Ku ched orf (Kö chen dorf – 
Ku charzowice pow. st rzel iñski RZP I, II) – Jo hann es Ku ched orff … sca bin(us) Ka -
zimiri ens(is) 1410 PNZK 2667; Lob szyc (G³ub czyce, mto pow. RZP I, II) – Roti -
fex(-) Pe tir Lob schicz 1460 PtCr 520; Mar wic (Marwitz pow. Holêd Pru ski SG) – Al -
brecht Marwitcz von Schip plin 1448 Woel 591; Oleszn ic (Oleœni ca) mto pow. RZP I, 
II) – Gun ter Oles nicz 1312 Cd Sil III s. 32: Gun thero de Oles nicz 1311 Cd Sil III s. 32; 
Ol sen (Ol szówka pow. Sy ców RZP II s. 744) – Do min us Jo hann is Ol sen, de can us de 
Othmu chow XIII NHein s. 284; Pan gaw, Pan gau (P¹gów pow. Oleszno RZP I, II) – 
Ha nus Pan gaw von Bawmg arte 1460 (1451) GrMark II 38 s. 337; Pan paw, Pan pau 
(Pêp owo pow. Kar tuzy SG) – Claus Pan paw, Ma this Pan paw … Hans Pan paw 1434 
Wrm IV 517 s. 543; Pol snic, Pol snitz (Pe³czni ca pow. Wa³brzych RZP I, II) – Nico -
laus Polsnicz 1349–1360 Cd Sil III s. 100; Ras silw ic(z) (Rac³awice pow. Prudnik 
RZP I, II) – An dris Ra sillw icz, cor rig ator 1425 Kacz 3758; Pram sin (Prê¿ yna pow. 
Prud nik RZP I, II) – Francz ka (!) Pram sin 1395 Kacz 459; Rey sew ic (Ry siow ice 
pow. Grodków RZP I, II) – Jan kon em Rey sevicz ibid em in Rey sevicz 1444 Gr Mark II 
56 s. 253; Treb nic (Trzeb nica mto pow. RZP I, II) – Tichco Treb nicz, con sul et civis 
Wra tis la viensis (1340) Korn 166; Wojczdorf, Woj ciechdorf (Woj ciechów pow. Oleœ -
nica, pow. Z³otor yja) – Fran cis ci Woyczdorff, sco las tici … Wra tis la viensis ecc les ie 
1444 Gr Mark II s. 253, Heyn coni Woy checzdorf (!) 1309 Cd Sil III s. 29, Jo hanni 
Woy czechsd orf 1370 £k 471. 
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b) Na zwis ka w po staci sta nowi¹cej przek³ad miej scow ej na zwy ro dzim ej na jê zyk 
nie miecki – 8 na zwisk. 
Przyk³ady: Eremb arg (Kamien iec pow. kr oœni eñski SG) – Pre sent(e) … Ni col ao 

Er remb arg, recto re ca pelle sancte Cru cis in Crossna 1408 AGZ VIII 38; Fry bark, 
Fry berg, Frej berg, Frej burg (Œwie bod zice pow. Œwid nica RZP I, II) – Ni col ao Fri -
barc … con sul(i) … civi tat is Cra couiens is 1403 (1401) KmK 94; S(z)war cynd orf 
(Czar na Wieœ, czêœæ dzielnicy Zwie rzyn iec w Kra kow ie RK) – Ni col aus Swarczin -
dorf 1368 £k 290. 
c) Na zwis ka ró wne na zwie miej scow ej po chod zenia nie mieck iego, po³o¿o nej na ob -

szar ze ów czes nej Pol ski, poza jej obszar em lub nie daj¹ce siê zlokalizowaæ geo -
graf icznie – 48 na zwisk. Te na zwy miej scowe to nie mieck ie formac je jêz yko we 
utwor zone na oznaczenie pol skich (g³ów nie œl¹skich) miejscowoœci, które czêsto 
po siad aj¹, ni ezal e¿nie od nazw nie mieck ich, pol skie na zwy. Mi êdzy nazw¹ ro -
dzim¹ a nie mieck¹ brak zwi¹zków jêz ykowych. 
Przyk³ady: Felsz tyn (Felsz tyn, z. prze mys ka Jab³) – Con tra Fel stin Io hann em de 

Fel stin 1439 AGZ XIII 1082; Fal kenb erg (Niemod lin mto pow. RZP I, II) – Pre-
sent(e) … do min(o) Pe tro Fal kenb erg … cleric(o) et no tari(o) pu blic(o) 1406 AGZ 
IV 11; Fran geb arg, Fram bark (? Przy³êk pow. Z¹bkow ice RZP I, II) – Do min um 
The odric um Fra<n>ge barg de Co morzno 1417 £ag 42; Lanc krone, Lan di sk rone, 
Lan di sk ron (Lanc kor ona pow. Wa dow ice LK) – Macz ke de Lan di sk rone … Marti -
nus Lan dis crone 1393 Kacz 89; Win keld orf, Wyn keld orf (Gro nowo pow. Tor uñ, 
pow. Z³otowo SG) – Viro Ni klos Wyn keld orfis, ciue de Dancz ko 1440 £w 577. 

6 na zwisk ró wnych jest na zwom miej scow ym po³o¿on ym praw dop odo bnie poza ob -
szar em XV-wiecz nej Pol ski. Fi guruj¹ one jako na zwy miej scowe w nie mieck ich Ÿród -
³ach jêz ykowy ch: Brun cwik, Braun cwik, Braunswik (Brunschwig Gott s. 206); Rachem -
barg, Ra chinb arg (Reichen berg Brech 388); Ro kenb erg, Ro kemb erg, Ro kemb erk (Ro -
ckenberg Brech 420); Szal dorf, Schald orf (Schald orf Brech s. 432); Tre plin (Tre plin 
k/Frank furtu n. Odr¹ indeks KW); S(z)troz berg, S(z)troz berk (Straus berg mto Mar chia 
Bran denb urska, in deks KW). 

Dla 20 na zwisk ró wnych na zwom miej scowym w po staci niemieck iej nie uda³o siê
zna leŸæ w dos têpny ch Ÿród³ach geo graf iczno-hi stor yczny ch ani te¿ jê zyko wych ¿a -
dnych da nych. S¹ to np.: Fal lenb er; Ganc bis, Gan ceb is, Ganc bic; Ge rardsd orf; Ha -
melb urg; Hand zelb ork, Han zelb ork, Hand zylbork (Han zylb urk), Hen zelb urg; Hejles-
borg; He rend orp, He remdorf; Le gend orf; Mils dorf; Noj markt; Pi skend orf; Rosz nic; 
Ryd burg; Szar fenb erk, Szarfem bark; S(z)pel berg; S(z)tam berg, S(z)tam bark, S(z)tym -
barg, S(z)tym berg. 

Na zwis ka ró wne na zwom miej scow ym w for mie dope³nia cza licz by po jed yncz ej lub mno giej 

Prz ewa¿aj¹ tu tzw. na zwy pa tronimi czne wystêp uj¹ce w dope³nia czu l. mnogiej 
(36 na zwisk). 

Przyk³ady: B¹dkow ic||Bêdk owic (: B¹dkow ice pow. Krak ów RK) – Ni col aum 
Ban thcouicz (de Ban th[o]couice) 1400 Hel II 589; Bi bic (: Bibice pow. Kraków RK) 

Ni col aus de By bycz … iam dic tus Bi bicz 1333 RmK I 1140; Bocz kow ic (: Bocz -
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kow ice pow. Miec hów RK) – Cum Flo riano dicto Boc kouicz de Boc kouicz 1384 
Krak 2276; Gro mad zic (: Gro mad zice pow. Wie luñ KoZ I) – Io hann es dic tus Gro -
mad zycz … par tem Io hann is in Gro mad zycz XV (1294) KW 722; Jac(z)ko wic 
(: Jac(z)ko wice pow. Nowy Ra dom KoW I) Pasco nem Jacz couicz 1390 £êcz I 
1786, Pas sek … he res de Jacz kow ice 1398 £êcz I 5611; £ukas zowic (: £ukas zowi ce 
pow. Wroc³aw RZP I, II) – Ni col aus Luc kas chowi cz 1388 Cd Sil IV 49 s. 34, Ni col aus 
de Luc kas chowi cz 1388 Cd Sil IV 48 s. 34; Masz kow ic (: Masz kow ice pow. Nowy 
S¹cz RK) – Stre nuum mi lit em Zin dram Ma schcouicz, gla dif erem Cra couiens em 
1412 AGZ VIII 41, No bil is Sin dram us de Ma schkow icze 1408 AGZ VIII 38; Na -
grod owic (: Nagrod owi ce pow. œr edzki SG) – Pe trum Na grod ouicz 1393 RWl kp I 
142, Pe trus Na grod owski … Pe trus de Na grod ouice 1400 KZ Poz n465; Ob³aŸ nic 
(: Ob³aŸ nice z. lwow ska Jab³) – No bil(is) Ignat ius Ob laz nycz … Ignacy de Ob laz -
nycze 1435 AGZ III 107; Oczko wic (: Oczkowice pf. Nie part KoP I) – Pa koss ium dic -
tum Oczkovicz 1386 Lek I 47, Pa cosi de Oczkovi cze 1398 Lek I 2679; Smo lic (: Smo -
lice pow. Oœw iêc im RPM) – Pe tro Smo licz, castell ano Sanoc ensi 1437 AGZ XI 971, 
Pe trus de Smo lic ze, castell anus Sa noc ensis 1450 AGZ XI 2838. 

Inne typy nazw miej scowych w for mie dope³nia cza l. po jed yncz ej lub mno giej 
wys têpowa³y w funk cji nazwisk rzad ko (17 nazw). S¹ to zaró wno bezsuf iksalne, jak i 
su fiks alne na zwy miej scowe. 

Przyk³ady: Bie liny (: Bie lina pow. Brze ziny KoW I) – Ia cobo Be lini 1391 £êcz II 
3881, – Ia cob us de Be lina 1391 £êcz II 3882; Kic(s)ka (: Kic(s)ko pow. radzie -
jowski) – Ni col ao Kycz ka (1427) CEp V 1295, Ni col ao de Kyc ka (1427) CEp V 
1297; Kro œnia (: Kro œnie pow. Cie chanów ZM) – Present(e) do min(o) … Ni col ao 
Cro snya de Do brzillc ouo (!), ju dice Plo cens(i) 1483 KkM 250, Present(e) Ni col ao de 
Crosz nya, Plo censi … castell an(o) 1496 KkM 261; Li szek (: Lisz ki pow. Krak ów 
RK) i Pre sent(e) … Ni col ao Lis sek … Ni col ao de Lis sek 1371–1374 MVat II 278 s. 
467; £agown ik (£agown iki, £agiewn iki – dawna wieœ, obecn ie dziel nica Krakowa 
LK) – Ia cus ch La gown ig 1401 Chm s. 531, Ia cobo La goff insc hky (! pro Lagoff -
nichsky) 1399 Chm s. 481, £ubiany (: £ubiana pow. Szczu czyn ZM) – Pe trus Lu bya -
ny, Pau lus Lu bya ny Po mya nowye 1488 ZHer 678, Pe trus de Lu bya ne 1425 MkM I 
236; Pil zna (: Pilzno pow. Dêb ica OP) – Ni col ao Pil zna … ca non ic(o) Pre misl iensi 
1393 AGZ VIII 23, Per Ni col aum Pe tri de Pil sna 1398 AGZ VIII 28; Skar bim irza 
(: Skar bim irz (Skalb mierz) pow. Ka zim ierza RK) – An dree Scar bim irsa 1427 Kacz 
4009, An drzey de Scar bim iria 1402 Kacz 1345; Ty rawy (: Tyrawa z. sa nocka Jab³) – 
Pre sent(e) no bil(i) do min(o) Ty rawy vi del icet Onys sko 1472 AGZ XV, CDII, Onyss -
ko Thyrawa, he red em de Czer kassy 1498 AGZ XV 2748; War gawy (: War gawa pow. 
£êcz yca KoW II) – Pr zib ign ew War gaui 1393 £êcz I 2964, Przy big neus de War -
gawa 1399 £êcz I 5923; Wi tuni (: Wi tun ia pf. Wi êcb ork KoZ II) – No bil is He lena, 
con sors olim no bil is Sla wob or Vy thuny 1497 Bob 486, Helena, re licta olim no bil is 
Sla wob or Vy thun yski 1497 Bob 418; Zie len iowa (: Zie len iewo pow. £êcz yca KoW 
II) – Jan Sze len owa 1396 £êcz I 3858, Jo hann es de Ze len ewo 1386 £êcz I 117. 

Dla dw óch na zwisk brak po œwiadczonych w Ÿród³ach geo graf iczny ch nazw miej -
scow ych, któr ym s¹ praw dop odo bnie równe: Grod ko Mar tin us de Grod ko … Marti -
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nus Grod ko 1437–1444 KHist 41 s. 534–535; £abien ik – Hen rico qu ond am La ben yk … 
Hen rico de La ben yk 1424 (1326) Wrm I 233. 

Za siê gi geo graf iczne na zwisk ró wnych na zwom miej scow ym 

Roz mieszc zenie geo graf iczno-ilo œcio we na zwisk ró wnych na zwom miejsco -
wym przed staw ia siê nastê puj¹co: 

Ta bela 

Za siê gi geo graf iczne na zwisk ró wnych na zwom miej scow ym. XIII–XV w.

 XIII w. 1 p XIVw. 2 p XIVw.  XVw. 

Wiel kop olska 3  9 83 108 

Ma³opols ka  4 64 119 

Ma zows ze  55 

Œl¹sk 9 17 32  39 

Po mor ze  6 16  32 

Zie mie pd.-wsch.  3 106 

Zie mie pn.-wsch.  1   2 

Cha rakt ery sty czne jest to, ¿e pro porc je ilo œcio we, w ja kich na zwis ka tego typu 
wy stêp owa³y w po szcz ególnych dziel nic ach, kszta³tuj¹ siê po dobn ie jak pro porc je 
na zwisk od miejs cowy ch za koñcz onych su fiks em -ski. Na jwiê cej na zwisk ró wnych 
na zwom miej scow ym za not owa no w Wiel kop olsce i w Ma³opols ce, trze cie miej sce 
przy pad³o zie miom po³udnio wo-wschodnim, kol ejnoœæ nas têpnych dziel nic, gdzie 
zanoto wano poni¿ej 100 na zwisk tego typu, jest na stêpuj¹ca: Œl¹sk, Ma zowsze, Po -
mor ze, ziemie pó³nocno-wschod nie. Z obliczeñ wy³¹czo no te nazwy osob owe równe 
na zwom miej scow ym, któr ych lo kal iza cji nie mo ¿na by³o us tal iæ. 

Na jwiê cej sub styt ucy jnych po staci nie mieck ich na zwisk ró wnych na zwom miej -
scowym zanot owa no na Œl¹sku i Po mor zu, co ma uzas adni enie w sil nych wp³ywach 
nie mieck ich obejm uj¹cych szcze gólnie te ren Œl¹ska. Sp odziewalibyœmy siê, ¿e na tym 
ob szar ze na zwis ka ró wne na zwom miej scow ym bêd¹ wyst êpow aæ czêœ ciej, zwa¿ ywszy 
mo¿l iwoœæ od dzia³ywan ia po pul arnej w Niem czech struk tury imiê + von + na zwa miej -
scowa oraz maj¹cej z ni¹ œcis³y zwi¹zek struk tury tu omaw ianej. Tak jednak nie jest. 
Zwra ca je dyn ie uw agê fakt, ¿e we wcze snym okres ie, tzn. w XIII i w 1 p XIV w., naj -
wiêcej tego typu na zwisk wystêpowa³o w³aœ nie na Œl¹sku. Sytua cja zmie ni³a siê ca³ko-
wic ie w 2 p XIV w. i w w. XV, kie dy to na zwy omaw iane go typu prze wa¿a³y w Wiel -
kop olsce i Ma³opols ce. 
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Na zwis ka ró wne na zwom mi eszkañców

 W do kumentacji za wart ej w SSNO wy stêp uje 75 nazw mi eszk añców w funk cji 
na zwisk. Zo sta³y one utwor zone od nazw miej scowych. 

Na zwis ka bêd¹ce z po chodzenia na zwami mi eszk añców tworz¹ w obrêbie naz -
wisk od miejs cowy ch od dzieln¹ gr upê jê zykow¹. S¹ one za koñczone su fiks ami ro -
dzim ymi: -ak, -an, -anin, -anka m, -czyk, ic oraz su fiks ami ob cymi, ³ac iñs kimi: 
ius, -eus, -anus, -ita oraz nie mieck im su fiks em -er || -ar (rzad ko -ir). Su fiksy ro -

dzime ³¹ cz¹ siê z naz wami miej scow ymi o po staci rodzim ej, zaœ sufiksy obce 
z wystêpu j¹cymi w po staci rodzi mej lub ob cej, od pow iednio ³ac iñs kiej lub nie -
mieck iej. Te ostatn ie tworz¹ hybry dalne po staci nazwisk, w po³owie obce, w po -
³owie ro dzime. Na zwy mi eszkañców wystêpuj¹ce jako na zwis ka zo stan¹ omó -
wione w dw óch gru pach wydzielo nych ze wzglêdu na ro dzim¹ lub obc¹ fo rmê 
podstawy, czyli na zwy miej scowej oraz su fiksu. 
1) Na zwis ka ró wne na zwom mi eszkañców za koñczonym su fiks ami ro dzim ymi: -ak, 

an, -anin, -anka masc., -czyk, -ic – utwor zone od nazwy miej scowej w po staci ro -
dzimej, 21 nazwisk. 
 Zo sta³y one utwor zone przez do dan ie su fiksu do nazwy miej scowej. Za lic zamy tu 

18 na zwisk: Pr a¿ak : Pra ga (1); £êcz yczan : £êcz yca, Za gor zan : Za gor ze (2); Hrod -
nian in : Grod no (Hrod no), Smol nien in (?) : Smol na (2); Kra kowianka masc. : Kra kow 
(1); Go rajc zyk : Go raj, Kra kowc zyk : Kra kow, Lwow czyk : Lwow, Pozn añczyk : Pozn añ, 
Tar nowc zyk : Tar now, Sza mot ulcz yk : Sza motu³y (9); Kra kow ic : Kra kow, £owczyc : 
£owcze, Sa noc zyc : Sa nok (3). 

Przy two rzen iu trzech na zwisk omaw iane go typu su fiks na zwy miej scow ej 
zast¹pio ny zo staje przez su fiks na zwis ka (de ryw acja wy mienna): Lu belc zyk : Lu blin, 
Rdzak : Rdza wa, Rdzan : Rdza wa. 

Naj liczn iej re prez ento wane s¹ na zwis ka za koñc zone su fiks em -czyk (10). 
2) Na zwis ka ró wne na zwom mi eszkañców za koñczonym su fiks ami obcy mi: a): 

³ac. -ius, -eus, -anus (na temat genezy tych su fik sów por. He inz 1963) -ita (na te -
mat genezy tego su fiksu por. Z. Ko walik-Kaleta 1976), b) niem. -er || -ar (|| -ir) 
(na temat genezy su fik sów por. Bach 1952–53), utwo rzone od nazw miejsco -
wych wy stêpuj¹cych w po staci ro dzim ej, zla tyn izo wan ej lub zniem czon ej – 54 
na zwis ka. 
Na zwis ka za koñc zone su fiks ami ³ac iñsk imi ius, -eus, -anus, -ita utwo rzone od 

nazw miej scow ych wyst êpuj¹cych w po staci ro dzim ej to: By lic ius : By lice, Pil cius (?) : 
Pil cza (Pi lica), (2); Ku roz wêceus : Ku roz wêki, Ostror oge us : Ostror og (2); Gor can us : 
Gor ka, Od row¹¿a nus : Od row¹¿ (3); Mo skwita : Mo skwa, Ple szow ita : Ple szow, Pro -
szew ita : Pro szowa, War szow ita : War szowa (4) – 12 nazwisk (por. He inz 1963, Kowa -
lik-Kaleta 1976). 

Na zwis ka za koñc zone po wy¿s zymi su fiks ami utwor zone od nazw miej scow ych 
wyst êpuj¹cych w po staci zla tyn izo wan ej to: Sa noc eus : Sa noc um (Sa nok) (1), Pil -
san us : *Pil sa (Pil cza, Pi lica) (1), Glo gouita : Glo gouia, Le opol ita : Le opol is, San -
dom iri ta : San dom iria (3) – 5 nazwisk. 
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Dalsz¹ grupê sta nowi¹ na zwis ka równe na zwom mi eszkañców za koñczone su-
fiks em nie mieck im -er || -ar (|| -ir) . Zo sta³y one utwor zone od: 
a) nazw miej scow ych wyst êpuj¹cych w po staci ro dzim ej: Boch nar : Boch nia, Dob -

szycer : Dobczyce, Dobs zyce, Go rar : Gora, Kra kow er : Kra kow, Leœ nar : Leœ na, 
£añc uter : £añc ut, Ny sar, Ny ser : Nysa, Pl eœnar, Pl eœner : Pleœna, Pra gar, Pra -
ger, Pra gir : Pra ga, Tyc(z)nar, Tyc(z)ner : Ty czyn, Sam bor ar : Sambor, Sokol -
niker : So koln iki i od bieg aj¹ca od regu³ po staæ n. miejsc. Krzy weczk er : Krzyw cza 

13 nazw. 
b) nazw miej scow ych wyst êpuj¹cych w po staci zniem czon ej: Ca nok er : *Ca nok (Sa -

nok), Can ser : Cans (S¹cz), Glo gar : Glo ge (G³ogów), Gold berger : Gold berg 
(Z³otor yja), Il kus ar : Il kus (Il kusz), Je gird orfer : Jegir dorf, Kra ker : *Krake (Kra -
ków), Kro kar, Krok(i)er, Kro kir : *Kroke, Lam bargar : Lam berg (Lwów), Leipni-
ker, Le ipn eker, Lip nek er : *Le ipn ik (Lip niki), Lub szyc er, Lob szyc er : Lub schich, 
Lob schicz (Leo bschütz – G³ub czyce), Mo glic er : Mo glic (Mo giln ica), Ne iser : Nei -
sse (Nysa), Ola wer, Olaw ir : Olaw (O³awa), Opul er, Op(e)ler : Opul (Opole), Pacz -
kar : Pacz ke (Pacz ków), Pa ris er : Pa ris (Pa ry¿), Po zner : Po zne (Po znañ), Œwid -
nicar, Œwid nic er, Szwejd nic ar, Swejd nic er : Swe idn ic (Œwid nica), Szwar cynd orfer : 
Schwar cdorf (Czar na Wieœ), Tar nar : *Tarne (Tar now), Tesz nar, Tesz ner : Tessin 
(Cieszyn i Tro szyn) – 24 nazwy. 
Dla na zwisk Gold nar, Gold ner oraz Rosz nic ar, Rosz(e)ni cer nie uda³o siê us taliæ 

pod staw. 
Jak widaæ, pow y¿sze na zwis ka zo sta³y utwor zone g³ównie od nazw miast rzad ko 

od nazw wsi. 

NA ZWIS KA PA TRON IMI CZNE 
(za koñc zone su fiks ami -owic(z)/-ewic(z), -ic(z)) 

Pa tron imi ka s¹ na jwcz eœn iej po œwia dcz onym ty pem nazw osób wy kszta³ conych 
jako for my syn tet yczne, tj. jako na zwy jed now yra zowe, za koñ czone su fiks ami. Jako 
po jed yncze ok reœlenie cz³owieka wyst¹pi³y w 1 p XII w. w naj stars zym polskim do -
kumencie z 1136 r. zwanym Bull¹ gnieŸ nieñsk¹, a jako dru gie okr eœlenie, tj. po 
imien iu – w 2 p XII w. Ge net ycznie opiera³y siê one na zwi¹zkach pokrewieñstwa, co
w p³aszczyŸnie jêzyka przek³ada³o siê na relacjê przynale¿noœci (tu: cz³owieka do 
cz³owieka). For my pa tron imi czne by³y two rzone od imien ia chrzest nego ojca lub od 
jego prze zwis ka albo przydomka dla oznac zenia syna. Wska zywa³y pier wotnie na 
rela cjê przy nale ¿noœci: oj ciec < syn. Mia³y za tem ge net ycznie zna czen ie fi liac yjne, 
re lac yjne. Wyk³ad nik iem jê zyk owym tej re lac ji by³y w omaw ianym tu okres ie su -
fiksy -owic(z)/-ewic(z), -ic(z). 

Mówi¹c o na zwis kach pa tron imi cznych w do bie sta rop olsk iej nal e¿y pam iêt aæ, ¿e 
mia³y one odmienny sta tus, ni¿ po zos ta³e na zwis ka zwyczaj owe. Obejm owa³y one mia -
now icie tyl ko jedn¹ gen eracjê. Brak w ca³ym ma ter iale Ÿród³owym po œwi adcz enia, ¿e 
pa tron imi ka by³y w okresie od XII do koñca XV w. dzie dziczone lub ¿e obejmowa³y 
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¿onê. Jed no pa tron imi kum mog³o na tom iast ob ejm owaæ kil ku bra ci. Po nadto nie 
wszyst kie pa tron imi ka zacho wa³y pier wotne zna czen ie fi liac yjne (syn da nego ojca), co 
sta³o siê przedmio tem ba dañ i po zwoli³o wy snuæ pew ne wnio ski przed staw ione
w rozdz. III. Tak wiêc pa tron imi ka to w st arop ols zcz yŸnie na zwis ka zwy czaj owe jed -
nop oko len iowe, któ re by³y na tyle od mienne w spo sob ie funk cjon owa nia w œrednio -
wieczu, ¿e mo¿na je nazywaæ po pro stu pa tronimi kami. 

Od XII do ko ñca XV wieku wyst¹pi³y 3 232 pa tron imi ka zakoñc zone su fiks ami 
-owic(z)/-ewic(z) lub -ic(z) w do kumentach dru kow any ch (w tym 2 918 za pisów 
w do kumentach oryg ina lnych i 314 w ko piach). Ident yfi kowa³y one w przy bli¿eniu 
4 703 osoby. 

Za pisy z ko pii maj¹ mniejsz¹ wartoœæ fi lol ogi czn¹ ni¿ za pisy oryg ina lne, gdy¿ ko -
piœci sporz¹dzaj¹cy ko pie, mo gli u¿yæ for my im wspó³cze snej, a nie ta kiej, jaka figu -
rowa³a w do kumencie oryg ina lnym. Za pisy z ko pii uw zglêdniono tyl ko dla XII w., 
gdy¿ licz ba za chow any ch do kume ntów oryg ina lnych, a tym sa mym nazw osob owy ch 
w nich za wart ych, jest dla tego okresu nie wielka. Ni¿ ej przedstaw iono ze staw ienie 
liczbowe za pisów pa troni mików w pó³wieczach od 1 p XII w. do koñ ca 2 p XV w. 

Pa tron imi ka – licz ba jed nos tek na zewn icz ych w ko lejn ych pó³wieczach 

1 p XII w. – 12 (10 z dok umentów oryg ina lnych i 2 z ko pii) 
2 p XII w. – 23 (16 z do kumentów oryg ina lnych i 7 z ko pii) 

1 p XIII w. – 112 (84 z do kumentów oryg ina lnych i 28 z ko pii) 
2 p XIII w. – 107 (61 z do kumentów oryg ina lnych i 46 z ko pii) 

1 p XIV w. – 143 (103 z do kumentów oryg ina lnych i 40 z ko pii) 
2 p XIV w. – 597 (551 z do kumentów oryg ina lnych i 46 z ko pii) 

1 p XV w. – 1181 (1119 z do kumentów oryg ina lnych i 62 z ko pii) 
2 p XV w. – 1057 (974 z do kumentów oryg ina lnych i 83 z ko pii) 

W ni niejs zym oprac owa niu prze prow adz ono ba dan ia w ob rêb ie ca³ego zbio ru 
patr onimików w XII i XIII w. Dla dal szego okresu zmniej szono nie co zachow ane 
zbiory elim inuj¹c m. in. na zwy nie jas nego po chodzenia i za pisy ze psute. Szcze gó -
³owe dane znajduj¹ siê w krót kich obja œnieniach do tycz¹cych ma ter ia³u dla ka ¿de go 
pó³wie cza. 

Po chod zenie jê zyko we cy tow any ch w te kœc ie ni niejs zego roz dzia³u pa tronimików 
opracowa no na pod staw ie mo nog rafii do tycz¹cych imion u¿y wanych w Pol sce od XII 
do koñ ca XV w. au tors twa Ma rii Malec, a to: dwucz³onow ych imion starop olsk ich, 
imion po chodn ych od staro polskich imion dwucz³onowych i imion chrzeœcijañskich. 
W za kres ie pa tron imików utwor zony ch od oda pel aty wnych nazw ojc ów pod sta wê sta-
nowi³a czê œæ 1. S³ow nika etym olo gic zno-mo tyw acy jnego sta rop olsk ich nazw osobo -
wych, pt.: Oda pel aty wne na zwy osob owe, oprac. A. Cieœlikowa przy wspó³udziale 
J. Szymow ej i K. Rymuta. Ze wz glê du jed nak na brak zna czeñ wie lu po daw anych tam 
nazw oda pel aty wnych zasz³a kon iec zno œæ ich uzupe³nie nia, co wy kon ane zo sta³o przez 
autorkê ni niejszego tomu oraz przez wspó³autorkê cz. 2., tj. S³ow nika naj stars zych naz -
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wisk pol skich – po chod zenie jê zyko we..., kt óry za wiera na zwis ka om ówio ne w to mie 1. 
Hi stor ii na zwisk pol skich, Bea tê Ra szewsk¹-¯urek. Ba dan ia uzu pe³ niaj¹ce przepro -
wadzono w na stê puj¹cych s³ow nik ach: sta rop olsk im pod re dakcj¹ S. Ur bañc zyka 
(Sstp), w s³ow niku jê zyka XVI w. pod red. R. Maye nowej (SXVI), w s³owniku dawnej 
pol szczyzny S. Recz ka (R), w s³ow niku jê zyka pol skiego B. Lin dego (L), w tzw. s³ow -
niku war szaws kim (SW), w s³ow nik ach etym olo gic znych au tors twa A. Br ückn era 
(SEB) i S. S³aw skiego (SES). Przy ob jaœni aniu nazw odapel aty wnych, w wy padku bra-
ku wyr azów w jêz. pol skim, powo³ywano siê na dane ze s³ow nika pras³owiañ skiego 
PAN i z kar tot eki za warte w S³ow niku etym olo gic zno-mo tyw acy jnym sta rop olsk ich 
nazw osob owy ch, cz. 1 (SpC). Dla nazw po chod zenia niemieck iego pod staw¹ by³o
opraco wanie ich etymolo gii przez Z. Klimka (Klim). Obja œniaj¹c Ÿród³os³ów patro -
nimików nie przy wo³ujemy wy¿ej wy mien iony ch po zyc ji przy ka ¿dym z nich, gdy¿ 
zaciem nia³oby to pr eze ntacjê sa mych patro ni mików i tekst. Czy teln ik znaj dzie odnie -
sienie do nich w S³ow niku najstar szych na zwisk pol skich – po chod zenie jê zyko we ... 
Wyj¹tkowo tyl ko potwier dza siê wys têpowanie wy razu po spol ite go w kt órymœ z wy ¿ej 
poda nych s³ow ników jêzy ka pol skiego lub w s³ow niku etymolo gic znym oraz nie -
mieck¹ prowe niencjê . Przy cytow anych przyk³adach podaje siê datê, dla 1 p XII w. je -
den raz, gdy¿ jest ona ta sama dla wszyst kich zapisów. 

Jeœli pa tron imi kum wyst¹pi³o na Kre sach po³udniow ych lub pó³noc nych, su fiks 
mia³ po staæ -owic(z)/-ewic(z), -ic(z). 

Wiek XII. Cha rakt ery sty ka pod staw i suf iksów. Pa tron imi kum – 
je dyne lub dru gie okr eœlenie cz³owieka 

Z XII w. po chod zi 26 pa tron imików za pis any ch w do kum enta ch orygi nalnych i 9 
z ko pii, ³¹cznie 35 zapisów, w tym 10 zapisów oryg ina lnych i 2 z ko pii z 1 p XII w. 
(³¹cznie 12 zapisów) oraz 16 zapisów oryg ina lnych i 7 z ko pii z 2 p XII w. (³¹cznie 23 
za pisy). 

Naj stars ze pa tron imi ka po chodz¹ z naj stars zego pol skiego do kum entu, tj. z tzw.
Bul li gni eŸnieñskiej z r.1136. S¹ to g³ówn ie nazwy in dyw idu alne osób wy stêpuj¹ce w l. 
po jed yncz ej jako je dyne okreœ lenie cz³owieka. Oznac za to, ¿e nie s¹ one po przedzone 
imien iem chrzestnym. Poœwiad czone w tym do kumencie pa tron imi ka w l. mno giej 
rów nie¿ nie s¹ po przed zone imion ami. W 1 p XII w. od not owa no czte ry ta kie patro -
nimika. Nie wszyst kie nazwy oj ców, od kt órych utworzono najwc zeœn iejsze patron imi -
ka, prze trwa³y w po staci za pisów w do kumentach Ÿród³owych. Cza sem po zos tawi³y 
œlad w³aœ nie tyl ko jako pod stawy nazw syn ów, czy li patroni mi ków. Te pod stawy opa -
trzono gwiazdk¹. 

W 2 p XII w. pa tron imi ka od nosz¹ siê do in dyw idu aln ych osób, wy stêpuj¹ w l. 
po jed yncz ej. 

Wa¿n¹ zmian¹ w zakresie funk cjon owa nia patr onimików w 2 p XII w. w sto -
sunku do po przedn iego pó³wie cza jest to, ¿e wiê kszoœæ z nich, tj. 14, po jawi³o siê po 
imien iu chrzest nym. Sta nowi³y one za tem dru gie okr eœlenie cz³owieka w zesta -
wieniu dw óch nazw, o czym szczegó³owo ni ¿ej. 
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1 p XII w. 

Na jwcz eœni ejsze pa tron imi ka utwor zone zo sta³y od nazw oj ców, któ rymi by³y: 
przezwis ka i przy domki równe wy razom po spol itym lub od nich utwor zone 
(wszyst kie za pisy po chodz¹ z 1136 r.): Dziu rew ic (< odap. Dura : ap. dura ‘dziu ra’ 
Sstp), Ra dl ic (odap. Rad³o : ap. rad³o ‘n ar zêdzie u¿yw ane przy ob ró bce zie mi’ 
Sstp), Ty kar zewic (< *odap.Tykarz : ap. tykarz ‘tkac z’), 
for my imion po chodz¹ce od sta rop olsk ich, dwucz³onow ych imion pe³ nych: Gosz -
czon owic (< i. pch. Gosz czon < i. stpdw. Goœcimir, Goœciwuj, Do brog ost), Trzeb -
lewic (* i. pch. Trze bel < i. stpdw. Trze biem ys³), 
for my imion po chodz¹ce od imion pe³nych chrzeœcijañskich: Ju rzew ic < i. pch. Ju -
rzec, Ju rzek, Jurzyk, Jurzêta : i. chrz. Je rzy, 
na zwy et niczne: Ru sow ic (< etn. Rus), Sar bin owic (< etn. Sar bin), 
dwucz³onowe prze zwis ko: Ma³ozim ic, któr ego pods tawê sta nowi¹ dwa wy razy 
po spolite: ma³y ‘n iedu¿y co do ro zmia rów, nie wiele znacz¹cy, przeciêtny’ Sstp 
oraz zima ‘ts’ Sstp. 
Nie uda³o siê ustaliæ pod stawy dla pa tron imi kum Dz iewi êtl ic ?. 
Dla pa tron imi ków po œwia dcz ony ch w ko piach do kumentów po dstawê sta nowi³y: 

na zwa przy miotn iko wa ojca – Go lic (< odap. Go³y : ap. go³y ‘nic zym nie obroœniê -
ty’, ‘sam, zwyk³y, pro sty’ Sstp), sta rop olsk ie imiê dwucz³onowe ojca w for mie skró -
conej, które nie zo sta³o po œwiadczone jako imiê, a je dyn ie jako pod stawa nazw miej -
scow ych: W³osz czow ic < * i. pch. W³oszcz : i. stpdw W³oœcibor. 

Jak widaæ, pa tron imi ka by³y two rzone od imion ojców i od ich prze zwisk-przy -
domków, tj. od nazw osob owy ch równ ych wy razom po spol itym, od pocz¹tku ich po -
jaw ienia siê w sys tem ie na zewn icz ym, przy czym w 1 p XII w. utrzym ywa³a siê 
równowaga iloœci owa: 3 pa tron imi ka utwor zone od imion w formie skr óconej i trzy 
od nazw po chodzenia apel atywnego. Te ostatn ie to: na zwa na rzêdzia rol nic zego, na -
zwa za wodu i pojêc ie prze strzenne. Zwra caj¹ uwagê dwa pa tronimi ka utwor zone od 
nazw et niczn ych (Ru sow ic, Sar bin owic) i jed no od dwucz³onow ego prze zwis ka 
(Ma³ozim ic). 

Spoœ ród 10 patronimików wystêpuj¹cych jako je dyne ok reœlenie cz³owieka, 6 od -
nosi³o siê do po jed yncz ych osób, 4 wyst¹pi³y w l. mn.: Gosz czon owi cy, Ju rzew icy, 
Ra dl icy i Trze bl ewi cy. Te ostatn ie na zywa³y pier wotnie ca³¹ rodz inê poj mow an¹ jako 
jed noœæ lub ca³y ród, mia³y za pewne zna czen ie kolekt ywne. Cz êsto taka w³aœ nie for -
ma na zwy osobowej sta wa³a siê póŸ niej nazw¹ mie jscowoœci. Z cza sem koñ cówka 
mia nown ika l. mn. uleg³a zmia nie na koñc ówkê bier nika l. mn. charakt ery sty czn¹ 
w tam tych cza sach dla nazw mie jscowoœci. 

Je dyn ie za pis ane w Hi stor ii Pol ski przez J. D³ugosza pod ro kiem 1134 pa tron imi -
kum W³osz czow ic wyst¹pi³o jako dru gie okr eœlenie cz³owieka, po imien iu chrzest-
nym. Zapis po chod zi jed nak ze Ÿród³a hi stor iogr aficznego, a nie z do kumentu
Ÿród³owego i z tego po wodu nie jest mia rod ajny. 

Su fiks -ic wyst¹pi³ dwa razy (Ma³ozim-ic, Radl-ic), czte ry razy u¿yty zo sta³ su fiks 
-ewic (Ty karz-ewic, Dziurz-ewic, Jurz-ewic, Trzebl-ewic), trzy razy u¿yto sufiksu 
-owic (Gosz czon-owic, Rus-owic, Sar bin-owic). 
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W za pis ach z kopii po jawi³ siê je den raz su fiks -ic (Gol-ic) i je den raz su fiks -owic 
(W³oszcz-owic). 

2 p XII w. 

W 2 p XII w. pod stawy s³owo twór cze pat roni mików sta nowi³y naj czêœciej 
dwucz³onowe imiona sta rop olsk ie w for mie pe³nej lub skr óconej: Sie ciec howic 1189 
< i. stpdw. Sie ciech, Su lis³awic 1189 < i. stpdw. Su lis³aw, Œwi êtoborzyc 1187 < i. 
stpdw. Œwie tob or, •dzie bor zyc 1189 < i. stpdw. •dzie bor; Bo¿n owic 1166 < i. pch. 
Bo¿en/Bo¿eñ : i. stpdw. Bo god ar, Bo guc hwa³, Bog dan, Chwa lib og, Dzir ¿ko wic 1194 
< i. pch. Dzir ¿ek : i. stpdw. Dzir¿ys³aw, Dzir¿ykraj, S³aw nik owic 1189 < i. pch. S³aw-
nik : i. stpdw. S³awomir, Œwiêt os³aw . Jeden raz utwor zono pa tron imi kum od staro -
polskiego imien ia imies³owow ego: Po znan owic 1189 < Po znan. Po dstawê pa-
tronimików sta nowi³y te¿ imiona pe³ne chrze œcijañskie: Bier nat owic 1189 < Bier nat 
(sta rop olska ad apt acja jê zyk owa imien ia Be rnard), Dzi wis zowic XII p.post. < Dzi-
wisz (sta rop olska ad apt acja jê zyk owa imien ia Dy jon izy), Je rant owic 1189 < Jerant 
(sta rop olska ad apt acja jê zyk owa imien ia Arno³t). For my skr ócone od imion chrzeœ -
ci jañskich nie po jawi³y siê jako pod stawy pat roni mików w tym pó³wie czu. Ogó³em 
od imion utwor zono 11 (spoœr ód 16-stu) patro nimi ków za pis any ch w do kum enta ch 
oryg ina lnych. 

Dla nie liczn ych pat ronim ików pod stawê sta nowi³y prze zwis ka i przy domki ojców, 
czy li na zwy utwor zone od wyraz ów po spol ity ch. Na le¿¹ do nich: Koz³owic 1198 < 
odap. Ko zie³ : ap. ko zie³ ‘koz io³’ Sstp, Nan kow ic 1194 < odap. Na nek : ap. nan ‘ojc iec’ 
SXVI, Wil kow ic 1189 < odap. Wilk : ap. wilk Sstp. Dla dwó ch patroni mików nie uda³o 
siê ust aliæ pod stawy (Ko wen ic ? 1174 , P³ochom ierz yc ? 1174). Jak widaæ, pod stawy 
pat roni mików oda pel aty wnych sta nowi³y na zwy zwierz¹t i na zwa po krewieñstwa.

8 pa tronimików po chod zi z pó Ÿniejszych ko pii do kumentów oryginal nych z 2 p 
XII w. Utwor zono je od skróconych imion starop olsk ich: Rado szewic < i. pch. Ra dosz : 
i. stpdw. Ra dos³aw, Ra dom ir, Ra doc iech, Ra dog ost, Su³ko wic < i. pch. Su³ek : i. stpdw. 
Su lis³aw, Su lim ir, Su lis tryj, Su lis trach, od sk róc onego imien ia chrze œcijañskiego: 
Miku³owic < i. pch. Miku³ : i. chrz. Miko³aj, od nazw odapel aty wnych: Go wor zyc < 
odap. Go wor ek : ap. go wor ‘mow a’ Sstp, Tu rzyc < odap. Tur : ap. tur ‘ts’ Sstp, a tak¿e 
od na zwy pocho dzenia nie mieck iego: Kie tlic. Po chod zenia jed nego pa tron imi kum nie 
uda³o siê us taliæ (Sto dork owic ?). Wœród zap isów po chodz¹cych z ko pii dwa wy stêpuj¹ 
w l. mno giej i od nosz¹ siê za pewne do ca³ej ro dziny. S¹ to ch³opi Miku³owicy i Rado -
szewice. Po zos ta³ych 5 od nosi siê do po jed yncz ych osób i wy stêpuje w l. po jed yncz ej 
Dwa sp oœr ód nich nie s¹ po przed zone imion ami: Tu rzyc i Go wor zyc. 

Do utworzenia 11 patro nimi ków z dokumentów oryg ina lnych u¿yto su fiksu 
owic (np. Bier nat-owic 1189, Je rant-owic 1189, Sie ciech owic 1189, Wilk owic 

1189). Su fiks -ic za stosowa no 3 razy, je den raz do dano go do imien ia z zakoñ -
czeniem -s³aw (Su lis³aw-ic 1189), 2 razy z wyg³osowym -r (Swiê toborz-yc 1180k : 
Œwiêtobor, Zdzie borz-yc 1189 : Zdzie bor). 

Jak po wied ziano wy ¿ej, pa tron imi ka s¹ na jwcz eœn iej po œwia dcz onym ty pem 
nazw wykszta³conych jako for my syn tet yczne z form anal itycznych (wielowyrazo -
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wych o cha rakt erze opis owym, in ac zej de skrypc yjnym). Ich za stos owa nie w funk cji 
dru giego okr eœle nia, u¿y wane go wraz z imien iu chrzest nym do ident yfi kac ji osób, 
po jawi³o siê na jwc zeœniej. Do wod zi to je dno czeœnie po trzeby u¿ ycia dw óch nazw do 
ident yfi kac ji po jed ynczego cz³owieka ju¿ w 2 p XII w. 

Je dyn ie dwa pa tron imi ka wyst¹pi³y jako je dyne ok reœ lenie cz³owieka (Dziwiszo -
wic i nie jas ny Ko wen ic?), po zos ta³ych 14 wy stêpowa³o po imien iu chrzestnym, jako 
dru gie okr eœlenie. Wid aæ tu ewo lucjê sys temu na zewn icz ego na prze strzeni jed nego 
stu lec ia. 

Prz yna le¿noœæ spo³ecz na i geo graf iczna no sic ieli pa tro nimi ków 

1 p XII w. 

Przy toc zone wy¿ej pa tron imi ka z r. 1136 od nosz¹ siê do przed staw ici eli ró¿ny ch 
warstw ch³opów z Wiel kop olski. Obejmuj¹ ch³opów od tzw. po sses ores, tj. wol nych 
ch³opów, któ rzy po siad ali dzie dziczn ie ziemiê, po zwyk³ych ch³opów s³u¿eb nych 
(ru stici). Dwa pa tron imi ka z ko pii od nosz¹ siê do przed staw ici eli szlach ty, jed nego 
z Ma³opols ki (W³osz czow ic) i jed nego z Po mor za (Go lic). 

W 1 p XII w. pa tron imi ka po œwia dcz one zo sta³y w do kum encie oryg ina lnym 
z Wiel kop olski, gdy¿ w³aœnie z tej jed nej dziel nicy hi stor ycznej Pol ski za chowa³ siê 
du¿y do kument z tego pó³wie cza, wspo mniana wy¿ej Bul la gni eŸnieñska. Nie zna czy 
to, ¿e w in nych dzielnic ach Pol ski patroni mika nie wys têpowa³y, brak jed nak za-
chow any ch Ÿr óde³. 

2 p XII w. 

W 2 p XII w. 14-tu patr oni mików u¿yw ali lu dzie, kt órych przyna le¿noœci 
spo³ecz nej nie uda³o siê ust aliæ w spo sób niew¹tpli wy, gdy¿ brak przy ich na zwach 
okre œleñ na ni¹ wskazuj¹cych. Wyst êpowali oni w doku mentach jako œwia dkowie 
(te stis). Wyj¹tek sta nowi¹ no sic iele dw óch pa tro nimi ków za pis any ch w dokumen -
tach z Pomor za: Koz³owic i Nan kow ic, którzy byli szlachcic ami. Przy okreœl eniu 
przy nale¿noœci trze ciego za pis ane go no sic iela pa tron imi kum z do kum entu wiel ko -
pol skiego po jaw ia siê w¹tp liw oœæ. Po dobn ie nie jest ok reœl ona pr zyna le¿noœæ spo -
³ecz na no sic iela nie jas nego pa tron imu Ko wen ic ? (Po mor ze). Za pisy po chodz¹ 
z Ma³o pol ski (8), Po mor za (6) i Wiel kop olski (2). 

No sic iela mi pa tro nimi ków po chodz¹cych z ko pii s¹ dwaj szlach cice: z Wielko -
polski i Ma zowsza (Kie tlic, Su³ko wic), trzej ch³opi, jeden z Ma³o polski (nie pewny) 
i dwóch ze Œl¹ska (Miku³owic, Tu rzyc) oraz dwaj nie okreœleni so cjol ogi cznie lu dzie 
z Po mor za i Ma zows za (Sto dork owic?, Go wor zyc). 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XII w. 

DUREWIC: Gro chouista (!) cum his po sses ori bus: Du reviz, Ra denta, Mis lac 1136 Ta s. 66 w. 8. 
DZIEWIÊTLIC (?): Do chun ov cum his ... Lu cha, Mi ley, Deu ent liz 1136 Ta s. 68 w. 13. GOLIC: Go lic 
(homo de Lu sou) XII/XIII (sub a. 1146) MPH V s. 962. GOSZ CZO NOWIC l. mn.: Cir ca Ca lis ... Go -
ston ovici cum uilla eorum 1136 Ta s. 72 w. 23. JURZEWIC l. mn.: Vil le ar chiep isc opi cir ca Cra coviam 
hee sunt: Iu reui ci cum uilla eorum 1136 Ta s. 76 w. 34. MA£OZIMIC : Cho mant ovo cum his … Su -
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chora, Malo zimiz, Si dlo 1136 Ta s. 70 w. 17. RADLIC, REDLIC l. mn.: Item ple nar is de cim ati ones su -
per eos, qui Tre bleui ci et Ra dl ici di cint ur 1136 Ta s. 74 w. 28. RUSOWIC//RUSZOWIC: So douo cum 
his … Ra dos, Ru zouicz 1136 Ta s. 70. SARBINOWIC: Ba louezici cum his … Sdzevy, Za rbin ouiz 1136 
Ta s. 69 w. 16. TRZEBLEWIC l. mn.: Plenar ias de cim ati ones su per eos, qui Tre bleui ci et Ra dl ici dicun -
tur 1136 Ta s. 74 w. 28. TYKARZEWIC (SSNO Ci kar zewic//Ty kar zewic): Ru stici (sci lic et ecc les ie be -
ati Ad alb erti) uero sunt hii ... Do mauy, Ty car euiz, Smo gor 1136 Ta s. 79 w. 46. W£OSZ CZOWIC: Pe -
trus Wlosczo wicz, de Xansch co mes … Pe trus Wlo sczow icz, co mes de Xansch (1455 – 1480; sub a. 
1134) D³Op X s. 549. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XII w. 

BIER NAT OWIC: Zu lizlaj Ber nat ouiz 1189 MPP XV w. 14. BO¯NO WIC: Pe trus Boz en ouiz (!) 1166 
MPP VII w. 20. DZIR¯KO WIC: Jo hann es Dir skviz 1194 Pom 72. DZI WIS ZOWIC: Diu isouic XII p. 
post. LfLub s. 576. GOWORZYC: Gouorich XVII (1163) KMaz 89. JERAN TO WIC: Sub test im onio ... 
Pred zl aj Erant oviz (!) 1189 MPP XV w. 13. KIETLIC: Ve ner abi li pa tre Heyn rico Ke tlic, Gnezd nensi 
dic tus archiepis copo 1422 (1180) PUr I 86. KO WEN IC (?): Ma lach et Coueniz 1174 Pom 36. 
KOZ£OWIC: Sy mon Coz loviz, pa lat inus de Gdanz 1198 PUr I 133. NAN KOW IC: Io hann es Nant kviz 
(! pro Nanc kviz) 1194 Pom 72. MI KU£OWIC: Ho min es in Wiri … Mi kul ouici 1512 (ante 1193) KŒl 68 
s. 161. P£OCHOM IERZ YC (?): Test(is) ... Hen ric us Plo chim eris 1174 Pom 36. PO ZNAN OWIC: Sub 
test im onio ... Mar tyni Po znan ouiz 1189 MPP XV w. 15. RADOSZEWIC: Ego, Bo les laus ... dux Po lon ie 
... ecc les ie Sanc te Dei Ge nit ricis Ma rie in Czirwensk hec po ssidenda dedi sci lic et … Parlin cum Rado -
ssewicze et Ne dan cum suis fi liis 1417 (1161) KM³p 373. SIE CIEC HOWIC: Sub test im onio ... Mar tyni 
Ce techouiz (1) 1189 MPP XV w. 14. S£AW NIK OWIC: Sub test im onio ... Gau lj Zlau nic ouiz 1189 MPP 
XV w. 11–13 (= Kkk 4). SU LIS£AWIC: Sub test im onio Ven cezl aj Zu lizlauiz 1189 MPP XV w. 14. 
STODORKOWIC (?): Test(is) … Su bem ir (!) Sto dorc howi tz XVI (1170) Pom 29. SU£KOWIC, 
SULKOWIC: Pre sent(e) … no bil(i) Mar tino Sul kow icz 1417 (1161) KMaz 87. ŒWIÊ TOB ORZYC: 
War tizlauus Szvan tib oriz 1187 PUr I 106. TU RZYC: Tur ryti, Vil cost, Go dec, Su ant ec … deve ner unt in 
se rvit utem ecc les ie tem pore avi du cis Bo les lai 1512 (ante 1193) KŒl 68 s. 161. WIL KOW IC: Sub testi -
monio Pe trcon is Uilk ouiz 1189 MPP XV w. 13. ZDZIE BOR ZYC: Sub test im onio ... Gu alis Zde bor iz 
1189 MPP XV w. 14–15 (=Kkk4). 

Wiek XIII. Cha rakt ery sty ka pod staw i suf iksów. Pa tron imi kum – je dyne 
lub dru gie okr eœlenie cz³owieka 

W XIII w. licz ba patr onimików w do kum enta ch hi stor yczny ch gwa³ townie 
wzros³a, co ma niew¹tpli we uzas adnienie we wzroœcie ogól nej licz by zachowa -
nych do kume ntów z tego stu lec ia. Za pis ano 145 pa tro nim ików w do kum enta ch 
oryg ina lnych, a w ko piach 74, ³¹cznie 219. 

Z 1 p XIII w. po chod zi 112 patron imików, w tym 84 z do kume ntów ory ginalnych 
i 28 z ko pii. Do kumenty z ko pii nie zo sta³y wz iête pod uw agê. 

W 2 p XIII w. wyst¹pi³o nie omal tyle samo pat ronimików, co w po przedn im 
pó³wieczu , tj. 107, w tym 61 po chod zi z do kume ntów orygi nalnych, a 46 z ko pii. Za-
pisy z ko pii nie zo sta³y wz iête pod uw agê. 

1 p XIII w. 

W 1 p XIII w. patron imi ka two rzono naj czêœ ciej od dwucz³onowych imion sta-
rop olsk ich. Sta nowi³y one pod sta wê 45 pat ron imików na 84 za pisy oryg ina lne. 
Pods tawê 30 patr oni mików sta nowi³y for my po chodne utwor zone od sta rop olsk ich 
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imion dwucz³onowych, np. Bog dank owic 1239 < i. pch. Bog dan ek : i. stpdw. Bog -
dan, Do bies zewic 1231 < i. pch. Do biesz : i. stpdw. Do bieg niew, Moj kow ic 1203 < 
i. pch. Mo jek : i. stpdw. Moj mir, Nie moj, Sêd ziszowic 1239 < i. pch. Sêd zisz : 
i. stpdw. Sêdzimir, Sêdziwoj, Si rak owic/¯yrak owic 1224 < i. pch. Si rak/¯yrak : 
i. stpdw. Si ros³aw/¯yros³aw, Woj kow ic 1224 < i. pch. Wo jek < i. stpdw. Wojs³aw. 

15 patronimików utwor zono od pe³nych sta rop olsk ich imion dwu cz³onow ych, 
np. Bo gumi³owic 1237 < i. stpdw. Bo gumi³, Bo gus³awic 1224 < i. stpdw. Bo gus³aw, 
Fa libo¿yc 1231 < i. stpdw. Chwa lib og, Fa lib og, Nie zmir owic 1224 < i. stpdw. Nie -
zmir, Skar bim irz yc 1224 < i. stpdw. Skarbi mir, Wiêces³awic 1233 < i. stpdw. 
Wiêces³aw. 

Od imion chrzeœcijañskich utwor zono 26 patro nimi ków. 
Najwi êcej, bo 20 utwor zono od form pe³nych imion, np. Abram owic 1231 < i. chrz. 

Abram, Al bert owic 1239 < i. chrz. Al bert, Andr(z)ejow ic 1208 < i. chrz. An drzej, Bie -
drzyc howic 1203 < i. chrz. Bie drzych (staropolska for ma imien ia Fry drych), Gaw³owic 
1203 < i. chrz. Gawe³, Henrycho wic 1231 < i. chrz. Hen ryk, Hen rych, Ja kub owic 1239 
< i. chrz. Ja kub, Ja now ic 1224 < i. chrz. Jan, Al bier zowic 1224 < i. chrz. Al bierz, 
Paw³owic 1231 : i. chrz. Pawe³, Rapa³owic 1224 < i. chrz. Rapa³, Rafa³, Iwan owic 1208 
< i. chrz. Iwan. 

Tyl ko dla 6 pat ronimików pod stawê sta nowi³y for my po chodne utwo rzone od 
imion chrzeœcijañskich, np. Jan kow ic 1208 < i. pch. Janek : i. chrz. Jan, Kl imiêcic 
1224 < i. pch. Klim¹t : i. chrz. Klemens, Mi kul asz ewic 1224 < i. pch. Mi kul asz : 
i. chrz. Miko³aj, Pie trzyk owic 1223 < i. pch. Pie trzyk : i. chrz. Piotr, Piotr kow ic 1224 
< i. pch. Pio trek : i. chrz. Piotr. 

£¹cznie od imion utworzono 69 patro nimi ków. 
Od oda pel aty wnych nazw ojc ów utwor zono 11 patro nimi ków, np. Bie lej ewic 

1232 < odap. Bielej : ap. bia³y ‘siw y’ Sstp, Ko twic 1207 < odap. Ko twa : ap. ko twa 
‘kot wica’ Sstp, Ku row ic 1204 < odap. Kur : ap. kur ‘kog ut’ Sstp, £opac ic 1250 < 
odap. £opata : ap. ³opata ‘ts’ Sstp, Mro koc ic 1238 < odap. Mro kota : ap. mro kota 
‘mr ok’ Sstp. 

Po jed nym pa tron imi kum utwor zono: od na zwy nie mieck iej (Wilanto wic 1224 < 
i. nie mieck ie Wi lant, Wi glant Klim), od na zwy rzecz nej (Dnie prow ic 1224 < Dniepr) 
i et niczn ej (Po lan ino wic 1224 < etn. Po lan in). 

Do utworzenia patro nimi ków w 1 p XIII w. su fiksu -owic u¿ yto 62 razy (np. Cie -
szyr ad-owic 1235, Hen rych-owic 1231, £ukasz-owic 1220, Pa w³-owic 1231) wraz 
z o boczn¹ po staci¹ -ewic (np. Do biesz-owic/Do biesz-ewic 1231, 1233). Sam su fiks 
-ewic po jawi³ siê 3 razy (np.Go lej-ewic 1218, Wo lisz-ewic 1237). 

Su fiksu -ic/-yc u¿ yto tyl ko 22 razy, g³ówn ie w wy padku pod staw zakoñ czo -
nych na -s³aw oraz spó³g³oski wyg³osowe -r, -sz, -g, -b, -l (np. Bo gus³aw-ic 1224, 
Pa kos³aw-ic 1237, Sam borz-yc 1230, Bo rzysz-yc 1203, Fa libo¿-yc 1231). To, czy 
podstaw owa na zwa sk³ada³a siê z wi êkszej lub mniej szej licz by sylab nie mia³o 
wp³ywu na wy bór po wy¿szego su fiksu. 

W 1 p XIII w. patron imi ka wy stêp owa³y na jczê œciej w l. po jed yncz ej, jako dru gie 
okr eœlenie, po imien iu chrzestnym. 8 razy wyst¹pi³o ono jako jedyne ok reœlenie w l. po -
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jed yncz ej i 5 razy w l. mno giej. Jako je dyne ok reœlenie po jed ynczego cz³owieka patro -
ni mikum w l. po jed yncz ej zapi sane zo sta³o: na Po mor zu (w od niesieniu do ch³opów) – 
Ka lik owic 1229, Kra low ic 1223; na Œl¹sku (w odniesieniu do ch³opów) – Cho cies zowic 
1204, Ustal ic 1204, Wi tos towic 1204; w Ma³o polsce w (od niesieniu do szlach cica) – Si -
rak owic 1224; w Wiel kop olsce (praw dop odo bnie równie¿ w odniesieniu do ch³opów) – 
Go tart owic 1224, Ko twic 1207. Zna mienny jest zapis Odo wic XIII (sub.a.1239), któ ry 
oznac za³ ksiêc ia Bo les³awa, syna Ody. 

Pa tron imi ka w l. mn. od not owa no w Wiel kop olsce (w od nies ieniu do ch³opów): 
Bie lej ewi cy 1232, S³awos zowi cy 1210; na Mazowszu w od niesieniu do dwóch adop -
towanych synów szlach cica Pa kos³awa, w³aœ ciciela ̄ yrom ina, któr ych na zwano Pa -
kos³awicy 1237, na Œl¹sku (w od niesieniu do ch³opów): Pi ros zowi cy 1229 oraz na 
Po mor zu (w od nies ieniu do ch³opów): Sie cies³awicy 1228. 

Jak po kaz uj¹ po wy¿ sze dane, for ma l. mno giej pa tron imi kum, wy stêp uj¹ca bez 
imien ia, mog³a oznac zaæ w 1 p XIII w. wœród szlach ty dwóch braci i to ad opt owa -
nych oraz prawdop odo bnie ca³¹ rodz inê (lub wielu jej cz³onk ów) wœr ód ch³opów. 

2 p XIII w. 

Jako pod stawy pat roni mików w 2 p XIII w. wys têpo wa³y naj czêœ ciej imiona, nie co 
rzadziej na zwy oda pel aty wne. Imiona sta nowi³y ³¹cznie 38 pod staw patronimików. Na 
pierwszy plan wysunê³y siê for my po chodne od imion starop olsk ich dwucz³onow ych 
stanowi¹cych 14 pod staw, np. Ra don ic ca 1265 < i. pch. Ra doñ : i. stpdw. Ra dos³aw, 
Ra dom ir, Ra dog ost, Ra doc iech, Sê dow ic 1278 < i. pch. Sêda, Sêdo : i. stpdw. Sêdziwoj, 
Se dzim ir, Krzywo s¹d, Sto szow ic 1254 < i. pch. Stosz : i. stpdw. Stojigniew, Do mas toj, 
Strze¿ ko wic 1278 < i. pch. Strze¿ek : i. stpdw. Strze¿ywoj, Strze¿ys³aw. 

Da lej sy tuuj¹ siê pe³ne formy imion chrzeœcijañskich w liczbie 12 pod staw, np. 
Abram owic 1285 < i. chrz. Abram, Bart³omiej owic 1257 < i. chrz. Bart³omiej, Jeno -
wic 1284 < i. chrz. Jan, Piel grzym owic 1293 < i. chrz. Piel grzym. 

Pe³ne for my sta rop olsk ich imion dwucz³onow ych sta nowi³y pod sta wê 8 pat -
ron imików, np. Cies³awic/Czes³awic 1269–73 < i. stpdw. Cie s³aw/Czes³aw, Grzy -
mis³awic 1268 < i. stpdw. Grzy mis³aw, Ja ros³awic 1263 < i. stpdw. Ja ros³aw. 

For my po chodne imion chrzeœcijañskich po jawi³y siê jako pod stawy 4 pat roni -
mików, np. Piotr kow ic 1258 < i. pch. Pio trek : i. chrz. Piotr. 

Pod staw apel aty wnych wyst¹pi³o 20, tj. o 9 wiêc ej ni¿ w po przedn im pó³wieczu, np. 
Ba bic 1260 < odap. Bab : ap. baba ‘babka, ko biet a’ Sstp, Bru kal ic 1269–73 < odap. Bru -
ka³ : ap. *bru kati ‘wydaw aæ dŸw iêki, brz êcz eæ’ SP, Je¿ ewic ca 1265 : odap. Je¿ : ap. je¿ 
‘ts’, ‘o cz³owieku ostro re aguj¹cym’ Sps³., Ko tow ic 1265 < odap. Kot : ap. kot Sstp, 
Krzy wic 1299 < odap. Krzy wy : ap. krzy wy ‘niep rosty, u³omny’ SXVI, W¹si kow ic/Wê -
¿yk owic 1276 < odap. W¹sik/Wê ¿yk : ap. w¹s ‘ts’ Sstp, w¹¿ ‘ts’ Sstp, •rzeb kow ic 1295 
< odap. •rze bek : ap. Ÿr(z)ebiec ‘ts’ Sstp. 

Spo rad ycznie (2) wyst¹pi³y jako pod stawy na zwy po chod zenia nie mieck iego, np. 
Hyn zyr owic 1270 < i. nie mieck ie Hyn zyr : He inr ich (Henryk) – Klim. Na zwa et -
niczna wyst¹pi³a jako pod stawa patron imi kum je den raz: Sar bin owic 1288 < etn. 
Sar bin : Sarb, Serb. 

 
 

 
 

  
 

    
 

  

  
 

  

  
  

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

67 II. Charakterystyka jêzykowa nazwisk zwyczajowych... 

http://rcin.org.pl



W 2 p XIII w. patron imi ka wy stêp owa³y na jczê œciej jako dru gie okreœlenie 
cz³owieka, po imien iu chrzestnym. Od nosi³y siê one do pojedyn czych osób i wy -
stê powa³y w l. po jed yncz ej, z jed nym wyj¹tkiem, kie dy pa tron imi kum wyst¹pi³o 
w l. mno giej, bez poprzedzaj¹cych je imion (Cies³awicy/Czes³awicy 1269–73). 
Ident yfi kowa³o ono œl¹sk¹ rodzi nê szla check¹. 

8 patr onimików wyst¹pi³o jako jedyne ok reœlenie cz³owieka, nie po przed zone 
imien iem (Bru kal ic 1269–73, Cho lew ic ca 1265, Goœ cic ca 1265, Je¿ ewic ca 1265, 
Kar czow ic 1280, Krzy wic 1299, Mê¿yc 1253, Ra don ic ca 1265). 

Pr zyn ale¿noœæ spo³ecz na i geo graf iczna no sic ieli patronimików 

1 p XIII w. 

W 1 p XIII w. za not owa no 30 pa tro nimików ident yfi kuj¹cych szlach tê, a ra czej 
wy stêpuj¹ce jesz cze w tym czasie mo¿ now³adztwo, a tyl ko 7 – ch³opów. Sk³onni 
byl ibyœmy za tem pr zypuszczaæ, ¿e sk³ad spo³ecz ny no sic ieli pa tro nimi ków zmie -
ni³ siê zasadn iczo w 1 p XIII w.: wœród no sicieli pa tro nimi ków pr zewagê uzys kali 
wówc zas przed staw ici ele szlach ty. Jed nak du¿a licz ba no sic ieli pa tro nimi ków, 
któ rych przy nale¿noœci spo³ecz nej nie da siê w spo sób pewny ust aliæ – 51 osób – 
wy daje siê st awi aæ pod zna kiem za pyt ania po wy¿ sz¹ hi pot ezê. Wœ ród tych ostat -
nich mo¿e siê bo wiem kryæ pew na licz ba ch³opów. Szlachta by³a bowiem naj -
czêœciej okreœlana spe cjaln ymi tytu³ami w dokum enta ch Ÿród³owych, chocia¿ 
mia³y miej sce w tym cza sie licz ne wyj¹tki, gdy¿ zami³owan ie szlach ty do tytu³ów
rozwinê³o siê póŸniej. Z ko lei ch³opi, jako mniej uprawn iona i ak tywna czêœæ 
spo³ec zeñs twa, w do kum enta ch nie po jaw iali siê tak cz êsto, jak szlachta. Dla tego 
jest wiel ce prawdopo dobne, ¿e wœród 51 osób niepewn ych pod wzg lêdem przyna -
le¿noœci kryje siê wiê cej szl achciców, ni¿ ch³opów. Maj¹c te wszyst kie okolicz -
noœci na uwad ze wy pada do puœ ciæ prawdo podobieñstwo do min acji szla chec kich 
no sicieli pa tro nimi ków w 1 p XIII w. 

Za pisy szla check ich no sicieli pa tro nimi ków po chodz¹ z ca³ej Pol ski: z Wlkp – 2, 
z M³p – 15, Maz – 3, ze Œl – 7, z P –3. Ch³opscy no siciele pa tro nimi ków od not owa ni zo -
stali ró wnie¿ w ca³ej Pol sce (z wyj¹tkiem Maz): w Wlkp –1, w M³p – 1, na Œl – 5, na P 
– 3. Ch³opi zdaj¹ siê przewa¿aæ wœród no sicieli pa tro nimi ków zapis any ch w l. mno giej 
w Wiel kop olsce, na Œl¹sku i na Po mor zu. Brak z tego okresu poœwi adczeñ do tycz¹cych 
miesz czan. 

2 p XIII w. 

Wœ ród no sic ieli pa tro nimi ków zna laz³o siê 34 przed staw ici eli szlach ty (w³¹czaj¹c 
dwóch du chown ych po chod zenia szla check iego), najwiêcej na Œl¹sku (14), na Po -
mor zu (8), a w Wiel kop olsce i Ma³opols ce po 6 osób. W 2 p XIII w. za led wie 3 
ch³opów by³o na zwan ych pa tron imi kum, na Mazowszu i Œl¹sku. Ch³opi mo gli znaj -
dowaæ siê po œród 28 osób, kt órych przy nale¿noœæ spo³ecz na nie zo sta³a ok reœlona 
w t ekœ cie do kumentów. Jed nak fakt, ¿e szlach ta sta nowi³a wiêksz oœæ osób ident yfi -
kow any ch przez patro ni mika w 2 p XIII, po dobn ie jak i w 1 p XIII w. su ger uje mo ¿li -
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woœæ wy stêpow ania wœ ród tych 28 osób ta k¿e wie lu szl achciców. Na Po mor zu po -
jawi³o pa tron imi kum w ko pii do kum entu ident yfi kuj¹ce miesz kañ ca mia sta, jed nak 
za pis jako nie oryg ina lny jest nie pewny.

 Zmniej szy³a siê licz ba osób, któr ych przynale¿noœæ spo³ecz na nie zo sta³a w do -
kumencie ok reœlona. W Wiel kop olsce i na Po mor zu by³o ich po 6, w Ma³opols ce – 5, 
na Œl¹sku 3, z Ma zows za brak po œwia dczeñ. 

Sp oœród 9 patron imików – jedyn ych ok reœleñ cz³owieka – je den zapis od nosi³ siê do 
ry cer za (Krzy wic 1299), dwa do bra ci za konn ych (Cho lew ic ca 1265, Ra don ic ca 1265), 
je den do ch³opa (Bru kal ic 1269–73). Przynale¿ noœæ spo³ecz na po zos ta³ych no sic ieli pa -
tro nimi ków jest trud na do ustal enia. 

W omaw ianym okres ie pa tron imi ka wy stêp owa³y we wszyst kich dziel nic ach 
geo graf iczny ch Pol ski, najs³abiej poœwiadczone by³y na Ma zowszu z po wodu 
nik³ej liczby za chow any ch do kume ntów dla tej dziel nicy w 2 p XIII w. 

Za pisy Ÿród³owe (wy bór) – 1 p XIII w. 

ABRAMOWIC: Io hann es Abram owi zch 1231 KMaz 308. ALBERTO WIC: Test(is) ... Pe trus Alberto -
uic 1239 Mog 17. ALBIERZEWIC: Test(is) ... Su lisl aus Al ber euic 1224 Kkk 13. ANDR(Z)EJOWIC: 
Test(is) ... Stepha nus An dreyo uich 1208 MPP XLIII w. 11. BIEDRZYCHOWIC: Ni col ay Bed richouich 
1203 MPP XXIV w. 37. BIELEJEWIC: Ho min es Be lej euici, be ate Ma rie Wla di zlauie nsis ecc les ie in 
Vogbor per tin entes 1232 FG 513 w. 3 (=KM³p). BOGDANKOWIC: Voyzlau Bog dan onco uizc 1239 
Sob XII 5. BOGUMI£OWIC: Pawe³ Bo gem ilo uic (!) 1237 Mog 17. BOGUS£AWIC: Vays lau (!) Bo -
guslauic, mile(s) Ia cobi 1224 Kkk 13. BORZYSZYC: Vil le, que dicit ur Clis souo, a Mar tino Bo ris ich 
XII mar cis ar genti par tem com par avi 1203 KŒl 103 s. 247. CHOCIESZOWIC: Ras seui chi (vil la) ho -
spe(s) ... Hro bak, fi lius Ho cess ouic 1204 KŒl 104 s. 264. CIESZYRADOWIC: Test(is) ... Su lizlaus 
Tesse rad ouitz (!) 1235 Pom 223. DNIEPROWIC: Ca pell an(us) cu rie epis copi (Cra coviens is) Go dic us 
Dnie prouic ... mile(s) Pa coslai (pa lat ini San dom ieri ensis) ... Ivan Dne prouic 1224 AP V w. 10–13. 
DOBIESZEWIC, DOBIESZOWIC: Pe trus Do bes ewi zch 1231 KMaz 308. Pe trus Do bes ouic 1233 
KM³p 407. FALIBO¯YC: Uirzes ir Fa lib osi zch 1231 FG 67 w. 20–21 (=Mog 12). GAW£OWIC: 
Test(is) ... Do brog ost Gau louich 1203 KŒl 103 s. 258. GOLEJEWIC: Co ram ... Pe tro, fi lio Go stjzlauj 
Go leg euic 1218 FG 625 w. 8 (=KMaz 200). GOTARTOWIC: Test(is) ... Idzik de Se raz, Go tart ouic 
1224 AP V w. 32. HENRYCHOWIC, HEJNRYCHOWIC: Pa chozlaws He inr ich owiz ch de Zle sia 1231 
Mog 12. IWANOWIC: Bo guz lau Iu anouich 1208 MPP XLII w. 12. JAKUBOWIC: Pe trus Iaco bouic 
1239 Mog 17. JANKOWIC: Ian Ian couich 1208 MPP XLII w. 10–11. JANOWIC: Mile(s) Ne goslav Ja -
nouic 1224 AP V w. 11. KALIKOWIC: Test(is) … Ca lic owiz 1229 Pom 180. KLIMIÊCIC: Mile(s) … 
Ja nec Cli mec ic 1224 AP V w. 12. KOTWIC, KOTBIC: Domnac et Co teb ic 1207 KW 52. KRALOWIC: 
Te stes … Wse mir Pe trouic, Cra lovic, Ra deac, Ste fan us 1223 Perl 23. KUROWIC: Ras seui chi ho spit es 
… Nesda et Mi rech, fili Cu rouic 1204 KŒl 104 s. 264. £O PACIC: Pe trus cle ric us co gnom ina tus Lopa -
cic 1250 Kuj s. 157. MI KU LASZEWIC: Test(is) … Mi scig neu Micu laus euic 1224 FG 7 w. 10 (= KkK 
13). MOJKOWIC: Test(is) … Moy ek Moy couich 1203 MPP XXIV w. 13. MROKOCIC: Sub pre sent ia 
… test(is) Ni col ai Mo rok ociz (!) 1238 KW 212. NIEZMIROWIC: Mile(s) … Bo risl av Ne sm iro uic 1224 
AP V w. 12. ODOWIC: Odouiz obiit XIII (sub a. 1239) MPH II s. 803; Dux Bo les laus, fi lius qu ond am 
Wla disl ai, qui no min aba tur Odo nicz (! pro ? Odouicz) XV (sub a. 1247) MPH III s. 13. PAKOS£A -
WIC//PÊKOS£AWIC: Pa cozl aus, he res de Si rom ino … ne pot es dic tus suos … Pe trum et Bir bizlaum (!) 
in fi lios ad opt ando ... omnis po ssession is sue suc ces ores con stit uit … pre dicti Pa cozl aici 1237 KkM 10. 
PAW£OWIC: Dha dvsa Pau lowjzc 1231 FG 67 w. 22 (male: Sau low izc Mog 12). PIETRZYKOWIC: 
Li sco, ca stell anus tunc et fili(us) su(us) … Wse mir Pe tric ouic 1223 Perl 23. PIOTRKOWIC: Tho mas 
Potr kouic de Wra tis la uia 1224 Kkk 13. PIROSZOWIC: Acc esse runt ad nos (Heyn ric um du cem Sle siae) 
ru stici no stri Py roz owi ci de Cen cow iz 1229 FG 997 w. 2 (= Hein 3 s.150). POLANINOWIC: Be nek Po -
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lan ino uic 1224 FG 7 w. 14 (= Kkk 13). RAPA£OWIC: Test(is) … Pri bisl av Ra pal ouic 1224 FG 7 w. 14 
(= Kkk 13). SAMBORZYC: Test(is) … Bo guf alus Za mbor ich 1230 FG 703 w. 11 (= KM³p 401). 
SAMSUNOWIC: Mile(s) … Slau omir Sam son ouic 1224 AP V w. 11. SÊDZISZOWIC: Test(is) … Wi -
lic San diss ouic 1239 FG 72 w. 10 (= Mog 17). SIECIES£AWIC: De uolunt ate et con cessione ... here -
dum, qui uocant ur Ze lizlaui ci (!) 1228 PUr I 253 s. 206. SIRAKOWIC//¯YRAKOWIC: Mi lit es, cir -
cum adi acen tes cir ca Pel chis ch: Bar thol ome us, Voy cech, Si rac ouich, Mi loz lav, Po brol ouic 1224 AP V 
w. 9. SKAR BI MIRZYC: Test(is) ... Skar bim irus Skar bim iric 1224 FG 7 w. 12 (=Kkk 13). S£AWO -
SZO WIC: Hec vero sunt no mina ru stic orum quos eis (fra trib us Ci sterc iensis) de dim us … in Zlavo -
sovici, Hra pis, Pan cis, Gozis, mel lif ices 1210 MPP XLVI w. 18 (=KW 66). USTALIC: De Wan grin ouo 
omnes na rochn ici: Co zor, fi lius Ustal ic 1204 MPP XXV w. 15 (= KŒl 104 s. 264). WIÊ CE S£AWIC: 
Ni col aus Ven ces lauic 1233 KM³p 407. WILAN TO WIC: Mile(s) … Jan Vi lant ovic 1224 AP V w. 12 
(= Kkk I 14). WITOSTOWIC: Ras seui chi ho spit es ... Vi tek, fi lius Vi tos touic 1204 KŒl 104 s. 264. 
WOJKOWIC: Mile(s) ... Ocresa Voy couic 1224 AP V w. 14. WO LISZEWIC: Test(is) … Mu cim jr Vo -
lis evic 1237 FG 478 w. 12 (= KMaz 365). 

Za pisy Ÿród³owe (wy bór) – 2 p XIII w. 

ABRAMOWIC: Pre sent(e) co mite Jo hanne Abram owi zc, ca stell ano de Lu blyn 1285 CdP II/1 125. 
BABIC: Test(is) ... Pe trus Babiz 1260 PUr II 686. BARTO£OMIEJOWIC: Ni col aus Bartholomeyo -
uicz, su bpinc erna Lan chic ie 1257 Kuj 18 s. 192. BRUKALIC (?): Bo gwali Bo emi uxor sta bat se piss ime 
ad mo lam mo lendo ... Bo gwal us com pass us dixit ... Day ut ia po brusa ati po ziw ai. Sic iste Bo emus vi -
ciss im mo leb at cum uxore ... Quod vi dent es vici ... appel leb ant eum Bo gwal Bru cal, inde est, quod sua 
poste ritas tota vo cat ur Bru kal iz 1269–1273 GHer s. 2991. CHOLEWIC: Obi(it) ... Cholviz (!) ca 1265 
LMP s. 685. CHROŒLIC, KROŒLIC: Pre sent(e) ... co mite, Do mes lao (!) dicto Crosliz 1294 Perl 520. 
CIES£AWIC//CZE S£A WIC: (Mi lit ellus) Hen ric us erat at tavus istor um, qui nunc vo cant ur Cze<s>la -
wizi, sci lic et he red es pre scripti Hen rici, nunc se dent in ter clau strum et Mu scuw iz 1269–1273 GHer s. 
252–253. GOŒCIC: Go stic (fra ter) ca 1265 LMP s. 700. GRZYMIS£AWIC, GRZYMS£AWIC: 
Test(e) ... Ny chol ao Gri mislaw icz, ju dice ge ner ali 1268 GUS 62. HYNZYROWIC: Per Hen sir um et Pe -
trum fra tres vteri nos, fi lios Ma thei dic ti Hin sir ouich, he red es de Dupe sito in ca stel ania Cra couiensi 
1270 KM³p 79. JAWO ROWIC: Pre sent(e) ... co mite Bo guz lao Ia wor owi tz 1267 Cd Sil X 27. 
JENOWIC: Ste phan us Je now itz 1284 Perl 370. JAROS£AWIC: Pre sent(e) fi deel(i) (Hen rici, du cis Sle -
siae) ... co mite Ja nush io (!) Ja rozl awi cz 1263 Korn 25. JE¯EWIC (?): Ge zew iis (!) ca 1265 LMP s. 693. 
KARCZOWIC: Test(is) … Ka rzeuiz 1280 PUr II/2 1154. KARTELEWIC (?): Test(is) … Jo hann es 
Kar tel viz (!) 1289 PUr III 1514. KOTOWIC: Io hann es Ko touic ca 1265 LMP s. 692. KRZYWIC: 
Mile(s) Kri wiz … ciu(is) in Gri phenb erg 1299 PUr III 1877. £OWCZOWIC: Per mi lit em … Woy cehc 
(!) Lovchovicz 1284 Perl 370. MÊ¯YC: Pre sent(e) ... Menschiz 1253 Korn 17. PIELGRZYMOWIC: 
Pre sent(e) ... co mite Ia nus Pil grim ovic, da pif ero Ka[n]li siensi 1293 KW 701. PIOTRKOWIC: Pre -
sent(e) … Bo guf alo Potr kouic 1258 AP XVI w. 12–13. PRZYBYS£AWIC: My loz laum Pri bisl auiz ... 
mi lit(em) et he red(em) de Co tes iz 1271 Kuj 41 s. 216. RADONIC: Ra don ic conver sus, fra ter ca 1265 
LMP s. 710. SAMBOROWIC: Pre sent(e) … Hen rico Scham bor owi cz 1283 Cd Sil X 38. SAR -
BINOWIC: Pe trus co gnom ine Za rbin oviz cum fi liis 1288 KW 617. SÊDOWIC: Pra esent(e) … ba ron(e) 
... Do bezl ao San dovicz 1278 Mog 34. SIEDLIMOWIC: Pre sent(e) ... Mar tino Se dlim ouic 1258 AP XVI 
w. 13. STOSZOWIC, STOSZEWIC: Co mes Pe trus Stos souiz 1254 He inr 12 s. 159; Pre sent(e) … co -
mite Pe tro dicto Sto sevicz 1296 KW 749. STRZESZKOWIC//STRZE¯KOWIC: Co mes Lau renc ius 
Strez couicz, ca mer ari us (du cisse Cra couiens is) 1278 Kkk 79. W¥SIKOWIC//WÊ¯YKOWIC//WIÊ -
SZYKOWIC: No bil(is) ... Bo guslaus Wan sic owi ch Cra coviens is 1276 FG 117 w. 17 (= Mog 33). 
•RZEBKOWIC: Pre sent(e) ... do mino Pe tro Zreb cow icz, do mino An dr ea, fratre suo 1295 Cd Sil IV 1 
s. 198. 
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Wiek XIV. Cha rakt ery sty ka pod staw i suf iksów. Pa tron imi kum – 
je dyne lub dru gie okr eœlenie cz³owieka 

W XIV w. od not owa no 740 pa tro nimików, w tym 654 w do kumentach oryginal-
nych i 86 w ko piach. Te ostatn ie nie zo sta³y wz iête pod uw agê. 

Z 1 p XIV w. po chodz¹ 103 za pisy z do kumentów oryg ina lnych i 40 zapi sów
z póŸn iej szych ko pii . Badan ia nad pa tron imi kami w 1 p XIV w. przeprow adz ono 
w obrê bie 83 re prez enta tyw nych jed nos tek z dok ume ntów oryg ina lnych. 2 p XIV w. 
wyst¹pi³o ³¹cznie 597 patronimików, 551 w do kumentach oryg ina lnych i 46 w ko piach. 
Te ostatn ie nie zosta³y wz iête pod uw agê. Tak znacz na licz ba patr onimików jest za -
pewne wy nik iem wiêk szej licz by za chow any ch do kume ntów z tego pó³wie cza. Bada -
nia prze prowadzono w ob rêb ie 483 re prez enta tyw nych nazw. 

1 p XIV w. 

W 1 p XIV w. pod stawy imienne przewa ¿a³y nad apelaty wnymi w sto sunku 57 : 
26. Oznac za to, ¿e pod staw imienn ych by³o po nad dwa razy wi êcej ni¿ pod staw ape-
la tywnych. 

Wœród pod staw imienn ych do min owa³y sk róc one imiona sta rop olsk ie w licz bie 21, 
np. Bo goc ic 1315 < i. pch. Bo gota : i. stpdw. Bo god ar, Bogu chwa³, Bog dan, Chwa lib og, 
Bo guszowic 1313 < i. pch. Bo gusz : i. stpdw. Bo god ar, Bo guc hwa³, Bog dan, Chwali bog, 
Mêk oszyc 1305 < i. pch. Mêk osz : i. stpdw. Mêcimir, Przem¹t, Rac kow ic 1349 < i. pch. 
Racko: i. stpdw. Ras³aw, Stra szewic, Stra szow ic 1301: i. pch Strasz : i. stpdw. Stra chomir, 
Su lis trach, Bo le strach, Su³ko wic 1335 < i. pch. Su³ek : i. stpdw. Su lib or, Su lis³aw, Do masu³. 

Imiona chrzeœcijañskie pe³ne wyst¹pi³y jako pod stawy 15 razy, np. Abra mowic 1311 
< i. chrz. Abram, Bru now ic 1330 < i. chrz. Brun, Bru no, Ja ku bowic 1338 < i. chrz. Ja -
kub, Kle ment owic 1316 < i. chrz. Kle ment (= Kle mens), Szy mon owic, Szy man owic 
1325 < i. chrz. Szy mon, Szy man. 

For my po chodne od imion chrzeœcijañskich sta nowi³y 12 pod staw, np. B³a¿k owic 
1323 < i. pch. B³a¿ko : i. chrz. B³a¿ej, G(i)edczyc 1335 < i. pch. G(i)edcz : i. chrz. Ge -
deon, Ja ks zyc 1330 < i. pch Ja ksz : i. chrz. Ja kub. 

Nieliczne pod stawy mog³y poc hodz iæ od imion chrzeœcijañskich i sta rop olsk ich , 
np. Ta szyc 1315 < i. pch. Tasz : i. chrz. Ta dej lub i. stpdw. Ta tomir (3). 

Sta rop olsk ie dwucz³onowe imiona pe³ne wyst¹pi³y jako pod stawy 6 razy, np. 
Cie chos³awic 1343 < i. stpdw. Cie chos³aw, Dro gos³awic 1320 < i. stpdw. Dro -
gos³aw. 

Dla 26 pat ronimików pod stawê sta nowi³y wy razy po spol ite, np. Æwie kowic 1316 < 
odap. Æwiek : ap. æw iek ‘rod zaj gwoŸ dzia’ Sstp, Je len iowic 1328 < odap. Je leñ : ap. je -
leñ ‘ts’ Sstp, Koz³owic 1317 < odap. Ko zie³ : ap. ko zie³ ‘ts’ Sstp, Le œnic 1309 < odap. 
Le œny : ap. le œny, las ‘ts’ Sstp, Mlecz kow ic 1323 < odap. Mlecz ko : ap. mlecz ko 
‘cz³owiek lubi¹cy mle ko’ SXVI, Ogono wic 1302 < odap. Ogon : ap. ogon ‘ts’ Sstp. 

Do two rzen ia pat roni mików naj czêœ ciej u¿y wano su fiksu owic – 46 razy 
(Abram-owic 1311, Su³k-owic 1335, Szy man-owic 1340 , •rzebk-owic 1345). Rzad -
ko, bo 6 razy, su fiks -owic zo sta³ u¿ yty wymienn ie z sufik sem -ewic (Bo -
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gusz-owic/Bo gusz-ewic 1317, 1320, Je leni-owic/Je leni-ewic 1328, Stach-owicz/Sta -
ch-e wicz 1346). Su fiksu -ewic jako jedyn ego u¿ yto 3 razy (Jar(z)ysz-ewic 1303, 
£aszcz-ewic 1318). £¹cznie su fiksu -owic(z) i -ewic(z) u¿ yto 55 razy. 

Su fiks -ic wyst¹pi³ 26 razy, czyli by³ u¿ywany dwa razy rza dziej (Bo goc-ic 1315, 
Cie chos³aw-ic 1343, Ko ziel-ic 1321, Ry kal-ic 1318, Tasz-yc 1315, Wron-ic 1344). 
£¹czy³ siê on z pod staw ami zak oñcz ony mi su fiks ami -s³aw, -a³a, -ota oraz spó³ g³os -
kami, z którymi ³¹czy³ siê te¿ su fiks -owic/-ewic. 

W pr zewa ¿aj¹cej licz bie zapi sów pa tron imi kum po przed zone by³o imien iem 
chrzest nym, wystêpo walo czêsto po ³aciñskim wy raz ie dic tus (Pe trus dic tus Drogo -
slawic 1320, Hen ric us dic tus Cri stan owiz 1301). Spo rad ycznie, bo 3 razy, wy st¹pi³o 
ono w ba dan ym ma ter iale jako po jed yncze ok reœ lenie (Go lic 1309, Mœ cic 1329, Prze -
mi³owic 1306–08). Patron imi kum w l. po jed yncz ej mog³o od nos iæ siê do kilku bra ci 
(por. Czci kow ic 1334, Po leszk owic 1314), po dobn ie patron imi kum w l. mno giej wystê -
powa³o jako okr eœlenie bra ci (por. Du lew icy 1316, Masz kow icy 1338). 

2 p XIV w. 

W 2 p XIV w. pod stawy imienne mia³y nie znaczn¹ prz ewagê nad apela tywnymi, 
pro porc je wyr a¿a³y siê cy frami 258 pod staw imienn ych : 221 apela tywnych. 

Wœród pod staw imienn ych przewa ¿a³y skróco ne sta rop olsk ie imiona dwu cz³o -
nowe w liczbie 112, np. Bodz êcic 1400 < i. pch. Bodz êta : i. stpdw. Bo dzep or, Bogu -
szo wic, Bo gus zewic 1395 < i. pch. Bo gusz : i. stpdw. Bo god ar, Bo guc hwa³, Bog dan, 
Chwa lib og, Bor kow ic 1393 < i. pch. Bo rek : i. stpdw. Bo rzyg niew, Bo rzymir, Bo -
rzyw uj, Fa lêcic 1394 < i. pch. Fa lêta : i. stpdw. Chwa lib og, Fa lib og, Chwalimir, Fa-
lim ir, Chwa lis³aw, Fa lis³aw, Rad kow ic 1391 < i. pch. Ra dek : i. stpdw. Ra dos³aw, Ra-
doc iech, Ra dog ost, Sê dko wic 1376 < i. pch. Sê dek : i. stpdw. Sêdziwoj, Sêdzimir, 
Krzy wos¹d, Stasz kow ic 1388 < i. pch. Sta szek : i. stpdw. Sta nis³aw.

 For my po chodne od pe³nych imion chrzeœcijañskich by³y dru gie pod wzg lêdem li -
czebnoœci stanowi¹c 83 pod stawy, np. Adam kow ic 1400 < i. pch. Ada mek : i. chrz. 
Adam, Adnr(z)ejas zewic 1365 < i. pch. Andr(z)ejasz : i. chrz. An drzej, Jan kow ic 1394 < 
i. pch. Ja nek : i. chrz. Jan, Ku czyc 1389 < i. pch. Kuc(z) : i. chrz. Kon rad, Mi kos zowic 
1399 < i. pch. Mi kosz : i. chrz. Miko³aj, Olechn owic 1359 < i. pch. Olechno : i. chrz. 
Aleks ander, Pasz kow ic 1391 < i. pch. Pa szek : i. chrz. Pawe³. 

Dwucz³onowe imiona sta rop olsk ie pe³ne sta nowi³y pod stawê 36 patroni mików, np. 
Bog dal ewic 1395 < i. stpdw. Bog da³, Gnie wom iro wic 1382 < i. stpdw. Gnie womir, 
Mœcis³awic(z) 1389 < i. stpdw. Mœcis³aw, Ociês³awo wic 1393 < i. stpdw. Ociês³aw, 
Ras³awic 1377 < i. stpdw. Ras³aw. 

Pe³ne for my imion chrzeœcijañskich sta nowi³y pod stawy 27 patronimi ków, np. 
Ja kub owic 1393 < i. chrz. Ja kub, Mi cha³owic 1386< i. chrz. Micha³, Pa bij ano wic 
1398 < i. chrz. Pa bij an. 

Wyst¹pi³o 221 pod staw apel aty wnych, np. Gnia dow ic 1399 < odap. Gniady : 
ap. gniady ‘o maœci ko nia’ Sstp, Ra kow ic(z) 1393 < odap. Rak : ap. rak Sstp, Rozumo -
wic(z) 1398 < odap. Ro zum : ap. ro zum ‘ts’ Sstp, Rz eŸnikowic(z) 1390 , odap. Rz eŸnik 
: ap. rz eŸnik ‘ts’ Sstp, Sta rzyc 1376 < odap. Sta ry : ap. sta ry Sstp. Jako pod stawy dla 
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pat roni mików wyst¹pi³y na zwy oj ców – prze zwis ka o formie wyr a¿enia przyimko -
wego: > Po ziem ic 1400 < *Po zie mi : ap. ziemia ‘ts’ Sstp, Po³pry cic(z) 1359 < *Po³ 
pry ka : ap. pryk ‘stary cz³o wiek’ SGP). 

Pod stawy czte rech patr onimików to na zwy oda pel aty wne po chod zenia niemiec-
kiego, np. Gu tow ic 1398 < niem Gut, Sze ling owic 1375 < niem Szy ling oraz etnon im 
w for mie zdrob nia³ej: Wêgie rczyc 1399 < Wêgie rek : Wêg ier. 

Spoœr ód sufik sów tworz¹cych pa tron imi ka w œr edni owi eczu na jczê œci ej wy stêp owa³ 
su fiks -owic(z). U¿yto go do two rzen ia pat roni mików 314 razy (Pa bij an-owic 1398, 
G¹sior-owic 1368, Miecz nik-owic 1393, Wiêck-owic 1389), a su fiksu -ewic(z) jako jego 
for my obocz nej 27 razy (Hosz-owic/Ho sz-ewic 1395, £osi-owic(z)/£osi-ewic(z) 1393, 
Mi kosz-owic/Mi kosz-ewic 1399). Su fiks -ewic(z) sa mod zielnie wyst¹pi³ 10 razy (Gun -
cerz-ewic 1394, Ja racz-ewic 1352, Wê¿-ewic 1399). Ogó³em su fiksy -owic(z) i -ewic(z) 
wy st¹pi³y 351 razy. Su fiksu -ic(z)/-yc(z) u¿ yto 165 razy do utworzenia patro nimi ków, 
a wi êc nie omal dwa razy rza dziej ni¿ su fiksu -owic(z)/-ewic(z) (Jurz-yc 1369, Kawcz-yc 
1396, La soc-ic 1398 < Lasota,  £ac-ic 1391 < £ata, Wirz biêc-ic 1394 < Wi rzb iêta, Stra -
choc-ic 1392 < Stra chota). £¹czy³ siê on z pod staw ami zak oñcz ony mi su fiks ami -ota, 
êta oraz sa mog³oskami, które ³¹czy³y siê równi e¿ z su fiks em -owic(z). 

Co in ter esuj¹ce, po jawi³y siê w tym pó³wie czu pary pat ronimików za koñczonych 
su fiks ami -owic(z) i -ic(z) utworzone od tej sa mej pod stawy: Bo rzys³awow ic 1400 
i Bo rzys³awic 1372 < Bo rys³aw, Cie chos³awow ic 1367 i Cie chos³awic 1398 < Cie -
chos³aw, Pio tras zowic 1395 i Pio tras zyc 1399 < Pio trasz (: Piotr), Wiêces³awow ic 
1386 i Wiêc es³awic 1386 < Wiêce s³aw. Do wodz¹ one braku regu³ mor fol ogi cznych 
dla two rzen ia form na -owic(z) lub -ic(z). 

Za po moc¹ su fiksu -ic(z) utworzone zo sta³y dwa pa tron imi ka od nazw ¿eñski ch: 
Fiem kowic 1400 < Fiemka – imiê tyl ko ¿eñ skie, Jad wi¿yc 1387 < Jadwiga – imiê tyl -
ko ¿eñ skie. 

Prz ynale¿noœæ spo³ecz na i geo graf iczna no sic ieli patronimików 

1 p XIV w. 

W 1 p XIV w. wœród no sic ieli pa tro nimi ków pr zew a¿a³a szlach ta w licz bie 67 
osób. Miesz czan ie u¿ywa li patro nimi ków dwa razy rza dziej – 33 osoby, ch³opi 
bar dzo rzad ko – 9 osób. Nie uda³o siê sprecyzowaæ przy nale¿noœci spo³ecz nej 87 
osób. Brak bo wiem przy ich pa tron imi cznych na zwis kach ok reœl eñ, kt óre um o¿li -
wia³yby przy szer ego wan ie ich do któr ejœ z klas spo³ecznych w spo sób niew¹tpli -
wy. Jed nak fakt, ¿e nie wys têpuj¹ przy nich okreœlenia wska zuj¹ce na przy-
nale¿noœæ do szlach ty su ger uje, ¿e mamy tu do czynienia z ni¿ szymi war stwami 
spo³ecz nymi. 

Naj wiê cej zap isów pat ron imików po chod zi z Ma³opols ki, zarów no dla szlach ty 
(23), jak i dla miesz czan (14). Na dru gim miej scu znaj duje siê Wiel kop olska – 19 
szlach ciców, 3 miesz czan i 4 ch³opów, a na trze cim Œl¹sk – 11 szla chciców, 5 miesz -
czan i 5 ch³opów. Na Ma zows zu 4 miesz czan i 2 szlach ciców pos³ugiwa³o siê patroni-
mikum, na Po mor zu – 4 szlachciców i 5 miesz czan. Tyl ko 4 za pisy od nosz¹ce siê do 
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osób o nie ustal onej prz ynale ¿no œci spo³ecz nej po chodz¹ z kr esów po³udniow ych. Na 
kre sach pó³noc nych od not owa no dw óch sz lac hci ców. 

2 p XIV w. 

W 2 p XIV w. po raz pierw szy wœród no sicieli pa tro nimi ków pr zewagê uzys kali 
miesz czan ie, którzy wyst¹pili w licz bie 303, a ch³opi w licz bie 84. £¹cznie 387 
przed staw ici eli ni¿sz ych klas spo³ecz nych pos³ugiwa³o siê pa tro nimikami. 

Szla check ich no sic ieli pa tro nimi ków od not owa no 224. Na jwi êcej szla check ich 
no sicieli pa tro nimi ków wyst¹pi³o w Ma³opols ce – 103, mniej w Wielkop olsce – 73, 
nie wielu na Mazowszu – 14, a jesz cze mniej na Œl¹sku – 2 i Po mor zu – 1. Na kre sach 
po³udniow ych od not owa no ich 10. Po dobn ie mi eszc zañskich no sic ieli pa tro nimi ków 
od not owa no na jwi êcej, tj. 223 w Ma³o polsce, 42 w Wiel kop olsce, 6 na Ma zowszu, 
nie co wiê cej, bo 14 na Œl¹sku, 6 na Po mor zu i 12 na kre sach po³udniow ych. Nieomal 
jed nak owa liczba ch³opów wyst¹pi³a w Ma³opols ce i Wielkop olsce, odpo wiednio 37 
i 34, na Mazowszu tyl ko 3, a na kre sach po³udniow ych – 7. Re prezento wani byli te¿ 
du chowni: 21 w Ma³opols ce, 6 w Wiel kop olsce, 4 na Ma zowszu i 5 na Œl¹sku. Nie 
uda³o siê ok reœl iæ pr zyna le¿noœci spo³ecz nej a¿ 604 osób. Przy ich patron imi cznych 
na zwis kach brak bo wiem ok reœleñ um o¿liwiaj¹cych spo³eczn¹ kw alifikacjê. Za -
pewne wie le z tych osób to przedstaw ici ele ni¿sz ych warstw spo³ecz nych. 

Za pisy Ÿród³owe (wy bór) – 1 p XIV w. 

ABRAMOWIC(Z), AWRAMOWIC(Z), HABRAHAMOWIC(Z): Present(e) ... Cle mente dicto Abra -
mo uicz 1311 Cd Sil II 30 s.27. B£A¯ KOWIC(Z): Ia sco Bla scouicz, pi stor 1323 RmK I 669. BO GO CIC: 
Pre sent(e) ... Vin cenc io Bo got itz 1315 CdP II/I 219. BOGU SZOWIC, BOGUSZEWIC: Test(is) … Pau -
lus Bu gsew icz (!) … mile(s) 1313 PUr V/1 2856: Do min us Pau lus Bu gus owi cz (!) ... con sul(-) civita tis 
Cus sal yn 1317 PUr V/2 3060. BRU NOWIC: Ia sco Bru now ycz dic tus, he res de So bol ow 1330 KM³p 
183. CIECHOS£AWIC: Re sig navit Mag dal ena, re licta Ia cobi Ce choslaw icz ... me diam do mum Nyco -
lao Ce choslaw icz 1343 RmK 694. CZCIKOWIC(Z), CIKOWIC(Z), ŒCI KO WIC: Wen czes laus, Ia nik 
et Woy czech, fra tres uteri ni dic ti Szci cow icz 1334 KW 1136. ÆWIEKOWIC: Her man Tzwe chovitz 1316 
PUr V/1 2986. DROGOS£AWIC: Co mes Pe trus dic tus Dro goslaw icz, iu dex Po znan iensis 1320 PrUr II 
310 s.212. DULOWIC, DULEWIC: He usthac hius et Jo hann es, fra tres Du leui cy 1316 CdP II/1 220. 
G(I)EDCZYC: Io hann es Ged cicz 1335 KM³p 201. GOLIC(Z): Go licz 1309 Cd Sil III s. 23. JAK -
SZYC//JAKSIC: Pre sent(e) ... Ni col ao dicto Ja xicz 1330 Kuj 69 s. 244. JAKUBOWIC(Z), JAKO -
BOWIC: Pre sent(e) no bil(i) vir(o) … Pa koslao Ia cub ovicz 1338 KW 1175. JAR(Z)YSZEWIC: Pre -
sent(e) ... Pe reg rino Ia riss ewi cz 1303 KW 864. JELENIOWIC, JALENIOWIC, JELENIEWIC, JA -
LENIEWIC: Mar tino, pi stori dicto Ie len ouicz 1328 RmK I 916. KLEMENTOWIC: Razlaf Clemen -
tevitz (!) 1316 PUrV/1 2989. KOZIELIC: Test(e) ... Her manno Ko schel icz 1321 GUS 124. KOZ£O -
WIC(Z), KOZIO£OWIC: Wis lao, Bu diuo gio, With<koni> et Io zeph fra trib us uteri nis, fi liis Woys lay 
dic ti Coz low icz 1317 KM³p 154. KRZYS(Z)TANOWIC(Z), KRYSTANOWIC(Z): Do min us Hen ric us 
dic tus Cri stan owiz, Po znan iensis eccles ie canon icus 1301 KW 837. LEŒNIC: Cir ca Jo hann em Le znicz 
1309 Cd Sil III s. 24. £ASZCZEWIC (?): Co mit is An dree Lasz czew icz, sub ag azo nis Cuy auie 1318 CdP 
II/1 225. MASZKOWIC: Re sig naue ru nt Ma schkow ici: Ny col aus, Gre gor ius pres bit er, An dr eas et Ie sco 
fra tres me diam aream in pla tea sanc ti Flo riani 1338 RmK I 1289. MÊKOSZYC: Pre sent(e) do min(o) 
ba ron(e) (Pre misli, du cis Vlad isla viensis) ... Pe tro Man cos yz 1305 CdP II/1 188. MLECZKOWIC: Bo -
zanta, dic tus Mle zc ovicz 1323 KW 1036. MŒCIC (?): In ter Mi scitz et Mis santa ... pre dicti Mi scitz et 
Mis santa 1329 KW 1096. OGONOWIC: Pre sent(e) ... vir(o) ho nor abil(i) … Pau lo dicto Ogo novich, 
mi lite Lan chic iensi 1302 KW 859. POLESZKOWIC: A Mi chae le ac Wen czes lao, fra trib us dic tis Po les -
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cowiz 1314 PrUr II 122. PRZEMI£OWIC: Cir ca Prze mil ovicz 1306–1308 MVat III 121 s. 85. 
RACKOWIC(Z)//RACZKOWIC(Z): Ni col aus dic tus Racz kow icz, pro cur ator in Chwal niow 1349 
KM³p 692. RYKALIC: Jo hanni dicto Ryka liz ... ciui ... Bre stensi 1318 CdP II/1 228. STACHOWIC(Z), 
STA CHIE WIC(Z): Ho nes to viro (dat.) Ni col ao Sta thow icz (! pro Sta chow icz) (de Tha czow in Trebni-
censi di strictu) 1346 Hae 128. STRASZEWIC, STRA SZOWIC: Co mes Sby lud Strazsevicz (!) 1301 
KW 838. SU£KO WIC, SULKOWIC: Ni col aus dic tus Sul covicz 1335 KW 1142. SZY MANOWIC, 
SZYMONOWIC(Z), SZYMUNOWIC(Z): Present(e) Pe tro dicto Sy man ovicz, ca stell ano Po znan iensi 
1325 KW 1049, Do min us Vin cenc ius mi les dic tus Shim uno wicz … Act um et da tum in Culmze 1340 
PrUr III 324. TASZYC: Ja cob us dic tus Ta siz 1315 PrUr II 131. WRONIC: Co ram … con sul(e) … 
Pasco ne dicto Vro nic … to cius com mun ita tis Po znan ie civitat is 1344 KW 1233. •RZEBKOWIC: Pre -
sent(e) … Nicz kone Zreb kow icz 1345 Cd Sil IX 31 s. 245 

Za pisy Ÿród³owe (wy bór) – 2 p XIV w. 

ADAMKOWIC(Z): Ni col aus Adam couicz de Band couicz 1400 Krak 9982. ANDR(Z)E JASZEWIC: 
Sca bin(us) (Boch nens is) ... An dr eas yewi cz 1365 Mog 80. BODZÊCIC: Test(is) … Ni col aus Bodzan -
czicz 1400 £êcz I 4934. BOGDALEWIC: Pe trus Bog dal ewi cz 1395 Kacz 421. BOGUSZOWIC, 
BOGUSZEWIC: Ian Bo gus chowi cz 1395 Kacz 452. BOR KOWIC(Z): Ma thiam dic tum Bor couicz, 
kmeth onem de So bothka 1393 £êcz II 4799. BORZYS£AWIC: Ja cob um Borczlau icz (!) de Leu in in 
Swid nicz 1372 Dom 97. BO RZYS£AWOWIC: Voy czech Bo rz isla uoui cz de Pu chali 1400 P³oñ 19. 
CIECHOS£AWIC: Sta schko Cze choslaw icz 1398 PNZK 694. CIECHOS£AWOWIC: He red ita tem in 
pla tea Ca strensi cir ca Ja nuss ium Cze choslaow icz em (!) si tua tam 1367 £k 115. FALÊCIC: Test(is) Al -
bert us Fa lanc icz 1394 £êcz I 3527. FIEMKOWIC, FEMKOWIC: Mar tin us Fem couicz de Che chli 1400 
Krak CCCXXV. G¥SIOROWIC: Ka theri na, re licta olim He inc onis sar tor is … aream suam in pla tea 
Ca strensi … Pe tro dic tus Kan sor owi cz (leg. G¹sio row ic) de Ko ber zi na li bere re sig navit 1368 £k 313. 
GNIADOWIC: Pe tri Gna doouicz, kmeth onis ibid em in Pa ruo Xansch 1399 Krak 8937. GNIE -
WOMIROWIC: Jan Gneu omir ouicz de Lu czslaui cz 1382 Krak 1788. GUNCERZEWIC: Su per Cuna -
tum Gun czer ewi cz 1394 Lek II 1690. GUTOWIC: Ja cuss ius Gu touicz de Do bec osz (!) 1398 Krak 6357. 
HOSZOWIC, HOSZEWIC: Pe trus Ho schow icz 1395 RmK II s. 133. JADWI¯YC: Jo hann es Ja dviszicz 
de Ho tus ze 1387 Lek I 264. JAKUBOWIC(Z), JAKOBOWIC: Test(is) … Sta sek Ja cub ouicz de Wi soka 
1393 £êcz I 2779. JANKOWIC, JENKOWIC: Test(is) … Jan couicz 1394 £êcz I 3108. JARACZEWIC, 
JERECZEWIC: Ian ko Ia rac zevicz 1352 KW 1313. JURZYC: Prouidis vi ris Pau lo Jur zicz et Ma thie de 
Lub cza ... da mus ... scul tec iam in ... vil la Lub cza 1369 Sng II 40. KAWCZYC: Con tra Sta nisl aum Kav -
czicz de Strzal kow 1396 Sand 17. LASOCIC: Su per Ni col aum dic tum La soc zicz 1398 £êcz II 6019. 
£ACIC: Ni col aus La czicz 1391 £êcz II 3908. £OSIOWIC(Z), £OSIEWIC: Szy mon Los sow icz 1393 
Cd Sil X 284. MICHA£OWIC(Z): Mar tin us dic tus Mi chal ouicz de De sno 1386 Krak 4038. 
MIECZNIKOWIC: Do bek Mecz nik ouicz ... recog nouit dampnum Pel koni de Odan chowo de cem mar -
cas 1393 £êcz I 2809. MIKOSZOWIC, MIKOSZEWIC, NIKOSZEWIC(Z): Jo hann es Mi coss ouicz 
1399 Krak 8573. MŒCI S£A WIC(Z): Ma thias Mczisla wicz (!) ad voc atus su brog atus ... feo dal is iu dic ii
cu rie re gis Po lon ie in Noua San decz scoltet(us) 1389 AGZ IX 4. OCIÊS£AWIC: Pech no Oces lauicz 

1393 £êcz II 4755. OLECHNOWIC(Z): Korúczmit Olechn owi czü Se menú 1359 AGZ VIII 3. 
PABIJANOWIC, FABIJANOWIC: Pro Pe tro, kmeth one dicto Pa bya nouicz 1398 Krak 6454. PASZ -
KOWIC(Z): Ia kom bil przi tem, iako Bo guslaw ma cona od Swan dzena a od Ja nuszka Pasz kouicza, od 
Mecz ka nyczsz 1391 Hb 40 s. 63. PIOTRASZOWIC, PIO TRASZEWIC, PIETRASZOWIC(Z): In bra -
sea torio Pe tras chowi cz 1395 Chm s. 336. PIOTRASZYC: Poy trass icz (!) Go rzec zsky ... Pe trass ius Go -
rzec zsky 1399 Lek II 2446. PO£PRYCIC(Z): Ivanúko Polúpri czicz 1359 AGZ VIII 3. POZIEMIC: 
Con tra Al bert um, cmet hon em Ste phani Po zem icz de B. 1400 Hu s. 46. RADKOWIC(Z): Ni col aus Rad -
covicz 1391 Lek I 1005. RAKOWIC, REKOWIC: Io ann es Ra kew icz 1393 RmK II s. 101. RAS£AWIC: 
Ni col. Rasloawicz 1377 Cd Sil III s. 110. ROZUMOWIC: Ni col aus, civis Lan cic iensis dic tus Rosu -
mowicz 1398 £êcz II 5664. RZE•NIKOWIC: Per ... Mi kon em dic tum Rze snic owi cz (con sul em de Bo -
dzanc zin) 1390 Kkk 373. SÊDKOWIC(Z): Ja sco Sand couicz de Gra bouich, Der sco de Gra bouich, 
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Sand co de Gra bouich 1376 Krak 71. STARZYC: Con tra Pasco nem dic tum Star zicz 1376 Krak 
401. STASZKOWIC: Wecz Po trek wran czil Pau la do Stasz kouicza, s tego gy wsze go vi prav<il> 1388 
RWl kp I 47. STRACHOCIC: Vith Stra chots chicz de Ma souia, su tor 1392 Kacz 65. SZELINGOWIC: 
Mar tino (dat.) Sche linck owi cz 1375 Chm s. 62. WÊGIERCZYC: Ja cus ch Wan gerc zicz de ... We liczka 
1399 Kacz 1003. WÊ¯EWIC//WIÊSZEWIC: Sand Wan szew icz re cog novit pu blice quod … par tem he -
red ita tis in Boczki … ob lig avit 1399 £êcz I 5925. WIÊCES£AWIC, WIÊC(S)£AWIC, WAC(S)£A -
WIC: Sta nisl aus de Ra poc icz dic tus Van czslauic … Ja sco de Ra poc icz Van czslao uicz 1386 Krak 4094. 
WIÊCES£AWOWIC, WIÊC(S)£AWOWIC: Sta nisl aus de Ra poc icz dic tus Van czslauic … Ja sco de 
Ra poc icz Van czslao uicz 1386 Krak 4094. WIÊC KOWIC, WACKOWIC(Z): Tho ma Vencz kovicz 1389 
Lek I 551. WIRZBIÊCIC: Ni col aus dic tus Vir banc icz de Vil cow 1394 Krak 5554. 

Wiek XV. Cha rakt ery sty ka pod staw i suf iksów. Pa tron imi kum – 
je dyne lub dru gie okr eœlenie cz³owieka 

W XV w. wyst¹pi³o 2238 patro nimików, w tym 2093 zapisów z doku mentów 
oryg ina lnych i 145 z ko pii. Z 1 p XV w. za chowa³o siê 1181 pa tron imików, w tym 
1119 za pisów z do kume ntów oryg ina lnych i 62 z ko pii, zaœ z 2 p XV w. zachowa³o 
siê ich 1057: 974 z do kume ntów oryg ina lnych i 83 z ko pii. W 1 p XV w. od not owa no 
1181 pa tro nim ików, 1119 za pis ów po chod zi z do kume ntów oryg ina lnych, 62 z ko -
pii, kt óre nie zo sta³y wz iête pod uw agê. Analizie pod dano 990 patron imików. W 2 p 
XV w. od not owa no 974 pa tron imi ka w do kum enta ch oryg ina lnych i 83 w ko piach 
(nie wziête pod uwagê) – ³¹cznie 1057 patronimików. Anal izie pod dano 891 repre -
zentatywnych jed nos tek. 

1 p XV w. 

W 1 p XV w. wyst¹pi³o 491 pod staw imienn ych i nie wiele mniej, bo 459 apela -
tywnych. Wœród pod staw imienn ych do min owa³y po chodne imiona chrzeœcijañskie 
w licz bie 194, np. An dros zowic(z) 1405 < i. pch. An drosz : i. chrz. An drzej, Bart kow -
ic 1410 < i. pch. Bartek : i. chrz. Bart³omiej, Damiêcic 1411 < i. pch. Damiêta : i. chrz, 
Da mij an, Grze gorzk owic(z) 1438 < i. pch. Grze gor zek : i. chrz. Grze gorz, Ja kow ic 
1405 < i. pch. Jak : i. chrz. Ja kub, Jê drkowic 1424 < i. pch. (Jêdrek) : i. chrz. An drzej, 
Klim kow ic 1419 < i. pch. Klim : i. chrz. Kle mens, Lek sik owic 1416 < i. pch. Lek sik : i. 
chrz. Aleks ander, Maæko wic 1435 < i. pch. Ma ciek : i. chrz. Ma ciej, Mi klow ic 1438 < 
i. pch. Mi kiel : i. chrz. Miko³aj, Olenk owic(z) 1443 < i. pch. Olenko : i. chrz. Alek -
sander, Paw lik owic 1412 < i. pch. Pawlik : i. chrz. Pawe³, Piech now ic(z) 1425 < i. 
pch. Piech no : i. chrz. Piotr, Rom kow ic(z) 1446 < i. pch. Romka : i. chrz. Ro man, 
Szczep kow ic(z) 1444 < i. pch. Szcze pek : i. chrz. Szcze pan, Tom kow ic 1438 < i. pch. 
To mek : i. chrz. Tomasz, Wawrz kow ic 1405 < i. pch. Wawrzek : i. chrz. Waw rzyn iec. 

Po chodne imiona sta rop olsk ie zna laz³y siê na dru gim miej scu sta nowi¹c 188 pod -
staw patronimików, np. Bog da³ko wic(z) 1444 < i. pch. Bog da³ek : i. stpdw. Bog da³, Bo -
gus zyc 1411 < i. pch. Bo gusz : i. stpdw. Bo gus³aw, Ciesz kow ic 1425 < i. pch. Cieszek : 
i. stpdw. Cie chos³aw, Cie szym ir, Cie szym ys³, Da lew ic 1419 < i. pch. Dal : Daleb or, Da-
lem ir, Da les tryj, Ma³ko wic(z) 1445 < i. pch. Ma³ek : i. stpdw. Ma³omir, Ma³ostryj, Pa -
kos zowic(z) 1425 < i. pch. Pa kosz : i. stpdw. Pako s³aw, Pêkos³aw, Stach nic 1423 < 
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i. pch. Stach no : i. stpdw. Sta nis³aw, Twor kowic(z) 1436 < i. pch. Two rek : i. stpdw. 
Two rzym ir, Wiê chow ic 1426 < i. pch. Wiêch : i. stpdw. Wiêces³aw. 

Pe³ne for my imiona chrze œcijañskich wyst¹pi³y jako pod stawy w 69 pa tron imi -
kach, np. Ada mow ic 1405 < i. chrz. Adam, Amb ro¿ yc 1440 < i. chrz. Amb ro¿, 
C(z)ad row ic 1410 < i. chrz. Cza der (sta rop olska for ma imien ia Teo dor), Dawido -
wic(z) 1425 < i. chrz. Da wid, Fi lip owic(z) 1408 < i. chrz. Fi lip, Gaw³owic 1434 < 
i. chrz. Gawe³, Ja niow ic(z) 1438 < i. chrz. Jan, Ma ciej owic(z) 1417 < i. chrz. Ma ciej, 
Mi kit owic(z) 1439 < i. chrz. wschs³. Mi kita, Pa bij ano wic 1424 < i. chrz. Pa bij an, Pie -
trow ic 1412 < i. chrz. Pietr, Piotr, Szy man owic 1429 < i. chrz. Szy man, Szy mon, 
Urban owic 1416 < i. chrz. Urban. 

Niektóre patron imi ka utwor zone zo sta³y od nazw ojców ró wnych imion om chrze -
œcijañskim o po staci jê zyko wej wschod nios³owiañs kiej, np. Fie dor owic(z) 1443 < 
i. chrz. wschs³. Fie dor (= Teo dor), Jo syp owic(z) 1437 < i. chrz. wschs³. Jo syp (= Jo -
zef), Wa syl owic(z) 1445 < i. chrz. wschs³. Wa syl (tj. Ba zyli). 

Pe³ne dwucz³onowe imiona sta rop olsk ie wyst¹pi³y jako pod stawy 40 razy, np. 
Bog dan owic(z) 1427 < i. stpdw. Bog dan, Bo rzys³awow ic 1440 < i. stpdw. Bo rzys³aw, 
Gnie wom iro wic 1426 < i. stpdw. Gnie womir, £êkom iro wic 1401 < i. stpdw. £êko -
mir, Mœcis³awow ic 1410 < i. stpdw. Mœcis³aw, Przed bor owic 1423 < i. stpdw. Przed -
bor, Sta nis³awow ic 1440 < i. stpdw. Sta nis³aw, Œwiê tomirowic 1412 < i. stpdw. 
Œwiêtomir, W³odzim iro wic 1419 < i. stpdw. W³odzimir . 

459 pod staw patronimików w 1 p XV w. to oda pel aty wne nazwy oj ców, np. Bach -
mat owic(z) 1424 < odap. Bach mat : ap. bach mat ‘koñ ta tarski’ Sstp, Ba rank owic(z) 
1442 < odap. Ba ran ek : ap. ba ran ‘ts’ Sstp, Cie trzew ic 1409 < odap. Cietrzew : ap. 
cie trzew ‘gat unek pta ka’ Sstp, Cio³ko wic 1415 < odap. Cio³ek : ap. cio³ek ‘byc zek’ 
Sstp, Drozd kow ic 1421, Droz dow ic 1412 < odap. Drozdek, Drozd : ap. drozd ‘gatu -
nek ptaka’ Sstp, Go³êbi ewic 1409 < *odap. Go³¹b : ap. go³¹b ‘ts’ Sstp, Hnidc zyc 1420 
< *odap. Hnida : gni da ‘ts’ Sstp; Gor czyc owic 1409 < odap. Gor czyca : ap. gorczyca 
‘rodzaj zio³a’ Sstp, Gra bow ic 1424 < odap. Grab : ap. grab ‘gat unek drze wa’ Sstp, 
Grusz czyc(z) 1441 < *odap. Grucz ka: ap.gruszka ‘ts’ Sstp, Je sien ic 1405 < *odap. 
Je sieñ : ap. je sieñ ‘jes ion’ Sstp, K¹ko low ic 1448 < odap. K¹kol : ap. k¹kol ‘chwast 
zbo¿ owy’ Sstp; Bed nar zowic 1436 < odap Bed narz : ap. bed narz ‘rz emieœlnik’ Sstp, 
Ko³odziejc zyc(z) 1432 < *odap. Ko³odziej ek : ap. ko³odziej ‘rzemieœlnik wy rab iaj¹cy 
ko³a’ Sstp, Sê dzic(z) 1436 < odap. Sê dzia : ap. sê dzia Sstp; Be³cho wic 1434 < odap. 
Be³ch : ap. be³ch ‘brzuc h’ SG, Bia³ocic 1411 < odap. Bia³ota : bia³y ‘siw y’ Sstp, 
Czar nys zewic(z) 1412 < odap. Czar nysz : ap. czar ny Sstp, Fla kow ic 1442 < odap. 
Flak : ap. flak ‘kiszka, je lit o’ Sstp, Kê dzi orz yc 1442 < odap. Kê dzi oro : ap. Kê dzi or 
‘lok w³os ów’ SXVI, £om aŸd zic 1401 < odap. £omaz ga : ap. ³omaz ga ‘cz³o wiek 
u³omny, po³aman y’ SW, Rêko wic 1416 < odap. Rêka : ap. rêka ‘ts’ Sstp, Sta rzyc 
1447 < odap. Sta ry : ap. sta ry ‘ts’ Sstp, T³ustow ic 1448 < odap. T³usto : ap. t³usty ‘ts’ 
Sstp; Kie³ba sic 1423 < odap. Kie³basa : ap. kie³basa ‘ts’ Sstp, Mlecz kow ic 1407 < 
odap. Mlecz ko : ap. mlecz ko ‘ts’ tak¿e ‘cz³owiek lu biacy mle ko’ Sstp; Czeczoto-
wic(z) 1428 < odap. Cze czot : ap. cze czot ‘osoba ga dat liwa’, M¹dro wic 1427 < odap 
M¹dry : ap. m¹dry ‘ts’ Sstp, Mru kow ic 1408 < odap. Mruk : ap. mruk ‘ts’ Sstp, Ry -
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chlic(z) 1426 < odap. Rych³y : ap. rych³y ‘ruc hliwy, szyb ki, po rywc zy, po pêdl iwy’ 
Sstp; na zwy wy konawców czynnoœci, np. Kle pac zewic 1418 < odap. Klepacz : ap. 
kle paæ ‘kuæ, bic me tal’ Sstp, Kr êcic 1401 < *odap. Krêt : ap. kr êciæ ‘obracaæ’ Sstp, 
Oszcze rzow ic 1407 < odap. Oszczerz : ap. oszczerzaæ ‘pokazywaæ zêby’ SXVI, 
Rêbocic 1414 < *odap. Rêbota : ap. r¹baæ ‘œcinaæ drze wa’ Sstp; wyrazy ok reœ laj¹ce 
sta tus spo³ecz no-maj¹tkowy, np. Go lanc zyc 1439 < odap. Go lanka : ap. go³y Sstp, 
Go lic(z) 1442 < odap. Go³y : ap. go³y ‘ts’, ‘zwyk³y, pro sty’ Sstp, Kmi cic(z) 1448 < 
odap. Kmi ta : ap. kmi eæ ‘w³oœc ianin, rol nik’ , Li choc ic 1447 < odap. Li chota : ap. li -
chota ‘bieda, utrap ienie, udrêk a’ Sstp, Ro botn iko wic 1444 < *odap. Ro botn ik : ap. 
ro botn ik Sstp; Gli czyc 1435 < odap. *Gli cza : ap. gli cza ‘spinka do w³o sów’ SXVI, 
Gon tow ic 1432 < odap. Gont : ap. gont ‘des ka do po kryc ia dachu’ Sstp, Kar czew ic 
1435 < odap. Karcz : ap. karcz ‘p niak’ Sstp, Kopy towic 1408 < odap. Ko pyto : ap. ko -
pyto ‘z wie rzêce lub szew skie’ Sstp, Kosior kowic 1432 < odap. Ko sior ek : ap. ko sior 
‘pog rzeba cz’ Sstp, Ra d³owic 1450 < odap. Rad³o : ap. rad³o ‘nar zêdzie rolnic ze’ 
Sstp, ¯elazo wic(z) 1440 < odap. ¯elazo : ap. ¿elazo ‘ts’ Sstp; Ba jor owic(z) 1416 < 
odap. Bajor : ap. ba joro L, Kê pow ic 1448 < odap. Kêpa : ap. kêpa ‘rod zaj wy spy, wy -
nios³oœæ na bagnac h’ Sstp; Gro zic 1408 < odap. Gro za : ap. gro za ‘przera¿enie, trwo -
ga’ Sstp i inne. 

Pod staw ami pat roni mik ów by³y te¿ na zwy z³o¿ one, np. Bia³obo kow ic(z) 1443 < 
odap. Bia³obok : ap. bia³y i bok Sstp, Bia³ogrod zic 1435 < * odap. Bia³ogrod : ap. 
bia³y i grod Sstp, Krzywog³owic 1434k < odap. Krzywog³owy : ap. krzy wy i g³owa 
Sstp, Krzy wos zyjcz yc(z) 1448 < *odap. Krzywos zyja : ap. krzywy i szyja Sstp, Pie -
czyg roch owic 1408 < odap. Pie czyg roch : ap. piec i groch Sstp, z udzia³em wschs³. 
pod staw Ho³obu tow ic(z) 1450 < odap. Ho³obut : ap. holi ‘go³y’ i but. 

Wœr ód pod staw pat ronimików wyst¹pi³y te¿ po chod zenia nie mieck iego, na zwy 
oj ców utwor zone od wyraz ów po spol ity ch, g³ów nie rz ecz own ików, np. Gam let owic 
1436 < Gam let : ap. niem. ga man ‘gra, za bawa, roz rywk a’ Klim, Gir min owic(z) 1439 
< G(i)er min : ap. niem. ger man, ger min ‘wyb itny, wiel ki’ Klim, Kie tlic(z) 1432 < 
Kie tla : ap. niem. ke tel ‘koc io³’ Klim, Ki tlew ic 1423 < Ki tla : ap. niem. ki tel ‘lekka, 
wierzch nia odzie¿’ Klim, Kle nar owic(z) 1441 < Kle iner : ap. niem. kle in ‘ma³y 
cz³owiek, nie poz orny, s³aby’ Klim, Ni derl ino wic(z) 1435 < Niderl ino : niem. ap. 
prze zwis ko Ni derl in Klim, Szra mow ic(z) 1437 < Szram : ap. niem. szram ‘g³ê boka 
rana na cie le’ Klim, S(z)tog(i)erzow ic 1430 < S(z)tog(i)er(z) : ap. niem. steger ‘mos -
tek, œcie ¿ka’ Klim, Szyn dlar owic(z) 1450 < Szyn dlar : ap. niem. schin dler ‘gont’ 
Klim, Wal dow ic 1445 < Wald : ap. niem. wal dan ‘pa nowaæ, rz¹dzi æ’ (> wald-) Klim.

 8 razy wyst¹pi³y jako pod stawy na zwy et niczne, np. Ku jawc zyc 1421< Ku jawka : 
Ku jaw iec ‘mieszk ani ec Ku jaw’, Niem cow ic 1407 < Nie miec, Wêg rzynowic 1434 < 
Wêg rzyn, Ru sink owic 1427 < Ru sin ek, Ru sow ic(z) 1443 < Rus, Sa sin owic 1446 < 
Sa sin ‘p lemiê pru skie’ (Supr). 

Su fiks -owic(z) u¿ yty zo sta³ do utworzenia patro nimi ków w 1 p XV w. 668 razy 
(Adam-owic 1405 , Adamk-owic(z) 1414, Bar tosz-owic 1405, Bo rzys³aw-owic 1440, 
Gaw ronk-owic 1417, Zdziech-owic 1446). Wraz z obo cz n¹ form¹ -ewic(z) wyst¹pi³ 23 
razy (Go raj owic/Go raj ewic 1426, Grzegorzo wic/Grze gor zewic 1448, 1432, Jelenio-
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wic/Je len iewic 1419, Miko³ajo wic/Mi ko³ajew ic 1425, 1437, Pry mus(z)o wicz/Pry -
mus(z)ewicz 1437, 1444). Su fiks -ewic(z) samod zielnie utwor zy³ 51 patro nimików (Czar -
nosz-ewic(z) 1411, Dal-ewic 1419, Gre ni-ewic 1414, Przy boj-ewic 1436). Ogó³em 
sufik sy -owic(z) i -ewic(z) wyst¹pi³y 742 razy. Su fiks -ic utwor zy³ 249 pa tron imi ka (Bo -
gusz-yc 1411 < Bo gusz, Mi kulcz-yc 1434 < Mi kulczê, Ci eszêc-ic 1410 < Ci eszêta, Do -
bros³aw-ic 1423 < Do bros³aw, Fa lêc-ic 1424 : Fa lêta, Frycz-yc 1442 < Frycz, Lu boc-ic 
1410 < Lu bota, Wa rdê¿-yc 1426 < * Wa rdê ga (: ap. wa rdê ga). Wyst¹pi³ za tem trzy-
krotn ie rza dziej ni¿ su fiksy -owic(z) i -ewic(z). 

Po dobn ie jak w po przedn ich pó³wie czach su fiks -ic(z)/-yc(z) ³¹czy³ siê obo wi¹z -
kowo z pod staw ami zak oñcz ony mi su fiks ami z pod staw owym -t- :-êta, -ota, ale tak¿e 
zak oñcz ony mi spó³g³oskami, z który mi ³¹czy³ siê rów nie¿ su fiks -owic(z)/-ewic(z). 

Wyst¹pi³y pa tron imi ka za koñc zone na -owic(z) i -ic(z)/-yc(z) utworzone od tej sa -
mej pod stawy, np. Chmiel-owic 1450 i Chmiel-ic 1425 < Chmiel, Dobro s³aw-owic 
1444 i Do bros³aw-ic 1423 < Do bros³aw, Jac(z)-owic(z) 1437 i Ja c(z)-yc 1417 < 
Jac(z), Ja kusz-owic(z) 1447 i Ja kusz-yc 1420 < Jakusz, Ka sz-owic(z) 1437 i Kasz-yc 
1450 < Kasz, Kêp-owic 1448 i Kêp-ic 1427 < Kêpa, Krzysz-owic 1418 i Krzysz-yc 
1425 < Krzysz, Witk-owic 1411 i Wit cz-yc 1434 < Wi tek). Œwiadcz¹ one o braku 
regu³ mor fon olo gic znych w do bor ze ob ydw óch su fik sów (z wyj¹tkiem sufiksów z pod-
stawowym -t-). 

Dwa za pisy zdaj¹ siê za œwi adczaæ, ¿e pa tronimi kum u¿ ywa³y te¿ kobiety, ch ocia¿ 
za pewne spo rad ycznie: Ka tar zyna Ci sak owic 1440 w Wiel kop olsce i Anna nieg dyœ 
Fi lip owic 1446 na Mazowszu. 

Pa tron imi kum wy stêp owa³o na jczê œci ej po imien iu chrzest nym, tj. jako dru gie 
okr eœlenie cz³owieka. 

Jako je dyne ok reœlenie pa tron imi kum u¿ ywane by³o jed nak doœæ czêsto w odnie -
sieniu do ch³opów i miesz czan na kresach po³udniow ych, rzad ko w Ma³opols ce, 
Wielkop olsce, na Ma zowszu i na kre sach pó³noc nych, np. (kresy pd) Dy mid owic(z) 
1438 – ch³op, Fry czow ic(z) 1437 – ch³op, H³o waczowic(z) 1437 bs , Hnidc zyc 1420 – 
ch³op, pop Ko czan owic(z) 1421, Ko œcic(z) 1424 – ch³op, Ku nic zowic(z) 1439 – wa -
tam an, Pie chow ic(z) 1450 – ch³op, Pro szow ic(z) 1405 – miesz czan in, Siñko wic(z) 
1450 bs, Ra taj owic(z) 1450 – ch³op, Re szow ic(z) 1436 bs, Ro chlic(z) 1414 – miesz -
czan in, Ry chlic(z) 1426 – ch³op, Sie deln iko wic(z) 1437 – ch³op, Sie nic(z) 1448 – 
ch³op, Te reszk owic(z) 1421 bs, Tysz kow ic(z) 1435 ch³op lub miesz czan in, Wrono -
wic(z) 1422 – ch³op lub miesz czan in; (kresy pn) Racho ³owic(z) 1443 – ch³op. Wy -
j¹tkowo od not owa no po jed yncze pa tron imi kum ident yfi kuj¹ce szlach cica na kre sach 
pd: Jusz kow ic(z) 1443. 

W in nych dziel nic ach ówcze snej Pol ski po jed yncze pa tron imi kum wy stêp owa³o 
rzad ko, najczêœniej w od niesieniu do ch³opów, rza dziej do miesz czan, np. (Ma³o -
polska) Ko cur owic 1431 bs, Krze now ic 1421 – miesz czan in, Piesz kow ic 1407 – 
m³ynarz, Po czpul ic 1447 – miesz czan in; (Wiel kop olska) Pa chler zewic 1406 bs, Pa -
toc zyc 1440 – miesz czan in, Ra kwic 1437 – du chowny, Sam bor owic(z) 1422 bs; (Ma -
zows ze) Du lic 1425 bs, Kra czyn owic 1436 bs, Pu stol ic 1432 – miesz czan in, Twor -
kow ic(z) 1436 bs. 
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W 1 p XV w. od not owa no pa tron imi ka w liczbie mno giej od nosz¹ce siê do braci, 
których imiona wymien ione by³y zwykle w do kum encie. Pr zew a¿aj¹ za pisy z kre -
sów po³udniow ych, ale zda rzaj¹ siê te¿ z Ma zows za i rzad ko z Ma³opols ki. Patroni -
mika te od nosz¹ siê g³ów nie do ch³opów, na Ma zowszu jeden raz do szlach cica, np. 
(kre sy pd) Je rzy, Wi lam Cieszyko wic(z)y 1439, Mar cin i Sta nis³aw Ja nul owic(z)y 
1445, An drzej, Fied ko Dzie ci¹tkow ic(z)e 1437, Piotr, Wa syl Jur kow ic(z)e 1437, 
Iwan, Hryæko Ka plic(z)e 1415, Piotr, Ho dor Ko zar zowic(z)y 1440, Jerzy, Piotr 
Mamajo wic(z)y 1448, Jakiel, Lech, Misz, Sta szek, Brud ny Ro jow ic(z)y 1450, 
Andrze j, Jan, Toma, Miko³aj, Ma teu sz Wy szkow ic(z)e 1436; (Ma³opols ka) Sta nek, 
Mi cha³ By kow icy 1413, Hu pek i Jan Cie chow ice 1420, Piotr, Jan MiedŸwiedziowicy 
1446, Al bert, Ste fan, Pawe³ Ziê bicy (kopia); (Mazowsze) Jan, Mik, Waw rzyn iec, 
Pawe³, Andrzej Ciesz kow icy 1429, Pawe³, Miko³aj Go stas zewi cy 1432 (szlach ta), 
Sci bor, W³odek, Miko³aj, Ma ciej, Sta nis³aw Zaœ cieniewicy 1433. Z kresów pó³noc -
nych za chowa³y siê nieliczne zapisy pa tron imi kum w l. mno giej bez imion, odno -
sz¹ce siê do ca³ych ro dzin ch³opskich (zapisy z ko pii), np. Chleb kow ic(z)y, Sie -
miono wic(z)y, Smol niew ic(z)y. 

Równ ie¿ pa tron imi ka w l. po jed yncz ej od nosi³y siê do bra ci, np. (kre sy pd) Misz, 
Zan Olechno Iwan owic(z) 1435, Iwan, Cho dor Brze chow ic(z) 1415. 

Pa tron imi kum wy stêp owa³o te¿ jako cz³on ze staw ienia trzy elem ento wego, w któ-
rego sk³ad wcho dzi³y na zwis ka za koñc zone su fiks em -ski lub ok reœl enia apel aty wne, 
jed nostk owo etniczne. Zapisy po chodz¹ g³ów nie z kr esów po³udniow ych, tak¿e z Wiel -
kop olski i z Mazowsza, od nosz¹ siê g³ów nie do szlach ty, nie kiedy do miesz czan, np. 
(kre sy pd.) Ma maj owi cz in ac zej (alias) Karaœ 1439, Iwan ek Ma niow icz Le szcz yñski 
1447, Piotr Za gaja Ma œli nowicz 1429, Jan Rze szows ki in ac zej (alias) Sto gniew owi cz 
1447, Hry ñko Mo szenc zyc(z) Ku kiz owski 1441; (Wiel kop olska) To masz Do mas zewic 
Dra chows ki 1425, Jan ¯el kow ic Chwa³kow ski 1418; (Ma³o polska) Jan Stan kow ic 
Gni³ka (szewc) 1428; (Ma zows ze) Sê dziw ujewic Mar cin P³oski 1450, Miko³aj Pru sin 
in ac zej (alias) S³awos zowic 1427. 

Za pisy te po kaz uj¹, ¿e obok pa tro nimków, u¿ ywa no do ident yfi kac ji cz³owieka 
okreœ leñ oda pel aty wnych lub na zwisk od miejs cowy ch zakoñ czo nych na ski. Nie 
wia domo, czy zja wis ka pow y¿s ze mia³y aspekt spo ³ecz ny, tj. czy u¿ywanie patro -
nimików mia³o pop rawiæ sta tus no sic ieli okreœ leñ oda pel aty wnych i czy u¿y wan ie 
na zwisk na -ski mia³o po prawiæ sta tus no sic ieli pa tro nimi ków. Czy te¿ zb ie¿ noœci s¹ 
tu przypadkowe, na co wska zywa³aby ma³a licz ba zaœw iadczeñ tego typu. 

Zda rza³y siê spo rad ycznie u¿y cia pod wój nych pat ron imików na -ic(z), -owic(z) 
dla okr eœlenia jed nego cz³owieka na kre sach pó³noc nych (Haw ry³owicz Germi -
nowicz z Wil na 1445) i na Ma zows zu (Ma ciej Si kor zyc W³ostow ic 1449). Jed na 
z form by³a praw dop odo bnie awon imi kum, co jest szcz egó lnie praw dop odo bne na 
kre sach pó³noc nych. 

2 p XV w. 

Wœr ód pod staw patronimików w 2 p XV w prz ewa¿a³y for my po chodne utwo -
rzone od imion chrzeœcijañskich w liczbie 219, np. Abramk owic 1470–80 < i. pch. 
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Abram ek : i. chrz. Abram, An draszk owic 1485 < i. pch. Andraszek : i. chrz. An drzej, 
Bar tos zowic(z) 1484 < i. pch. Bartosz : i. chrz. Bart³omiej, Han nus zowic(z) 1462 < 
i. pch. Han nusz, Ha nusz : i. chrz. Jan, Ja kow ic(z) 1461 < i. pch. Jak : i. chrz. Jakub, 
Klim kow ic(z) 1487 < i. pch. Kli mek : i. chrz. Klemens, Ku bic 1500 < i. pch. Kuba : 
i. chrz. Ja kub, Ma rzys zewic 1497 < i. pch. Ma rzysz : i. chrz. Mar cin, Ma rek, Marzy-
jan, Mi chal iko wic 1487 < i. pch. Mi chalik : i. chrz. Micha³, Miko³aj kow ic(z) 1477 < 
i. pch. Miko³ajek : i. chrz. Miko³aj, Olechn owic(z) 1470 < i. pch. Olechno : i. chrz. 
Aleks ander, Pio trac howic 1493 < i. pch. Pio trach : i. chrz. Piotr, Szymko wic(z) 1479 
< i. pch. Szymek : i. chrz. Szymon, Tom kow ic(z) 1454 < i. pch. To mek : i. chrz. To -
masz, Tysz kow ic 1496 < i. pch. Ty szek : i. chrz. Ty mot eusz. 

For my po chodne imion starop olsk ich wyst¹pi³y jako pod stawy 152 pat roni mików, 
np. Dob kow ic(z) 1466 < i. pch. Do bek : i. stpdw. Do bieg niew, Do bies³aw, Jar kus zewic 
1497 : i. pch. Jar kusz : i. stpdw. Jarog niew, Jaromir, Ja ros³aw, Mi³ko wic(z) 1460 < i. pch. 
Mi³ek : i. stpdw. Mi³os³aw, Mi³ostryj, Mi³ogost, Przyb kow ic 1476 < i. pch. Przy bek : 
i. stpdw. Przy bys³aw, Przy byw oj, Przy bor, Sta chiew ic(z) 1466 < i. pch. Stach : i. stpdw. 
Sta nis³aw, Œwiê toszowic 1455 < i. pch. Œwiêtosz : i. stpdw. Œwiêtope³k, Œwiêtos³aw, 
Wojto szowic(z) 1456 < i. pch. Wojtosz : i. stpdw. Wojciech, Wojs³aw. 

O wiele rza dziej wys têpowa³y jako pod stawy pat roni mików imiona pe³ne. Chrze-
œcijañskie imiona pe³ne wyst¹pi³y jako pod stawy pat roni mików 85 razy, np. Ada -
mow ic 1474 < i. chrz. Adam, Do min iko wic 1497 < i. chrz. Do min ik, Iwan owi cz 1499 
< i. chrz. wschs³. Iwan, Ja now ic(z) 1497 < i. chrz. Jan, Le nart owic(z) 1478 < i. chrz. 
Le nart, Pio trow ic(z) 1456 < Piotr, Rafa³owic(z) 1470 < i. chrz. Rafa³, Ro man owic(z) 
(k) < i. chrz. Ro man, Sy dor owic(z) 1464 < i. chrz. Sy dor, Szy man owic 1498 < i. chrz. 
Szy man, Szy mon, Wa syl owic(z) 1482 < i. chrz.wschs³. Wa syl. 

Sta rop olsk ie dwucz³onowe imiona pe³ne po jawi³y siê jako pod stawy pa tro nimików 
25 razy, np. Mi ros³awow ic 1463 < i. stpdw. Miros³aw, Re cib oro wic 1486 < i. stpdw. Ra -
cib or, Sê dzi wujewic(z) 1474 < i. stpdw. Sêdziwuj, Woj ciec howic 1482 < i. stpdw. Woj-
ciech, Zby lut owic 1485 < i. stpdw. Zby lut. 

Ogó³em imiona sta nowi³y pod stawy 481 pat roni mików. Pod stawy ape latywne 
wyst¹pi³y nie co mniej licz nie – w licz bie 403. Tak wiêc przez ca³y okres œrednio -
wiecza imiona w ró¿nej formie utrzyma³y pierwsz¹ pozycjê jako podstawy pat roni -
mików, jed nak ró¿nica pomiêdzy nimi i pod staw ami apel aty wnymi by³a w 2 p XV w. 
nie wielka. 

Do patronimików o pod staw ach apel aty wnych w 2 p XV w. nale ¿a³y, np. B¹czko wic 
1497 < odap. B¹czek : ap. b¹k ‘rod zaj owad a’ Sstp, Bo brzyk owic(z) 1467 < *odap. Bo -
brzyk : bóbr ‘gat unek zwie rzêcia’ Sstp, By czew ic(z) 1469, By kow ic(z) 1470 < odap. 
Bycz, Byk : ap. byk, by czek ‘ts’ Sstp, Chroœ cielowic 1498 < odap.Ch roœciel : ap. chroœ -
ciel ‘gatunek ptaka’ Sstp, Cie l¹tkow ic 1481 < odap. Ciel¹tko : ap. ciel¹tko ‘ts’ SXVI, 
Czy¿o wic(z) (k) < odap. Czy¿ : ap. czy¿ ‘gat unek pta ka’ Sstp, Or³owic 1458 < * odap. 
Orze³ : ap. orze³ ‘ts’ Sstp, Pi skor zowic(z) 1467 < odap. Pi skorz : ap. piskorz ‘gat unek ry -
by’ Sstp, Soko³owic 1452 < odap. Soko³ : ap. soko³ ‘ga tu nek ptaka’ Sstp; By lic zyc 1478 
< *odap. Bylik : ap. byle ‘ziele, tra wa’ Sstp, K¹ko low ic(z) 1485 < odap. K¹kol : ap. 
k¹kol ‘chwast zbo¿owy’ Sstp, Kwiat kow ic(z) 1487 < odap. Kwia tek : ap. kwiatek ‘ts’ 
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Sstp, Owoc owic 1458 < *odap. Owoc : ap. owoc ‘ts’ Sstp; Baka³arzow ic 1493 < odap. 
Ba ka³arz : ap. baka³arz ‘nau czyci el’ Sstp, Cieœ lic(z) 1497 :< odap. Cieœ la : ap. cieœ la ‘ts’ 
Sstp, Ko cieln iko wic 1492 < odap. Ko cieln ik : ap. ko cieln ik ‘ten kto wy rab ia kot³y’ Sstp, 
Kraw cow ic(z) 1458 < odap. Krawiec : ap. kra wiec ‘ts’ Sstp, Ry mar zowic 1498 < odap. 
Rymarz : ap. rymarz ‘ts’ Sstp; Ba³aban owic(z) 1469 < odap. Ba³aban : ap. ba³aban 
‘junak’ L, Bie lic 1497 < odap. Biel : ap. bia³y ‘ts’ Sstp, Bie³oszew ic(z) 1464 < *odap. 
Bie³osz : ap. bia³y ‘ts, si wy’ Sstp, Brew czyc 1457 < *odap. Brew ka : ap. brew ‘ts’ Sstp, 
Czud nik owic(z) 1480 < odap. Czud ny : ap. czud ny ‘piê kny, do skona³y’ Sstp, D³ugoszo -
wic(z) 1458 < odap. D³ugosz : ap. d³ugosz ‘cz³owiek wy sok i’ Sstp, Gê bic 1497 < odap. 
Gêba : gêba ‘twarz, usta’ Sstp, Krzy wic(z) 1487 < odap. Krzy wy : ap. krzy wy ‘nie -
prosty, u³omny’ SXVI; Kie³ba sic 1488 < odap. Kie³bas : ap. kie³basa ‘ts’ Sstp, Twaro -
gowic 1451 < odap. Twarog : ap. twarog ‘twaróg’ Sstp; Bur dzic(z) 1473 < odap. *Bur da 
: ap. bur da ‘awant urnik, za wad iaka, za mies zani e’ SXVI, Pr êdoc ic(z) 1453 < odap. Prê-
dota : ap. pr êdko ‘szybko, gwa³tow nie’ Sstp, Py chow ic 1498 < odap. Pych : ap. pych, 
py cha ‘p ró¿noœæ, wy nios³oœæ, za roz umia³oœæ’ Sstp, Wla z³owic 1459 < odap. Wlaz³o : 
ap. w³aza, wlaz³o ‘intruz’ Sstp. L, Zamê towic 1482 < odap. Zamêt : ap. zamêt ‘strapie -
nie, udrêcz enie, ucis k’ Sstp, Zwar tow ic 1483 < odap. Zwart : ap. zwar ty ‘ts’ SXVI; 
Be³czyc 1483 < odap. Be³cz : ap. be³kotaæ, be³czeæ ‘p³on¹æ’ SG, Fu kow ic(z) 1482 < 
*odap. Fuk : ap. fu kaæ ‘b urc zeæ, po krz ykiwaæ na ko goœ’ Sstp, Pa trzew ic 1483 < odap. 
Patrz : ap. patrzaæ ‘spogl¹daæ, widzi eæ’ Sstp, Rycz kow ic 1489 < odap. Ry czek : ap. ryk 
‘d onoœny g³os’ Sstp; Bo gatk owic 1459 < odap. Bo gat ek : ap. bo gaty ‘ts’ Sstp; Ciosko -
wic 1498 < odap. Cio sek : ap. cio sek ‘kos tur’ SW, Czop kow ic(z) 1486 < odap. Czo pek : 
ap. czop ‘ts’ Sstp, GoŸ dziowic 1497 < odap. GoŸ dŸ : ap. goŸ dŸ ‘gwóŸdŸ’ Sstp, Korcza -
kowic 1488 < odap. Kor czak : ap. korczak ‘kub ek, kielich, czara’ Sstp, Ko zub owic 1451 
< odap. Ko zub : ko zub ‘koszyk, ko bia³ka’ Sstp, Myd³owic 1484 < odap. Myd³o : ap. 
myd³o ‘ts’ Sstp, Szu bic 1455 < odap. Szu ba : ap. szu ba ‘ok rycie wierzch nie’ Sstp; naz-
wy ob iektów to pog rafi cznych, np. G¹szczyc(c)/Gêœcic(z) 1485 < odap. G¹szcz : ap. 
g¹szcz ‘gêstwina, gêste zaroœla’ Sstp, Kêpnic 1464 < odap. Kêpny : ap. kêpa ‘rod zaj 
wys py na rze ce, je zior ze, ba gnac h’ Sstp. 

Pod staw ami pat roni mik ów by³y te¿ na zwy z³o¿ one, np. Bia³opta kow ic 1470 < 
odap. *Bia³y Ptak : bia³y ‘ts’ i ptak ‘ts’ Sstp, Chle bur ado wic 1470 < odap. *Chlebu -
rad : ap. chleb ‘ts’, rad ‘ts’ Sstp; wyra¿enia przy imk owe, np. Na bok owic(z) (k) : odap. 
*Na boku/bok : ap. na boku/bok Sstp, Na brzuc howic 1477 < odap. Na brzuch : ap. na 
brzu chu/brzuch Sstp; for my cza sown iko we, np. Na gwazd ano wic(z) 1472 < odap. 
Na gwazd an : ap. na gwazd raæ ‘n abazg raæ, na gryzm oliæ’ SW, Na maca³owic(z) 1495 < 
odap. Na maca³ : ap. na mac aæ, ma caæ ‘d otykaæ’ Sstp. 

Wœród pod staw wyst¹pi³y te¿ oda pel aty wne na zwy nie mieck ie ojc ów, np. Bu klow ic 
1481 < niem. (Bu kiel) : œr wniem. ap. Buc kel ‘met alo we oku cie w œrod ku tar czy’ Klim, 
Hor szow ic 1465 < niem. odap. Horsz : niem. ap. Hor sch ‘krzewy, zaroœl a’ Klim, Szro -
pow ic(z) < niem.odap. Szrop : niem. ap. Szropp : œrwniem schra pe ‘zgrzeb³o’ Klim. 

Spoœród sufiksów najczêœciej wystêpowa³ su fiks -owic(z) – 583 razy (Abramk-owic 
1470–80, Adam-owic 1474, Chwa³-owic 1451, Piech-owic(z) 1469). Wraz z wa rian-
tem -ewic(z) wyst¹pi³ 34 razy (Ja nis zowic/Ja nis zewic 1459, Kra marz-owic(z)/Kra -
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marz-ewic 1472, 1453, Mistrz-owic/Mistrz-ewic 1485, 1484, Noc ni-owic/Noc ni-ewic 
1459, 1489, Pac(z)-ewic(z)/Pac(z)-owic(z) 1492, 1499, Zby gni-ewic/Zby gni-owic 1480, 
1479), zaœ sam su fiks -ewic(z) – 44 razy (Mal-ewic(z) 1491, Mi chal-ewic(z) 1500, Pie -
karz-ewic(z) 1471). Ogó³em su fiksy -owic(z) i -ewic(z) wyst¹pi³y 661 razy. Su fiks 
-ic(z)/-yc(z) od not owa no 184 razy, wy stêpowa³ on za tem po nad trzy razy rzadziej 
(Amb ro¿-yc 1468, Czar noc-ic 1497, Gêbal-ic 1498, Kie³bas-ic 1488, Wron-ic 1471). 
Su fiks -ic(z)/-yc(z) ³¹czy³ siê z pod staw ami zak oñcz onymi su fiks ami z podstawo w¹ 
spó³g³osk¹ -t-, czê sto te¿ z pod staw owym -l-, ale tak¿e z podstaw ami zakoñczonymi na 
te same spó³g³oski, z któ rymi ³¹czy³ siê su fiks -owic(z)/-ewic(z). 

Two rzono pa tron imi ka przez do dan ie su fik sów -ic(z) i -owic(z)/-ewic(z) od tych sa-
mych pod staw, co wska zuje na brak wyra Ÿny ch regu³ mor fon olo gic znych w zasto -
sowaniu oby dwó ch sufiks ów, z wyj¹tkiem pod staw z wyg³osow ym -t- zarezerwowa -
nych dla su fiksu -ic(z), np.: Chmie low ic 1452 i Chmie lic 1494 < Chmiel, Dob kow ic(z) 
1466 i Dob czyc 1471 < Do bek, Jac(z)owic 1466 i Jac(z)yc 1461 < Jac(z), Ko kos zowic(z) 
1466 i Ko koszc zyc 1457 < Ko koszka, £azar(z)owic(z) 1451 i £azar zyc 1496 < £azar(z), 
Mal czew ic 1459 i Mal czyc(z) 1469 < Malec, Piech now ic 1466 i Piech nic 1464 < Piech -
no, Sid³owic 1485 i Si dlic 1495 < Sid³o, To mow ic 1476 i To mic 1495 < Toma, Wil kow ic 
1476 i Wil czyc 1467 < Wilk, Wyszo wic(z) 1496 i Wy szyc(z) 1457 < Wysz. 

Czte ry pa tron imi ka utwor zone zo sta³y od imion wy³¹cznie ¿e ñski ch, zapewne od 
imion ma tek: Agnis zowic 1497 < Agnieszka, Jadwi¿yc 1463 < Jadwiga, Ma³an czyc(z) 
1500 < Ma³anka (³ac. Me lan ija), Ma rgo rzê cic 1496 < Ma rgorzê ta (= Ma³go rzata). 

W pr zewa ¿aj¹cej wi êksz oœci za pisów pa tron imi kum wy stêp owa³o jako dru gie 
okr eœlenie cz³owieka. In nymi s³owy: imiê chrzest ne po przed za³o pa tron imi kum (np. 
Mar cin B³a¿y kowic 1477, Woj tek Ciel¹tkow ic 1481, Miko³aj Pio trac howic 1493, 
Sta nis³aw Rac(s)³awow ic 1473, Je rzy Ta tum iro wic(z) 1453). Pa tron imi kum po -
przed za³ nie kiedy wy raz ³ac iñski dic tus, alias o zna czen iu ‘zwany’, ‘inac zej’ (Al bert 
dic tus ‘zwan y’ T³ukow ic 1483, Jan alias ‘inac zej’ Wojs³awow ic 1471), co zo stan ie 
om ówio ne od dzieln ie. 

Od not owa no je dna k¿e wie le pat ronimików, któ re nie by³y po przed zone imien iem, 
ale wystê powa³y sa mod zielnie. Ident yfi kowa³y one g³ównie ch³opów na kresach po -
³udniow ych i pó³noc nych (np. Du najow ic(z) 1479, Hry nic(z) 1454, Kra jow ic(z) 1464, 
Kro low ic(z) 1477, Ku now ic(z) 1459, La skow ic(z) 1470, Ma kar owic(z) 1475, Mako -
wic(z) 1489, Wa tow ic(z) 1498, ̄ y³owic(z) 1498). Sa mod zielnie wy stê puj¹ce pa tron imi -
kum od nosi³o siê rzad ko na kresach po³udniow ych do szlach ty (Sta chow ic(z) 1462). 
Samo dzielnie wy stê puj¹ce pa tron imi kum po jawi³o siê te¿ na Ma zows zu, rów nie¿ prze -
wa¿nie w od niesieniu do ch³opów (Sta ni¹tkow ic 1496, Szy man owic 1498, Wdo wic(z) 
1498, Wi tow ic 1461), rzad ko ident yfi kowa³o tak¿e przed staw ici eli szlach ty (S³awic(z) 
kasz tel an so chac zewski 1495). Ca³kiem wyj¹tkowo po jaw ia³o siê sa mod zielnie wy stê -
puj¹ce pa tron imi kum w od nies ieniu do miesz czan kra kows kich (Han nus zyc(z) 1472, 
Ja kubk owic 1474) i jeden raz w od niesieniu do szlach cica w Wiel kop olsce (Do min iko -
wic 1497). 

Zda rza³ siê bar dzo rzad ko od wrotny szyk: naj pierw pa tron imi kum, po tem imiê 
chrzest ne (Le nat rowic(z) Jacz ko 1478 – miesz czan in na kresach po³udniow ych). 
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Pa tron imi kum wy stêp owa³o te¿ jako jeden z trzech (lub dwóch) cz³o nów zesta-
wienia na zewn icz ego, w kom bin acji z na zwis kami od miejs cowy mi za koñcz onymi 
na -ski (Jan F<r>edrow ic(z) Kul czys ki 1471 szlach cic z kresów pd., Sta nis³aw Jary -
czowski W³od kow ic(z) 1488, Jan Si dln icki Ko twic 1500 Wielkop olska); bez imien ia 
chrzest nego (Dani³owic(z) Zorawiñ ski 1492, kre sy pd; Ju ryj owic(z) Za brz ezi ñski 
1490 kre sy pn) albo z nazw¹ apel aty wn¹ lub ob cego po chod zenia, niekiedy po wy -
raz ie alias ‘inac zej’ (Jan Na gwazd owic(z) alias Juch no 1472, Sta nis³aw Wojtko -
wic(z) Bia³y 1484, kre sy pd; Jan Andr(z)yszew ic(z) alias Pude³ko, kre sy pn; Sta -
nis³aw Tu rag alias Kor czak owic 1488, W; Miko³aj Inoc howic Ta bor 1497, bez 
imien ia chrzest nego Koby³ko wic alias Drzewica 1451, Maz, Piotr Hers alias G³owic 
XVI (1461). Na Mazowszu po jawi³ siê zapis z dwo ma pa tron imi kami wy stêp uj¹cymi 
po imien iu (Jan Klus(z)yc alias Rzep czyc 1498), a w Wielkop olsce z et non imem (Jan 
Nie miec alias Pip now ic 1466). Je den za pis zda je siê poœ wiadczaæ ze staw ienie pa -
tron imi kum i awon imi kum wy stêpuj¹ce na kre sach pó³noc nych wœr ód ma gnat erii 
(Ste fan An druszk owi cz Ja tolg owi cz alias Ra dziwi³³ (1491). 

Pa tron imi kum od nosi³o siê do kil ku bra ci wy mien iony ch z imien ia i wystê powa³o 
w licz bie mno giej, zw³aszcza na kresach po³udniow ych, rzad ko na kresach pó³noc -
nych, na Ma zows zu i jesz cze rza dziej w Ma³o polsce (kre sy pd: Iw aszko, Olechno 
Ba³aban owic(z)y 1469, Iwan, Mich no Be³to wic(z)owie 1452, Ko non, Piotr Haw -
ry³owic(z)y 1500, Jan, Ka sper, An drzej Ma twiej owic(z)y 1473; kre sy pn: An drzej, 
Nie krasz Michaj ³owic(z)y 1483, Maz: Go tard, An drzej, Dz ier¿s³aw, Waw rzyn iec, 
Miko³aj Bie nies zewi cy 1497, Al bert, Sta nis³aw Ja now icy 1497 - ch³opi, Ma ciej, Jan 
Nie mier zycy 1497, Imr am, Piotr Sa lom ono wice 1474 - miesz czan ie, Pawe³, Ja kub 
Sêd kowicy 1497 - szlach ta, Miko³aj, Mi cha³ Sie strzank owi cy 1497-szlach ta, Miko³aj, 
Sta nis³aw, An drzej Staszko wicy 1497 - szlachta, M: Sta nis³aw, Pawe³ An drzyc howi cy 
1468 - ch³opi, Toma, Stanis ³aw K³acz kow icy 1486, Ma ciej, Miko³aj Ko zub owi cy 
1451, Sta nis³aw, Jan Mar sza³ko wicy (Mar sza³ko wice) 1470–80, Piotr, Jakub Zby -
luto wice (1476) - szlach ta, Jan, Mi ko³aj Zda now icy 1460 - ch³opi). Na kre sach pn 
wys têpowa³o patron imi kum w l. mn. w od niesieniu ca³ych ro dzin ch³opskich (Cze -
pow ic(z)y (1494), Jur kow ic(z)y 1471, Li stow ic(z)y (1493), Mo szyc(z)y (1476), Igna -
to wic(z)y (1488). Tego ro dzaju for my po jawia³y siê spo rad ycznie w Ma³o polsce 
w od nies ieniu do szlach ty (no bil es Tom czycy 1468). 

Prz ynal e¿noœæ spo³ecz na i geo graf iczna no sic ieli pa tro nimi ków 

1 p XV w. 

W 1 p XV w., po dobn ie jak i w 2 p XIV w., wœ ród no sicieli pa tro nimi ków prze -
wa¿ali przed staw ici ele ni¿sz ych klas spo³ecz nych w licz bie 1114 osób, w tym 
miesz czan ie w liczbie 816, ch³opi w liczbie 285 osób, a osoby nie szlac heckiego 
po chod zenia 13 osób. Ident yfi kowa³y te¿ 683 przedsta wi cieli szlach ty, czy li pra-
wie o po³owê mniej w sto sunku do reprezen tan tów ni¿szych klas spo³ecznych. Nie 
uda³o siê ust aliæ w spo sób pew ny przynale¿noœci spo³ecz nej doœæ znacz nej licz by 
844 osób. 
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Wy nika z tego, ¿e od 2 p XIV w. patron imi ka sta³y siê ty pow ymi nazwis kami 
miesz czan, zdo byw aj¹c so bie ró wnie¿ po pularnoœæ wœ ród ch³opów. 

Na jwiêcej na zwisk pa tron imi cznych wyst¹pi³o wœ ród miesz czan w Ma³o polsce 
(358), mniej na kre sach po³udniow ych (186) i na Ma zowszu (156), naj mniej w Wiel-
kop olsce (92), a jesz cze mniej na Œl¹sku (12) i Po mor zu (8). Na tomiast wœród ch³opów 
naj pop ula rnie sze by³y pa tron imi ka na kre sach po³udniow ych (83) i w Wiel kop olsce 
(78) oraz Ma³opols ce (75), niewielka ich liczba poœwiadczona jest na Mazowszu (34). 

Wœ ród szlach ty pa tron imi ka by³y ró wnie¿ na jczê sts ze w Ma³opols ce (202), dal sze 
miej sca zajmuj¹: Ma zowsze (141), kresy po³udniowe (138) i Wiel kop olska (131). Na 
Œl¹sku od not owa no 20 za pis ów, na Po mor zu 8, a na kresach pó³noc nych 4. 

2 p XV w. 

Wœr ód no sic ieli pa tro nimi ków pr zew a¿a³y w dal szym ci¹gu ni¿ sze kla sy spo³ecz -
ne, tj. miesz czan ie w liczbie 911 i ch³opi w liczbie 482, ³¹cznie 1393 osób. Szlach ta 
by³a re prez ento wana liczb¹ 789 no sic ieli pa tro nimi ków. Szlach cice pos³ugiw ali siê 
pa tronimi kum pra wie dwa razy rza dziej ni¿ miesz czan ie i ch³opi ra zem wz iêci. Nie 
uda³o siê ok reœliæ w sp osób pewny prz ynale¿noœci spo³ecz nej 550 osób. 

Najw iêcej miesz czan nosz¹cych pa tronimi ka wyst¹pi³o w Ma³opols ce – 398. 
W Wielkop olsce by³o ich 169, na Ma zowszu 157, na kre sach po³ud niowych – 132, 
a na Œl¹sku 26. Na Po mor zu i kresach pó³noc nych odnoto wano od pow iednio 4 i 2 
miesz czan. Ch³opi okreœ lani pa tron imi kami wy stêp owa li naj liczn iej na kre sach 
po³udniow ych – 202 osób, a nastêp nie w Ma³o polsce – 104 osoby. Prawie jed nak owo 
licznie wyst êpowali oni w Wielko polsce – 58 i na Ma zowszu – 54 osoby, a w nie -
wielk iej ilo œci na kresach pó³noc nych – 10 osób i na Œl¹sku – 6 osób. Brak zap isów 
z Po mor za. 

Szlach ta na zyw ana pa tron imi kami wyst¹pi³a naj liczn iej na kre sach po ³udnio -
wych w licz bie 239 osób. Na Ma zowszu by³o jej 148 osób, w Ma³o polsce – 134, 
w Wiel kop olsce tyl ko 74 osoby, na Po mor zu – 50 osób, a na Œl¹sku i kre sach pó³noc -
nych od pow iednio 16 i 11 osób. Ogó³em na rdzen nych zie miach pol skich od not owa -
no 422 szla check ich zlo kal izo wan ych no sic ieli pa tro nimi ków, a na kre sach 250 no -
sic ieli. 

Dane z 2 p XV w po twierd zaj¹ zarys owuj¹c¹ siê od 2 p XIV w te nde ncjê do u¿y -
wania na zwisk pa tron imi cznych przez miesz czan jako ty pow ego na zwis ka dla tej 
gru py spo³ecznej na rdzen nych zie miach pol skich. 

W tym sa mym cza sie obserw uje my wzrost za stos owa nia tego typu na zwisk wœ ród 
ch³opów, zw³asz cza na kre sach pd. Na tym ob szar ze licz ba pa tronimi cznych na zwisk 
wœ ród ch³opów osi¹gnê³a li czbê 212, czyli nie omal tak¹ sam¹, jak¹ re prez entowani byli 
ch³opi w rdzen nych dziel nic ach Pol ski, gdzie od not owa no ³¹cznie 222 ch³opskich no -
sicieli pa tro nimi ków. Dla po rów nania na le¿y pr zyp omni eæ, ¿e w 1 p XV w. ch³opi na -
zyw ani pa tron imi kami sta now ili mniej ni¿ 1/3 wszyst kich zlo kal izo wan ych ch³opskich 
no sic ieli pa tro nimi ków (83 osoby spoœ ród 270). 

Jedn oczeœnie zmniej szy³a siê licz ba szla check ich no sic ieli na zwisk patronimicz nych 
na rdzen nych ziemiach pol skich. W 2 p XV w. od not owa no ich 422, pod czas gdy na 
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kre sach po³udniow ych i pó³noc nych ³¹cznie 250. Za tem sp oœród 672 zlo kal izo wan ych 
szla check ich no sicieli pa tro nimi ków w 2 p XV w. po nad 1/3 sta nowi³a szlach ta za -
mieszk uj¹ca kre sy, zw³asz cza po³udniowe. Dla porównania war to prz ypomnieæ, ¿e 
w 1 p XV w. stano wi³a ona mniej ni¿ 1/4 no sicieli na zwisk pa tron imi cznych (142 osoby 
na kresach, 502 na rdzen nych ziemiach pol skich, ³¹cznie 644 no sicieli). 

Za pisy Ÿród³owe (wy bór) – 1 p XV w. 

ADAMKOWIC: An dr eas dic tus Adam kow icz de Si rom ino 1414 P³oñ 2233. ADAMOWIC: Jo hann es 
Ada mow icz 1405 £êcz II 1514. AMBRO¯YC: Pe trus Am bros icz de Cle pars 1440 Kacz 5095. 
ANDROSZOWIC(Z): Pe trum An dros chowi cz 1439 AGZ XII 605. BACH MATOWIC(Z): Ian Bach -
mat owi cz 1424 £p I 1558. BAJOROWIC: Pri mus te stis Troy anus de Chle wo, se cund us Io hann es de 
Chle wo Bay orouiczi so ror ini, ter cius Ni col aus de Chle wo, Sta nisl aus de Chle wo, Au gus tinus de Vali -
szeuicze (!) Ba ior ouicze (!) de Fa lanc zicze 1416 Kal 745. BARANKOWIC(Z): Cum Ni col ao Baranko -
wycz ... eod em Ba rank oni 1442 £p I 3132. BARTKOWIC: An dr eas dic tus Bart kow icz 1410 PNZK 
2658. BARTOSZOWIC: Test(is) ... Gre gor ius de Band kow icz dic tus Bar thoss zowi cz 1405 KSKr II 19. 
BED NARZOWIC: Kmetho(-) vil le My rzewo ... Io hann es Bed nar zowic 1436 KW V 578. BE£ CHO -
WIC: Ja cob um Belchovicz 1434 Hu s. 61. BIA£OBOKOWIC(Z): Ia cob us By alob oko wycz, fa mil iaris 
Ni col ai Bar thos chowsky 1443 AGZ XIV 747. BIA£OCIC: Mi col ai By aloc zicz 1411 Kacz 2256. 
BIA£OGRODZIC: An dr eas By alog rodz icz ... V1/2 mar cas ... rite et ra cion abi lit er per solvit 1435 ARP I 
44. BOGDA£KOWIC(Z): Pe trus Bog dalc owy cz 1444 £p I 3323. BOGDA NOWIC(Z): Wa schco Bog -
dan owi cz de Woiu tice 1427 AGZ III 102. BOGUSZYC: Ni col aus Ni col ai Bo gus icz de Ol sna 1411 AS I 
s. 31. BORZYS£AWOWIC: Ni col aus Phi lip owi cz de Grzybowo, Bo rz islawo wicz 1440 AC II 374. 
BRZECHOWIC(Z): Iwan um et Cho dor Bre chouicz de Czaikow icze 1415 Wiœl 41. BYKOWIC(Z): Sta -
nek et Mi chael Bi cow iczy, kmet ones de Lan thcouice 1413 Hel II 1311. CHLEBKOWIC(Z): Dono ... 
duo decim ho min es co gnom ine Smol nye viczi et Chlep kovic zy ... ecc les ie (in Ostross zicze) (1448) Wln 
191 s. 215. CHMIELIC, KMIELIC: Cun rado alias Kmel icz (dat.) de Ulias chouicze ... Kmel icz 1425 Hel 
II 2041. CHMIELOWIC: Mar tin us Chme low icz, ciu is de Lu blin … con tra Chme low icz 1450 £w 1318. 
CIECHOWIC//CZECHOWIC: Con tra Hu pek et Jo hann em Cze chouice, kmeth ones de Lan kawy 1420 
Hel II 1740. CIESZÊCIC: Ni col aus Cze szanc zicz de Ga lans ki 1410 Kal 30. CIESZKOWIC: Su per Ce -
skow icz 1425 Hel II 2013; Io hanni, Ni col ao, Lauren cio, Pau lo et An dree dic tis Cze schkow yczy de Po -
gan usc hewyc zy 1429 MkM II 42. CIESZYKOWIC(Z): Geo rg ius et Vi lam Cze schik owy czi, fra tres 1439 
AGZ XI 1166. CIETRZEWIC: Ja cuss ius Cze th rewi cz 1409 Czer 2016. CIO£KOWIC: Sta nisl aus Czol -
cow icz de Ja szen ecz 1415 Czer 756. CISAKOWIC//CI SZAKOWIC//CZY¯AKOWIC: Ka theri na Ci -
schak owi cz 1440 AC II 374. C(Z)ADROWIC: Ja cob us Cza drow icz 1410 Czer 209. CZAR -
NOSZEWIC(Z): Pre sent ibus do min is … Io hanne Ma zouita de Ia ryc zow, Iwan Czar nos zewy cz 1411 
AGZ IV 27. CZARNYSZEWIC(Z): Presen ti bus do min is ... Io hanne de Ia ryc zow, Iwano Czar niss euicz 
... Dymit ro dicto We czers za 1412 AGZ IV 29. CZE CZO TOWIC(Z): Ni col aus ... per solvit agrum suum 
... Io hanni Cze czothow ycz 1428 Trz 19. DALEWIC: Ja cus ch Da lew icz de Va ganc ze 1419 Koch 1302. 
DAMIÊCIC: Ni col aus Da moc zicz 1411 P³oñ 1596. DAWIDOWIC(Z): Pe trus Dau idow icz ... sca -
bin(us) et ju rat(us) civitat is Byd gos tiensis 1425 CdP II/2 567. DOBROS£AWIC: Ni col aus Dobrosla -
wycz de Band cow ycze 1423 In scr 1443. DOBROS£AWOWIC: Ni col aum Do broslao uicz de B¹ dco ui -
cze 1444 Hel II 3183. DOMASZEWIC: Tho mas Do mas zewi cz Dra chows ky 1425 RWl kp II 789. 
DROZDKOWIC: Do min icus Drosd kow icz 1421 Kacz 3486. DROZDOWIC: Mar czin Dros dow icz 
1412 Kacz 2366. DULIC: Pre sent(e) ... Du licz 1425 MkM I 128. DYMIDOWIC(Z): Ni col aus ministe -
rialis ... ho min(em) stre nui De metr Cho dor owsky de Luka ... Ka leyn yk (! pro Ka lye nyk) Dy myd owi cz 
cit taver at 1438 AGZ XII 4206. DZIECI¥TKOWIC(Z): No bil is An dr eas et Phed co, fra tres duo ger mani 
Dzeczyanthocowi cze 1437 AGZ XIII 473. FALÊCIC: Ian Fa lanc zicz de Za rambi 1424 Zakr I 150. FIE -
DOROWIC(Z): Test(is) … Sy emon Fie dor ouicz (de Thur zi (!) Po lie) 1443 AGZ XI 1736. FILI -
POWIC(Z): Con sul(-) ... Pe trus Phi lippow icz 1408 ULub 3; Cau sa Anne olim Phi lippouicz ... Sta nisl aus 
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Phi lippow icz 1446 £w 934. FLAKOWIC: Pe trus Fla kow icz … et Gre gorsz Fla cow icz 1442 £w 702. 
FRYC(Z)OWIC(Z): Kmeth on(em) in Strel cze ... Fri czovicz 1437 AGZ XIII 325. FRYC(Z)YC: In cau sa 
Io hann is Fri czicz de Ca hul ino 1442 AC II 395. GAMLETOWIC: Mi col ai Gam leth ouicz de Pilch tovo 
1436 Zakr II 2415. GA W£OWIC: Jan Ga wlouicz de Ro sthki 1434 Zakr II 147. GAWRONKOWIC: 
Woy tek Gaw ronc ovicz 1417 Kacz 2998. G(I)ERMINOWIC(Z): An dr eas Gir min ouicz 1439 £w 527. 
GLICZYC: Dacz boyus Gli czycz 1435 Zakr II 1173. GNIEWOMIROWIC: Sta szek Gne wo mi row icz de 
Za luszky 1426 Zakr I 2308. GOLANCZYC: An dr eas Go lanc zicz 1439 £NW 176. GOLIC(Z): Mit ... 
irer swe ster Ka theri nan, Mer ten Go licz hausfraw von Bu ske 1442 PdLw IV 753. GO£ÊBIEWIC: Sta -
nisl aus Go lanb yew icz de Mi srzeye wo 1409 £êcz II 1631. GON TOWIC: Cum kmeth on(e) (de Glowa -
czowa) ... Gon thouicz 1432 KM³p 1291. GORAJOWIC, GORAJEWIC: Jo hann es Go rayow icz de 
Rzepky 1426 PHist XXXVII s. 395; Io ann es Ol covicz de Rzepky no bil em Io hann em de ibid em Gora -
gewicz … idem Io hann es Go rag ewi cz 1426 Pot 63. GORCZYCOWIC: Ja cob us Gor czic zowi cz 1409 
Kacz 1996. GOSTASZEWIC: Pau lo et Ni col ao Go stas chewi czom ... hered ibus de Cza chouicze 1432 
MkM II 417. GRABOWIC: Ma thias Gra bow ycz, fa mil iaris do mini Mi losz Lu sows ky ... Cas slaw Gra -
bow ycz 1424 RWl kp II 981. GRENIEWIC: Han nus Gre niew icz 1414 Kacz 2684. GROZIC: An dr eas 
Gro zicz (de Gro chow arsko) 1408 P³oñ 1130. GRUSZCZYC(Z): Ho min es do min orum Io hann is et Pau li 
Gru sczicz de Ias sen ow 1441 AGZ XI 1380. GRZE GORZKOWIC(Z): Mar tin us Grze gorzk owi cz 1438 
AGZ XI 1106. GRZEGORZOWIC, GRZEGORZEWIC: Io hann es Gre gor ij, wl gar iter Grze gor zowi cz 
1448 £w 1092; Or tum … pe nes Tryr et Ni col ay Grze gor zewi cz or tos 1432 KsMP 345 s. 270–271. 
HAWRY £OWIC(Z): Haw ryl owi cz (gen.) Ger myn owi cz de Wil no 1445 £w 861. HNIDCZYC: Hnyd -
czicz 1420 £p I 1156. HO£OBUTOWIC(Z): Provid(us) Pa sko, knyaz Ho lob uth owidz (!) 1450 AGZ XI 
2865. IWANOWIC(Z): Miss, Zan et Olechno Iwan ouicz, fra tres de Dwyepol itycze (!) 1435 MHer II s. 
85. JAC(Z)OWIC(Z): Her Mer tin Ia czow icz 1437 £p I 2665. JAC(Z)YC: Ste phan us Yaczicz de Gosz -
new icze 1417 Czer 951. JAKOWIC: Ni col aus Ja cow icz de Woyszic ze 1405 £êcz II 1026. JA KU -
SZOWIC(Z): Pe tro Ia cuss owi cz (dat.) 1447 £w 1004. JAKUSZYC: Ia cuss ius de Ia nouice ... Iaco vemi 
y szwad czimi, yze Ia cuss ic, gdze cu pil, tu ram byel, a to ni kdy ne bilo dzel ne 1420 Sand 882. 
JANIOWIC(Z): Ipsi Onaczko Ia nyow icz (dat.) 1438 AGZ XII 345. JANULOWIC(Z): Fra tres duo vide -
licet Mar tin us cum Sta nisl ao dic ti Ja nul ovyczy 1445 Trz 79. JELENIOWIC, JELENIEWIC: Cum Ni -
col ao Ge len ouicz 1419 Koch 919; Cum Ni col ao Ge leneui cz 1419 Koch 751. JESIENIC: Tibi, Ia cus ii 
dic te Yes zeni cz de Mlod ini no 1405 (?) P³oñ s. 37. JÊDRKOWIC: Ni col aus dic tus Yadrk owi cz 1424 U 
1180. JOSYPOWIC(Z): Pe trus Ios syp owi cz (de vil la Mo nas tiri ) 1437 AGZ XIII 415. JURKOWIC(Z): 
No bil is Al lexand er de Proch nik ... po suit pe cun ias pro he red ita te Cha wlow icze … Iur kow icz om vide -
licet Pe tro, Was syl 1437 AGZ XIII 777. JUSZKOWIC(Z): Iu schko ... con tra no bil em Iu schkow ycz de 
Vyrzb lany ... Iu schkon is Bu kow ycz 1443 AGZ XIV 671. KAPLIC(Z): Iwan um et Hricz kon em Ka plic ze 
de Po horc ze 1415 Wiœl 41. KARCZEWIC: Pe trus Kar czeui cz in Go lam ino 1435 Zakr II 1063. 
KASZOWIC(Z): Test(is) … Kas sow icz 1437 £p I 2674. KASZYC: Ni col aus Ka zycz et Ka theri na, ma -
ter ip sus 1450 £p II 788. K¥KOLOWIC: Cau sa Pe tri Caw col ... Pe trus Fle kow icz ... re cog nouit, quia te -
net ur Pe tro Caw col owi cz sep tua ginta et III 1/2 gros sum 1448 £w 1098. KÊDZIORCZYC: Pro ... Al -
berto Can dzorczicz 1442 AC II 393. KÊPIC: Ni col aus Kep picz ... frater(-) ... mo nas terii in Ka mencz 
1427 Cd Sil X 333. KÊPOWIC: Ni col aum Cam pow icz, kmet on(em) 1448 In scr 882. KIE£BASIC: Pet -
rus Kel bass ycz … kmetho(-) de Wrza szowo (!) 1423 RWl kp I 1135. KIETLIC(Z): Vin cenc ius Ket hlicz 
1432 KsMP 342 s. 270. KITLEWIC: Al bert us Ki tlevicz (de Bran kowo) 1423 Czer 1513. KLE NA -
ROWIC(Z): Cle mans Nic los, fi lius Kle nar owy cz 1441 £p I 3080. KLEPA CZEWIC: Pau lus Clepacze -
vicza de Go liani 1418 Czer 1040. KLIMKOWIC: Ni col aus Clim kovicz 1419 Czer 1212. KMICIC(Z): 
No bil em Io hann em Kmiczicz de So byen 1448 AGZ XI 2524. KOCUROWIC: Ko czur owi cz 1431 Kr zy¿ 
s. 445. KOCZANOWIC(Z): Pop Co czan owi cz 1421 £p I 1307. KO£ODZIEJCZYC(Z): Ru then ici pres -
bit eri, sci lic et Iwon is Co lod zeyczicz 1432 £p I 2370. KOPYTOWIC: Ma thias Kopi thovicz (de Stanis -
lavicze) 1408 £êcz II 1522. KOSIORKOWIC: Sta nisl aus Cos sork owi cz ... ciu(is) de Cze chon ow 1432 
MkM II 518. KOŒCIC(Z): Co sczicz de Ia blon icze ... pre nom ina tus Co scz 1424 AGZ XI 18. KOZA -
RZO WIC(Z)//KOSARZOWIC(Z)//KOSZA RZO WIC(Z): Ho nes tis Pe tro et Cho dor Kos sar owy czi 
1440 AGZ XI 1273. KRACZYNOWIC: Pu eri Cra cin ouicz de Sar bye wo 1436 Zakr II 2456. KRÊCIC: 
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Paschko Kranschitz ... von Cram picz 1401 Cd Sil IV 23 s. 222. KRZENOWIC (?): Kre now icz 1421 
Kacz 3400. KRZYSZOWIC//KRZY¯OWIC: Ffran cis cus Crzy sow icz, pro fessor sanc te the olog ie et de-
can us … Cra ciuie 1418 RUJ 1895. KRZYSZYC//KRZY¯YC: Jo hann es Kri schicz 1425 Pod Wr s. 240. 
KRZYWOG£OWIC: Su per orto Gre gor ij alias Grze gors Kr ziwo gl owicz 1434 (1433) KmK 416. 
KRZYWOSZYJCZYC(Z): Paschko Krzywosschyg czicz de Mychonc zicze (!) 1448 AGZ XIV 2043. 
KUJAWCZYC: An dr eas Kuy awc zicz de Doc tor owa Wola 1421 Czer 1296. KUNIC(Z)OWIC(Z): 
Kvny czowicz wa tham an, homo alicuius alias opczi 1439 AGZ XII 548. LEKSIKO WIC//LEK SZY -
KOWIC: An dr eas an tiquus Lexi couicz de Dru skow 1416 In scr 275. LICHOCIC: In ter Sta nisl aum 
Lycho cicz de Za mbrowo et Swy athoslaum de Glam boc zecz 1447 Tym s. 168. LUBOCIC: Mi chael Lu -
boc zicz 1410 Kal 16. £OMA•DZIC: Con tra Al bert um Lo mas zdicz de Prza now icze 1401 £êcz II 2269. 
MA CIEJOWIC(Z): Sta nisl aus Ma czeyo vicz de Gosz new icze 1417 Czer 951. MAÆKOWIC: And reas 
Macz kouicz 1435 Zakr II 1660. MA£KOWIC(Z)//MALKOWIC(Z): No bil is Anna, fi lia Mal couicz 
1445 AGZ XIII 2457. MAMAJOWIC(Z): No bil is Geo rg ius et Pe trus Ma mayo wy czy de Dun kow ycze 
1448 AGZ XIII 3852, Pre sent(e) … Pe tro Ma mayow icz alias Ka ras ch de Ru schow icze 1439 AGZ VIII 
63. MANIOWIC(Z)//MANOWIC(Z): Iwan ek Ma nyo uicz Le sczins ki 1447 AGZ XI 2449. MAŒLI NO -
WIC(Z): Pe trus Za gaya Masly now icz de Co bil any 1429 AGZ XI 337. M¥DROWIC: Pe trus kmetho 
dic tus Man drow icz de Chelm 1427 Hel II 2145. MIED•WIEDZIOWIC: Pe tro et Io hanni dic tis Myed -
wyedzowiczy 1446 CdUC II 132 s. 67. MIKITOWIC(Z): Cho mic za Mi kit ouicz ... kmetho(-) de Ol -
chowc ze 1439 AGZ XI 1206. MIKLOWIC: Pe tro (dat.) dicto Mi klouicz ibid em de B¹dcouicze … ip -
sum Pe trum Mi klouicz 1438 Hel II 2752. MIKO£AJOWIC, MIKO£AJEWIC: Jo hann es Mi col ayowi cz 
(de Wil kow ye) 1425 Zakr I 1413, Ian Mi col aie uicz de Vil cowge 1437 Zakr II 2643. MIKULCZYC(Z): 
Cir ca or tum Micul czicz 1434 £p I 2478. MLECZKOWIC: Con tra Jacus sium Mlecz couicz, he red em de 
Za rn owi cza ... idem Jasz co Mlecz ko, pa ter ip sus Ja cus ii ... Ja cuss ius Mlecz couicz 1407 PNZK 1893. 
MOSZENCZYC(Z): Hricz ko Mo schenc zycz Ku kyz owsky 1441 AGZ XIV 157. MRUKOWIC: Me czek 
dic tus Mru kow icz de Swydry 1408 Czer 98. MŒCIS£AWOWIC: Mar tin us Msczisla wovicz de Gosne -
wicze 1410 Czer 208. NIDER LINOWIC(Z): Ter min us Ia cobi Ny derl yno wicz, act oris et nobil is do mine 
N. Ro schn yow ska 1435 AGZ XII 10. NIEMCOWIC: Iu rat(us) ... de Su los chowa ... An dr eas Nemczo -
wicz 1407 PNZK 2018. OLENKOWIC(Z): No bil is Pau lus dic tus Ol lenc owi cz 1443 AGZ XIII 1957. 
OSZCZERZOWIC: Iu rat(us) ... de Su los chowa ... Al bert us Oszcze rzow icz 1407 PNZK 2018. PABI -
JANOWIC: Mi chael Pa bian owi cz de Gosz nye wicze 1424 Czer 1752. PACH LERZEWIC: Ja nuss ius 
Gor ski, Pa chler zewi cz 1406 RWl kp I 603. PAKO SZOWIC(Z)//PÊKOSZOWIC(Z): Ni col aus Paco -
szowicz 1425 AGZ XI 159. PATOCZYC: Pa toc zicz de civi tate (Brze ziny) 1440 AC II 377. 
PAWLIKOWIC: Ja cub Paw lik owi cz 1412 Kacz 2344. PIECHNOWIC(Z): Jo hann es Pech now icz dic -
tus civis Czir nens is 1425 Czer 1955. PIE CHOWIC(Z): Cum kmeth on(e) ... Pe chow icz 1450 AGZ XIII 
4231. PIECZY GRO CHO WIC: Pe trass ium Pe czigrr och owicz ... iu rat(um) (de Chan cin) 1408 PNZK 
2153. PIESZKOWIC: Pesz cow icz, mo lend ina tor, sca bin(us) de Ol szen ica 1407 PNZK 1944. 
PIETROWIC: Ni col aus de Chle wo Pe trovicz 1412 Kal 303. POCZPULIC: Ma thias Latha nouicz … 
ven did it or tum, ia cent em iu xta Bo gat hko nis bra seum et or tum Pod spul icz 1447 £w 999. PRY -
MUS(Z)OWIC(Z), PRYMUSZEWIC(Z): Io hann es Pri mus ovicz de Ia skm<a>ni cze 1437 AGZ XIII 
156, No bil is Io hann es Pri mus evicz 1444 AGZ XIII 1341. PRZED BOROWIC: Jo hann es Przed bor ouicz 
1423 Koch 3471. PRZYBOJEWIC: Ia cus ch Pr zib oie uicz de Lam pice 1436 Zakr II 1827. PUSTOLIC: 
Sta nisl aus Ma loc ha te net ur dare sexa gen am gros sos ... do mino Derslao, fi lio Pu stol icz 1432 £NW 146. 
RAD£OWIC: Ad alb ertus Ra dlow icz 1450 £w 1308. RACHO£OWIC(Z): In Hruz dowo … duos homi -
nes tri but ari os, qu orum no mina sunt: pri mus Bre steny (!), se cund us Ra chol ovicz 1443 Wln 175 s. 200. 
RAKWIC: Ra kwicz ... ca non ic(us) (Po znan iensis) 1437 AC I 212. RESZOWIC(Z): Se nior is Rescho -
wicz 1436 Sejm 177. RÊ BOCIC: Ni col aus Ra boc zycz ... kmetho(-) in Co mor owo Gnez nens is dio ces is 
1414 KW V 229. RÊKOWIC: Bar thol ome us Ren kow icz de Fal kinb erg 1416 AS I s. 38. RO BOT -
NIKOWIC: An dr eas Ro botn iko wicz 1444 MPH V s. 998. ROCHLIC(Z): Platea in posti co ple bani et re-
tro ma cella … Ro chlicz me wrer 1414 PdLw II s. 5. ROJOWIC(Z): Cum kmeth oni bus Yakel, Lech, 
Mysch , Sta sek, Brud ni, Royo wic zi 1450 AGZ XIII 4231. ROMKOWIC(Z): Ste pan Rom kow ycz 1446 
AGZ XIV 1843. RUSIN KOWIC: Ni col aus Ru sinc ouicz 1427 Zakr I 2822. RU SO WIC(Z)//RU -

 
 

 

  

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

  

 

88 Zofia Kowalik-Kaleta 

http://rcin.org.pl



SZOWIC(Z): Do min um Ia cob um Ru szow icz 1443 £p I 3211. RYCHLIC(Z): Ri chlicz ... racione homi -
cidii vo cat(us) ad iu dic ium 1426 £p I 1741. SAMBOROWIC(Z): (Te stis) Sam bor owi cz 1422 RWl kp III 
post 940. SASINOWIC: Provid(us) Bal taz ar Sa szyn owi cz 1446 ARP I 307. SÊDZIC(Z): No bili Ni col ao 
(dat.) Sen dzycz, fi lop iu dic is de Po biedna 1436 AGZ XI 793. SÊDZI WUJEWIC: In ter Bvyny et in ter 
Lysa, Chan sa, Kansa, Szy roka pro ca pite San dzyw yev icz Mar tino Plo sky, quia iam an nus expir avit 1450 
ZHer 71. SIEDELNIKOWIC(Z): Schedel nicowicz re sig nauit agrum alias ob schar vxo ri Po schon is de 
Pe cul icz 1437 £p I 2672. SIEMIONOWIC(Z): Apud ho min es dictos Szy emyo no vyczy XVI in. (1437) 
Wln 152 s. 170. SIENIC(Z): Pro cur ator kmeth onis Ze nycz de Bel szow 1448 AGZ XII 1959. 
SIKORZYC: Ma thiam Szy kor zycza Wlo stovic za qui se det cir ca Bra nys ko 1449 ZHer 65. SIÑKO -
WIC(Z): Pa sko, kny az Ho lob ud de Od rzec howa, de bet sta tue re duos kmeth ones Zin kouicz de Odrze -
chow 1450 AGZ XI 2864. S£AWOSZOWIC: Ni col ao Pru szin alias Slau oschouicz, he redi de Ge zew -
i2cze 1427 MkM I 558. SMOLNIEWIC(Z): Ego, Olyechno Sv dym onth ovicz ... dono ... du od ecim ho -
min es co gnom ine Smol nye viczi et Chlep kovic zy, qu orum de cem qui mo rant ur in di strictu Osthross zicze 
(1448) Wln 191 s. 215. STACHNIC: Ho nest(us) … Io hann es Stach nicz … ciu(is) de Ka zim iria 1423 
Kkk 613. STANIS£AWOWIC: Ma thias Sta nislaw owi cz ... de Grzybowo Vy thowo 1440 AC II 374. 
STANKOWIC(Z): Jan Stan kow icz Gnil ka, sar tor 1428 Kacz 4089. STARZYC: Pe trus Star szicz, ciu is 
Cra couiens is 1447 In scr 869. STOGNIEWOWIC: No bil is Io hann es Rze szows ki alias Sto gnye wo widz 
(!) 1447 AGZ XIII 3504. SZCZEPKOWIC(Z): Ma schko Sczep kouicz ... kmetho(-) 1444 AGZ XIII 
2235. SZRAMOWIC(Z): Kmeth on(em) in Strel cze vi del icet Sra movicz 1437 AGZ XIII 325. 
S(Z)TOG(I)ERZOWIC: Jo hann es Sto ger zowi cz, sar tor de Pa czan ow 1430 Kacz 4314. SZYMA -
NOWIC: Cum Ma thia Sy man owi cz, opid ano de Lom za 1429 £w 109. SZYN DLAROWIC(Z): Con tra 
Clo sch Schin dlar owi cz 1450 £p II 737. ŒWIÊTOMIROWIC: Ja cob us Szwo/ tho mir owi cz 1412 PHist 
XXXVII 44 s. 387. TERESZKOWIC(Z): Pro par te Te res chcowi cz ... Te res chco 1421 £p I 1307. 
T£USTOWIC: Cau sa Ma thie T³usto ... prouido Ma thie Tlu stouicz 1448 £w 1070. TOMKOWIC: Nobi -
lis Jo hann es dic tus San dek Thom kouicz de Go zdz elin heres 1438 ZbM³p II 526. TWORKOWIC(Z): 
Twor cow icz de Chmyelewo 1436 Zakr II 2294. TYSZKOWIC(Z): Ti schkow icz 1435 £p I 2539. 
URBANOWIC: Pe trus de Szdza ry Vr ban owi cz 1416 P³oñ 2597. WALDOWIC: Cau sa Ni col ai Lub -
cowszky cum Wald ... cum ... Gre gor io Wal douicz 1445 £w 897. WARDÊ¯YC: An dr eas Wardo/ szycz 
de Vneow 1426 Kacz 3845. WASYLOWIC(Z): Iwan um Was sill ouicz de Brzie stie 1445 £w 876. 
WAWRZKOWIC : Jan Warvz kow icz (!) 1405 Kacz 1738. WÊGRZYNOWIC: Al bert um Wangrzyno -
wicz (de Ru thky) 1434 ZHer 10. WIÊCHOWIC(Z): Sta nisl aus Wan chow icz, kmetho(-) de Szirz nic ze 
1426 AC II 208. WITCZYC: Sta nisl aus Vit czicz, ad voc atus de Ostrol¹nka 1434 Zakr II 269. WIT -
KOWIC: An dr eas Vi thk ouicz 1411 RWl kp II 325. W£ODZIMIROWIC: Ni col aus Wlo dzym iro wycz de 
Chwa lic owi ce 1419 RWl kp II 612. WRO NOWIC(Z): Wro now icz re sig navit 1422 £p I 1422. 
WYSZKOWIC(Z)//WISZ KOWIC(Z): An dree, Io hanni, Tho ma (!), Ni col aus (!) et Ma thie, fra trib us 
ger man is dicto rum Wy szkouicze, he red ibus in Pan thil eou icze 1436 AGZ XIII 39; Io hann es, An dr eas … 
Tho mas et Ma thias, fra tres ger mani Wi skouiczy 1436 AGZ XIII 148. ZAŒCIENIEWIC: Sti bor ius, Wlo -
dek, Ni col aus, Ma czey et Sta nisl aus Za sczen yew iczi de So col owo 1433 MkM II 472. ZDZIECHOWIC: 
Cum Io hanne Zdyech ... Io hann es Zdy ec houicz 1446 £w 946. ZIÊBIC//ZÊBIC: Apud fra tres ger man os 
vi del icet Za mbic zy Al bert um, Ste phan um, Pau lum (de vil la Chme low) ... pre dicti fra tres Za mbic zy 
(1437) ZbM³p II 509. ¯ELAZOWIC(Z): Co ram no bis … Sta nisl ao Ze laz owy cz 1440 Trz 48. ¯EL -
KOWIC: (Te stis) Jo hann es Szel kow icz Chwal kows ki 1418 RWl kp III 655a. 

Za pisy Ÿród³owe (wy bór) – 2 p XV w. 

ABRAMKOWIC: Zdzys³awyc ze ... cu ius ha ere(s) ... Ni col aus Abramk owi cz, no bil(is) 1470–1480 D³Ben 
II s. 168. ADAMOWIC: Py otr Ada mow itcz, pan grac zer 1474 Kacz 7504. AGNISZOWIC: Bona ... Pau li et 
Ni col ai Agnys chowi cz de Ob ramp 1497 Matr II 785. AMBRO¯YC: La bor iosus Sta nisl aus de Na szwthow 
dic tus Am bros zycz … se cund us te stis Jo hann es Am bros zycz de Na szwthow 1468 UPrak 153. AND -
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RASZKOWIC: Mar tin um An dras kowy cz 1485 U 525. ANDRUSZKOWIC(Z): No bil is Ste fan us Andrusz -
kowicz Ja tolg owi cz alias Ra dziwi³³ (!) in Uszak owo (1491) Wln 370. ANDRZYCHOWIC: Con tra labo -
riosos Sta nisl aum, Pau lum, fra tres dictos An drz ich owic zi ... kmethones et sanc tua rios ... ecc les ie Cra -
coviens is 1468 UAC 147. ANDR(Z)YSZEWIC(Z): Jo hann es An drys chewy cz alias Pu delko de Vil na … 
(pre lat us aut ca non icus) ecc les ie ca thed ralis Vil nens is (1486) Wln 348. BAKA£ARZOWIC: An dr eae Bac -
cal arz owycz ... civ(i) oppi di Srzo da 1493 Matr II 144. BA£ABANOWIC(Z): Iw aschko et Olechno Bala -
banowiczy de Stra thyn 1469 Jab³ s. 5. BARTOSZOWIC(Z): No bil em Stecz ko Bar thos chowi cz de Strzeczi -
cze 1484 ACL I 951. B¥CZKOWIC: Pe trus Bacz kow ycz de Sczu ky 1497 Bar 110. BE£CZYC: Pe trus, fi -
lius Be³czyc (de Szko ros che) ... de ar mis Ju nos ye 1483 ZHer 607. BE£TOWIC(Z): Iwan et Mich no Bel -
thow icz owye de Lu byn ye 1452 AGZ XIV 2617. BIA£OPTAKOWIC: Provi dum Gre gor ium Byalaptha -
cowycz (!) ... providus Gre gor ius By alopt oko wycz (!) 1470 UPrak 159. BIELIC: Bona … Ber nardi Bie licz 
… de Boyanovo in di strictu Plo censi 1497 Matr II 909. BIE£OSZEWIC(Z): Su per no bil es he red es de Czya -
novicze ... Choy thko By eloss chevicz ... Sy emyon By ell ossc hevicz 1464 AGZ XV 3281. BIENIESZOWIC, 
BIENIESZEWIC: Gothar di, An dr eae, Derslai, Lau rent ii, Ni col ai By enye schewi czy 1497 Matr II 816. 
B£A¯YKOWIC: Le gac io Mar tini Bla szyc owy cz 1477 £NW 841. BOBRZY KO WIC(Z): Cho dor Bobrzy -
kovycz, vi cea dvoca tus de Oslava 1467 AGZ XVI 403. BOGAT KOWIC: Con cessit do min us Pau lus quin -
que sexa gen enas Bo gat hko vycz 1459 £NW 485. BREWCZYC: Al berto Brew czicz (dat.) de Su china 1457 
UPrak 131. BUKLOWIC: La bor iosus Kaszper Bu klovycz ... Casproni Bu kloni 1481 U 2608. BUR -
DZIC(Z): Iwan Bur dzycz de Bran cze 1473 AGZ XV 1262. BYCZEWIC(Z): Szy dor By czew icz (kmetho 
no bil is Ma skon is de Tu stan owi cze) 1469 AGZ XVII 32. BYKOWIC(Z): In do mum no bil is Mi chae lis By -
kouicz de Dros dowo 1470 ZHer 323. BYLICZYC: Pe trus By lyc zycz de Za thori 1478 AC III 125. 
CHLEBURADOWIC: Con tra con sul(em) ciu tat is Skar bim iri ensis ... Jo hann em Chle bur ado vicz 1470 Hel 
II 4025. CHMIELIC: Sta nisl aus Vo dyns ki pre pos uit su per Po gor zelsk ye Ni col aum, Sta nisl aum Chmy elycz 
et fi lium si gis mu ndi 1494 Semk 320. CHMIELOWIC, CHMIELEWIC: Ex par te Jo ann is Chmy elow icz de 
Szdzylouicze 1452 UPrak 53. CHRO Œ CIELOWIC: Ni col aus Chro scziel owi cz 1498 Kacz 8915. 
CHWA£OWIC, FALOWIC: Sta nisl aus Chwa louicz de Cle pars 1451 Kacz 5973. CIEL¥TKOWIC: Woy -
tek Cze lontk owi cz de Mi chal ow 1481 Kacz 7958. CIEŒLIC(Z): Ad in stanc iam provi di Io hann is dic ti Czes -
lycz sar tor is, civis Wla dysl aviensis 1497 AC III 600. CIOSKOWIC: Ni col aus Czo skow icz, pisca tor 1498 
Kacz 8925. CZARNOCIC: Czar noc zycz (kmetho in vil la Chyz ne) 1497 AGZ XVI 2388. CZEPOWIC(Z): 
Ho min es (acc.) ... Cze pow iczy ... in Ho rod zisc ze mo rant es (1494) Wln 418. CZOPKOWIC(Z): Ra dek 
Czopko wycz 1486 Trz 361. CZUDNIKOWIC(Z): Cum ... iu rat(o) ... Kly mek Czvd nyk ovyc 1480 Trz 330. 
CZY¯OWIC(Z): Pre sent(e) ... ge ner os(o) ... do mino Iw asko Czy szow icz (1461) Wln 240. DA NI£O -
WIC(Z): Pre sent(e) ... Da nil ovycz Zo ravyns ky 1492 ACL II 782. D£UGO SZO WIC(Z): Cum ... sca bin(o) 
vi del icet ... Pau lus alias Dlwgo zow ycz 1458 Trz 153. DOBCZYC: Fi dei ussi(t) ... Dob czicz 1471 Kacz 
7302. DOBKOWIC(Z): Fa mos us Pe trus Dob kouicz, ciu is Cra couiens is ... Pe trus Do bek, ciu is Cra couiens is 
1466 Hel II 3858. DOMINIKOWIC: Bona … Do min iko wicz no bil(is) 1497 Matr II 834. DUNA JO -
WIC(Z): Kmeth ones in vil la Dluga ... Pe trum Schym kouicz ... Dv nayo vycz ... Stachan 1479 AGZ XVI 
3193. FREDROWIC(Z): No bil is Io hann es F<r>edrou icz Kul czis ki 1471 AGZ XVII 521. FUKOWIC(Z): 
Ad in stanc iam labo riosi Mar ci Fu kow icz 1482 ACL I 169. G¥SZCZYC//GÊŒCIC: La bor ios(us) ... Schy -
mek Gans czicz … kmetho(-) de Zyraw ycza 1485 AGZ XVII 1998. GÊBALIC: Bona ... Ka theri nae et filia -
rum olim Ste phani Ga bal icz in Ca mien ie 1498 Matr II 1195. GÊBIC: Io hann is Gam bicz 1497 Matr II 902. 
G£OWIC: Pe trum Hers alias Glo wicz XVI (1461) MPH III s. 797. GO•DZIOWIC: Bona Pe tri Gosz -
dzowicz ... de Boia novo 1497 Matr II 909. HANNUSZYC(Z): Han nvsschycz ... fa moso Han nvsschycz, civi 
Cra cow yen si ... mer cat ori 1472 AGZ XV 1092. HANNUSZOWIC(Z): Sta nisl aus Han nus owi cz 1462 Kacz 
6688. HAWRY£OWIC(Z): Kme thones: Ko non, Py etr, duo fra tres dic ti Haw ril owy czy 1500 AGZ XVIII 
2855. HORSZO WIC(Z): No bil is Pe trum Hor schow icz de Chlop czicze 1465 AGZ XIII 5813. HRYNIC(Z): 
Pro ho min(e) Hri nycz ... de Do brcze 1454 AGZ XIV 3129. IGNATOWIC(Z): Nos Aleks ander … dux Li -
twanie in … villa Cro szyno … ascrib imus … ple bano … ter ras cum ho min ibus sive kme to nibus … cogno -
mi ne … Pu charc zowi czi et Ignat howi czi (1498) Wln 451 s. 528. INO CHO WIC: An dree Ra dzan owsky de 
Ni schczic ze bona ... Ni col ai Inoc hovicz Tha bor ... in di scrictu Biel scensi ... data sunt 1497 Matr II 1025. 
IWANOWIC(Z): Ho min em pro fug um Fe dor Iva novyc za … de vil la Ma kown yow 1499 AGZ XVIII 2759. 
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JAC(Z)OWIC(Z): An dr eas Ia czow icz, kmetho de Va leva 1466 AGZ XIII 6367. JAC(Z)YC: Ni col aus Ia -
czicz (de Ostrow) 1461 War 77. JADWI¯YC: Na tem pravye sze dal … Ma czey Ia dui szycz 1463 RWF XXII 
s. 382. JA KO WIC(Z): Present(e) Flo riano Ni col ao Ia kouicz 1461 AGZ XI, MCCXXI. JAKUBKOWIC: 
Ma tis Re czow icz ... fi dei ussit Ja cubk owi cz 1474 Kacz 4495. JANISZOWIC, JANISZEWIC: Ia nys chewi cz 
tu tor ... Mar tin us Ia nis ch Bon kow icz, ta nquam tu tor le gitt imus et pa truus Ia nek et Cri stine, pu eror um olim 
Ni col ai Ia nys chowi cz, fra tris sui ger mani 1459 ARP I 803. JA NO WIC(Z): Pau lo Brze sczky bona … Al -
berti, Sta nisl ai Ja novic zy in di strictu Plo censi data sunt 1497 Matr II 980. JARKUSZEWIC: Gre gor ius Iar -
kus chewy cz, mi nis teri alis de Ca myenyecz 1497 Bob 245. JURKOWIC(Z): He red ita tem dictam Male -
schewo cum di strict ibus seu homi nibus … Jur kow iczi dic tis 1471 Wln 271 s. 315. JURYJOWIC(Z): Pre -
sent(e) ... Jur giovicz Za brzez insky 1490 CEp I/2 252 s. 298. K¥KOLOWIC(Z): La bor iosus … Au gus tinus 
Cancolo wycz, kmetho(-) de Zyraw ycza 1485 AGZ XVII 1998. KÊPNIC: Do mini Jo hann is Kemp nitcz 
1464 Szr s. 278. KIE£BASIC: Ho nes tam Agneth am de Ko wal ye, con sort em la bor iosi Ni col ai Kyelba -
sszycz de ibid em su tor is 1488 UPrak 214. KLIMKOWIC(Z): Provi do Io hanni Clim kovycz, opid ano de Ru -
bye schow 1487 ACL I 2009. KLUS(Z)YC//K£US(Z)YC: Bona ... Io hann is Clu zicz alias Rzep czicz de 
Pucz kovic ze 1498 Matr II 1143. K£ACZKOWIC: Fra trib us … Tho me et Sta nisl ao dic tis Klacz kovyc zy de 
Mykol ayov ycze 1486 U 528. KOBY£KOWIC: Co bylk ouicz alias Drzeu icza (acc.) de Czay ki 1451 ZHer 
73. KOCIELNIKOWIC: La bor iosus An dr eas Co czeln yko vicz de Nadar zino 1492 AC II 1886. KOKO SZ -
CZYC: Pe trus de Mycha lovo te stes pro dux it con tra Pe trum de ibid em Co kos czyczv … Pe trus Kokosch -
czycz 1457 In scr 1623. KOKOSZKOWIC(Z): Vir Io hann es dic tus fi lius Co koszka ... ipse dic tus Jo hann es 
Co koszc ovycz 1466 Trz 218. KORCZAKOWIC: Sta nisl aus Tu rag alias Kor czak owi cz de Srzem 1488 
Kacz 8410. KOTWIC: Jo hann em Sy dln yczsky Cothwycz ... no bil es do min os Cothwy cze 1500 Ko Zap 61. 
KOZUBOWIC: Ma thias et Ni col aus dic ti Ko zwb owi czy de Nowa Gora, fra tres ger mani 1451 CdUC II 166 
s. 130. KRAJOWIC(Z): Cum kmeth on(e) ... Kray ow ycz 1464 AGZ XIII 5385. KRAMA RZO WIC(Z), 
KRAMARZEWIC: Mi chael Ha nus Kra mar zowy cz, an tiqu(us) con sul(-) civi tat is Pre misl iensis 1471 AGZ 
VI 99, Cum Sta nisl ao Cra mar zyeu icz 1453 UPrak 70. KRAW COWIC(Z): Una cum ... sca bin(o) vi del icet 
... Sta nisl aus alias Craw czow ycz 1458 Trz 153. KROLOWIC(Z): Kmeth on(em) in No wothan yecz ... Cro -
lovicz 1477 AGZ XVI 1222. KRZYWIC(Z): Kmetho(-) in vil la No wo sch<e>dl cze … Krzy wycz 1487 AGZ 
XVI 1835. KUBIC: Dem vor sicht igen man ne Mer ten Cu bitcz czu Tschech nitcz 1500 Cd Sil IV 36 s. 164. 
KUNOWIC(Z): Pre sent(e) … Ku now icz 1459 Sng I 53. KWIATKOWIC(Z): Cum ... scabin is vi del icet istis 
... An dr eas Kvy atk ovycz, Sta nisl aus Szczyr bak 1487 U 539. LASKOWIC(Z)//LASZKOWIC(Z): La skovicz 
(kmetho in vil la Dlug ye) 1470 AGZ XVI 729. LENAR TOWIC(Z): Civ(i) Dro hob ici ens(i) ... Lyenar-
thovycz Iacz ko 1478 AGZ XVII 1503. LIS TOWIC(Z)//£YSTOWIC(Z): Nos Aleks ander ... dux Li tua niae 
… ecc les iae in Slo nim (!) recto rique … da mus … ho min es … Li stow icy (1493) Wln 401 s. 462. £AZA -
R(Z)O WIC(Z): Cau sa Pe tri La zar owi cz ... providus do min us Pe trus La zar ij 1451 £w 1342. £AZA -
RZYC//£AZARZYK: Pre sent(e) ... di scret(o) do min(o) ... Sta nisl ao La zar ic de Cra couia 1496 ARec 1791. 
MAKAROWIC(Z): Kmetho ... Ma kar owy cz 1475 AGZ XV 1414. MAKOWIC(Z): Cum ... ho min(e) … 
Ma kovycz … ter ras Ge droythy in col(it) 1489 Wln 363. MALCZEWIC: Cum la bor ios(o) ... Mar tino Mal -
czevicz ... oppidan(o) de Staw 1459 AC II 1896. MAL CZYC(Z): Kmeth on(em) … Fy edor Mal czycz … in 
vil la An tiqua Mro chow 1469 AGZ XVI 603. MA LE WIC(Z): Pre sent(e) ... Jo hanne Ma levycz 1491 Wln 
369 s. 433. MA£AN CZYC(Z): Kmetho(-) … Ia kov Ma lanc zycz 1500 AGZ XVIII 2863. MARGO -
RZÊCIC: An dr eas Mar gor zancz ycz 1496 U 89. MARSZA£KOWIC: Brze zye ... cu ius pro priet as per tin et 
ad Sta nisl aum et Jo hann em ger man os Mar salk owi cze vo cat os de domo Zado ra ... Dam browa, vil la ... cu ius 
pro priet as ad Sta nisl aum et Jo hann em Mar salk owi czi per tin et 1470–1480 D³Ben II s. 180. MARZY -
SZEWIC: Bona ... Al berti Mar zis chevicz ... de Kan thky in di stricti Si lirz iensi 1497 Matr II 995. MAT -
WIEJOWIC(Z): No bil es Io hann es, Ca sper et An dr eas Ma thwye yowi cze de Syedlys ka 1473 AGZ XVIII 
445. MICHAJ£OWIC(Z): Co ram An dr ea et fra tre Ny ekrasz Mi chayl ovyczy, fra trib us ger man is (1483) Wln 
337. MICHALEWIC(Z): Ecc les ie par roc hiali in Me recz ... ho min(em) seu kmet on(em) ... Ju schko Micha -
levycz 1500 Wln 470 s. 555. MICHALIKOWIC: Pe trus Mi chal jko wicz ... pater suus Mi chal yk 1487 Gol 
970. MIKO£AJKOWIC: Pau lus Mi kol ayko wycz de Swa nowa 1477 U 6055. MI£KOWIC(Z): Pre sent(e) ... 
do mino Jacz ko Myl cow ycz et Jo hanne, fratre eius 1460 Wln 233. MIRO S£AWOWIC: Aw dan um f<ilium> 
Ni col ai My roslaw owy cz de Ku rzantky 1463 ZHer 228. MISTRZOWIC(Z), MISTRZEWIC(Z): Ma thias 
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My strzow ycz, opid an(us) de Zu dac zow 1485 ACL I 1048, Pre sent(e) ... Ma thia Mi strzevicz 1484 ACL I 
814. MOSZYC(Z): Da mus ... (ecc les iae et recto ri in Le bied ziow) duos fa mul os ... Mo szycy cum uxore et 
pu eris et alium dic tum Czar tek (1476) Wln 298. MYD£OWIC: Jan Mydlo wicz de Bra necz, braxa tor ce -
revis ie 1484 Kacz 8161. NABOKOWIC(Z): In ... Wo œpa (!) ... tributa rius La nye cz Na bok owi cz (1478) Wln 
307 s. 362. NABRZUCHOWIC: Sta nisl aus Na brzuc howi cz de Wyeliczka, sar tor 1477 Kacz 7731. 
NAGWAZDANOWIC(Z): Io hann es Na gwazd ano wycz alias Iuch no con tra Ka theri na Go log orska. Ter -
min os in ter no bil em Io hann em, fi lium Na gwasdan act orem et ge ner osam Ka theri nam Go log orska 1472 
AGZ XV 961. NAMACA£OWIC(Z): An dr eas Na mac zalo vycz de Bo brka 1495 ACL II 1456. NIE MIE -
RZYC: Bona ... Ma thiae, Io hann is Ny emye ryczy ... de Lepky 1497 Matr II 886. NOC NIOWIC, NOC -
NIEWIC: Pe trus, Sta nisl ai fi lius, Nocz nye wy cz 1459 £NW 499, Aput Sta nisl aum Nocz now ycz 1489 U 548. 
OLECHNOWIC(Z): Pan Mar tin Olechn owi cz 1470 Wln 265 s. 307. OR£OWIC: Sta nisl aus Orlo wicz, fi -
gul us 1458 Kacz 6404. OWOCOWIC: Con tra Sta nisl aum Ovo czovicz (de Stro za) ... con tes taci one Sta nisl ai 
Ovo czovicz (de Stro za) 1458 UPrak 132. PAC(Z)EWIC(Z), PAC(Z)OWIC(Z): Da tum Vil ne ... Pre sent(e) 
... Geo rg io Pa czew icz, No wog rode nsi ... ca pit ane(o) 1492 Wln 388a s. 762, Pra esent(e) … Geo rg io Pa -
czow ycz, ca pit aneo Po loc zensi 1499 UPL 71 s. 120. PATRZEWIC: Yako Mycol ay alias Myczek de Nos sy 
za bil my Sta nisl aum Pa trzevyc za, kmyec za mego gwal tem 1483 Warsz 1549. PIECHNIC: Gre gor ius 
Pyech nicz … re cog novit se ven did isse suam do mum una cum arca provi do Ma thie Sczybal¹ (!) 1464 £NW 
643. PIECHNOWIC: Bar tos ch Py echn owi cz 1466 Kacz 6965. PIECHOWIC(Z): La bor iosus Pe trus Pye -
cho wicz de Pra cowc ze 1469 AGZ XVII 16. PIEKARZEWIC(Z): Sag ita ri(us) ... Mar tin us Py ekar zewy cz 
1471 Gp s. 214. PIOTRACHOWIC: No bil em Ni col aum Py ot rach owycz de Byalob rzeg 1493 ZHer 723. 
PIOTROWIC(Z): Ni col aus Py ot rowi cz, sca bin(us) Novae Vil lae ante Cra coviam 1457 CdUC II 188 s. 184. 
PIPNOWIC: De Jo hanne Ny emye cz alias Pip now icz 1466 ARP I 322. PISKORZOWIC(Z): Lau renc io 
Piss korzvycz (dat.) de Pel la 1467 AGZ XVI 3221. PRÊDOCIC(Z): Pre sent(e) ma gnif ic(o), gener os(o) et 
no bil(i) do min(o) ... Io hanne Pro/ do czycz 1453 AGZ XII 2566. PRZYBKOWIC: Sta nisl aus Pr zibk ovicz 
1476 Kacz 7678. PYCHOWIC: Jan Pi chow icz de Skor nowa (!) 1498 Kacz 8664. RECIBOROWIC: Nico -
laus Re czyb oro wycz 1486 ZHer 657. RAC(S)£AWOWIC: Kmetho(-) ... in Dam bowa Gora … Sta nisl aus 
Raczla wow ycz 1473 AC II 902. RAFA£OWIC(Z): Pan Wenslawú Ra fal owi cz 1470 Wln 265. RO MA -
NOWIC(Z): Ego, il lus tris Sy enko Ro man owi cz cum Bog dana, co niuge sua … fun dare or din avimus al tare in 
ecc les ia no stra Swyr (1472) Wln 278. RYCZKOWIC: Ia cob us Ry czek de Byadol iny ... predict us Ia cob us 
Rycz kow ycz 1489 U 549. RYMA RZOWIC(Z): Ni col aus Ry mar zowy cz ... provi di Ni col ai, civis de Thysz -
myenycza, fi lii Ma thie Rymarz (gen.) de ... Thysz myenycza 1498 AGZ XV 2601. SALOMONOWIC: Im -
bramo et Pe tro Sa lom ono wic zom, civi bus Cra coviens ibus et he red ibus de Ogrod zeny ecz, fra trib us germa -
nis 1474 Matr I 1132. SÊDKOWIC(Z): Bona ter res tria no bil ium … Pau li, Ia cobi Sand kovyc zy ... de Lepky 
… in Su lirz iensi di strict(u) 1497 Matr II 886. SÊDZIWU JO WIC(Z): Stan ko So/ dy wug iowi cz, ko nig lich er 
gna din obers te mar sc halk und he wptm ann czu Gar thin 1474 CEp III 188. SIDLIC//SZYDLIC: Pre sent(e) 
… Bern hard ino Schi dlicz, ecc les ie ma jor is Wra tis la vie vi car io 1495 GUS 204. SID£O WIC//SZY D£O -
WIC: Sta nisl aus Szi tlow icz de Lo bz ow, cul tell ifa ber 1485 Kacz 8217. SIE STRZAN KOWIC: Bona Ni col ai 
et Mi chae lis ger man orum Szy estrzank ovyczy ... in Brzo stovo ... in di strictu Vi snensi 1497 Matr II 1016. 
SOKO£OWIC: Cum oppi dan(o) de Oppa thow … Ma thia So kol owi cz 1452 Semk 132. STACHOWIC(Z), 
STACHIEWIC(Z): Sta chouicz, fa mil iaris (no bil is De met rii de Bo lan ouicze) 1462 AGZ XIII 4830, Antho -
nius Sta chew icz de Ca mencz 1466 AS I s. 185. STANI¥TKOWIC: Sta ny¹th kow ycz (kmetho de Czer -
wonka) 1496 On I s. 69. STASZ KOWIC: Bona … Ni col ai, Sta nisl ai, An dr eae, ger man orum Sta schkovic zy 
… de Cova lye 1497 Matr II 1008. SZROPOWIC(Z): Fa moso Sta no Szro pow ycz de Le opoli 1453 AGZ XII 
2551. SZUBIC: Co ram no bis ... Sta nisl ao Szwbycz, Io hanne Bo rysz 1455 Trz 141. SZY MANOWIC: 
Kmetho(-) vil le (Cze kan ow) … Szy man ovycz 1498 IP³oc s. 157. SZYM KO WIC(Z): Kmeth on(em) in vil la 
Dluga … Pe trum Szym kovicz 1479 AGZ XVI 1393. ŒWIÊTOSZOWIC: Cum … Pe tro Swy ant osz owicz … 
de Stro za 1455 UPrak 115. TATU MI ROWIC(Z): No bili (dat.) Geo rg io Tha tum iro vicz de Ba lic ze 1453 
AGZ XII 2564. T£UKOWIC: Ma teria Al berti Tlu kow ycz … Re licta Eliz abe th … re sig navit edif ici um … 
la bor ioso Al berto dicto Tlu kovycz 1483 £NW 968. TOMCZYC: Apud no bil es Tom czic zi 1468 Hel II 3940. 
TOMIC: Su per ca strum Gny eff … do mini Tho mitcz 1495 Kd Tor 155. TOMKOWIC(Z): Apud Ma thiam 
Tom kow icz 1454 UPrak 82. TOMOWIC: Ja cob us Tho movicz de Ban thcouicze 1476 Hel II 4175. TWA -
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ROGOWICZ: Cau sa ho nes te do mine Do rothee olim re licte do mini Ma thie Twa rog cum fi lio, priu igno suo 
Al bert ho … prouidus do min us Al bert us Twa rog owi cz 1451 £w 1356. TYSZKOWIC: Sta nisl aus Thyss ek, 
car nif ex, ciu is … Sta nisl aus, fi gul us Thy skow ycz et Ni col aus, fra ter suus ger man us 1496 BS¹d s. 685. 
WASYLOWIC(Z): Cum kmeth one … Hrycz Va szyl yov ycz 1482 AGZ XVIII 1600. WATOWIC(Z): 
Kmetho(-) de Ba that hycze … Wa thow ycz 1498 AGZ XV 2593. WDO WIC(Z): Kmetho(-) vil le (Czeka-
now) ... Wdovycz 1489 IP³oc s. 157. WILCZYC: Pre sent ibus ibi ge ner osis no bil ibu sque ... Pe tro Go lab ek 
… Jo hanne Vil czyc 1467 AGZ XV, CLXIX. WILKOWIC(Z): Kmeth on(em) … Io hann em Vyl kovicz 1476 
AGZ XVI 1172. WLA Z£O WIC: Sta nisl aus Wlaslo wycz in scrips it sibi me dium octawm gros sos … apud 
Ni col aum Mo stows ky 1459 £NW 497. W£ODKOWIC(Z): Cum ge ner oso Sta nisl ao Ia ryc zowsky Wlod -
kowicz 1488 AGZ XIX 1138. WOJCIECHOWIC: Sca bin(o) (in Marsz kyn ycze) … Sta nisl ao Woyczye -
chovycz 1482 U 523. WOJS£AWOWIC: No bili Jo hanni alias Woysla wow icz de Ma iori Go liani 1471 Pw 
59. WOJTKOWIC(Z): Sta nisl aus Woy thk owy cz By aly de su burb io 1484 ACL I 815. WOJTOSZOWIC(Z): 
Ivan Voy tos chovicz 1456 AGZ XIX 2733. WRO NIC: Con tra no bil em Mar tin um Wro nicz de Gosz nye vicze 
1471 War 96. WY SZOWIC(Z)//WISZOWIC(Z): Pra esent(e) no bil(i) vir(o) ... Mi chae le Wy schow ycz 1496 
Wln 441 s. 515. WYSZYC(Z)//WISZYC(Z): (Te stis) Fy eth ko Wi zicz de Byelin 1457 AGZ XV 112. ZA -
MÊTOWIC: In vil lis Da nys chewo, duos la neos po sses iona tos cum Pe tro et Al berto Za ment hovicz et An -
drea kmeth oni bus, ter cium vero laneum in Po lic ze 1482 AC II 653. ZBYGNIEWIC, ZBYGNIOWIC: Cum 
iu rat(o) … Sta nisl ao Sby gnye wy cz 1480 Trz 331, Cum … iu rat(o) vi del icet … Sta nisl aus Sbig nyowi cz 1479 
Trz 319. ZBYLUTOWIC: Co ram ho mine fi ded ign(o) ... de Psa ry … Al berto alias Zbilut ouicz 1485 Wozn 
10. ZDA NO WIC//¯DANOWIC: Do min us Pau lus, ple ban us in Gar bow ... ci tauit … la bor iosos … Jo han -
nem et Ni col aum Sda now iczy … ipse Ni col aus Szda now icz ... Ni col aus Szda now icz ... Con tra la bor iosos Ni -
col aum et Jo hann em, fra tres ger man os dictos Szda now iczy ... Jo hann em Szda now icz 1460 UPrak 142. 
ZWARTOWIC: Jan Swar thow icz de Wyeliczka 1483 Kacz 8070. ¯Y£OWIC(Z)//SILOWIC(Z): 
Kmetho(-) de Ba that icze … Szy low ycz 1498 AGZ XV 2593. 

Prz yna le¿noœæ spo³eczn¹ i geo graf iczn¹ no sic ieli pa tro nimi ków w po szc zegó lnych 
pó³wie czach przed staw iaj¹ poni¿ sze ta belki. 

Ta bela 1 

Pr zyn ale¿noœæ spo³ecz na i geo graf iczna no sic ieli pa tro nimi ków na -owic(z)/-ewic(z), -ic(z) 
w 1 p XII w. i 2 p XII w. Dla dzielnic i grup spo³ecz nych nie ujêtych w ta beli brak po œwi adczeñ z XII w. 

1pXIIw./2pXIIw. Wlkp M P Razem 

Szlach ta 0/0 1/0 1/2 2/2 

Ch³opi 10/0 0/0 0/0 10/0 

Nieokr eœl. poch. spo³. 0/2 0/8 0/4 0/14 

Ra zem 10/2 1/8 1/6 12/16 

Ta bela 2 

Pr zyn ale¿noœæ spo³ecz na i geo graf iczna no sic ieli pa tro nimi ków na -owic(z)/-ewic(z), -ic(z) 
w 1 p XIII w. i 2 p XIII w. Dla dzielnic i grup spo³ecz nych nie ujêtych w ta beli brak po œwi adczeñ z XIII w. 

1 p XIIIw./ 
2 p XIIIw. 

Wlkp Maz M Œ P 
bez 

lokal. 
Razem 

Szlach ta 2/6 3/0 15/6 7/14 3/8 0/0 30/34 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

  

  

93 II. Charakterystyka jêzykowa nazwisk zwyczajowych... 

http://rcin.org.pl



Mieszcz 0/0 0/0 0/0 0/0 0/(1) 0/0 0/(1) 

Ch³opi 1/0 0/1 1/0 5/2 0/0 0/0 7/3 

Nieokreœl. 
poch. spo³. 

8/6 5/0 24/5 9/3 5/6 0/8 51/28 

Ra zem 11/12 8/1 40/11 21/19 8/14(15) 0/8 88/65(66) 

Ta bela 3 

Pr zyn ale¿noœæ spo³ecz na i geo graf iczna no sic ieli pa tro nimi ków na-owic(z)/-ewic(z), -ic(z) 
w 1 p XIV w. i 2 p XIV w. 

1 p XIVw./ 
2 p XIVw. 

Wlkp Maz M Œ P Kpd Kpn 
Bez 

lo kal. 
ra zem 

Szlach ta 
19/73 2/14 

23/ 
103 

11/2 4/1 0/10 2/0 6/21 
67/ 
224 

Mieszcz 
3/42 4/6 

14/ 
223 

5/14 5/6 0/12 0/0 2/0 
33/ 
303 

Ch³opi 4/34 0/3 0/37 5/0 0/0 0/7 0/0 0/3 9/84 

Ni eok reœl. 
poch. spo³. 
(w tym du chowni) 

24/ 
232 

4/13 
27/ 
295 

20/18 8/4 4/11 0/0 0/31 
87/ 
604 

Ra zem 50/ 
381 

10/36 
64/ 
658 

41/34 17/11 4/40 2/0 8/55 
196/ 
1215 

Ta bela 4 

Pr zyn ale¿ noœæ spo³ecz na i geo graf iczna no sic ieli pa tro nimi ków na -owic(z)/-ewic(z), -ic(z) 
w 1 p XV w. i 2 p XV w. 

1 p XVw./ 
2 p XVw. 

Wlkp Maz M Œ P Kpd Kpn 
bez 

lo kal. 
ra zem 

Szlach ta 131/ 
74 

141/ 
148 

202/ 
134 

20/16 8/50 
138/ 
239 

4/11 
39 / 
117 

683/ 
789 

Mieszcz 92/ 
169 

156/ 
157 

358/ 
398 

12/26 8/4 
186/ 
132 

0/2 4/23 
816/ 
911 

Ch³opi 
78/58 34/54 

75/ 
104 

0/6 0/0 
83/ 
202 

0/10 15/48 
285/ 
482 

Nieokreœl. 
poch. spo³.
 (w tym nie szlach.) 

197/ 
58 

171/ 
52 

196/ 
171 

27/41 18/4 
157/ 
114 

3/6 
88/ 
104 

857/ 
550 

Ra zem 498/ 
359 

502/ 
411 

831/ 
807 

59/89 34/58 
564/ 
687 

7/29 
146/ 
292 

2641/ 
2732 
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NA ZWIS KA ODA PEL ATY WNE, TJ. RÓW NE WY RAZ OM PO SPOL ITYM 
LUB OD NICH UTWOR ZONE – PIER WOTNE PRZE ZWIS KA I PRZY DOMKI 

Akt na zwan ia cz³owieka prze biega w sfe rze prag mat yczno-jêzy kow ej, jest 
zwi¹ zany z sytua cj¹ i intencj¹ na zyw aj¹cego. Na zwan ie cz³owieka przy u¿yciu wy-
razu po spolite go, czy to w wie kach œre dnich, czy wspó³ czeœnie, wi¹ za³o siê z emo -
tywn¹ za zwyc zaj i su biekt ywn¹ ocen¹ cz³owieka. Nazywa j¹cy albo u¿ywa³ wyrazu
ju¿ ist niej¹cego w apel aty wnej p³aszc zyŸ nie jêzy ka dla okre œle nia cech na zyw ane go 
i ocen ianego cz³owieka (np. Chu dy, Leñ), albo te¿ two rzy³ od wy razu po spol ite go 
now¹ nazwê dla ok reœl enia i oceny in dyw idu aln ych cech cz³owieka (np. Gar batka < 
gar baty, Dzi kosz < dzi ki, Tê pica < têpy). Te ostatn ie nazwy albo upowszechni³y siê 
w jêzyku i sta³y siê okre œleniem ka¿dego cz³owieka po siad aj¹cego dan¹ ce chê, albo 
po zos ta³y naz w¹ in dyw idu aln¹, wska zuj¹c¹ i wyró ¿niaj¹c¹ po jed ynczego cz³owieka. 
Taka na zwa in dyw idu alna zy skiwa³a ak cept acjê œr odow iska, by³a u¿ ywana i sta wa³a 
siê zna na jako prze zwis ko kon kretnego cz³owieka, jeœli za wiera³a oc enê ne gat ywn¹, 
np. £akomy, Bru dek < brud ny lub jako przy domek, jeœli ocena nie by³a ne gat ywna, 
np. Bro daty, Chê dogi < chê dogi ‘czys ty, piêkn y’. 

Na st êpny etap w po wstan iu na zwisk oda pel aty wnych to obj êcie dan¹ nazw¹ 
odape latywn¹, pier wotn ym prze wis kiem lub przy domk iem, dzie ci po przez dziedzi -
czenie tej sa mej na zwy, a ta k¿e ¿ony, czyli jego sta bil iza cja w funk cji na zwis ka, co 
bê dzie szcze gó³owo omaw iane w od dzielnym roz dziale ksi¹¿ki. W ni niejs zej ksi¹¿ce 
sto suj emy ter min na zwis ko oda pel aty wne z zaznacze niem, ¿e by³y to pier wotne 
przez wiska i przy domki. Ter min na zwis ko rozu miany jest jako na zwis ko zwyczajo -
we, por. wy¿ej. W dal szej czê œci ksi¹¿ki pokaz ano, ¿e ni ekt óre z omaw ianych tu 
nazw funkcjo nowa³y jako dziedziczne nazwis ka. Inne stanowi³y przez wiska lub 
przydomki, które nigdy nie sta³y siê dzie dziczne i z cza sem zni knê³y. W bar dzo licz -
nej gru pie nazw odapel aty wnych jed nych nie spo sób odd zieliæ od dru gich i trzeba to 
mieæ na uwad ze przy omaw ianiu odapel aty wnych nazw osob owy ch nazy wanych tu 
na zwis kami oda pel aty wnymi. Cech na zwis kowy ch nie po siada³y z pe wnoœ ci¹ na zwy 
oda pel atywne z XII i XIII w., dla tego okreœla siê je w pon i¿s zym tek œcie jako na zwy, 
na zwy osob owe lub oda pel aty wne. Dla dal szego okresu (XIV i XV w.) u¿ywany jest 
wy mienn ie ter min na zwis ka oda pel aty wne oraz prze zwis ka i przy domki, gdy¿ funk -
cja wie lu z nich waha³a siê za pewne po miêd zy prze zwis kow¹ i funk cj¹ na zwis ka 
zwy czaj owe go. 

Od XII do koñ ca XV w. wyst¹pi³o 8094 odapel aty wnych jed nos tek nazewn iczych, 
w tym ró wnych wy razom po spol itym 3450, np. Bo gaty 1404, Ko pyto 1243, Piwo 1400, 
Ucho 1394 (Ci eœlikowa 1990), a utwor zony ch od wyrazów po spol ity ch – 4644, np. 
Gru bina (< gru by) 1222, Ry bota (< ryba) 1383 (Ko walik-Kaleta w dru ku). 

W funk cji nazw osób (na zwisk) wyst¹pi³y, jak po daje A. Cieœlikowa (1990), rze -
czown iki po spol ite ¿ywo tne, osob owe do tycz¹ce cz³owieka (np. na zwy zawo dów, stop -
ni pokrewieñstwa), rze czown iki ¿ywotne do tycz¹ce zwierz¹t, nie¿ ywotne konkretne, 
jak na zwy roœl in, narz êdzi, czêœ ci cia³a cz³owieka i zwierz¹t (niek tóre na zwy mia³y na -
cec howa nie pe jor aty wne), rze czown iki nie¿ ywotne abs trakc yjne, przy miotn iki oraz 
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rzad ko imies³owy  i li czebn iki. Ni ektóre na zwy osób maj¹ cha rakt er me taf oryczny lub 
me ton imi czny.

PóŸniejsze opracowanie pokaza³o, ¿e nazwiska odapelatywne (g³ównie równe wy-
razom pospolitym, ale tak¿e od nich utworzone) odzwierciedlaj¹ ludzkie wartoœci 
uznawane w dobie staropolskiej, tak¿e przez wskazanie na antywartoœci. By³y to, np. 
wartoœci: odwa¿ny (np. Mê¿ny – Mazgaj),  pomocny (Pomaga³a, Szczo drak  – Œcis -
ka³a), uczciwy (Prosty – Oszust, Zakrêtny ‘podstêpny’), odpowiedzialny (Prawidlny 
‘godny zaufania – P³ochy), weso³y (Wiesio³y – Kwaœny), opanowany (Cichy – 
Wœciek³y), myœl¹cy (M¹dry – G³upiec) i inne (Kaleta 2003). 

Po chod zenie jê zyko we na zwisk oda pel aty wnych omó wio nych w tej ksi¹¿ce ob -
jaœniono g³ówn ie na pod staw ie w³asnych badañ au torki w Ÿród³ach s³ow nik owy ch 
i mon ogr afic znych. Pro pon owa ne bo wiem ob jaœnienia w wy dawn ictw ie pt. S³ow nik 
etym olo gic zno-mo tyw acy jny sta rop olsk ich nazw osob owy ch, cz.1. A. Cieœ lik owa, 
Oda pel aty wne na zwy osob owe 2000, s¹, z punk tu wi dzen ia au torki Hi stor ii na zwisk 
pol skich, czêsto niepe³ne (np. brak zna czen ia wie lu wyra zów po spol ity ch, od kt órych 
utwor zono na zwis ka, zw³asz cza me taf ory cznych, brak ni ekt óry ch mo ¿li wych pod -
staw, np. cza sown iko wych, brak czêsto danych ze s³ow nika daw nej pol szczyzny 
S. Recz ka – R). Na wy mien ion¹ po zycjê powo³ano siê natomiast w za kresie skrupu -
latnie zebra nych da nych ze S³ow nika pras³ow iañ skiego (i kartot eki, por. SpC) oraz 
spo rad ycznie z innych s³ow ników, co jest za znac zone w te kœcie. 

Œrod ki jêz ykowej cha rakt ery sty ki cz³owieka 

Jêzyk owa cha rakt ery sty ka cz³owieka mog³a przeb iegaæ w dwo jaki spo sób: 

bez poœ rednio, tj. po przez kr ótki, na jczêœciej jed now yra zowy opis cech fi zyczn ych 
lub cech charakt eru, uspos obi enia i cech mo raln ych, z od wo ³aniem siê do leksy -
kalnego zna czen ia u¿y tego wy razu po spol ite go, ja kie po siada³ on w p³as zczy Ÿnie 
apel aty wnej, bez u¿yc ia me taf ory czy me ton imii, 

po przez me taf ory czne lub me ton imi czne u¿ ycie wy razu po spol ite go. Ni ¿ej oby -
dwa te spo soby zo stan¹ po parte przy k³adami przy omaw ianiu klas zna czen iowy ch 
na zwisk odapeltatywnych. 
Bu dowa jêzykowa na zwisk oda pel aty wnych, tj. pier wotnych prze zwisk i przy -

dom ków by³a zró¿nicowana. Mo¿na wyró ¿niæ czte ry typy jêzykowe nazwisk: 
Równe wy raz om po spol itym, kt óre zo sta³y prze nies ione do p³asz czyz ny nazw 
w³asnych osób jako go towe jed nostki jêz ykowe, np. rze czown iki – b¹k > prze -
zwis ko B¹k, ko pyto > przezwis ko Ko pyto, po³ud nie > przezwi sko/przy dom ek 
Po³ud nie, staw > prze zwis ko/przy dom ek Staw, ¿al > prze zwis ko/przy dom ek ¯al; 
przy miotn iki o funk cji sk³adniow ej rzeczowni ków (tzw. sub stant ywi zow ane) – bo -
gaty > prze zwis ko/przy dom ek Boga ty, do statni > prze zwis ko/przy dom ek Do statni, 
z³y > prze zwis ko Z³y i in. 
Utwor zone od wyraz ów po spol ity ch w p³as zczy Ÿnie an trop oni mic znej, czy li jako 
przezwis ka i przy domki. Wyst êpowa³y one w do bie staropolskiej (XII–XVw.) 

 

 

  

   

 
  

 
   

   
 

 

 

 
 

 
   

 
 

  
  

 
 

 
  

 
  

96 Zofia Kowalik-Kaleta 

– 

– 

– 

– 


http://rcin.org.pl



i w w. XVI wy³¹cznie jako prze zwis ka i przydomki. In ac zej mówi¹c, brak by³o 
tego ro dzaju le ksem ów wœ ród wy razów po spol ity ch w omaw ianym okres ie. Tego 
ro dzaju na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki, by³y two -
rzone przez do dan ie ro ¿ny ch su fik sów do rz ecz owników po spol ity ch, przymiot -
ników i cz asownik ów, a wyj¹tkowo do in nych cz êœci mowy (np. So œni-ak < so sna, 
Krzy wi-ec < krzywy, Sap-a³a < sapaæ, Pozd-ek < poŸd zie ‘póŸ no’). Do ich two -
rzen ia wykorzyst ywana te¿ by³a zmia na typu od miany flek syjn ej, czyli tzw. dery-
wacja pa rad ygma tyc zna (np. Gro ta < grot, Bary³o < bary³a, Je zior < je zioro, 
Kie³ bas < kie³basa; Prze susz < prze suszyæ). 
Z³o¿one, po wsta³e z po³¹cze nia dwó ch rdze ni lub ze staw iania dw óch wyrazów 
(np. Mio dow arz ec, Mo kron os, Tr zêsig³owa; Bia³y W¹s, Œlepy Bi skup). 
O struk tur ze wy pow iedz enia lub zda nia, nie kiedy za pis ane ³¹cznie, rzad kie (np. 
Ju tro Precz, Nie Tu By³, Poma³u Bo gat, Wszyst kim Swak, Wszê dzie Mar cin, Tu Mi 
Gra³a, Za Grosz S³omy, Z Bo giem, Z Krzyw¹ ¯on¹, •le Wlaz³). 
In ac zej przed staw ia siê treœc iowy po dzia³ na zwisk oda pel aty wnych, czy li pierwot -

nych prze zwisk i przydomków, który jest przed staw iony w dal szej czêœci roz dzia³u. 

Me chan izmy po wstaw ania na zwisk oda pel aty wnych, 
spos ób ich funkcjo nowania i zna czen ie ge net yczne 

Jak po wied ziano wy ¿ej, na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy-
domki, wyst êpuj¹ce w tekœcie obok imien ia, jako dru gie okr eœlenie, mog³y indy -
widualizowaæ cz³owieka przez bezpoœredni¹ charakterystykê po³¹ czo n¹ z ocen¹, 
najczêœciej z elem entem emot ywnym, np. Bla dy, Bro dacz, Grzesz nik, Jed noo ki. 
U¿ywaj¹c ter min ów z za kresu teo rii jêz yka mo¿e my pow iedzieæ, ¿e w nominatyw -
nym ak cie mowy, wyraz taki zaj mowa³ po zycjê pre dyk atu, tj. orzeka³ coœ o kimœ: on 
jest (by³) jakiœ, on cha rakt eryzuje siê (cha rakt eryzowa³ siê) pewn¹ cech¹, np. On jest 
(by³) chu dy > st¹d przez wi sko Chu dy.  Po dobn ie funk cjon owa³y nowe for my przy -
domków tworzone od wyra zów po spol ity ch, jak to mia³o miej sce w do bie staro -
polskiej. Nowe twory jêz ykowe na zyw aj¹ce lu dzi nie by³y zna ne jako apelatywa,
wyst êpo wa³y wy³¹cznie w p³aszczyŸnie antro ponimicznej, np. on ma (mia³) bia³¹ 
(‘siw¹’) brodê > On jest (by³) bia³o brody > st¹d prze zwis ko Bia³o brody; ten 
cz³owiek cha rakt eryzuje siê (cha rakt eryzowa³ siê) tym, ¿e wozi (wozi³) m¹kê > on 
jest (by³) wo zim¹ka > st¹d prze zwis ko Wo zim¹ka. 

W pro ces ie two rzen ia na zwis ka oda pel aty wnego, pier wotn ego prze zwis ka 
i przy domka, nast¹pi³a zmia na funk cji pre dyk aty wnej (opis uj¹cej, charak -
teryzuj¹co-wart oœciuj¹cej, nie kiedy z elem entem emoc jona lnym) na refe rencjaln¹ 
(wska zuj¹c¹ kon kretnego cz³owieka). W p³aszcz yŸnie syntagma tycznej, tj. w zda -
niu, nast¹pi³o prz esuniêcie wy razu do po zyc ji ar gum entu (na jcz êœci ej pod miotu). 
Jest to nor malna droga powstaw ania wyra¿eñ re fer encj alnych w jê zyku (tj. wska -
zuj¹cych kon kretny obiekt), a ta kimi wyra¿ eniami, czy œc iœl ej mówi¹c, wyraz ami, 
s¹ nazwy w³asne, w tym ró ¿nego typu na zwis ka (por. Ka rol ak 1984, 11–136, Ko -
walik-Kaleta 1987b, Kaleta 1991 a, b). W ten spo sób mo ¿na wy jaœniæ, z punk tu 
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wi dzen ia teo rii jê zyka, me chan izm po wstaw ania na zwisk oda pel aty wnych, pier -
wotn ych przezwisk i przydom ków. Wy raz po spol ity, staj¹c siê przy domk iem lub 
prze zwis kiem, zmie nia³ za kres swo jego za stos owa nia, ale nie fo rmê, kt óra pozo-
stawa³a ta sama. W swej pod staw owej funk cji wy raz po spol ity od nosi³ siê do ca³ej 
kla sy obi ektów uwa ¿anych za jed nak owe, np. ³opata. Jako przezwis ko wy raz 
£opata od nosi³ siê, zaw sze i w spo sób sta³y w obr êbie okr eœlonej gru py spo ³ecz -
nej, do jed nego, nie pow tarz alnego cz³owieka. Za kres i cha rakt er re fer encji wy razu 
po spol ite go uleg³ za tem zmia nie. 

Powy ¿sze rozw a¿ania na te mat me chanizmów po wstaw ania na zwisk odapela -
tyw nych po zwal aj¹ pr zypi saæ im zna czen ie ge net yczne, tj. ta kie, kt óre mia³y one 
w mo menc ie po wstan ia. Zna czen ie ge net yczne mog³o od nosiæ siê do ca³ej ka teg orii 
nazw. Roz pat rzmy kil ka przyk³adów. 

Utwor zone od cza sown ika prze zwis ko Dyba³a < dybaæ ‘skr adaæ siê, czyhaæ’ 
mia³o zna czen ie ge net yczne ‘ten, kto siê skra da, czyha’, prze zwis ko Wrzesz czek < 
wrzesz czeæ mia³o zna czen ie ge net yczne ‘ten kto wrzesz czy”. Poniewa¿ ident yczne 
zna czen ia mia³y inne od czas owni kowe prze zwis ka, zako ñczo ne in nymi su fiks ami, 
mo ¿na mó wiæ o ge net ycznym zna czen iu ka teg ori alnym ‘wyk ona wca czyn noœ ci’ 
repre zentowanym przez odczasowniko we na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne przez -
wiska-przydomki, przy czym mog³o siê wœród od czas owni kow ych przezwisk poja-
wiæ tak¿e zna czen ie ‘nos ici el sta nu’. 

Utwor zone od przy miotn ika prze zwis ko Ma lik < ma³y ‘n iedu¿y co do ro zmiarów, 
nie wiele znacz¹cy, przeciêtny’ mia³o zna czen ie ge net yczne ‘ten, kto jest ma³o 
znacz¹cy, przeciêtny’, in ac zej ‘ten kto po siada ce chê prze ciêtnoœci’ lub ‘ten, kto jest 
ma³ego wzro stu’. Po dobn ie utwor zone od rze czown ika prze zwis ko Wil kosz < wilk 
mia³o zna czen ie ge net yczne, me taf oryczne ‘ten kto jest jak wil k’, in nymi s³owy ‘ten 
kto ma takie ce chy, jak wilk, jest po dobny do wil ka’ zaœ utwor zone od rze czown ika 
prze zwis ko No sak < nos ‘ten kto ma (praw dop odo bnie) wiel ki nos’, który niejako za -
stêpuje ca³ego cz³owieka, mia³o zna czen ie ge net yczne, me tonimi czne ‘ten, kto jest 
(ca³y jak by) nos(em)’. Pon iewa¿ ident yczne zna czen ia mia³y inne od przym iotni -
kowe prze zwis ka, zako ñczo ne in nymi su fiks ami, mo ¿na mówi æ o ge net ycznym zna -
czen iu ka teg ori alnym ‘nos ici el ce chy’ reprezen towanym przez od przym iotni kowe 
na zwis ka oda pel aty wne. Ge net yczne zna czen ie ka teg ori alne ‘nos ici el ce chy’, zwyk -
le me taf ory czne i/lub me ton imi czne, mia³y te¿ na zwis ka odrzeczo wnikowe typu Wil -
kosz. W tekœcie u¿ywany jest skrótowy ter min zna czen ie ge net yczne naj czê œci ej 
w ro zum ieniu zna czen ia ge net yczne go, ka teg ori alnego. 

Zna czen ie genet yczne prze wisk-przy domków utrzym ywa³o siê tak d³ugo, jak d³ugo 
za chow ywa³ siê ¿ywy zwi¹zek motywacyjno-emo tywny i oceniaj¹cy z ce chami jego
no sic iela. W pó Ÿni ejsz ym okres ie funk cja cha rakt ery zuj¹co-ocen iaj¹ca i emot ywna 
scho dzi³a na drugi plan, a¿ do za niku, a funk cja re fer encj alna, wska zuj¹ca i wyró¿ nia -
j¹ca in dyw idu aln ego cz³o wieka sp oœr ód wie lu in nych lu dzi, wy suwa³a siê na plan 
pierw szy. Oda pel aty wne prze zwis ka i przy domki sta wa³y siê dzie dziczn ymi na zwis -
kami, obej mowa³y w omaw ianym tu okres ie ¿onê i bra ci, czyli ca³¹ rod zinê, coraz czêœ -
ciej nie jed no lecz dwa pokolenia oraz dal szych krew nych, tj. lu dzi, któ rzy z ce chami 
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ich kiedys iejsz ego przod ka nie mie li nic wsp ólnego (por. np. bracia Ba³aban owie, 
Chrap kow ie, D³ugosze i in.; ¿ony No gaj owa < No gaj ‘cz³o wiek o d³ugich no gac h’ i in.). 
Prze jawy kszta³to wan ia siê funk cji na zwis kowej, ta k¿e prze zwisk i przy domków 
omów ione zo sta³y sz czegó³owo w od dzieln ym rozdziale. 

Pod czas gdy w pa tron imi kach i na zwis kach od miejs cowy ch sta wan ie siê na zwis -
kiem po lega³o na za tarc iu zna czen ia re lac yjne go (tj. mówi¹cego o tym, kto czyim by³ 
synem albo z ja kiej mi ejscowoœci pochodzi³ lub by³ w³aœ cici elem), to w na zwach 
oda pel aty wnych sta wan ie siê na zwis kiem pole ga³o na za tarc iu zwi¹zku cech 
cz³owieka z lek syk alnym zna czen iem wy razu po spol ite go, kt óry sta³ siê prze zwis -
kiem-przy domk iem, a póŸn iej na zwis kiem. D³ugo jed nak za chowa³o siê zna czen ie 
sko jar zeni owe na zwisk oda pel aty wnych, nie kiedy do dzi siaj, a po lega³o ono i po lega 
na sko jar zeni ach, ja kie mamy ze zna czen iem lek syk alnym pod stawy na zwis ka, nie 
zaœ z ce chami jego no sic iela. 

W tek stach œre dniowiecznych za nik tego zwi¹zku wydaj¹ siê sygna lizowaæ ³aciñ -
skie wyrazy dic tus, co gnom ina tus, alias po jaw iaj¹ce siê przed na zwami tego typu, 
np. Io hann es alias Ba lab an ‘niezdara’, ad uo catus de Slo myno 1431 MkM II 306. Te 
same wy razy ³ac iñs kie sy gnal izo wa³y, jak wie my, os³abien ie re lac ji pr zyn ale¿noœci 
(syna do ojca lub cz³owieka do miejscowoœci) w na zwis kach patron imi cznych i od-
miejs cowy ch. 

Na le¿y za uwa¿yæ, ¿e ni ektóre przy domki bezp oœre dnio charakteryzu j¹ce cz³o wie ka 
mog³y byæ u¿yte iron icznie, zy skuj¹c od wrotne zna czen ie, np. cho cia¿ by przy toc zona 
wy¿ej na zwa Pro sty, cze go jed nak nie da siê dzi siaj stw ierdziæ. 

Na zwis ka o zde cyd owa nie pe jor aty wnym cha rakt erze, wy nik aj¹cym z pejora -
tywnego zna czen ia mo tyw uj¹cego wy razu po spol ite go, s¹ w pol skim krê gu kultu -
ro wym od czuw ane jako ta kie przez ich no sic ieli do dziœ i nie s¹ przez nich akcep -
to wane. Œwiadcz¹ o tym licz ne dzi siejs ze zmia ny na zwisk oda pel aty wnych typu 
Ba ran, Noga, Gbur. 

Wi êcej uwagi nale ¿y obecn ie poœwi êciæ oda pel aty wnym na zwis kom, pier wotnym 
prze zwis kom-przy domk om me taf ory cznym i me ton imi cznym. 

Oda pel aty wne na zwis ka me taf ory czne, pier wotne prze zwis ka i przy domki, powsta -
j¹ wte dy, gdy cha rakt ery zuj emy i emot ywnie najc zêœc iej oce niamy (wartoœciu jemy) 
kon kretn¹ oso bê w oparc iu o podob ieñstwo jej cech do cech in nego bytu (obiek tu). Np. 
na zwa osob owa B³yskaw ica okreœla³a cz³owieka na pod staw ie jego podo bieñstwa do 
b³yskaw icy, a w ka¿dym ra zie do ni ektórych cech tego zja wiska, np. on jest/by³ szyb ki,
groŸ ny i budz¹cy strach jak b³yskaw ica; na zwa osob owa Bo cian na zywa³a cz³owieka, 
który by³ po dobny do bo ciana (za pewne pod pew nymi wzg lêd ami). 

Ce chy cz³owieka mog³y byæ ocen iane jako po zyt ywne lub ne gat ywne, co dyk tuje 
dob ór me taf ory cznie u¿ yte go wy razu po spol ite go i ist niej¹ce ówc zeœnie ste reot ypy 
kul tur owe z nimi zwi¹zane. Po wstaje tu pro blem spo wod owa ny z³o¿on¹ struk tur¹ 
zna czen iow¹ wyr azów, któ ra za wiera nie tyl ko ob lig ato ryj me sk³ad niki znacze -
niowe, ale tak¿e se mant yczne kono tacje. Mog¹ one równie¿ stanow iæ podsta wê me -
taf ory cznej oceny cz³o wie ka (Pu zyn ina 1992, To kars ki 2004). Wi daæ to ch ocia ¿by 
w przytoczo nej przyk³ad owo na zwie B³yskaw ica. Jeœli pod staw¹ me taf ory by³a ko -
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not acja: szyb ki – ocena by³a praw dop odo bnie po zyt ywna, jeœli pod staw¹ by³a kono -
tacja: budz¹cy strach – ocena by³a praw dop odo bnie negat ywna. Praw dop odo bnie, 
gdy¿ nie zaw sze ja sno bêd¹ siê pr zedstawiaæ stan dardy kultu rowe dla XIV i XV wie -
ku, od któ rych uzale¿nione s¹ ko not acje. 

Me taf ory cznymi prze zwis kami by³y za pewne ni ektó re z nazw stano wisk, god-
noœci, ur zêdn ików, za wodów i wy kona wców ró ¿nych cz ynno œci. Cz êœæ z nich 
mog³a ok reœl aæ rze czyw ist ych dos tojn ików czy rze mieœ lni ków, inne, drog¹ dzie-
dzic zenia po pierwot nych rze czyw ist ych wykonaw cach tych czy nnoœ ci, mog³y 
ust aliæ siê w funk cji na zwisk, co nie zaw sze mo¿ na stw ierdziæ w od nies ieniu do 
wz iêtego tu pod uw agê okresu. Inne mia³y charakt er me taf ory czny lub metafo -
rycz no-ironiczny. Widaæ to przy zestaw ieniu spo³ecz nego lub za wod owe go sta-
tusu ich no sic ieli ze zna czen iem na zwy, np. no sic iela mi na zwy Ple ban s¹ osoby 
nie nale¿¹ce do duchowieñstwa, miesz czan in i szlach cic, a nazw Bi skup i Mar -
krab ia – miesz czan ie i ch³opi, zaœ nosic iele na zwy Mar sza³ek to opr ócz miesz czan 
i ch³opów tak¿e szlachcice, jednak nie przedstaw ici ele mo¿now³adz twa. 

Zwra ca uwagê znacz na licz ba nazw zoo log iczny ch i bo tan iczny ch w funk cji prze -
zwisk i przy domków. Wy razy te mog³y st ano wiæ prze zwis ka me taf ory czne, na za sad zie 
od najd ywa nych po dobi eñs tw lu dzi do zwierz¹t i ich za chow ania oraz do ro œlin. Na zwy 
te mog³y te¿ mieæ w ni ektórych przypadkach cha rakt er me tonimi czny, o czym sz cze -
gó³owo ni ¿ej. 

Na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domk,i mog³y indywi du -
alizowaæ cz³owieka przy po mocy me tonimii. Mia³o to miej sce wte dy, gdy cz³owiek 
na zwany by³ wyraz em po spolitym oznac zaj¹cym obiekt po zos taj¹cy z nim w real -
nym zwi¹zku na za sad zie st ycz noœci. Me ton imia po zwala³a na u¿ ywan ie pew nego 
pojêcia tak, aby zast¹pi³o ono inne, po zwala³a wyró¿niæ cz êœæ, która re prez entowa³a 
ca³oœæ, a wybór tej cz êœci uz ale¿ niony by³ od tego, na czym na zyw aj¹cy sku pia³ 
szcze góln¹ uwa gê. Czê sto sto sow ana w prze zwis kach i przy domk ach by³a metoni -
mia cz êœæ cia³a za ca³oœæ, czyli za cz³owieka (np. Noga, Nos, Pa luch, Pê pek, Ucho) 
oraz me ton imie, kt óre mo ¿na ok reœ liæ jako przed miot za wy dar zenie i miej sce za wy -
dar zenie (np. £ata, Miot³a, M³ynek, Mo tyka; Chle wik, £aŸnia, £¹ka, Most), niek tóre 
z nich mog³y stan owiæ me ton imie typu przed miot za u¿ytk ownika (np. Klucz, Kne bel 
‘ko³ek’, Pisz cza³ka, Pirœ cionek, Sie kira; Ko³acz, Piwo). Taki sam cha rakt er mia³y 
prze zwis ka i przy domki utwor zone od wyraz ów po spol ity ch przez do dan ie su fik sów 
lub przez derywacjê pa rad ygma tyc zn¹ (np. Kro biak < kro bia ‘rod zaj ko szyk a’, Piw -
ko < piwo, Sko rak < sko ra, skó ra, Smo lik < smo³a). Me tonimi czne prze zwis ka i przy-
domki po zwala³y id entyfikowaæ i ch arak teryzowaæ cz³owieka przez odnies ienie do 
obiektu z nim zwi¹zanego lub zwi¹za nego z jednostkowymi lub po wtar zaj¹cymi siê 
wydar zeni ami, w kt órych dany cz³owiek uczestniczy³. Innymi s³owy, wska zywa³y 
one tego¿ cz³owieka, czyli pewn¹ ‘ca³oœæ’ przez cha rakt erystyczny zwi¹zany z nim 
szc zegó³, czy li ‘cz êœæ’. 

Niektóre wy razy po spol ite mog³y byæ u¿ yte w funk cji prze zwisk lub przydom -
ków zaró wno me taf ory cznie, jak i me ton imi cznie. We Ÿmy wy raz po spol ity oksza 
‘siek iera’. Na zwa osob owa Oksza mog³a nazywaæ cz³o wieka na za sad zie me taf ory – 
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jest/je steœ tak ostry jak sie kiera, czy li oksza. Ten sam wy raz po spol ity oksza móg³ 
wyst¹piæ w funk cji na zwy w³asnej przez u¿ycie me tonimi czne, gdy przedmiot ten 
by³ zwi¹zany z da nym cz³o wiekiem jako jego na rzêdzie pra cy lub wal ki. 

Trud no nie kiedy roz strzygn¹æ, czy na zwa osob owa ma cha rakt er meta fo ryczny 
czy me ton imi czny, bez zn ajo moœ ci prag mat yki aktu na zwan ia, a ta w od nies ieniu do 
cz asów hi stor yczny ch jest nie do zre kons truow ania. 

Ni¿ ej przed staw iono naj stars ze na zwis ka oda pel aty wne, czy li pierwot ne przez -
wiska i przy domki, wed³ug po dzia³u tr eœciowego. 

Na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki – 
om ówi enie w kla sach zna czen iowy ch wed³ug cech cz³owieka 

i ró¿ny ch aspek tów jego ¿ycia 

Pod damy obecn ie anal izie na zwis ka oda pel aty wne, tj. pier wotne prze zwis ka 
i przyd omki równe wy razom po spol itym i od nich utwor zone. 

Zo sta³y one po dziel one na kla sy ze wzg lêdu na ce chy cz³owieka i ró¿ne aspekty 
jego eg zys tencji, kt óre zna laz³y w nich od zwierc iedl enie. Wska zane zo sta³y w ten
sp osób Ÿród³a lek syk alno-se mant yczne naj stars zych na zwisk oda pel aty wnych, 
pier wotn ie prze zwisk i przy domków. W obrêbie tego po dzia³u ok reœlony zo sta³ 
sta tus na zwisk jako cha rakt ery zuj¹cych bez poœr edn io, tj. po przez lek syk alne zna -
czen ie wyr azów po spol ity ch, po przez me taf ory czne u¿ ycie wy razu po spol ite go 
(na zwa me taf ory czna) albo po przez me ton imi czne u¿ ycie wy razu po spol ite go 
(na zwa me ton imi czna). 

Ze wz glê du na bu dowê jê zyk ow¹ wy odr êbn iono na zwis ka oda pel aty wne, pier -
wotne przezwis ka i przy domki, równe wy razom po spol itym oraz utwor zone od
wyraz ów po spol ity ch w p³as zczy Ÿnie an trop oni mic znej. Te ostatn ie oznac zone zo -
sta³y zna kiem gra ficzn ym, tj. pio now¹ kresk¹ przed na zwis kiem dla unao czni enia ich 
licz ebno œci w ze staw ieniu z na zwis kami ró wnymi wy raz om po spol itym. W opis ie 
u¿ywa siê czêsto ter minu prze zwis ka-przydomki dla jego uproszc zenia. 

Na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki, okre œla³y: 
1. Ce chy ze wnêtrzne – s¹ to prze zwis ka i przydomki cha rakt eryzuj¹ce bez poœrednio 

lub przez me taf ory czne lub me ton imi czne u¿ ycie wy razu po spol ite go. By³y one rów -
ne wy raz om po spol itym lub od nich utwor zone w p³aszcz yŸnie an trop oni mic znej. 

2. Ce chy we wnêtrzne, tj. ce chy cha rakt eru, uspos obi enia i za chow ania oraz ce chy mo -
ralne – s¹ to prze zwis ka i przydomki cha rakt eryzuj¹ce bez poœredn io lub przez me -
taf ory czne lub me ton imi czne u¿ ycie wy razu po spol ite go. Wystêpo wa³y na zwy
rów ne wy raz om po spol itym i od nich utwor zone w p³aszcz yŸnie an trop oni mic znej. 

3. In ter akcje ze œw iat em ze wnêt rzn ym, kt órych pod staw¹ by³y: 
a) Wy kon ana lub sta le wy kon ywa na cz ynn oœæ lub wy dar zenie, w któ rym 

cz³owiek bra³ udzia³, co wyra¿a³y: 
po spol ite na zwy pr zedmiotów cha rakt ery sty cznych dla tej czyn noœci lub 
wa¿nych dla danego wy dar zenia – s¹ to przezwiska-przy domki metoni -
miczne, 
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po spol ite nazwy wy konawców czynnoœci – s¹ to przezwiska-przy domki 
cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io lub me taf ory czne, 

b) Stan lub pro ces, któ ry sta³ siê udzia³em cz³owieka, co wyra¿a³y na zwy nosi-
cieli st anów i pr oce sów – s¹ to prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce bez -
poœr edn io. 

4. Miej sce cz³owieka w spo³eczeñ stwie wyra¿ ane: 
– po przez wska zan ie na kond ycjê maj¹tkowo-spo³eczn¹ – s¹ to prze zwis ka 

i przyd omki cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io, po przez wska zan ie na wykony -
wany zawód, zaj mow any urz¹d lub stanow isko – prze zwis ka i przy domki cha-
rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io lub nie kiedy me taf ory czno-iron iczne, na co wska-
zywa³ kon trast pom iêdzy dan¹ nazw¹ i sta tus em spo³ecz nym jej no sic iela (tego 
ro dzaju wypadki umieszc zane s¹ w gru pie nazw ukazuj¹cych ce chy cha rakt eru 
i uspos obi enia), 
po przez wska zan ie na re lac je ro dzinne – s¹ to prze zwis ka i przydom ki charak -
teryzuj¹ce bez poœr edn io. 

Wiek XII 

W XII w. wyst¹pi³o 172 nazw oda pel aty wnych, prze zwisk i przy domków, w do -
kumentach oryg ina lnych, 125 w 1 p XII w. i 47 w 2 p XII w. 13 prze zwisk-przy -
domków z 2 p XII w. po chod zi z ko pii. 

Na zwy te sta nowi¹ je dyne okreœ lenie cz³owieka. Nie jest ca³kowic ie pew ne, czy 
lu dzie ident yfi kow ani przez te na zwy mie li imiona chrzest ne, ale nie zo sta³y one wy-
mien ione w te kœcie do kum entu czy te¿ na zwy te sta nowi³y ich je dyne okreœ lenie. 
Jak kolw iek nie by³oby, nie ma pod staw do przy puszczenia, ¿e na zwy oda pel aty wne 
wys têp owa³y w Pol sce w funk cji imion w 1 p XII w. Gdy by tak by³o, œla dy ta kich
imion odnajdywalibyœmy w póŸniejszym okresie, tj. w w. XIII i póŸniejszych stule -
ciach, kie dy wykszta³ci³ siê ju¿ sys tem dwu imienny sk³adaj¹cy siê z imien ia i dru -
giego okr eœle nia. Tym czas em œla dów ta kich imion w na zewn ictw ie pol skim nie ma. 
S¹ na tom iast licz nie poœw iadczone prze zwis ka i przy domki o podob nym cha rakt erze 
jêzykow ym, co je dyne ok reœlenia z 1 p XII w. Dla tego trak tuj emy je tu taj jako pierw -
sze prze zwis ka i przydomki, które albo za stêpowa³y w tekœ cie imiona chrzest ne, albo 
by³y je dyn ymi ok reœ len iami, ale nie imion ami. 

S¹ wœród nich nazwy ró wne wy razom po spol itym, jak Bro da ‘ts’ Sstp, Che³st ‘szum, 
zgie³k’ Sstp oraz na zwy utworzone od rzecz owni ków pospoli tych w p³aszcz yŸnie antro -
po nimicznej, nie po œwia dcz one jako rze czown iki po spol ite, a je dyn ie jako na zwy osobo -
we, np. Bia³-osza < bia³y ‘siw y’ Sstp, Mar³-ek < mar³y ‘nie ¿yw y’ SXVI. Przewa ¿aj¹ rze -
czown iki, w tym utwor zone od przym iotn ików, rza dziej od cza sowników. Wys têpuj¹ te¿ 
na zwy z³o¿ one, np. Do³up³oz i z ne gacj¹ jako pierw szym elementem, np. Nieg³os(z). 

Wy mien imy te raz prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce pos zcze gól ne w³aœci -
woœci cz³owieka wed³ug wy¿ej poda nego sche matu. Znak | przed nazw¹ osob ow¹
oznac za, ¿e zo sta³a ona utwor zona w p³aszcz yŸnie antroponimic znej i nie jest noto-
wana przez s³ow niki jêzyka pol skiego. Na zwy: Dy goma, Mo zuta, Piz la, Rpisz, o nie -
pewn ym od czyt aniu, w ni niejs zym oprac owa niu nie zo sta³y uw zglêdnione. 
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1 p XII w. 

1. Ce chy ze wnêtrzne cz³owieka 

Wy dziel ono tu: 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce wzrost i budowê cia³a (cha rakt ery zuj¹ce bez -
poœr edn io): Du³gota (< gw d³ugota Sgw, ps *dülgo ta ‘d³u goœæ’ SES), |Kro tos za 
(< krotki, krót ki ‘nied³ugi’, ‘zwiêz³y’, ‘³agodny, spo kojny, ug³askan y’ Sstp, ‘nis ki’ 
SXVI), Krzepk (< krzep ki ‘silny, dziarski, so lidn y’ SXVI), Ma³ysz ka (< ma³y, ma³ 
‘ni edu¿y co do roz miarów, nie wielki co do wa gi’, ‘niew iele znacz¹cy, przeciêtny, 
b³ahy’ Sstp, ps *malyšüka SET – za S³ow. etym.-mot., cz. 1). Prawdo podobnie tuszê 
okreœla³a me taf ory cznie na zwa Su chor za (< gw. su chora ‘chuda kro wa’ Sgw, por. 
su chy ‘poz bawi ony wil goci, ob umar³y, o cz³o wieku roz gor¹czko wan y’ Sstp, 
‘szczup³y, chu dy, wy chud³y’ SW). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce ce chy cha rakt ery sty czne twa rzy (cha rakte ry-
zuj¹ce bez poœrednio): |Si noch (< siny ‘nieb iesko-fio let owy’ Sstp) – do tyc zy³o za -
pewne cery). 
Na zwy ok reœlaj¹ce ko lor i ro dzaj w³osów (cha rakt ery zuj¹ce bezpo œred nio): 
Bia³osza (< ps *bìl oša ‘cz³owiek lub zwierzê wyró¿niaj¹ce siê bia ³oœci¹’ SpC), 
|Bie lina (< bia³y ‘siw y’ Sstp), |Czyr(z)niech, |Czyr(z) nie la (< czar ny ‘niger’ Sstp), 
Go lec (< golec ‘cz³owiek ³ysy’ SXVI), |Rus(z) (< rusy ‘rudawo¿ó³ty’ Sstp), |Rdzek 
(< rdza wy ‘maj¹cy ko lor rdzy’ Sstp), |Kêdz ierza (< kêdz ierzawy ‘o w³osach, po -
krêcone, po fal owa ne’ Sstp, kê dzi erz ‘k êdz ior, lok w³os ów’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce czêœ ci cia³a (me ton imi czne): |Ba chor za (< ba -
chórz ‘brzuch’ SW, ps *bachorú ‘coœ na pêcznia³ego, ob rzmia ³ego, brzu ch’ SpC), 
Bro da (< bro da ‘zar ost na bro dzie, pod bródek’ Sstp), Gêba (< gêba ‘twarz, usta, 
pasz cza’ Sstp), G³owka (< g³owka, g³ówka ‘ma³a g³owa’ Sstp), |Par chyn ia 
(< parch ‘chor oba skóry’ Sstp), |Pêpik (< pêpek, p¹pek ‘ts’ Sstp), |Smarsk (< marsk 
‘zmarszczk a’ Sstp), ¯y³ka (‘dem. od ¿y³a’ L). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce kond ycjê fi zyczn¹, wiek, ur odê lub u³om noœci 
fi zyczne, cho roby, zmar³ych (cha rakt ery zuj¹ce bezpoœred nio): |Karsz (< ps 
*kúrchú ‘lewy’ SpC) – praw dop odo bnie nazwa ta doty czy³a prze chyl enia cia³a 
w le wo, |M³odosz (< m³ody, m³od ‘ts’ Sstp). Na zwy |Mar³ek (< mar³y ‘n ie¿ywy, 
za bit y’ SXVI) i Trup (< trup ‘zw³oki zmar³ego cz³owieka’ Sstp) okreœ la³y metafo -
rycznie ludzi wygl¹daj¹cych jak zmar li. 

2. Ce chy we wnêtrzne cz³owieka, tj. ce chy cha rakt eru, uspos obi enia i za chow ania 

oraz ce chy mo ralne i umys³owe 

Do nazw oda pel aty wnych, prze zwisk-przy domków okre œlaj¹cych ce chy we -
wnêtrzne cz³owieka nale¿¹: 
a) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce cz³owieka ze wzglê du na ce chy charak-

teru, uspos obi enia i za chow ania. Ce chy ne gat ywne w sp osób be zpo œred ni ok reœ-
la³y na zwy: |£okana (< ³okany ‘pity ³ap czyw ie, ¿³opany’ SXVI, ³okaæ ‘ch³ep taæ, 
piæ ³apczyw ie’ Sstp) ‘ten, kto pije za ch³annie/jest zach³anny’, |Wrzeszcz 
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(< wrzeszczeæ ‘wydawaæ g³os w³aœ ciwy owcy, kozie’ Sstp). Do nazw metafo -
rycznych ok reœ laj¹cych nega tywnie uspos obi enie nale¿y na zwa Kwa sek (< kwa -
sek ‘dem. od kwa s’ SXVI, kwas ‘ts’ Sstp, kwaœny ‘cierpki sma k’, ‘niezadowo -
lony, niechêt ny’ SXVI) ‘cz³owiek nie zad owo lony, nie chê tny’. 
Wie le prze zwisk okre œla³o me taf ory cznie osoby agres ywne, wszczyna j¹ce awan -

tury: Che³st (< che³st ‘szum, zgie³k’ Sstp), Chrap (< chrap ‘gniew, nienawiœæ’ SXVI), 
Krzyk (< krzyk ‘wo³anie’, ‘g³oœne nie zad owo len ie, roz ruch, bun t’ Sstp), Swar (< swar 
‘sprzeczka, k³ótnia’ Sstp). Na zwa |Mê cina (< mê ciny ‘zan iecz yszcze nia’ SXVI) mog³a 
odno siæ siê do kogoœ, kto nie ma czy st ych in tencji, a na zwa |Mê kosza (< mêka ‘ból fi -
zyczny za daw any ce lowo w ra mach kary, tor tur y’, ‘nat ura lne cier pien ie fi zyczne (cho-
roba) lub moral ne’ Sstp) mog³a okr eœlaæ cz³owieka po wod uj¹cego mêkê. 

Do pr zyd omków cha rakt ery zuj¹cych bez poœr edn io i ocen iaj¹cych pozy tywnie zali -
czyæ nale ¿y na zwy |Cie plesz (< ciep³o ‘ts’ Sstp) ‘cz³owiek o przyjaz nym, ciep³ym 
uspos obi eniu’ i |¯ar nota (< ¿a rny ‘gor¹cy’ Sstp) ‘cz³o wiek z tem per ame ntem, 
zaanga¿owany’, do prze zwisk-przydomków metaforycz nych nale ¿a³y na zwy: Mio dzik 
(< mio dzik, mio dek ‘dem. od mió d’ SXVI, miód ‘ts’ Sstp) ‘cz³owiek do bry’ i |Ra dost 
(< radoœæ ‘ts’ Sstp, ra dostny ‘cie sz¹cy siê, za dow olony’, ‘bêd¹cy wyraz em za dow ole -
nia’ Sstp) ‘cz³owiek po godny, opty mis ta’. 

Ce chy cha rakt eru, uspos obienia i za chow anie cz³owieka okreœ la³y w 1 p XII w. 
me taf orycznie u¿ yte na zwy zwierz¹t, w tym ssaków, ptaków, ryb i owadów. Jak po -
wied ziano wc zeœn iej, ni ektóre z nich mog³y mieæ zwi¹zek z ja kimœ wydar zeni em 
i mog³y po wstaæ jako na zwy osób przez metonimiê. Jed nak ist niej¹ce do dziœ skoja -
rze nia i ste reot ypy zwi¹zane z wie loma wy mien iony mi ni ¿ej zw ierz êtami, kt óre 
wska zuj¹ na me taf oryczne zna czen ie nazw zwierz¹t, jak równie¿ bogata fra zeo logia 
(np. chy try jak lis, ³agod ny jak ba ran ek, wije siê jak pi skorz) up owa¿niaj¹ do potrak -
to wania tych nazw jako me taf ory cznych. Po dobn ie na zwy bo tan iczne, np. na zwy 
drzew, kwiatów i in nych roœlin mog³y mieæ zna czen ie me taf oryczne (por. frazeolo-
gizmy oparte na me taf orze: jak groch(em) o œcianê, ch³op jak d¹b, dziew czyna jak 
ma lina, na zwy le bioda, mi moza i inne). Wymie niæ tu na le¿y: 

Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ssaków: By czek (< byczek ‘ts’ Sstp), 
Je¿ (< je¿ ‘ts’ Sstp), Lis (< lis ‘ts’ Sstp), |Wil kosz, |Wil czêta (< wilk ‘ts’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ptaków: Czy¿ (< czy¿ ‘gatunek pta ka’ 
Sstp), |Gogo³a (< gogo³ ‘naz wa pta ka’ StrP, go gol ica ‘gatu nek dzikiej kacz ki’ 
Sstp), Ku ras zek ( < ku raszek ‘m³ody ko gut’ SW, kur ‘kog ut’ Sstp), Strzesz/Strze¿ 
(< strze¿ ‘gat unek ptaka’ Sstp); na zwa ogól na |Pi skla (< pi sklê ‘ts’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ryb: Pi skorz (< pi skorz ‘gat unek ry by’ 
Sstp), Ra czek, Reczk (< ra czek ‘dem. od rak’ L). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw owadów: Koby³ka me taf.? (< koby³ka 
‘s zarañcza’ Sstp), Ko mor, Ko mar (< komar ‘naz wa owada’ Sstp), ¯uk (< ¿uk 
‘chrz¹szcz’, ‘o wole czar nej maœc i’ SEB). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw roœlin: Chrost (< chrost ‘gat unek roœli -
ny’ Sstp lub chrust, chróst ‘suc he ga³êzie’ Sstp), |Gro chot (< groch ‘ts’ Sstp), Kro -
staw iec, Kro stawc (< kro staw iec ‘gat unek roœl iny’ Sstp), Kwia tek (< kwia tek ‘ts’ 
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Sstp), Okrzos (< okrzos ‘obciête suche ga³êz ie’ SXVI), Sm ar¿ (< sm ar¿, smardz 
‘gat unek grzy ba’ Sstp), ¯erzuc ha (< ¿erzu cha, rze rzuc ha ‘gat unek roœl iny’ Sstp). 
b) Tyl ko dwa prze zwis ka okre œla³y mo ralne ce chy cz³owieka, i to ne gat ywne 

(cha rakt ery sty ka bez poœr edn ia): |Ta isz (< taiæ ‘ukrywaæ, udawaæ ob³¹ka neg o’ 
Sstp) ‘cz³owiek ob³ud ny’ oraz na zwa z³o¿ona z dwóch rdze ni |Z³ymys³ (< z³y ‘nie -
dobry, nie god ziwy’ Sstp, myœl ‘ts’ Sstp) ‘ten, kto ma z³e myœ li, z³y cz³owiek’. 

Wœród nazw za pis anych w 1 p XII w. brak re prez entuj¹cych ce chy umys³owe 
cz³owieka. 

3. In ter akcje cz³owieka ze œwiat em zewnê trznym 

Wœród prze zwisk i przy domków tu nale¿¹cych wyró ¿niamy kil ka grup. 
a) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io o zna czen iu genetycz -

nym wy kon awcy cz ynn oœci, oparte na jed nym rdze niu. Moty wacjê dla nazw 
oso bowych tu za lic zony ch dawa³y ró ¿ne cz ynn oœci wy kon ywa ne przez cz³o -
wieka sta le lub okaz jona lnie. Two rzono je od czasown ików okr eœlaj¹cych te 
czy nnoœ ci: |DŸw i¿eñ (< dŸw ign¹æ ‘ pod nosi æ’ Sstp, dŸw igaæ ‘ni eœæ, prz enos iæ
ciê ¿ar’ SXVI dŸw igaæ ‘(o op³atach) œci¹gaæ, pobieraæ’ Sstp) ‘ten, kto nosi 
ciê¿ary’, |£azina (< ³aziæ ‘czo³gaæ siê, pe³zaæ’, ‘niez grabnie siê porus zaæ’ Sstp) 
‘ten kto ³azi’, |Pa rzech (< pa rzyæ ‘o blewaæ wrz¹tkie m’ Sstp) ‘ten kto siê opa -
rzy³’, |Pêci en (< pêtaæ ‘nak³adaæ pêta’ Sstp) ‘ten, kto nak³ada pêta’, |Puka 
(< pukaæ siê ‘pêk aæ (o p¹czkach roœlin)’ Sstp) ‘ten kto pêka’, mo¿e ob scen iczne, 
|Smar czek (< smar kaæ ‘kic haæ, mieæ ka tar’ SW) ‘ten kto smar ka’, |Smi³ (< smi -
³owaæ siê ‘zli tow aæ siê’ R) ‘ten, kto siê zli towa³’. 

b) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io o zna czen iu ge net ycznym 
wy kon awców czynn oœci oparte na dwóch rdzeniach lub wy razach, w tym na 
przy imkach: |Do³up³oz (< ps *dolu ‘na dó³, w dó³’ SpC, p³oz : p³oziæ ‘(o p³azach 
i gadach) pe³zaæ, czo³gaæ siê’ Sstp, p³óz ‘zwie rzê pe³zaj¹ce, p³az, gad’ Sstp) ‘ten 
kto pe³za na dó³/na dole jak gad’, na zwa cha rakt eryzuj¹ca bez poœredn io |Prze kart 
(< karc iæ (siê) ‘k³óciæ siê, sprz eciwiaæ siê’ Sstp, lub prze kartê, kar ta ‘kartka pa -
pier u’ Sstp) ‘ten, kto siê sprzeciwia, k³óci’. 
Wystê puj¹ trzy na zwy z³o¿ one z ne gacj¹ w pierw szym cz³onie. Ich objaœ nienie 

nie jest pew ne: |Nieg³os (< ne gac ja nie, g³osiæ ‘u jaw niæ, wydaæ, wyjaw iæ’ Sstp lub
g³os ‘d Ÿwiêk, brzmie nie’ Sstp) ? ‘ktoœ, kto czegoœ nie ujawni³’, ‘ktoœ, kto nie mia³ 
g³osu’, |Nie udasz (< ne gac ja nie, udaæ (siê) ‘daæ, udzie liæ’, ‘s kie rowaæ siê, po paœæ 
w coœ, zaj¹æ siê cz ymœ gor liw ie’ Sstp) ? ‘ten, kto nie da³, nie udzieli³’, |Nie wstrop 
(< ne gac ja nie, tr opiæ ‘n êkaæ, mê czyæ, dr êcz yæ’ Sstp) ‘ten kto nie nêka³’. 
c) Me ton imi cznie u¿ yte na zwy pr zedmiotów i zja wisk zwi¹za nych z da nym cz³o -

wiekiem. Wska zywa³y one tego¿ cz³owieka, czyli pewn¹ ‘ca ³oœæ’ przez charakte -
rystyczny zwi¹zany z nim szc zegó³, czyli ‘cz êœæ’. Wyr ó¿niamy wœr ód nich: 

Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ró¿ny ch przed miot ów: |Cyg 
(SSNO Cyg/Cyk) (< cyga ‘zabawka dzie cinna, b¹k’ SXVI), |D³otla (< d³óto, 
d³uto ‘ts’, ‘top orek o w¹skim ostrzu’ Sstp), Krzy¿, |Krzy¿an (< krzy¿ ‘ts’ Sstp), 
Kus (< kus ‘kawa³ek, kromka’ Sstp), Ku sza (< ku sza ‘rod zaj ³uku’ Sstp), |O¿ar 
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(< o¿ar ek ‘ogar ek, nie dopa³ek œwiecy’ SXVI), Pe³³a//Pie³³a (< pe³³a, pie³³a ‘ok -
rycie na o³ta rz’ Sstp), |P³astk (< p³ast ‘p³at wosku pszcze lego z mio dem’ Sstp), 
|Strza³ek (< strza³a ‘pocisk wy puszczany z ³uku’ Sstp), Sy pieñ (< sy pieñ ‘na-
czy nie do prze syp ywa nia’ Sstp), |Wieœ cina (< wieœæ ‘inf orma cja o czymœ, 
wiad omoœ æ’ Sstp, wies zczyæ ‘wró ¿yæ, prze powi ada æ’ R); Po woz (< po wóz ‘po -
winnoœæ do starc zenia œr odków trans portu pa nuj¹cemu, prze wiez ienie czeg oœ 
wo zem’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw obiek tów fizjograficz nych, bu -
dowli: |Gan (< ga nek ‘p³aski dach, kryte wej œcie’ Sstp), Koœ cio³ (< koœció³ ‘ts’ 
Sstp), |Mogi³ek (< mogi³a ‘kop iec gra niczny albo na grobny, kur han’ Sstp), 
|Tar gos za (< targ ‘miejs ce wyznac zone do tar gow ani a’, ‘akt kup na-spr zeda¿y, 
umaw ianie siê o cenê’, ‘dzieñ tar gow y’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw dni ty god nia, mi esi êcy, pór roku 
i in.: Go dzina (< go dzina ‘ts’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw czêœci gar der oby: K³obu czek 
(< k³obu czek ‘he³m bez zas³ony’ Sstp), Ko¿ uszek (< ko¿ uszek ‘ma³y ko¿ uch, 
fu terk o’ Sstp), Mie szek (< mie szek ‘worecz ek na pie ni¹dze’ Sstp). 

W 1 p XII w. brak przezwisk i przy domków utworzony ch od rzeczo wników 
pos politych o in nym zna czen iu, wy dziel ony ch w dal szych pó³ wieczach. 
d) Prze zwis ka i przy domki o ge net ycznym zna czen iu no sic iela sta nu lub pro cesu. 

Two rzone by³y od wyr azów okr eœlaj¹cych doœ wiad czony przez cz³owieka pro ces 
lub stan, zwy kle form gra mat yczny ch cza sow ników. W funk cji prze zwisk i przy -
domków wyst êpowa³y czês to imies³owy bier ne zakoñ czone na -n, -t lub for my
utwor zone od czaso wnik ów w p³aszcz yŸnie an trop oni mic znej. S¹ to na zwy charak -
teryzuj¹ce be zpoœrednio: Mi³o wan (< part. pra et. pass. mi³owan od czas. mi³o waæ 
‘ko chaæ, lub iæ, wy soko ceniæ, mieæ w czymœ upodob ani e’ Sstp), ‘cz³owiek mi³o wa -
ny, ko chan y’, Odo lan (< part. pra et. pass. od czas. ps *odolati ‘zwyciê ¿yæ’ SpC) 
‘cz³owiek zwyciê¿ony’, |Os³ab (< os³abiæ ‘ts’ Sstp) ‘cz³owiek os³a biony’, |Po kaj 
(< pokajaæ siê ‘¿a³owaæ z³ych cz ynów’ Sstp) ‘cz³owiek po kaj any’, Po niat (part. pra -
et. pass. pa niat od czas. *po nieciæ (podnieciæ) ‘p odpaliæ, roz paliæ’, ‘w zmóc siê’ Sstp) 
‘cz³owiek roz pal ony, wzm o¿o ny’, |Uston (SSNO Ustoñ) (< ps *ustiti ‘pobu dzaæ’ 
SpC, por. po duœciæ ‘podstêpnie namów iæ, dorad ziæ, podpo wiedzieæ, podni eciæ’ 
Sstp), ‘cz³owiek po bud zony, na mów iony’, ¯dan (SSNO Zdan//¯dan) (< part. pra et. 
pass. ¿dan od czas. ¿daæ ‘oc zekiwaæ’ Sstp) ‘cz³owiek oczek iwa ny’. 

4. Miej sce cz³owieka w spo³eczeñ stwie 

Miej sce cz³owieka w spo³eczeñ stwie wyra¿ ane by³o przez: 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na wy kon ywa ny za wód, zaj mow any urz¹d lub 
sta now isko (cha rakt ery sty ka bez poœr edn ia): Ko niusz (< ko niusz ‘u rzêdnik za-
rz¹ dza j¹cy staj niam i’ Sstp), |£owêta (< ³owczy ‘urzêdnik dwor ski nad zor uj¹cy po -
low ani a’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na re lac je ro dzinne (cha rakt ery sty ka bezpo-
œrednia): Dzia dek (< dzia dek ‘dem. od dziad, oj ciec ojca lub mat ki’ SXVI). 
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Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na kond ycjê spo³ecz no-maj¹tkow¹ (charak-
terystyka bez poœr edn ia): |Chudz (< chu dy ‘szczup³y, su chy, ubo gi’ Sstp), Go³y 
(< go³y, go³ ‘nic zym nie obro œniêty’ Sstp, ‘poz bawiony na tur alnego okryc ia, nagi, 
sam, zwyk³y, pro sty’ SXVI). 
Jak wid aæ, wys têpuj¹ tu na zwy osob owe, któr ych apel aty wne pod stawy mia³y 

nie kiedy zna czen ie me taf ory czne ju¿ jako wy razy po spol ite. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XII w. 

BA CHOR ZA: Lest niz<a> cum his … Crusc, Ba chora, Cyg 1136 Ta s. 69 w. 17. BIA£OSZA: Lest niz<a> 
cum his … Cyg, Ba lossa, Vs sez odl 1136 Ta s. 69 w. 17. BIE LINA: Go rice cum ho stis: Pouoz, Be lina, Reck 
1136 Ta s. 68 w. 13. BRO DA: Be scor ist cum po ssess ori bus … Neu dasz, Ra dost, Bro da 1136 Ta s. 68 w. 14. 
BY CZEK: Cho mant ouo cum his Je zor, Bi ch ek, Re donc 1136 s. 70 w. 17. CHE£ST: Be louezici cum his … 
Cri san, Chelzt, Ies 1136 Ta s. 69 w. 16. CHRAP: Sca ple cum his … Mi loc hat, Chrap, Dlot la 1136 Ta s. 67 
w. 10. CHROST, KROST: Opole cum his … Goli, Crost, Cus sa 1136 Ta s. 68 w. 12. CHUDZ: Be scor ist 
cum po ssess ori bus … Bro dec, Chuz, Bliz 1136 Ta s. 68 w. 13. CIE PLESZ: Opole cum his … Nes sul, Te -
ples, Mi ley 1136 Ta s. 68 w. 12. CYG (SSNO Cyg//Cyk ?): Lest niz<a> cum his …Ba chora, Cyg, Ba lossa 
1136 Ta s. 69 w. 17. CZY RZNIECH: Ho spes (ecc les iae Gnesnen sis) … Cyr nech 1136 Ta s. 80 w. 47. 
CZY RZNIELA: Sca ple cum his … Smars, Cyr nela, Zdeuy 1136 Ta s. 67 w. 10. CZY¯: Ke blouo, cu ius 
pos sessores hii sunt: … Ciz, So stros 1136 Ta s. 71 w. 21. D£OTLA: Sca ple cum his … Chrap, Dlot la, Tais 
1136 Ta s. 67 w. 10. DO£UP£OZ: Iu xta Ilme: Do lup loz cum fi liis et cum vil la, Proz ina, Do brenta, Go lec 
1136 Ta s. 79 w. 46. DU£GOTA: Hii uero sunt car pent arii (ecc les iae be ati Ad alb erti): Tys, Dul gota, Do -
man, Go lian 1136 s. 79 w. 46. DY GOMA (SSNO Dzi goma): Sta ri Bi scup ici … cum his … Domc, Di goma, 
Go bilca (!) 1136 Ta s. 67 w. 9. DZIA DEK: Ad of fic ium agaz onum (ecc les ie be ati Ad alb erti) hii sunt … Go -
stan, Datk, Ra dost 1136 Ta s. 79 w. 44. D•WI¯EÑ: Opole cum his … Vo lis, Du isen, Cro stauez 1136 Ta s. 
68 w. 12. GAN: Lest niz<a> cum his … Do may, Gan, Ne moy 1136 Ta s. 69 w. 17. GÊBA: Sil che cum his 
… Vnem izl, Gam ba, Bo gum il 1136 Ta s. 70 w. 18. G£OWKA: Vil la Pisca tor um cum his … Zi roch, Glou -
ca, Si roslau 1136 Ta s. 69 w. 15. GO DZINA: Ho spit es (ecc les iae be ati Ad alb erti) uero sunt hii … Man tis, 
Go dina, Pan ten 1136 Ta s. 79 w. 47. GOGO£A: Vil la Pisca tor um cum his … Pi scor, Go gola, Bli zuta 1136 
Ta s. 68 w. 14. GO LEC: Iu xta Ilme: Do lup loz cum fi liis et cum vil la, Proz ina, Do brenta, Go lec 1136 Ta s. 
79 w. 46. GO£Y: Sca ple cum his … Tais, Goli, Se dlon 1136 Ta s. 10 w. 67. JE¯: Ba louezici cum his … 
Chelzt, Ies, Ne ustrop 1136 Ta s. 69 w. 16. KARSZ (SSNO Kars(z)): Vil la Pisca tor um cum his … Bog dan, 
Carz, Prus sota 1136 Ta s. 69 w. 14. KÊDZ IER ZA: Sta ri Bi scup ici … cum his … Pam pik, Can dera, Co mor 
1136 Ta s. 67 w. 9. K£OBU CZEK: Sta ri Bi scup ici … cum his … Pa rech, Clo buc hec, Pam pic 1136 Ta s. 67 
w. 9. KOBY£KA: Sta ri Bi scup ici … cum his … Di goma, Go bilca (!), Pa rech 1136 Ta s. 67 w. 9. KO MOR, 
KO MAR: Sta ri Bi scup ici … cum his … Co mor, Sdom ir 1136 Ta s. 67 w. 9. KO NIUSZ: Sta ri Bi scup ici … 
cum his … Ne gloz, Co nus, Dal 1136 Ta s. 67 w. 9. KOŒCIO£: Sca ple cum his … Se dlon, Co stol, Mi lich 
1136 Ta s. 10 w. 67. KO¯USZEK: Opole cum his … Ra dot ech, Co suss ec, Suc 1136 Ta s. 68 w. 11. KRO -
STAW IEC: Opole cum his … Du isen, Cro stauez, Goli 1136 Ta s. 68 w. 11–12. KRO TOS ZA: Zu epraui ci 
cum his: Cuz, Cro tossa, Oslab 1136 Ta s. 70 w. 19. KRZEPK: Sil che cum his … Zippen, Crepc, Zmil 1136 
Ta s. 70 w. 18. KRZYK: Vil la Pisca tor um cum his … Ne mir, Crik, Pel la 1136 Ta s. 69 w. 14. 
KRZYSZ//KRZY¯: Sta ri Bi scup ici … cum his … Marlec, Criz, Po sdech 1136 Ta s. 67 w. 9. KRZY¯AN: 
Vil la Pisca tor um cum his … Pel la, Cri san, Bog dan 1136 Ta s. 69 w. 14. KU RAS(Z)EK: Po tul ino cum his: 
… Bo ranta, Cu rass ec, Se lis triy 1136 Ta s. 67 w. 11. KUSZ, KUS (SSNO Kusz//Kus): Zu epraui ci cum his: 
Cuz, Cro tossa, Oslab 1136 Ta s. 70 w. 19. KU SZA: Opole cum his … Crost, Cus sa, Do masca 1136 Ta s. 68 
w. 12. KWA SEK: Ho spit es (ecc les iae be ati Ad alb erti) uero sunt hii … Mi los, Cu ass ec 1136 Ta s. 80 w. 48. 
KWIA TEK: Lis sin ino cum his: … Po nat, Qu atec, Tar gossa 1136 Ta s. 70 w. 20. £AZINA: Ho spit es (ec-
clesiae be ati Ad alb erti) uero sunt hii … Tessan ta, La zina, Smars 1136 Ta s. 79 w. 47. £OKANA: Dambni -
cia … cum his eius po sses ores (!) … Se dleuit, Lo cana, Ve stina 1136 Ta s. 71 w. 21. £OW ÊTA: Sird nici 
cum his po ssess ori bus … Me sec, Man tina, Louan ta 1136 Ta s. 67 w. 11. MA£YSZ KA//MA LISZKA: 

 
 

  

   

  

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 
 

  

  
 

 
 

  

 

107 II. Charakterystyka jêzykowa nazwisk zwyczajowych... 

– 

http://rcin.org.pl



Lest niz<a> cum his …Vil chanta, Ma lisca, Crusc 1136 Ta s. 69 w. 17. MAR£EK: Sta ri Bi scup ici … cum 
his … Dal, Mar lec, Criz 1136 Ta s. 67 w. 9. MÊC INA: Sird nici cum his po ssess ori bus … Me sec, Man tina, 
Louan ta 1136 Ta s. 67 w. 11. MÊKOS ZA: Ad offic ium agaz onum (ecc les iae ba eti Ad alb erti) hii sunt … 
Ra dost, Man cossa, Na dey 1136 Ta s. 79 w. 44. MIE SZEK: Sird nici cum his po ssess ori bus: Tyr pis, Me sec, 
Man tina 1136 Ta s. 67 w. 10/11. MI£OWAN: Ba louezici cum his … Zarbi nouiz, Mi louan, So dlc 1136 Ta 
s. 69 w. 16. MIO DZIK: Ho spit es (ecc les iae be ati Ad alb erti) uero sunt hii … Cyr nech, Mo dic, Go ston 1136 
Ta s. 80 w. 47. M£ODOSZ: Scarb nic hi cum his: Bu di zlau, Mlod os, Vcad 1136 Ta s. 71 w. 20. MOGI£EK: 
Opole cum his … Mi ley, Mi lac hec, etiam Mo gil ec, So banta 1136 Ta s. 68 w. 12. NIEG£OS (SSNO 
Nieg³os(z)): Sta ri Bi scup ici … cum his … Cra ic, Ne gloz, Co nus 1136 Ta s. 67 w. 9. NIE UDASZ: Be scor ist 
cum po ssess ori bus … Blis, Neu dasz, Ra dost 1136 Ta s. 68 w. 14. NIE WSTROP: Ba louezici cum his … Ies, 
Ne ustrop, Razc 1136 Ta s. 69 w. 16. ODO LAN: Odo lan us co mes 1144 MPP III w. 10. OKRZOS: Sca ple 
cum his … Ocros, Smars, Cyr nela 1136 Ta 9s. 67 w. 10. OS£AB: Zu epraui ci cum his: Cuz, Cro tossa, 
Oslab, Su liuy 1136 Ta s. 70 w. 19. O¯AR: Do chun ov cum his … Zach, Osar, Da lost 1136 Ta s. 68 w. 13. 
PAR CHYN IA: Uilc hecov cum his po ssess ori bus … Go stina, Par china, Si noch 1136 Ta s. 69 w. 16. PA -
RZECH: Sta ri Bi scup ici … cum his … Pa rech, Clo buc hec, Pam pic 1136 Ta s. 67 w. 9. PE££A (SSNO 
Pe³³a//Pie³³a): Vil la Pisca tor um cum his … Crik, Pel la, Cri san 1136 Ta s. 68 w. 14. PÊC IEN: Ho spit es (ec-
clesiae be ati Ad alb erti) uero sunt hii … Pan ten, Cyr nech 1136 Ta s. 80 w. 48. PÊP IK: Sta ri Bi scup ici … 
cum his … Clo buc hec, Pam pic, Can dera 1136 Ta s. 67 w. 9. PI SKLA: Ru stici (ecc les iae be ati Ad alb erti) 
sunt hii … Pi scla, Ma ruzc, Za nd ey 1136 Ta s. 79 w. 45. PI SKORZ: Vil la Pisca tor um cum his … Sdan to, 
Pi scor, Go gola 1136 Ta s. 68 w. 14. PLASTK, P£ASTK: Vil la Pisca tor um cum his … Vsem ir, Mi ranta, 
Pla stc 1136 Ta s. 68 w. 14. PO KAJ: Ho spit es (ecc les iae be ati Ad alb erti) uero sunt hii … Polc, Po cay, 
Tessan ta 1136 Ta s. 79 w. 47. PO NIAT: Lissi nino cum his: … Po nat, Qu atec, Tar gossa 1136 Ta s. 70 w. 20. 
PO WOZ: Go rice cum hi stis: Car nes, Pouoz, Be lina 1136 Ta s. 68 w. 13. PO ZDZIECH: Sta ri Bi scup ici … 
cum his … Criz, Po sdech, Re danta 1136 Ta s. 67 w. 9 PRZE KART: Vru ti cum his: … Mi louit, Pre cart, 
Treb na 1136 Ta s. 69 w. 15. PUKA: Sca ple cum his … Le derg, Su lir ad, Puca 1136 Ta s. 67 w. 10. RA -
CZEK, RECZK (SSNO Ra cek, Rac ko//Ra czek, Racz ko): Go rice cum hi stis: Be lina, Reck, Mi lic 1136 Ta 
s. 68 w. 13. RA DOST: Be scor ist cum po ssess ori bus … Neu dasz, Ra dost, Bro da 1136 Ta s. 68 w. 14. 
RDZEK: Do bril euo cum his po ssess ori bus: Su lis try, Cro stauz, Rzek 1136 Ta s. 70 w. 19. RUSZ (SSNO 
Rus//Rusz): Sta ri Bi scup ici … cum his … Zlau os, Ruz, Sul 1136 Ta s. 67 w. 9. SI NOCH//SY NOCH: Uil -
che cov cum his po ssess ori bus … Par china, Si noch, Vneu it 1136 Ta s. 69 w. 16. SMAR CZEK: Damb nic ia … 
cum his eius po ssess ores (!): Smar cek, Do man, Se dleuit 1136 Ta s. 71 w. 21. SMARSK//ZMARSK: Sta ri 
Bi scup ici cum his … Pan tis, Zmarsc, Mi loch 1136 Ta s. 67 w. 8. SMAR¯ (SSNO Smarz): Ho spit es (eccle -
siae be ati Adal berti) uero sunt hii … La zina, Smars, Sli misl 1136 Ta s. 79 w. 47. SMI£: Sil che cum his … 
Crepc, Zmil, Re dosz 1136 Ta s. 70 w. 18. STRZA£EK: Lis sin ino cum his: … Qu atec, Tar gossa, Stra lec 
1136 Ta s. 70 w. 20. STRZESZ//STRZE¯: Uilc hecow cum his po ssess ori bus … Vnem isl, Stres, Chro pec 
1136 Ta s. 69 w. 16. SU CHOR ZA, SU CHORA: Cho mant ovo cum his … Mis lim, Su chora, Ma loz imiz 
1136 s. 70 w. 17. SWAR: Scar bin ichi cum his … Mlod os, Vcad, Zuar, Zlau ic 1136 Ta s. 71 w. 20. SY -
PIEN//SY PIEÑ: Sil che cum his …Te chuta, Zippen, Crepc, 1136 Ta s. 70 w. 18. TA ISZ: Sca ple cum his … 
Dlot la, Tais, Goli 1136 Ta s. 67 w. 10. TAR GOS ZA: Lis sin ino cum his: … Qu atec, Tar gossa, Stra lec 1136 
ta s. 70 w. 20. TRUP: Do chun ov cum his: Trup, Go res, Do brina 1136 Ta s. 68 w. 13. USTON (SSNO 
Ustoñ): Ke blouo cu ius po ssess ores hii sunt … Vston, Ra dost 1136 Ta s. 71 w. 21. WIEŒCINA: Damb nic ia 
… cum his eius po sses ores … Lo cana, Ve stina cum fi lis eorum 1136 Ta s. 71 w. 21. WILCZÊTA: Lest -
niz<a> cum his …Pri bissa, Vil chanta, Ma lisca 1136 Ta s. 69 w. 17. WIL KOSZ: So douo (!) cum his: Nesda, 
Vil cos, Se ruc ha 1136 Ta s. 70 w. 19. WRZESZCZ: Hii uero sunt car pent arii (ecc les iae be ati Ad alb erti): 
Vrest, Tys, Dul gota, Do man 1136 s. 79 w. 46. ZDAN//¯DAN: Scar bin ichi cum his … Gro chot, Sdan 1136 
Ta s. 71 w. 20. Z£YMYS£ (SSNO ¯eli mys³//Z³ymys³): Ho spit es (ecc les iae be ati Ad alb erti) uero sunt hii 
… Smars, Sli misl (!), Vstech 1136 Ta s. 79 w. 47. ¯AR NOTA: Sca ple cum his … Zdeuy, Sar nota, Su lec 
1136 ta s. 67 w. 10. ¯ERZUC HA: So douo cum his: … Vil cos, Se ruc ha, Bli zohc (!) 1136 Ta s. 70 w. 19. 
¯UK: Opole cum his … Co suss ec, Suc, Na dey 1136 Ta s. 68 w. 11. ¯Y£KA//SI£KA: Sil che cum his: Sil -
ca, Mi louan 1136 Ta s. 70 w. 18. 
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2 p XII w. 

1. Ce chy ze wnêtrzne cz³owieka 

Wy dziel ono tu: 
Prze zwis ka-przydomki okre œlaj¹ce wzrost i budowê cia³a, w tym tuszê (charakte -
ryzuj¹ce bez poœr edn io):|Ma³usza//Ma lus za 1166 (< ma³y, ma³ ‘n ied u¿y co do roz-
miarów, nie wielki co do wa gi’, ‘niew iele znacz¹cy, przeciêtny, b³ahy’ Sstp). Ta 
ostatn ia na zwa mog³¹ mieæ te¿ pier wotn ie zna czen ie ‘pr zeci êtny’. 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce ko lor i ro dzaj w³osów (cha rakt ery zuj¹ce bez -
poœr edn io): |Bie lec XII p. post. (< bia³y ‘siw y’ Sstp), |Czer noch 1166 (< czarny 
‘niger, o zwie rzêtach, tka ninie, zbroi’ Sstp), Go lec (SSNO Go lec//Go³ek) XII p. 
post. (< go lec ‘cz³owiek ³ysy’ SXVI), |Go lis za//Go³ysza 1193 (< go³y ‘niczym nie 
obro œniêty’ Sstp, ‘poz bawi ony na tur alne go okryc ia, nagi, sam, pro sty, zwyk³y’ 
SXVI). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce czêœ ci cia³a (me ton imi czne): Go leñ 1166 (< go -
leñ ‘podu dzie’ Sstp). 
Przezwis ka-przy domki okre œlaj¹ce kond ycjê fizyczn¹, w tym ur odê lub u³omnoœci 
fi zyczne, cho roby, wiek (cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): |Czy stawa XII p. post. 
(< czysty ‘czys ty fi zycznie, nie brud ny, bez ska zy Sstp), |M³odziej XII ex. (< m³ody, 
m³od ‘ts’ Sstp). 

2. Ce chy we wnêtrzne cz³owieka, tj. ce chy cha rakt eru, uspos obi enia i za chow ania 
oraz ce chy mo ralne i umys³owe 

Do prze zwisk i przydomków okre œlaj¹cych ce chy we wnêtrzne cz³o wie ka na le¿¹: 
a) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce cz³owieka ze wzglê du na ce chy charak-

teru, uspos obi enia i za chow ania. Oc enê ne gat ywn¹ zawie raj¹ prze zwis ka (cha -
rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): |Oœp iela XII p. post. (< ospal ec ‘leñ, œpioc h’ SXVI), 
|Swa rzysz 1193 (< swar ‘sprzeczka, k³ótnia’, swarzyæ ‘karciæ, upominaæ, k³óciæ 
siê’ Sstp) ‘cz³owiek swar liwy, k³ótli wy’, |Za bor 1166 (< za braæ, za bieraæ ‘wzi¹æ 
coœ cu dzego, za grabiæ’, ‘wzi¹æ z po wrot em, od ebra æ’ Sstp) ‘cz³owiek za borc zy’, 
|Za wid 1153 (< za widziæ, za widzieæ ‘z azdroœciæ, ni enawidzieæ’ Sstp) ‘cz³owiek 
za zdrosny, za zdroœnik’. Dwie ostatn ie nazwy to, z grama tycznego punk tu wi -
dzen ia, na zwy wy konawców cz ynnoœci, jed nak zna czen ie cha rakt ery zuj¹ce (cha -
rakt er cz³owieka) w nich przew a¿a, dla tego zna laz³y siê w tej gru pie. 
Inne prze zwis ka i przy domki cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io okr eœla³y ce chy po -

strzeg ane jako ne gat ywne lub niekiedy mo¿e po zyt ywne: |Barz 1175 (< barzy ‘szybk i’ 
Sstp) ‘cz³owiek szyb ko re aguj¹cy’, |Pr êdota 1153 (< pr êdko ‘szybko, gwa³tow nie’ 
Sstp) ‘cz³owiek re aguj¹cy szyb ko lub gwa³tow nie’. 

Do prze zwisk me taf ory cznych za lic zyæ na le¿y na zwê |Bu rzyk 1182 (< bu rza ‘ts’ 
Sstp, ‘nawa³nica, wi chura’, ‘rozr uchy, za mieszki, wa œñ’, ‘nie bezpieczeñstwo, z³a 
przy god a’, ‘gwa³tow ne uczuc ie, afekt, namiêtnoœæ’ SXVI) ‘cz³owiek po dobny do 
bu rzy’, kt óra ocen ia³a ne gat ywnie. 

Ce chy cha rakt eru, uspos obi enia i zachow ania cz³owieka okreœ lano czêsto na pod -
staw ie pod obie ñstwa lu dzi do fau ny i flo ry, a na zwy zwierz¹t i roœlin od nos zono do 
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osób na za sad zie me taf ory. Wy dziel ono kil ka grup tego ro dzaju przezwisk i przy -
domków me taf ory cznych: 

Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ssaków: Mie rzyn ek (< mie rzyn ek ‘koñ 
ro boc zy’ SW, por. mia ra ‘ts’ Sstp, mie rzyæ ‘ts’ Sstp), Œwin ka 1166 (< œwi nia, 
œwin ka ‘ts’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ptaków: B¹k 1166 (< b¹k ‘ptak  z ro -
dziny cza plow aty ch, pu chac z’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw roœlin: Cheb da 1152–53 (< chebda 
‘dzi ki bez’ Sstp), Ja wor 1177 (< jawor ‘gat unek platan u’ Sstp). 

b) Ce chy mo ralne ok reœla³ me taf ory cznie przy dom ek wart oœc iuj¹cy po zyt ywnie 
Opoka 1166 (< opoka ‘kamieñ, ska³a’ Sstp). 
Brak przezwisk i przy domków okreœlaj¹cych ce chy umys³owe. 

3. In ter akcje cz³owieka ze œwiat em zewnê trznym 

Wœród tych przezwisk i przy domków wyró ¿niamy kil ka grup: 
a) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io o zna czen iu gene tycznym 

wyk onaw ców czy nnoœ ci oparte na jed nym rdze niu. Moty wacjê dla tych nazw 
dawa³y ró¿ne czyn noœci wykonywa ne przez cz³o wieka sta le lub okaz jona lnie. 
Two rzono je od czasown ików okreœlaj¹cych te czy nnoœ ci: |Go wor zysz XII p. 
post. (< go wor zyæ ‘rozma wiaæ, ro zpr awiaæ’, go wor ‘rozmowa’ Sstp) ‘ten kto roz -
praw ia’, |Pêc ien 1153 (< pêt aæ ‘nak³adaæ pêt a’ Sstp), |Roz wad 1155 (< rozwadziæ 
‘po godziæ’ SXVI, por. roz wad zacz ‘ten, kto do prow adza do po jedn ania, rozjem-
ca’ Sstp) ‘ten, kto (po)go dzi³’, |Wi eœc isz 1155 (< wi eœæ ‘inf orma cja o czymœ, 
wiad omoœ æ’ Sstp, wies zczyæ ‘wró ¿yæ, prze powiada æ’ R) ‘ten kto przynosi wieœ ci, 
ob wieszc za’. 

b) Brak za pisów przezwisk i przy domków z³o¿on ych, tj. opart ych na dwóch rdze-
niach w 2 p XII w. 

c) Me ton imi cznie u¿ yte na zwy pr zedmiotów i zja wisk zwi¹za nych z da nym 
cz³owiekiem. Wska zywa³y one tego¿ cz³owieka, czyli pewn¹ ‘ca ³oœæ’ przez cha -
rakt erystyczny, zwi¹zany z nim szc zegó³, czyli ‘cz êœæ’. Wyró¿niamy wœr ód nich: 

Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ró¿ny ch przed miot ów (rzecz owni -
ków po spol ity ch): |Gro mad za 1155 (< gro mada ‘kupa, sto s’, ‘zeb ranie, t³um’ 
Sstp), |Krze koc ha 1198 (< krzek ‘skrzek, jaja p³azów bez ogon owy ch’ SXVI 
lub krz ekaæ ‘po kwik iwa æ’ SXVI), |Krz y¿an 1194 (< krzy¿ ‘ts’ Sstp), Ku czek 
1166 (< ku czek ‘kupka, gro madk a’ L), |£anice XII p. post. (< ³an ‘miara po -
wierzchni po la’ Sstp), |Wid³ 1155 (< wid³y ‘n arzêdzie o kil ku zêb ach’ Sstp). 

d) Prze zwis ka-przy domki o zna czeni genetycznymu no sic iela sta nu lub pro cesu. 
Two rzone by³y od wyr azów okr eœlaj¹cych doœ wiad czony przez cz³owieka pro ces 
lub stan, zwy kle form gra mat yczny ch cza sow ników. W funk cji prze zwisk-przy -
domków wyst êpowa³y czêsto imies³owy bier ne zako ñczone na -n, -t lub for my
utwor zone od czaso wnik ów w p³aszcz yŸnie an trop oni mic znej (cha rakt ery zuj¹ce 
bez poœr edn io): Mi³owan 1189 (< part. praet.pass. mi³owan od czas. mi³owaæ ‘ko -
chaæ, lub iæ, wy soko ceniæ, mieæ w czymœ upodob ani e’ Sstp) ‘cz³owiek mi³owany, 
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ko chan y’, Odo lan, Ho dol an XII p. post. (< part. praet. pass. od czas. ps *odo lati, 
odoleti ‘zw yci ê¿yæ’ SpC) ‘cz³owiek zwyciê¿ony’, Ra dow an 1187 (< part. praet. 
pass. ra dow an od czas. ra dow aæ siê ‘ts’ Sstp) ‘cz³owiek urad owa ny’. 

4. Miej sce cz³owieka w spo³eczeñ stwie 

W 2 p XII w. zapis ano jeden przy domek okreœlaj¹cy kond ycjê spo³eczno-ma j¹t -
kow¹: |Pod sad XII p. post. (< pod sad ek ‘ch³op bezroln y’ Sstp). 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XII w. 

BARZ: Bars, ca stell anus de Cho leb erch 1175 PUr I 66 s. 44. B¥K: Cum pa stor ibus, qu orum hec sunt 
no mina Go stec, Banc, Opoka ca 1166 MPP VII w. 7. BIE LEC: Bi lech XII p. post. LfLub s. 576. BU -
RZYK: Pre sente Bu ric 1182 Pom 50. CHEB DA: Pred zl avs, pa ter Cheb de 1152–1153 MPP V w. 23. 
CZER NOCH: Cum pa stor ibus, qu orum hec sunt no mina Ma lussa, Cer noch, Pan ten 1166 MPP VII w. 6. 
CZY STAWA: Ci stana (! pro Ci staua) XII p. post. LfLub s. 575. GO LEC//GO£EK: Go lec cum uxore 
XII p. post. LfLub s. 573. GOLEÑ: Cum pa stor ibus … Do maiz, Go len, Go stec 1166 MPP VII w. 6–7. 
GO LIS ZA//GO£YSZA: Vlad iz laus dux de dit sanc tua ros … eorum vil las: Ma rin ec, Go lisa, Su aris 1193 
KŒl 70 s. 169. GO WOR ZYSZ: Gouoris uxor cum fi liis XII p. post. LfLub s. 574. GRO MAD ZA: Ren -
diss euici (vil la ecc las ie be ati io hann is in Wro tizlauia) Go zs tech cum ho min ibus Gre meza (! pro Gro -
maza) cum fi liis Bog das et Su lon 1155 Mi s. 433 w. 20. JA WOR: Ja wor 1177 MPP XII w. 14. KRZE -
KOC HA: Fra ter Cre coc ha de dit vil lam, que est iu xta Me schou (!) (ecc les ie sanc ti Se pulc ri in Me chov) 
1198 MPP XIX w. 14. KRZY¯AN: Test(is) … Cri san us … ca non ic(us) Ca min ens(is) 1194 Pom 72. 
KU CZEK: Ru stic(um) … Cu cek cum fra tre no mine Za uid 1166 MPP VII w. 12. £ANICE: La nice pre -
zbyt er(-) XII p. post. LfLub s. 576. MA£USZA//MA LUS ZA: Cum pa stor ibus, qu orum hec sunt no mina 
Ma lussa, Cer noch, Pan ten 1166 MPP VII w. 6. MIE RZYN EK: Vlad iz laus dux de dit sanc tua rios cum 
omni pro gen ie sua et eorum vil las: Meri nec, Go lisa 1193 KŒl 70 s. 169. MI£OWAN: Sub test im onio 
Mi lua nji, ab bat is (de Ca lvo) Mon te 1189 MPP XV w. 11–12. M£ODZIEJ: Mlod ey la icus XII ex. LfLub 
s. 578. ODO LAN, HO DOL AN: Ho dol anus XII p. post. LfLub s. 572. OPOKA: Cum pa stor ibus, qu -
orum hec sunt no mina Ma lussa … Opoka, Siz, Ce chan 1166 MPP VII w. 6/7. OŒPIE LA: Ospela, Stron -
ca, Bo gusca XII p. post. LfLub s. 583. PÊCIEN: No bil is … laic(us) Pan tyen 1153 Pom 21. POD SAD: 
Pod sad, fra ter no ster XII p. post. LfLub s. 578. PRÊDOTA: Pra dota 1153 MPP V w. 23. RA DOST: 
Vill(am) … que vo cat ur Gro gesseui ci cum ho min ibus, qu orum hec sunt no mina … Rozvad, Ra dost cum 
du obus fi liis Ra dos et Mi loz lau 1155 KŒl 35 s. 92. RA DOW AN: Do min us Ra douanus, Po znan ensis 
epis copus … pre dicti Ra douani 1187 MPP XVII w. 10–11. ROZ WAD: Vill(am) … que vo cat ur Gro -
gesseui ci cum ho min ibus, qu orum haec sunt no mina …Pau lus, Do brenta, Suc, Rozvad, Ra dost cum du -
obus fi liis Ra dos et Mi loz lau 1155 KŒl 35. SWA RZYSZ: Vlad iz laus dux de dit sanc tua rios ... Go lisa, 
Su aris 1192 KŒl 70 s. 169. ŒWIN KA: Ru stic us Svin ca 1166 MPP VII w. 12. WID£: Ex dono du cis Bo -
lezl aui, qu inque rusti cos, qu orum no mina sunt hêc: Wet zis, Mi lees, Vidl 1155 KŒl 35. WIEŒ CISZ: Ex 
dono du cis Bo lezl aui, qu inque ru stic os, qu orum no mina sunt hêc: Oiros, Syma, Wet zis, Mi lees, Vidl 
1155 KŒl 35. ZA BOR: Cum uinea riis, qu orum hêc sunt no mina: Do mavi et Za bor 1166 MPP VII w. 7. 
ZA WID: Cu cek cum fra tre no mine Za uid 1153 CdP III 4. 

Wiek XIII 

W XIII w. wyst¹pi³o 494 prze zwisk i przy domków w do kumentach oryg ina lnych 
i 106 w ko piach. 255 nazw wyst¹pi³o w do kumentach oryg ina lnych w 1 p XIII w. (39 
w ko piach), a 239 w do kumentach oryg ina lnych w 2 p XIII w. (67 w ko piach), przy 
uwz glêdnieniu jed nos tek od not owa nych pierwszy raz w XII w. Po jawia³y siê one za-
rów no jako po jed yncze okreœ lenie cz³owieka, jak i, choci a¿ znacz nie rza dziej, w dru-
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giej po zyc ji, czy li jako dru gie okr eœlenie po imien iu, np. Ba ran: Cum … Blis bor io 
Ba ran 1249 Kuj 5 s. 353. 

1 p XIII w. 

1. Ce chy ze wnêtrzne cz³owieka 

Wy dziel ono tu: 
Prze zwis ka-przydomki okre œlaj¹ce wzrost i budowê cia³a, w tym tuszê: |Drob ak 

1223 (< drób ‘d robne zw ierzêta do mow e’ Sstp, por. ps *drobú ‘coœ drob nego, 
ma³ego’ SpC), |Gru bina 1222 (< gru by ‘ts’, ‘prostacki, nieokrzes any’ Sstp), |Krê -
pisza 1204 (< krêpy ‘oty³y, gru by’ SXVI), |Kro tos za 1204 (< kró tki ‘nied³ugi’, 
‘zwiêz³y’, ‘³agodny, spo kojny, ug³askan y’ Sstp, ‘nis ki’ SXVI), |Ma lik 1223, 
Ma³ysz//Ma lisz 1244, Ma³ysza//Ma lis za 1221 (< ma³y, ma³ ‘n ied u¿y co do rozmia -
rów, nie wiele znacz¹cy, przeciêtny’ Sstp, ps *malyšü, malyša SET – za S³ow. 
etym.-mot., cz. 1), me taf oryczna na zwa Su chor za, Su chora 1204 (< su chy ‘poz -
bawiony wil goci, ob umar³y, o cz³owieku – roz gor¹czko wan y’ Sstp, ‘szczup³y, 
chu dy, wy chud³y’ SW, gw su chora ‘chuda kro wa’ Sgw), Tu sza 1210, |Tu szech 
1204 (< tu sza ‘o bjêtoœæ cia³a, kor pul encja’, ‘otucha’ SW, por. tusz ’12 sztu k’ Sstp, 
tak¿e tusz yæ ‘prze czuwaæ’ L). Tu za lic zamy te¿ na zwê |Na gosz 1204 (< nagi ‘ts’ 
Sstp), okre œlaj¹c¹ praw dop odo bnie wygl¹d zewn êtr zny cz³owieka. 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce ce chy cha rakt ery sty czne twa rzy (cha rakt ery-
zuj¹ce baz poœr edn io): |Ogor za³a 1204 (< ogor za³y ‘rumiany, przy pieczony’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce ko lor i ro dzaj w³osów (cha rakt ery zuj¹ce baz -
poœr edn io): |Bie lec 1204, |Bie³ka 1232 (< bia³y ‘siw y’ Sstp), |Czar nosz 1203, 
|Czyr(z)niech 1227 (< czarny ‘nig er’ Sstp), Czar nota 1204 (< gw czar nota, ps 
*èürnota ‘cze rñ’ SpC), |Kêdz ier za 1204 (< kêdzierz ‘kêd zior, lok w³osów’ Sstp, kê -
dzie rzawy ‘o w³osach, pokrêcone, po falowane’ Sstp); (na zwy me taf oryczne): |Mech -
naty 1203 (< mech ‘w spó lna nazwa dla po rostów i mc hów’ Sstp) ‘cz³owiek o w³osach 
jak me ch’, |Mie dzica 1243 (< mie dŸ ‘ts’ Sstp) ‘cz³owiek o w³osach jak miedŸ’. 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce spos ób pa trzen ia i mó wienia (na zwy meto -
nimiczne): |Bek 1224 (< be kaæ, be czeæ ‘r ycz eæ (o bydle)’ SXVI), |Pi ska 1208, |Pis -
kosz 1204 (< pisk ‘o g³osie ludzkim’ SXVI), |G³osek 1223 (< g³os ‘dŸwiêk, 
brzmie nie’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce czêœ ci cia³a (na zwy me ton imi czne): |Ba chor za 
1246 (< bachórz ‘brzuch’ SW, ps *bachorü ‘coœ napêcz nia ³ego, obrzmia³ego, 
brzu ch’ SpC), Czo³o 1204 (< czo³o ‘ts’ Sstp), Gêba 1224 (< gêba ‘twarz, usta, 
pasz cza’ Sstp), Goleñ 1204 (< goleñ ‘pod udzie’ Sstp), No sek 1231 (< no sek ‘dem. 
od nos’ SXVI, ‘gatunek roœl iny, ge ran ium’ Sstp), Oczko 1224 (< oczko ‘dem. od 
oko’ SXVI, ‘gat unek roœl iny i na zwa owad a’ Sstp), W¹s 1213 (< w¹s ‘w³osy pod 
no sem u mê¿ czyzn’ L, w¹s ‘puch na nasion ach niektó rych ro œlin’ Sstp), W¹sik 
1224 (< w¹sik ‘dem. od w¹s’ L). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce kond ycjê fi zyczn¹, ur odê, u³om noœci fi zyczne, 
cho roby, wiek i inne (cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): Dziec ko 1250 (< dziecko 

 

  
  

 

 
 

 
  

   
   

  
  

 
 

 
 

  
 

  
   

 
 

  

 

112 Zofia Kowalik-Kaleta 

– 

– 

– 

– 

– 

– 


http://rcin.org.pl



‘ma³oletn i’ Sstp), |Krze pis za 1204 (< krzep ki ‘twar dy’ Sstp, ‘silny, dziar ski, so -
lidn y’ SXVI); (na zwy me taf ory czne): Brud 1218 (< brud ‘ts’ Sstp), |Par kosz 1210 
(< park ‘sm ród’ SXVI), Skok 1206 (< skok ‘krok’ Sstp); |La lek 1204 (< lala ‘³¹tka, 
za bawk a’ L). 

2. Ce chy we wnêtrzne cz³owieka, tj. ce chy cha rakt eru, uspos obi enia i za chow ania 
oraz ce chy mo ralne i umys³owe 

Do prze zwisk i przydomków okre œlaj¹cych ce chy we wnêtrzne cz³o wieka na le¿¹: 
a) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce cz³owieka ze wzglê du na ce chy charak-

teru, uspos obi enia i za chow ania. Za lic zamy tu na zwy ocen iaj¹ce bezp oœrednio 
ne gat ywnie: |Po zdek 1204 (< po Ÿdzie ‘p óŸno’ Sstp) ‘ten kto siê sp óŸnia’, |Rzew -
nisz 1204 (< rzew niæ siê ‘roz paczaæ, narze kaæ’ Sstp, rzew nie ‘¿a³oœnie’ Sstp) ‘ten, 
kto na rzeka, roz pac za’, Smê tek, Smê tko 1222 (< smê tek ‘smut ek, stra pien ie, przy -
gnêb ienie’ Sstp), |Sko wiela 1204 (< sko wycz eæ ‘(o psie) sko mleæ’ Sstp) ‘ten, kto 
skomli jak pie s’, Syc 1204 (SSNO Syc/Syk) (< syc ‘sk¹pie c’ SXVI), |Wzgu³ 1204 
(< niezgu³a, nie zgo³a ‘niedo³êga, nie dor ajda’ SW, por. zgo lemy ‘do szczêtny, 
zupe³ny’ L), |Zb¹d 1204 (< zbyæ, zbyæ siê ‘uw oln iæ siê od cze goœ, omin¹æ coœ, 
prz etr waæ’ Sstp) ‘ten, kto zby wa³’; (me taf ory czne naz wy): Mêka 1250, |Mê kosz 
1218 (< mêka ‘ból fi zyczny zadaw any ce lowo w ra mach kary, tor tur y’, ‘nat ura lne 
cier pien ie fi zyczne (cho roba) lub mo raln e’ Sstp). 
Na le¿¹ tu ta k¿e prze zwis ka i przydomki z³o¿one z ne gacj¹ w pierw szym cz³onie: 

|Nieus têp 1232 (< negac ja nie, us têp iæ (ust¹piæ) ‘o dej œæ, op uœc iæ, od daæ coœ’ Sstp, 
nie ustêpny ‘n ieu stêpliwy’ SXVI, ni eus têpnie ‘n ieu stêpliwie’ SXVI) ‘cz³owiek 
nieustêpli wy’, |Nie uda³ 1204 (< negac ja nie, uda³y ‘silny, mocny’ Sstp) ‘cz³owiek 
s³aby’ oraz na zwa |So bies¹d 1228 (< so bie ‘ts’ Sstp, s¹d ‘ts’ Sstp ) ‘sam so bie s¹dem, 
tj. cz³owiek sa mow olny’. 

Sk³on noœæ do pi jañ stwa i awant urni ctwa okreœ la³y prze zwis ka me taf ory czne: 
Chrap 1224, |Chra pek 1204, |Chra pisz 1210 (< chrap ‘gniew, nienawiœæ’ SXVI), 
|Mo czek 1235 (< mo czyæ ‘t rzymaæ w wo dzie’ Sstp, por. wspó³cze sne moc zygêba), 
|Piw ieñ 1210 (< piwo ‘ts’ Sstp) i nazwa cha rakt ery zuj¹ca bezpoœredn io: |Wa lisz 1229 
(< wa liæ ‘w ywróciæ’, ‘r ozbiæ’ Sstp) ‘ten kto wali, tj. bi je’. 

Przy domki ocen iaj¹ce po zyt ywnie be zpo œred nio to: |Kar na 1204 (< kar ny ‘po -
s³uszny, zdy scyp lino wan y’ SXVI), OŸr zan 1204, |OŸr zysz 1207 (< oj rzany ‘prze -
wi duj¹cy, os tro¿ ny’ Sstp), |Wo lisz 1204 (< wola ‘sam odz ielna, niezale¿ na de cyz -
ja, mo ¿li woœæ swo bodn ego wy boru, ¿y cze nie’ Sstp) oraz ocen iaj¹ca po zyt ywnie 
me taf ory czna na zwa Tro ska 1204 (< tro ska ‘k³opot, zmartwie nie’, ‘opieka, 
ochron a’ Sstp). 

Ze wzglêdu na mo¿liw oœæ cha rakt eryzow ania cz³owieka przez metafo ry oparte na 
podob ieñstwie lu dzi do fau ny i flo ry za lic za siê tu: 

Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ssaków: Ba ran 1249 (< baran ‘ts’ 
Sstp), Nie top yrz, Nie top erz 1204 (< nietop erz ‘ts’ Sstp), Wie przek 1220 (< wie -
przek ‘dem. od wieprz’ L), Wilk 1208, |Wil kosz 1230, |Wil kost 1204 (< wilk ‘ts’ 
Sstp), Wil czek 1234–40 (< wil czek ‘koñ maœ ci wil czas tej’ Sstp). 
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Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ptaków: Drozd 1239 (< drozd ‘gat unek 
pta ka’ Sstp), Go lub 1206 (< go³¹b ‘ts’ Sstp), Kur 1239 (< kur ‘kog ut’ Sstp), Kura -
szek 1216 ( < ku raszek ‘m³ody ko gut’ SW), |Skow ron iec 1204 (< skow ron ek ‘ga-
tunek ptaka’ Sstp), Strzesz/Strze¿ 1204 (< strze¿ ‘gat unek ptaka’ Sstp); na zwa 
ogól na Pta szek 1224 (< pta szek ‘ts’ Sstp). 
Przezwis ka-przy domki utworzone od nazw ryb i p³azów: ¯aba 1239 (< ¿aba ‘ts’ 
Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw owadów: Ko mor, Ko mar 1204 (< ko -
mar ‘naz wa owada’ Sstp); Ro bak/Chro bak 1204 (< ro bak, chro bak ‘owad’, ‘zwie -
rzê pe³zaj¹ce, np. w¹¿’ Sstp), |Czyr ma 1222 (< por. ps *èürmü ‘robak, czer w’ te¿ 
‘ko lor czer won y’ SpC). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw roœlin: Ja wor 1224, |Jawo rysz 1204 
(< ja wor ‘gat unek pla tan u’ Sstp), K¹kol 1204 (< k¹kol ‘chwast zbo¿owy’ Sstp), 
|£obo ta 1216 (< ³obo da, lebioda ‘gat unek roœl iny’ Sstp), £uba 1239 (< ³ub ‘kora 
z drze wa’ ‘rodzaj pod sieni, ta ras u’ Sstp, ³uba ‘kora z drze wa’ SW), Orzes zek 1224 
(< orzes zek ‘orzech w³oski lub la skow y’ Sstp), |Oziemo 1203 (< ozimy ‘(o zbo¿u) 
sia ny w je sien i’ Sstp), Sie mien iec 1223 (< sie mien iec ‘nazwa roœl iny, ko nop ie’ 
Sstp), Sko czek 1243 (< sko czek ‘gat unek roœl iny’ Sstp); Kwia tek 1208 (< kwia tek 
‘ts’ Sstp), |Ziel êto (SSNO ¯elêto//Ziel êto) 1212 (< zio³o ‘ts’ Sstp). 
Sko jar zenia z ce chami po staci bi blijn ych lub istot nad przyr odz onych po zwala³y 

u¿ ywaæ ich nazw do cha rakt ery sty ki osób po przez me taforê, por.imiê bi blijne £azarz 
1212 (< ³azarz ‘chory, mi zer ak’, ‘bied ak, ¿ebrak, nêdza rz’ SW), na zwy anio³ów Che -
rub in 1228 (< che rub in ‘anio³ nale¿¹cy do najwy¿szego chóru aniels kiego’ SXVI), 
Se raf in 1228 (< se raf in ‘anio³ z trze ma pa rami skrzyde³’ Sstp). 
b) Nie wiele prze zwisk i przydomków wska zywa³o na ce chy mo ralne cz³owieka. Za 

ta kie uz naæ wy pada cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io przy domki: Go dzien 1204 
(< go dzien, god ny ‘odpow iedni, zdatny do cze goœ’, ‘nale¿ny, zas³u¿on y’ Sstp), 
|Po wira 1218 (< po wie rzyæ ‘p ole ciæ opiece, oddaæ z za ufaniem’ SXVI) ‘cz³owiek 
za ufan y’, na zwy meta foryczne Pra wota 1235 (< prawota ‘po stêpowanie zgod ne 
z za sad ami, sp raw ied liwoœæ’ Sstp), S¹d (SSNO S¹d, Sêdo) 1235 (< s¹d ‘ts’ Sstp), 
Zbor 1204 (< zbor ‘gromada, t³um, rzesza, spo³ecz noœæ, ród, pokolenie’ Sstp). 

c) W 1 p XIII w. po jawi³y siê trzy przezwis ka i przy domki, które wy daj¹ siê 
okreœ laæ ce chy umys³owe cz³owieka: bezpo œrednio charakteryzuj¹cy przy-
dom ek ocen iaj¹cy po zyt ywnie |Mê drz ych 1218 (< m¹dry ‘ts’ Sstp), bezpo œred -
nio cha rakt ery zuj¹ce prze zwis ko |Mato³, Matu³ 1204 (< mato³ka ‘zjawa, uroje -
nie, wi dziad³o’ SXVI, ma taæ ‘o szukiwaæ’ SXVI); me taf ory czne prze zwis ko 
Æma 1236 (< æma ‘cie mnoœ æ’ Sstp). 

3. In ter akcje ze œw iat em ze wnê trzn ym 

Wœ ród tych prze zwisk i przy domków wyró ¿niamy kil ka grup. 
a) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io o zna czen iu ge net ycznym 

nazw wy kon awców czynn oœci oparte na jed nym rdze niu. Moty wacjê dla tych 
nazw dawa³y ró¿ne czyn noœci wykonywa ne przez cz³owieka sta le lub okazjonal-
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nie. Two rzono je od czasown ików okreœlaj¹cych te czy nnoœ ci: |Chw acieñ 1204 
(< ch waciæ ‘ch wyciæ (siê), obj¹æ’ Sstp) ‘ten kto chwyta’, |Dzie lisz 1218 (< dzie liæ 
‘prz eprowadzaæ podzia³’ Sstp, dzia³aæ ‘p racowaæ, byæ czyn nym, post êpowaæ, 
czyn iæ’ Sstp) ‘ten kto dzie li lub dzia³a’, |Gan 1222 (< ganiæ ‘czy niæ wy rzuty, kar-
ciæ, st rofo waæ’ rz ucaæ obel gi’ Sstp) ‘ten kto gani’, |Go war zysz 1210, |Go wor ek 
1231 (< go wor zyæ ‘r ozmawiaæ, ro zpr awiaæ’, go wor ‘rozmowa’ Sstp) ‘ten kto roz -
praw ia’, |Kido 1229 (< kid aæ ‘rz ucaæ’ SXVI) ‘ten kto rzu ca’, |Maz ieñ (SSNO Ma -
zien) 1218 (< ma zaæ ‘n amaszczaæ, smarowaæ ma œci¹’, ‘k alaæ, plamiæ, be zczeœciæ’ 
Sstp) ‘ten kto ma¿e, pla mi’, |Po bych 1204 (< po byæ ‘p omiêszkaæ kê dy’ SCn, por. 
po byt ‘przeb ywa nie’ Sstp) ‘ten kto gdzieœ miesz ka³ (jakiœ czas)’, |R¹biel, Rêbiel 
1244 (< r¹baæ ‘œcin aæ, wycin aæ (drze wa)’ Sstp) ‘ten kto r¹bie’, |Roz da³ 1220 
(< ro zdaæ ‘daæ dziel¹c coœ miêdzy in nyc h’ Sstp) ‘ten kto coœ roz da³’, |Roz war 
1222 (< war zyæ ‘gotowaæ, piec, wyp iekaæ’ Sstp, roz warzaæ ‘roz gotowaæ’ SW) 
‘ten, kto coœ roz got owa³’, |Wie cisz 1223 (< wie caæ, wie ciæ ‘og³asz aæ’ Sstp) ‘ten 
kto og³asza’, |Wyd¿ga, Wy¿ga 1239, |Wy¿go 1222 (< wy¿ec, wy¿eg aæ ‘nisz czyæ 
ogniem’ Sstp) ‘ten kto nisz czy ogniem’, |Zb¹d 1204 (< zbyæ, zbyæ siê ‘uwoln iæ siê 
od czegoœ, omin¹æ coœ, przetr waæ’ Sstp) ‘ten kto prze trwa³’. 

b) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io o zna czen iu ge net ycznym 
nazw wy kon awców czynn oœci oparte na dwóch rdzeniach lub wy razach (compo -
sita): |Brze zopasz 1233 (< brzez ‘bez’ Sstp, opasaæ ‘obwi¹zaæ pa sem, przypi¹æ 
mie cz’ Sstp) ‘bez opas ania – ten kto nie obwi¹za³ siê pa sem/nie przypi¹³ mie cza’, 
|Nie dziel isz XVIII (1207) (< ne gac ja nie, dz iel iæ ‘p rze prowadzaæ podzia³’ Sstp) 
‘ten, kto nie dzie li³’, |Od rzyg roch (1244) (< od rzeæ ‘œci¹gn¹æ sk órê’, ‘p odrz eæ, 
znisz czyæ’ Sstp, groch ‘ts’ Sstp) ‘ten kto odziera³ (obiera³) gro ch’. 

c) Me ton imi cznie u¿ yte na zwy pr zedmiotów i zja wisk zwi¹za nych z da nym 
cz³owiekiem. Na zywa³y one te go¿ cz³owieka, czyli ‘ca³oœæ’, przez charakterys -
tyczny zwi¹zany z nim szc zegó³, czyli ‘cz êœæ’. Wyr ó¿niamy wœr ód nich: 

Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ró¿ny ch przed miot ów: Brus 1224 
(< brus ‘kami eñ do ostrzen ia’ Sstp), G³ow nia 1204 (< g³ownia ‘smolna szcza -
pa’ Sstp), Grañ 1218 (< grañ ‘krawêdŸ, gra nic a’ Sstp), Gro mad za 1220 (< gro -
mada `kupa, sto s’, ‘zeb ranie, t³um’ Sstp), Grot 1224 (< grot ‘ostrze strza³y lub 
bro ni k³uj¹cej’ SXVI), |Gwo Ÿdzian 1204 (< goŸdŸ, gwo ŸdŸ, gwó ŸdŸ ‘ts’ Sstp), 
Ko rytko 1246 (< ko rytko ‘dem. od ko ryt o’ SXVI), |Ko sal (SSNO Ko zal//Ko sal) 
1249 (< kosa ‘ts’ Sstp lub koza ‘ts’ Sstp), Ko sior 1204 (< ko sior ‘pog rzeba cz’ 
Sstp), |Kosz êt 1236 (< kosz ‘ts’ Sstp), Kot³ek 1224 (< kot³ek ‘dem. od ko cio³, 
na czyn ie do go tow ani a’ SXVI), Kraj 1204 (< kraj ‘ter yto rium objê te granica-
mi’, ‘brzeg, skra j’ Sstp), Krzy¿ 1230, |Krzy ¿an (SSNO Krzy szan//Krzy ¿an) 
1204, |Krzy ¿on 1226 (< krzy¿ ‘ts’ Sstp), |£atek (SSNO La tek//£atek) 1204 
(< ³ata ‘belka w da chu’, ‘nac zynie, ko cio³’ Sstp, ‘kawa³ek ma ter ia³u do os³o -
niêcia dziu ry’ SXVI), £opata 1244 (< ³opata ‘ts’ Sstp), |Pa³ek 1204 (< pa³ka 
‘przedmiot wyd³u¿ony, dr¹¿ek, kij’ SXVI, ‘³ody ga roœlin jed noliœciennych’ 
Sstp), Pa toka 1230 (< patoka ‘miód p³yn ny’ SXVI, pa toki pl. tan tum ‘liche, 
cien kie pi wo’ Sstp), |P¹gel 1204 (< p¹ga, pêga ‘bicz z rze mien ia’ Sstp), Pika 
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(SSNO Pika//Pyka) 1246 (< pika ‘br oñ z d³ugim drzew cem’ SXVI), Pirœcie -
niec 1224 (< pierœ cie niec ‘pier œci eñ’ Sstp), Pirœc ion ek 1224 (< pierœ cio nek ‘ts’ 
SXVI), |Po wirs za (< po wirsze ‘pow ierzchni a’ Sstp), |Pu sza 1244 (< pusz ka 
‘skrzynka, pude³ko’, ‘dzia³o, rêczna broñ pal na’ Sstp), Ro¿ ek, Ro¿ ko 1231 
(< ro¿ ek ‘owoc drze wa o na zwie chleb œwiêtojañski’ Sstp), Sie kirka 1239 
(< sie kierka ‘mn iejsza sie kier a’ Sstp), |Szczy tek 1204 (< szczyt ‘tarc za, pu-
klerz’, ‘górna czêœæ bu dowli, wierzcho³ek’ Sstp), |Tro jan 1220 (< tro jak ‘liczba 
z trzech z³o¿ona, troje cze go’ L), ¯o raw 1204 (< ¿or aw, ¿ur aw ‘urz¹dze nie do 
wyci¹gania wody ze stud ni, most zwo dzon y’, ‘gat unek ptaka’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw dni ty god nia, mi esi êcy, pór roku: 
|La tek, Lat ko (SSNO La tek//£atek) 1204 (< lato ‘ts’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw zja wisk at mosf ery cznych: San tor, 
S¹tor 1241 (< por. ³u¿. su tor ‘zaw ieru cha, zamieæ’ (S³ow nik etym.-mo tyw., 
cz. 1)), Mroz 1224 (< mroz, mróz ‘ts’ Sstp), Woda 1250 (< woda ‘ts’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw obiek tów fi zjog rafi cznych, bu -
dowli: |Dwo rzysz 1204 (< dwor, dwór ‘miejsce po bytu pa nuj¹ce go’ Sstp), 
Plew nia 1210 (< plew nia ‘pomieszczenie na plewy’ Sstp), Gor ka 1224 (< gor -
ka, gór ka ‘ma³a gór a’, ‘wyp uk³oœæ na cie le’ Sstp), Su sza 1204 (< su sza ‘suchy 
te ren, ob umar³e drze wa’ Sstp), |Tar gos za 1207 (< targ ‘miejs ce wyznac zone do 
tar gow ani a’, ‘akt kup na-sprzeda¿y, umaw ianie siê o cenê’, ‘dzieñ tar gow y’ 
Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw po¿yw ienia: |Kro mo³a 1237 (< krom-
ka ‘od ciêty kawa³ek chle ba’ Sstp), Kru pa 1204 (< kru pa ‘kas za’ SXVI, kru py 
‘ot³uczone ziar no’ Sstp). 

d) Prze zwis ka-przy domki o zna czen iu ge net ycznym no sic iela sta nu lub pro cesu. 
Two rzone by³y od wyr azów okr eœlaj¹cych doœ wiad czony przez cz³owieka pro ces 
lub stan, form gra mat yczny ch cza sow ników. W funk cji nazw osób wyst êpowa³y 
czês to imies³owy bier ne zakoñ czone na -n, -t lub for my utwor zone od czasowni -
ków w p³aszcz yŸnie an trop oni mic znej. S¹ to na zwy cha rakt ery zuj¹ce bezpoœred -
nio: Mi³o wan 1206 (< part. praet.pass. mi³owan od czas. mi³owaæ ‘ko chaæ, lub iæ, 
wy soko ceniæ, mieæ w czymœ upodob ani e’ Sstp) ‘cz³owiek mi³owany, ko chan y’, 
|Nie nad ziej XV (1224) (< nie nad zia³y ‘nies podz iewany, nie oczek iwa ny’ SXVI) 
‘cz³owiek nie oczek iwa ny’, Po mnian 1219 (< part. praet. pass. po mnian od czas. 
po mnieæ ‘p amiêtaæ, za chowywaæ w pa miêci’ Sstp) ‘cz³owiek zapamiêtany’, Po -
uj rzon 1224 (< part. pre at. pass od czas. *pou jrzeæ : ujr zeæ ‘zo baczyæ, stw ierdziæ’ 
Sstp) ‘? cz³owiek uj rzan y’, Po znan 1224 (< part. praet. pass. po znan od czas. poz -
naæ ‘ts’ Sstp) ‘cz³owiek po znan y’, Ra dow an 1204, Rad wan 1224 (< part. praet. 
pass. ra dow an od czas. ra dow aæ siê ‘ts’ Sstp) ‘cz³owiek (u)ra dow any’, Roz dran 
(SSNO Roz dran ?) 1244 (< part. pra et. pass. roz dran od czas. roz draæ ‘rozerwaæ, 
roz targaæ’ Sstp) ‘cz³owiek ro zer wany, roz targ any’, Roz niat 1207 (< part. praet. 
pass.roz niat od czas. roz nieciæ ‘ro zpaliæ’ Sstp) ‘cz³owiek roz pal ony’, |Roz pêch 
1248 (< roz pêkn¹æ siê, roz pukaæ siê ‘pê kn¹æ, roz paœæ siê na kawa³ki, roz ryw aæ 
siê’ Sstp) ‘ten kto pêka³, ro zerwany’, Sie dzian 1204 (< part. praet. pass. sie dzian 
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od czas. sie dzieæ ‘ts’ Sstp) ‘? cz³owiek za sied ziany’, |Stra dla 1204 (< stra daæ 
‘zostaæ po zbawionym cz egoœ’ Sstp) ‘ten kto stra ci³, strat ny’, |Uston (SSNO 
Ustoñ) 1222 (< ps *ustiti ‘pobu dzaæ’ SpC, por. poduœciæ ‘pods têpnie namów iæ, 
dorad ziæ, podpo wiedzieæ, podni eciæ’ Sstp) ‘cz³owiek na mó wiony’, ¯dan (SSNO 
Zdan//¯dan) 1204 (< part. pra et. pass. ¿dan od czas. ¿daæ ‘oc zekiwaæ’ Sstp) 
‘cz³owiek oczek iwa ny’. 

4. Miej sce cz³owieka w spo³eczeñ stwie 

Miej sce cz³owieka w spo³eczeñ stwie wyra¿ ane by³o przez: 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na wy kon ywa ny za wód lub zajmo wany urz¹d 
lub sta now isko. S¹ to na zwy cha rakt ery zuj¹ce bezpoœred nio: Psarz, Psar 1210 
(< psarz ‘ten, kto opiek uje siê psa mi myœ liwskimi’ Sstp), |Pa nik 1202, |Pa noch 
1210 (< pan ‘kaszt elan, do stojnik’, ‘szlach cic’, ‘mê¿czy zna’, ‘ma³¿onek’ Sstp), 
|Pu cica 1219 (< pu cek ‘ch³opczy na’ SXVI), Ry nierz 1233 (< ry nierz ‘pacho³ek ry -
cer za, gier mek’ Sstp), Skarb nik 1237 (< skarb nik ‘urzê dnik zarz¹dzaj¹cy skarb -
cem pa nuj¹ce go’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na kond ycjê maj¹tkowo-spo³eczn¹, charakte -
ryzuj¹ce bez poœr edn io: Go³y 1204 i sze reg der ywatów: |Go³uch 1224, |Go lik 1204, 
|Go lis za/Go³ysza 1204, |Go³uj 1241, |Go³ost 1204 (< go³y ‘niczym nie obro œniêty’ 
Sstp, ‘poz bawiony na tur alnego okryc ia, nagi, sam, zwyk³y, pro sty’ SXVI) – naz -
wy te wska zywa³y na pro stego, zwyk³ego cz³owieka, za pewne nie bogate go. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XIII w. 

BACHORZA: Test(is) … Ba chora … ar mig er(-) (du cis) Kviau ie 1246 FG 335 w. 10. BA RAN: Cum … 
Blis bor io Ba ran 1249 Kuj 5 s. 353. BEK: (Te stis) Bec … test(is) Bec … ca pell anus Pa coslay 1224 AP V 
w. 8. BIE LEC: In … Treb nica … ho spit es … Bo guc hual et Be lec, fi lii Cu ch ek 1204 MPP XXV w. 4. 
BIE£KA: Test(e) … Bel ca 1232 KM³p 403. BRUD: Ma los tric et Da lis, fi lij Bru donjs (ru stici) 1218 
KMaz 200. BRUS (SSNO Brus(z)): Mile(s) (epis copi Cra coviens is) … Bruz, sub dap ifer … test(is) … 
Bruz, sub dap ifer 1224 AP V w. 12, 31. BRZE ZOPASZ: Bre sop as, sub dap ifer (du cis Zyr raz ie) 1233 
CdP I 23. CHE RUB IN: Ia nek, fi lius Che rub in 1228 KM³p 395. CHRAP: S<ul>is laus, fi lius Chra pon is 
1224 AP V w. 7. CHRA PEK: De Cothouic piscator(-) … Hra pek 1204 KŒl 104 s. 266. CHRA PISZ: 
Zlau osou jcj Hra pis, Pancis, Gozis mel lif jces 1210 MPP XLVI w. 18. CHW ACI EÑ: Hu acen sub dap ifer 
1204 KŒl 104 s. 262. CI CHO: De Cothouic piscator(-) … Ciho 1204 KŒl 104 s. 267. CZAR -
NOSZ//KAR NOSZ: De Cothouic piscator(-) Car nos, fi lius Po zdek 1203 KŒl 102 s. 267. CZAR -
NOTA//KAR NOTA: De Sit couich ho spit es Car nota cum fra tre 1204 KŒl 104 s. 226. CZO£O: Opife(x) 
va sar um Ostas dic tus Cho lo 1204 KŒl 104 s. 263. CZYR MA: Ra dowg (ascript us in Lom na) cum fratri -
bus Ci ber, Cir ma et fi liis eorum 1222 FG 1247 w. 13 (= CdP I 16). CZY RZNIECH: Tsir nech, castella -
nus de Chol berg 1227 Pom 162. ÆMA: Test(is) … Ct zima (! pro Tczi ma) 1236 CdP I 26. DROB AK: Hec 
est au tem fa mil ia, de qua men tion em agimus … Ve cis, Drob ac, Swen za cum fra tre Myron 1223 FG 
1110 w. 7 (= DkL 33). DROZD: Pre sent(e) Jo hanne Drosd, War schouiensi su bpinc ern(a) 1239 KkM 
13. DWO RZYSZ: De Bro choc ino … so lus Du oris, su tor, fi lius Zu lim 1204 MPP XXV w. 14. DZIEC -
KO (SSNO Dziec(z)ko): De tzco sub dap ifer 1250 Korn 15. DZIE LISZ: No mina au tem ho rum rustico -
rum hec sunt, quos de ecc les ia pre dicta M. edixit. Ma los tric et De lis, fi lij Bru donjs 1218 FG 625 w. 15 
(= KMaz 200). GAN: Pre sid ent(e) in ecc les ia Cra coviensi … ca non ic(o) dia con(o) … Ga none 1222 FG 
81 w. 31 (= Mog 2). GÊBA: Test(is) … Su lisl av Gam ba 1224 AP V s. 32/33. G£OSEK (SSNO 
G³os(z)ek): Glos hek cum fra tre Ma los 1223 FG 1110 w. 7 (DkL 33). G£OW NIA: De Ra diss eu ho spe(s) 
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… Glo una, fi lius Miz lib orij 1204 KŒl 104 s. 262. GO DZIEN: In … Treb nica ho spe(s) Go len, fi lius Go -
den 1204 KŒl 104 s. 261. GO LEÑ: In … Treb nica ho spe(s) Go len, fi lius Go den 1204 KŒl 104 s. 261. 
GO LIK: De Mar tin ouo … ka mer ari(us) …Go lich 1204 KŒl 104 s. 265. GO LIS ZA//GO£YSZA: De 
Mar tin ouo … la gen ari(us) … Bog dan, fi lius Go lisse 1204 KŒl 104 s. 265. GO LUB: Cum ascript ici is in 
eadem uilla (Cam pjno) ma nent ibus … Bo gum il, Go lub, Boz 1206 MPP XXXIII w. 4–5. GO£OST: De 
Stit couich … tor nat or(-) … Pa ruh, fi lius Go³ost 1204 KŒl 104 s. 266. GO£UCH: Te stes … Go luch et 
An dr eas, fi lii Sul conis 1224 AP V w. 23–24. GO£UJ: Test(is) … Go lug … mile(s) 1241 KW 228. 
GO£Y: De Cothouic piscator(-) … Goli 1204 Kœl 104 s. 266. GOR KA: Te stes … Otto, ca mer arjus epis -
copi (Cra coviens is), Pau el Gor ca, pin cerna ejusdem 1224 AP V w. 30. GO WAR ZYSZ: Test(is) Go -
war ish 1210 MPP XLVI w. 25. GO WOR EK: Co mit isse Mi loz ce laue (!) … re licte co mit is Gouo ricij … 
dic tus Gouori tius 1231 KM³p 13. GRAÑ (SSNO Gran): Pre duchno, apud Gran ha bet 1218 KŒl 198 s. 
206. GRO MAD ZA: Gro maza, fi lius Po neti (!) 1220 KMaz 206. GROT: Gro to, Grotho nis fi lius 1224 
PrUr I.I 50. GRU BINA: In Lom na … ascripti … Gru bina cum fi liis 1222 FG 1247 w. 10. GWO•-
DZIAN: De Wan grin ouo … na rochni<ci> Preu od ek, fi lius Gu ozd an 1204 KŒl 104 s. 264. JA WOR: Ja -
wor ius, ju dex meus (Hen rici, du cis Sle siae) 1224 Hae 36. JA WOR ZYSZ: Jauo ris, fi lius Ho cem iri 1204 
KŒl 104 s. 264. KAR NA: De Ma luss ino … Ma luy, fi lius Char ne 1204 KŒl 104 s. 266. K¥KOL, 
K¥KUL: Ras seui chi ho spit es … Sdi mir, Cu col 1204 KŒl 104 s. 264. KÊ DZIERZA: De Ma lec howo 
sub dap ifer(-) … Kan dera, fi lius Tramb ce 1204 KŒl 104 s. 264. KIDO: Test(is) … Kid do 1229 Pom 179. 
KO MOR: De Za nt iro uo … Co mor, fi lius Reu nis … Co mor 1204 KŒl 104 s. 265–267. KO RYTKO: Jac -
cob us Co ritko 1246 KMaz 463. KO SIOR: De Wan grin owo omnes na rochn ici: Co zor, fi lius Ustal ic, 
Pan sa, Pau el 1204 KŒl 104 s. 264. KOS ZÊT: Pra esent(e) … Ias done, fi lius Co santh 1236 Mog 14. 
KOT£EK: Test(is) … Jan Co tl ech 1224 AP V w. 13. KO ZAL//KO SAL: Pre sent(e) … Vbisl ao dicto 
Ko zal, mi lit(e) 1249 Kuj 12 s. 126. KRAJ: De Clis souo … wl pic ari(us) … Kray 1204 KŒl 104 s. 266. 
KR ÊPI SZA: De Bro choc ino ho spe(s) … Cram pissa, fi lius Pre duo uouic 1204 KŒl 104 s. 264. KRO -
MO£A: Co ram … Jo hanne, fi lio Cro mole 1237 KM³p 21. KRO PID£O: No mina (sanc tua riorum, quos 
Gne snens is ar chiep isc opus ecc les ie Lan cic iensi con cessit) Cro pid lo, Ro snat, Cho tem ir 1207 KW 
52.KRO TOS ZA: Ras seui chi ho spit es … Ja nis, fi lius Po bit, Go del fi lius Cro tosse 1204 KŒl 104 s. 264. 
KRU PA: In … Treb nica … ho spe(s) … Cru pa 1204 KŒl 104 s. 261. KRZE PIS ZA: In ipsa Treb nica … 
ho spe(s) … Zu ant os, fi lius Cre pisse 1204 MPP XXV w. 5. KRZYSZ//KRZY¯: Criz, fi lius Goslaui 
1230 KM³p 401. KRZY¯AN: De Clis souo wl pic ari(us) … Cri zan, fi lius Ne top ir 1204 KŒl 104 s. 266. 
KRZY¯ON: Cri szon onis mi lit(is) 1226 FG 989 w. 14. KUR: Cur et Jo zeph emer unt he red ita tem, que 
wlgo Doias douo di cit ur 1239 FG 633 w. 2 (= Kuj 4 s. 289). KU RAS(Z)EK, KU RAS(Z)K: Cu rask 1216 
MPP LXVIII w. 8. KWIA TEK: Cum uobus fi liis Pi sche, Se stremil, Qu atek 1208 KŒl 132. LA LEK: De 
Mar tin ouo … la gen ari(us) … La lek 1204 KŒl 104 s. 265. LA TEK//£ATEK (SSNO La tek//£atek, Lat -
ko//£atko): In … Treb nica … ho spe(s) … Go stir ad, fi lius La tek 1204 KŒl 104 s. 261. £AZARZ: Laza -
rus, ca non icus (Vra tizlavien is) 1212 KŒl 152. £OBO TA: Lo bota cum fi liis 1216 MPP LXVIII w. 8. 
£OPATA: Baro(-) (Bo les lai, du cis Ma zoviae) … Pe trus Lo pata 1244 KMaz 453. £UBA (SSNO 
Luba//£uba): Cum … Pe tro Luba de Ra dzim ino, cu rie epis copa lis can cel ario 1239 KkM 13. MA LIK: 
Man kar cum fra tre Ma lik 1223 DkL 33. MA£YSZ//MA LISZ: Vil lam … Po wel ino. cum in col is … qua -
rum no mina sunt hec … Pusa cum fi lio Mals (!) 1244 KMaz 447. MA£YSZA // MA LIS ZA: A fi liis Ro -
doa ni (! pro Ra dua ni), Con rado vi del icet et Ma lissa 1221 CdP I 12. MATO£, MATU£: In … Treb nica 
… ho spe(s) … Ma tul, fi lius Zu luy 1204 KŒl 104 s. 261. MA ZIEN: Vil la Qu atk onis … vil la Ma zen 1218 
KŒl 198. MECH NATY: De Cothouic piscator(-) Mech nati 1203 KŒl 102 s. 267. MÊCI NA: Mu tina, ca -
non icus de Gni zene 1232–1233 PUr I 281 s. 221. MÊD RZY CH: Sub test(e) … Men dric ho 1218 FG 625 
w. 13 (= KMaz 200). MÊKA: Co mite Ia nuss one, fi lio Bo gum ili co gnom ine Men ca 1250 He inr 9 s. 157. 
MÊ KOSZ: No mina … ru stic orum hec sunt … Pouira et Unoss, fi lii Me cos onis 1218 FG 625 w. 15 
(= KMaz 200). MIE DZICA: Pre sent(e) … Tho ma Mezd iza (!) 1243 FG 73 w. 13 (= Mog 18). MI -
£OWAN, MI£WAN: Vser ad, Bo gum il, Go lub, Boz, Mi louan, Ne rad (ascript ici in Cam pjno) 1206 MPP 
XXXIII w. 4–5. MO CZEK, MOCZ KO (SSNO Moc(z)ek): Pre sent(e) … Mo czc one 1235 Mog 13. 
MROZ: Ste phan us, fi lius Mro zon is 1224 AP V w. 7. NA GOSZ: Ka mer ari(us) … Mi lob rat, fi lius Na gos 
1204 KŒl 104 s. 262. NIEDZIE LISZ: Ne del is cum Ven cec et Pet, fi liis suis XVIII (1207) KW 52. NIE -
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NAD ZIEJ: Te stes … Warbl. et Ne nad ei, fra ter eius XV (1224) Pom 145. NIE TOP YRZ, NIE TOP ERZ: 
De Clis souo wl pic ari(us) … Cri zan, fi lius Neto pir 1204 KŒl 104 s. 266. NIE UDA£: De Bro choc ino 
hosp(es) … Neu dal, fi lius Zduy 1204 KŒl 104 s. 264. NI EUSTÊP: Ny stamp (!) ca stell anus de Sta ri Grod 
1232 FG 763 w. 10. NO SEK: Wenz la (!) Nozhec 1231 FG 67 w. 22 (= Mog 12). OCZKO: Pan tin us 
Ochco 1224 AP V w. 7. OD RZYG ROCH: Pre sent(e) … Od zyg roch (!), mi lite (Bo les lai, du cis Cra -
couiae et San dom iri ae) (1244) KM³p 424. OGOR ZA£A: De Stit couich … lagen ari(us) … Ogor ala, fi -
lius Jo hann is 1204 KŒl 104 s. 266. ORZES ZEK, ORZESZK, ORZESZKO: De Osada hii fu erunt pre -
sent es … Su lenta, Ores ek, Do mam ir 1224 AP V w. 15. OZIEMO: Otezl aus Ozemo 1203 MPP XXIV w. 
36 (= KŒl 103 s. 257). O•RZAN: De Kne gnich … pi stor(-) … Ozran, fili(us) Ra douan 1204 KŒl 104 s. 
266. O•RZYSZ: Ozris cum fi lio 1207 KW 52. PA£EK: De Bro choc ino ho spe(s) … Crsto n, fi lius Pa lek 
1204 KŒl 104 s. 264. PA NIK: Hee sunt igit ur de cime (ad ecc les iam lubens am pertin entes) … v Pa nica 
1202 KŒl 90 s. 215. PA NOCH: Pa noh, Mi loz laus agazo 1210 MPP XLVI w. 19. PAR KOSZ: Test(is) … 
Par cos ca 1210 MPP XLV w. 7. PA TOKA: Test(e) … Pa thoca 1230 FG 66 w. 15 (= Mog 11). P¥GEL: 
Pisca tor es … Ne sul cum fi lio Pu gel 1204 MPP XXV w. 33. PIKA (SSNO Pika//Pyka): Ar nold us Pica, 
ascerdo(s) 1246 Woel 13. PIRŒCIE NIEC: Test(is) … Mar tin us Pir scen ech 1224 AP V w. 32. PIRŒCIO -
NEK: Mar cin Pir scon ek 1224 FG V w. 18. PI SKA (SSNO Pi ska//Py ska//Pysz ka): Vil las Py schino et 
Bra tos touo cum … he red ibus … du obus fi liis Pi sche: Se strem il, Qu atek 1208 KŒl 132. PI SKOSZ 
(SSNO Pi skosz//Pyskosz): In … Treb nica ho spe(s) Mo dlib og, fi lius Pi scos 1204 KŒl 104 s. 261. PI -
WIEÑ: Bo nik et Mi rek, fra ter eius, Pi wen, Ze lis, Ni domislz (!) ca mer arij 1210 MPP XLVI w. 19. 
PLEW NIA: (Ru stic us in Do min iz) … Plef na 1210 MPP XLVI w. 16. PO BYCH: Ras seui chi ho spit es … 
Ja nis, fi lius Po bih (!) 1204 MPP XXV w. 13. PO MNIAN, PO MNIEN: Co mes Cri stian us, fi lius Po -
mnanj 1219 FG 462 w. 3 (= Kuj 3). PO UJR ZON: Po ujr zon, ca mer ari us Ostas ii (ca stell ani Craco -
wiensis) 1224 AP 5 w. 8. PO WIRA: Pouira et Vnoss, fi lii Me cos onis 1218 FG 625 w. 15 (KMaz 200). 
PO WIRS ZA: No mina (in col arum de vil la Poueli no) sunt hec … Ne dab il, Ne red cum du obus Ne dab il et 
Pouir sa 1244 FG 636 w. 5. PO ZDEK: De Cothouic pisca tor(-) Car nos, fi lius Po zdek 1204 MPP XXV w. 
27. PO ZNAN: Test(is) … Po znan sub dap ifer 1224 AP V s. 24. PRA WOTA: Test(is) … Prau ota 1235 
FG 1334 w. 47. PSARZ, PSAR: Hec … sunt no mina ru stic orum in Zir sin ik … Psar, Thus ha, Mi loz tri 
1210 MPP XLVI w. 16. PTA SZEK: Test(is) … Pta sek Lau ric heuic 1224 FG 7 w. 18 (= Kkk 13). PU -
CICA: Pre sent(e) … sco lar(e) (in ca pit ulo Vra tizlaviensi) … Pe tro Pu cica 1219 KŒl 223. PU SZA: Vil -
lam, que vul go Poueli no di cit ur, cum in col is eius … qu arum (!) … no mina sunt hec … Pusa cum fi lio 
Mals 1244 FG 636 w. 6 (= KMaz 447). RA DOW AN: De Kne gnich pi stor es: Stra dla, Dal ny, Ozran, 
fili(us) Ra douan 1204 KŒl 104 s. 266. RAD WAN, RE DW AN: Ra dua nus, ca pell anus de Xe nic 1224 AP 
V s. 34. R¥BIEL, RÊ BIEL: Test(is) … Ram bel 1244 KMaz 453. RO BAK, CHRO BAK: Ras seui chi ho -
spit es … Hro bak, fi lius Ho cess ouic 1204 KŒl 104 s. 264. ROZ DA£ (SSNO Roz da³//Roz dzia³): Albri -
cus et Roz dal, fi lii Pre czslaui 1220 KMaz 206. ROZ DRAN (SSNO Roz drzan (?)): Do nat iones … de vil -
lis in fras criptis … Lan caua Ja cobi, Lan caua Rosdra na, Mar tini Lan caua 1244 FG 75 w. 13. ROZ NIAT 
(SSNO Roz niat, Ro¿ niat): No mina (sanc tua riorum, quos Gne snens is ar chiep isc opus ecc les ie Lanci -
ciensi con cessit) Cro pid lo, Ro snat, Cho tem ir 1207 KW 52. ROZ PÊCH, ROZ PUCH: Per Obec han Ros -
panche (!), Bo gup halum et eorum fra tres 1248 KW 272. ROZ WAR: Test(is) … laic(us) Roz war 1222 
PUr I 199. RO¯EK//RO SZEK, RO¯KO//ROSZ KO: Co mes Ro sech, fi lius Dir sik ray 1231 FG 1320 w. 
6. RY NIERZ (SSNO Ry nerz, Rener, Raj ner, Raj nir): Ri ner us sa cerd os 1233 KM³p 407. RZEW NISZ: 
De Za nt iro uo … Co mor, fi lius Reu nis … sub dap ifer(i) 1204 MPP XXV w. 19. S¥D (SSNO S¹d, Sêdo): 
He red(is) … vil lae (Pru doc in) … Su don is 1235 Mog 13. S¥TOR (SSNO Santor): Cimes San tor 1241 
FG 414 w. 10 (= KW 230). SE RAF IN, SE RAF IM: (No bil is) Ra molt et Ev stac ius, fi lii Se rap hin 1228 
KM³p 395. SIE DZIAN: Ho spes Se dan cum fi lio 1204 KŒl 104 s. 267. SIE KIRKA, SIE KIERKA: 
Test(is) Otezl au Ze kirka 1239 FG 1099 w. 10. SIE MIEN IEC: Do mini Mar tini Se men ez 1223 Cd Sil II 1 
s. 1. SKARB NIK: Co ram … test(e) … Tu oriano Skarb nik 1237 KM³p 21. SKO CZEK: Ca mer arj (Bo -
lezl ai du cis Sle ziae et Po lon iae) Sco cek et fra ter eius ra dey 1243 FG 2350 w. 4. SKOK: Cum … ascrip -
ticiis in eadem vil la (Lau renc ic) ma nent ibus … Mi louan, Ne rad, Zcok, Nouoso dl 1206 KŒl 123. SKO -
WIELA: Se dan cum fi lio, Skouela cum fi lio, Mi loz lau cum fi lio, qu ilib et istor um de bet tria pa ria de ma -
gnis rota 1204 KŒl 104 s. 268. SKOW RON IEC: De Ro zer ouo (!) Zko uron ech et Bu dis, fi liis Ra tis 1204 
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KŒl 104 s. 265. SM ÊTEK, SM ÊTKO: Ra dos ta (ascript us in Lom na) cum fi liis se lis tyo, Mi los ca et 
Smat co 1222 FG 1247 w. 9. SO BIES¥D: Ve lisl au, fi lius Si bes ando nis 1228 FG 630b w. 7 (= KM³p 
395). STRA DLA: De Kne gnich pi stor es: Stra dla, Dal ny, Ozran, fili(us) Ra douan 1204 MPP XXV w. 26 
(= KŒl 104 s. 266). STRZESZ//STRZE¯: Ras seui chi ho spit es … Stres, fi lius Thus sech … De Cothouic 
pisca tor(-) … Stres 1204 KŒl 104 s. 264. SU CHOR ZA, SU CHORA: De Bro choc ino hosp(es) … Zu -
chora … De Clis souom … wl pic ari(us) … Zu cora, fi lius Pa mete (!) 1204 MPP XXV w. 14, 24 (= KŒl 
104 s. 264, 266). SU SZA: De Stit couich hosp(es) … Zussa, fi lius Sci tek 1204 MPP XXV w. 23 (= KŒl 
104 s. 266). SYC//SYK: De Cothouic pisca tor es … Zic, Voyen, Pri bis 1204 MPP XXV w. 27 (= KŒl 104 
s. 267). SZCZY TEK: De Stit couich hosp(es) … Zussa, fi lius Sci tek 1204 MPP XXV w. 23 (= KŒl 104 s. 
266). TAR GOS ZA: Sanc tua rios … qu orum hes sunt no mina … Cho tem ir, Go lei, Tar gosa 1207 KW 52. 
TRO JAN: (Te stes) in ca pit ulo … Troian, Gau denc ius 1220 KŒl 225. TRO SKA (SSNO Troska//Trosz -
ka): De Ma lec houo … Tro scha, fi lius Ra dim 1204 KŒl 104 s. 265. TU SZA: (Ru stic us) … in Zir snik … 
Thus ha 1210 MPP XLVI w. 16. TU SZECH: Ras seui chi ho spit es … Cu col, Stres, fi lius Thus sech 1204 
KŒl 104 s. 264. USTOÑ: Uston (ascript us ca stro in Lom na) cum fi liis 1222 FG 1247 w. 10 (= KMaz 
212). WA LISZ: Winz cho et fi lius eius Wa liz 1229 Pom 180. W¥S//W¥¯//WI ÊSZ: Pre sent(e) … Won -
schone, ca stell ano inde Do mantz 1213 DkL 15. W¥SIK//WÊ¯YK//WI ÊSZYK: Test(is) … Ste phan 
Vu sik 1224 AP V w. 24. WIE CISZ: Hec sunt au tem fa mil ia, de qua men tion em agim us … Ve cish, Dro-
bac, Swen za et fratre Myron 1223 DkL 33. WIE PRZEK: Ni col aus Ve prek 1220 Kuj 7. WIL CZEK: Wil -
cec 1234–1240 FG 1098 w. 6,7. WILK: (Ego, hen ric us, Sle siae dux) cum Wilk et Hen rico fra tre … fi liis 
Mi chae lis cam bivi Pan glouo 1208 MPP XXVI w. 28. WIL KOST: De Za nt iro uo … Vil cost, fi lius Bra -
cene, ho spes 1204 KŒl 104 s. 265. WIL KOSZ: Co ram ... test(e) … Vil cos one 1230 FG 66 w. 15 (Mog 
11). WODA: Jo ann es Voda, qui . si gill um appo suit 1250 Korn 15. WO LISZ: De Cothouic piscator es … 
Vo lis, fra ter Bra ces, Radzlau, fi lius Bra tos 1204 KŒl 104 s. 267. WYD¯GA, WY¯GA: Uir(-) no bil(is) 
… Vi cga, iu dex cu rie B<oles lai> (du cis Ma zoviae) 1239 FG 479 w. 9 (= KMaz 389). WYD¯GO, 
WY¯GO: Wid go, sub ag aso (Con radi, du cis Ma zouiae) 1222 FG 627 w. 14 (= KMaz 211). WZGU£: De 
Cothouic piscator(-) … Wzgul 1204 KŒl 104 s. 267. ZB¥D: Bo ris et Zband, quos dux emis it de de cim is 
de Ba nouic 1204 KŒl 104 s. 263. ZBOR: De Ra zer ouo … Zbor ho spes 1204 KŒl 104 s. 265. 
ZDAN//¯DAN: De Ma lec houo sub dap ifer(-) Sdan … De Za nt iro uo … Sdan, fi lius Mi lek … sub dap ifer 
… De Mar tin ouo … la gend ari(us) Sdan 1204 KŒl 104 s. 264–265. ZI ELÊTO (SSNO ¯el êto//Zi elêto): 
Ze lanto, ca pell an(us) cur je (Cra coviens is) 1212 MPP LV w. 12. ̄ ABA: An dr eas Saba 1239 FG 1103 w. 
15. ¯ORAW: De Za nt iro uo: So rau, fi lius Tessa te … sub dap ifer(-) 1204 KŒl 104 s. 265. 

2 p XIII w. 

1. Ce chy ze wnêtrzne cz³owieka 

Wy dziel one tu zo sta³y: 
Przy dom ek okre œlaj¹cy budo wê cia³a (cha rakt ery zuj¹cy bez poœr edn io): |Krze -
piszka 1265 (< krzep ki ‘tward y’ Sstp, ‘silny, dziar ski, so lidn y’ SXVI). 
Prze zwis ko okre œlaj¹ce ce chy cha rakt ery sty czne twa rzy (cha rakt ery zuj¹ce bezpo-
œrednio): |No sala 1279 (< nos ‘ts’ Sstp, por. no sal ‘wielk ono sy’ SW). 
Prze zwis ko okre œlaj¹ce ko lor i ro dzaj w³osów (me taf ory czne): Mysz ka ca 1265 
(< mysz ‘ts’ Sstp, mysz ka ‘o maœci koñs kiej – po piel aty’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce spos ób pa trzen ia i mó wienia (meto ni miczne): 
|Be³cz 1256 (< ps *blúèati ‘o odg³osie p³on¹cego ognia i wrz¹cej wo dy’, ‘be³ko taæ, 
ga daæ’ SpC), Gl¹d XV (1298) (< gl¹d ‘spojr zenie’ Sstp), Krze kot 1256 (< krze -
kotaæ ‘rec hotaæ, skrz eczeæ (o ¿abie)’ Sstp, krze kot, krze kotanie ‘wyd awa nie g³osu 
w³aœci wego ¿abie, sroce’ SW), Pisk 1265, |Pis(z)ta 1252 (< pisk ‘o g³osie ludzkim’ 
SXVI), |Rze chota 1265, |Rze choñ 1265 (< rze gotaæ ‘du ¿o mów iæ, pap laæ’ Sstp), 

  

  
 

 

  

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

   

   

 
  

 
  

120 Zofia Kowalik-Kaleta 

– 

– 

– 

– 

http://rcin.org.pl



|Syku³a 1266 (< syk ‘d¿ wiêk sycz¹cy’ L, syk aæ, syc zeæ ‘wydawaæ dŸwiêk jak 
w¹¿’, ‘na rzek aæ, sar kaæ’ L). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce czêœ ci cia³a (me ton imi czne): Bro da 1256 
(< bro da ‘zar ost na bro dzie, pod bródek’ Sstp), Czo³o 1254 (< czo³o ‘ts’ Sstp), No -
sek 1272 (< no sek ‘dem. od nos’ SXVI), |Pê pusz XII ex. (< pêpek ‘ts’ Sstp), Sys 
1284 (< sys ‘cyc ek’ SW, ssaæ ‘wyci¹gaæ z czegoœ p³yn ustami, zw³asz cza mle ko 
z pier si mat ki’ Sstp), Ty³ek, Ty³ko 1279 (< ty³ek ‘ts’ SXVI), |Za dzik (SSNO Sa -
dzik//Za dzik) 1270 (< zad ‘tylna czêœæ czego œ’ Sstp, za dek ‘ty³ek, po œladki’ Sstp), 
Z¹b 1285 (< z¹b ‘ts’ Sstp); Z Krzyw¹ ̄ on¹ 1269–73 (< krzy wy ‘niep rosty, skoœny, 
zgiêty; fa³szy wy, osz ukañczy; nie spraw iedl iwy, nies³uszny’ Sstp; ‘u³omny’ 
SXVI, ¿ona ‘ts’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce kond ycjê fi zyczn¹, ur odê, u³om noœci fi zyczne, 
cho roby, wiek (cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): |Cho rusz 1300 (< cho ry ‘ts’ 
Sstp), |Nie têg 1253 (< nietêgi ‘s³aby, miêkki, wiotki’ SXVI) ‘cz³owiek s³aby’ (naz -
wy me ton imi czne): |Gar bota 1299 (< garb ‘wyp uk³oœæ na ¿ywym or gan izmie’ 
Sstp), Kika 1269–73 (< kika ‘reszta po odciêt ej rêce lub cz³owiek z odciêt¹ rêk¹’ 
Sstp), |Kroœciej XV p. post. (1271) (< kro sta ‘chor obl iwy wy prysk na sk órze’ 
Sstp); po zyt ywnie ocen iaj¹ce na zwy cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io: Kra sa 1265 
(< kra sa ‘barwa, ko lor’, ‘p iêk noœæ, urod a’, ‘œwi etn oœæ’ Sstp), Kra sek 1265 (< kra-
sek ‘ws pania³y m¹¿, piê kny m³odzieniec’ SXVI); |Krze pisz 1269–73 (< krzep ki 
‘tward y’ Sstp, ‘silny, dziar ski, so lidn y’ SXVI) ‘cz³owiek sil ny’, |M³och 1265, 
|M³odo ta 1265 (< m³ody ‘ts’ Sstp) ‘cz³owiek m³ody’. 

2. Ce chy we wnêtrzne cz³owieka, tj. ce chy cha rakt eru, uspos obi enia i za chow ania 
oraz ce chy mo ralne i umys³owe 

a) Prze zwis ka-przy domki bezp oœre dnio cha rakt ery zuj¹ce cz³owieka ze wzglê du na 
ce chy cha rakt eru, uspos obi enia i za chow ania. Za lic zamy tu prze zwis ka ocenia -
j¹ce ne gat ywnie (be zpo œred nio): Br zêc zek 1284 (< br zêc zek ‘cz³owiek sta le nie -
zad owo lony, zrz êda’ Sgw, brz êk ‘dŸ wiêk, krzyk, zgie³k’ Sstp, brzêczeæ Sstp), na -
zwy ocen iaj¹ce pozytyw nie: |Czu lisz 1282 (< czu³y ‘czuj¹cy, uwa¿ny, pil ny, 
dba³y, staranny, czuj ny, wra¿liwy, by stry’ SXVI), |Karnisz 1265 (< kar ny 
‘pos³uszny, zdy scyp lino wan y’ SXVI), |Twar dawa 1265 (< twar dy ‘nie miêkki’, 
‘nie ugiêty, nie podatny na wpy wy’ Sstp); me taf ory czne na zwy ocenia j¹ce nega -
tywnie to: |Dra ko 1287 (< drakowy ‘smoc zy’ Sstp), Dy jabe³ 1275 (< dy jabe³ ‘ts’ 
Sstp), Li cho 1274 (< lichy ‘niesprawi edli wy, nie god ziwy, z³y’, nêd zny, mar ny,
ubog i’ Sstp, adv. li cho ‘nies prawi edli wie, Ÿle’ Sstp, licho ‘liczba nie par zyst a’ 
SXVI), Mêka 1295, |Mêk osza 1270 (< mêka ‘ból fizyczny za daw any ce lowo w ra -
mach kary, tor tur y’, ‘nat ura lne cier pien ie fi zyczne (cho roba) lub mo raln e’ Sstp), 
Strach ca 1265 (< strach ‘ts’ Sstp); me taf oryczna na zwa ocen iaj¹ca pozyt ywnie 
to: S³awa 1255 (< s³awa ‘dob ra opin ia, uznan ie, rozg³os’, ‘chlub a’ Sstp). 
Nale¿y tu tak¿e prze zwis ko z³o¿one |Brze zdob 1265 (< brzez ‘bez’ Sstp, ps 

*dob‘ü, *do b‘e ‘stos owny, zdatny’, ‘wal eczny, dziel ny’ SpC) ‘niezdatny, ten kto nie 
jest dziel ny’. 

  
  

 
 

   
   

 
  

 

   

   

  
 

  
 

 
 

  

  

121 II. Charakterystyka jêzykowa nazwisk zwyczajowych... 

– 


– 


http://rcin.org.pl



Wys têp uj¹ me taf ory czne prze zwis ka i przy domki utwor zone od nazw ze œwiata 
fau ny i flo ry: 

Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ssaków: Ba ran 1266 (< baran ‘ts’ 
Sstp), Ba ran ek 1288 (< baran ek ‘j agn iê’ Sstp), Chart 1253 (< chart ‘rasa psa’ 
Sstp), Je¿ ca 1265 (< je¿ ‘ts’ Sstp), Koby³a (< koby³a ‘sam ica ko nia’ Sstp), Ko zka 
1291 (< ko zka ‘dem. od ko za’ SXVI), Lis 1253 (< lis ‘ts’ Sstp), Li sek 1295 (< lisek 
‘dem. od lis’, przen. ‘cz³owiek przebieg³y, chy try’ SXVI – me taf ora ta po wsta³a
w p³as zczyŸnie ape latywnej), Nie top erz, Nie top yrz 1265 (< nietop erz ‘ts’ Sstp), 
Osie³ 1257 (< osie³, osio³ ‘ts’ Sstp), |Par dusz 1254 (< pard ‘lamp art’ Sstp, ³ac. par -
dus ‘lamp art’). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ptaków: Czy¿yk 1266 (< czy ¿yk ‘dem. 
od czy¿, gatun ek ptaka’ SXVI), Drzem lik 1276 (< drzemlik ‘gat unek soko³a’ 
Sstp), Kacz ka (1272) (< kaczka ‘gat unek ptaka’ Sstp), G¹siê 1252 (< g¹siê ‘pi sklê 
gês ie lub dem. od gêœ’ SXVI), G¹ska 1269 (< g¹ska ‘gê œ’ Sstp), Kos 1277 (< kos 
‘gat unek pta ka’ Sstp). 
Przezwis ka-przy domki utworzone od nazw ryb i p³azów: Jasz czorka, Jesz czorka 
1299 (< jasz czorka, jasz czurka ‘ts’ Sstp), £osoœ 1258 (< ³o soœ ‘gat unek ry by’ 
Sstp), |Ra koñ 1252 (< rak ‘ts’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw owadów: Giez ca 1265 (< giez ‘ts’ 
Sstp). 
Prze zwis ka-przydomki utwor zone od nazw czêœci cia³a zwierz¹t, które zo sta³y 
u¿y te me ton imi cznie lub me taf ory cznie w od nies ieniu do cz³o wie ka. Mia³y one 
za pewne de prec jonuj¹cy cha rakt er: |Gi¿ ka 1274 (< gi¿a ‘noga œwiñ ska lub 
wo³owa’ Sstp), Pysk (< pysk ‘usta zw ierzêcia’ Sstp). Do tej gru py nal e¿¹ tak ¿e 
naz wy dwu wyr azo we, me taf ory czne: |Ko byla G³owa XIII p. post. (< koby³a ‘sa -
mica ko nia’ Sstp, g³owa ‘ts’ Sstp) ‘k toœ, kto ma g³owê jak koby³a’. 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw roœlin: Bie lik 1289 (< bielik ‘gat unek 
roœl iny’ Sstp), |Brze zisz 1288 (< brzo za ‘ts’ Sstp), Cheb da 1293 (< cheb da ‘dzi ki 
bez’ Sstp), |Chro stla 1265 (< chrost ‘gat unek roœl iny’, chrust, chróst ‘suc he 
ga³êzie’ Sstp), D¹bek XIII ex. (< d¹b ‘ts’ Sstp), Ja wor 1251 (< ja wor ‘gat unek pla-
tan u’ Sstp), Ko przywa, Po krzywa 1265 (< ko przywa, po krzywa ‘ts’ Sstp), |Kro -
kos za 1265 (< kro kosz, kro kusz ‘krok us’ Sstp), £obo ta 1288 (< ³obo da, lebioda 
‘naz wa roœl iny’ Sstp, ‘cz³owiek w¹t³y, s³aby’ Sgw), |£ubno 1300 (< ³ub ‘kora 
z drze wa’, ‘rodzaj pod sieni, ta ras u’ Sstp), |Szysz (SSNO Sys//Szysz//¯ysz) 1284 (< 
szysz ka ‘z drewn ia³y owoc ost an drzew iglas tych’ Sstp); na zwy og ólne: G³¹b 
1269–73 (< g³¹b ‘zgrub ia³a ³ody ga’ Sstp), |Kwie cik 1269–73, |Kwie cisz 1265 
(< kwiat ‘ts’ Sstp). 

b) Ce chy mo ralne cz³owieka okreœ la³y przy domki me taf ory czne wa rto œci uj¹ce po -
zyt ywnie: Do brota 1265, |Do brotka 1290 (< do brota ‘d obroæ (jako usposobie -
nie), rzecz do bra, do bry uczyn ek’ Sstp), |Opor ca 1265 (< opora ‘po¿ ytek, ko -
rzyœæ’ Sstp), S¹d, Sêdo ca 1265 (< s¹d ‘ts’ Sstp). 
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c) Ce chy umys³owe cz³owieka okreœ la³y przy domki me taf ory czne wa rto œci uj¹ce 
po zyt ywnie: Myœl ca 1265 (< myœl ‘ts’ Sstp), Po stêp 1276 (< po stêp ‘dzia³anie, 
postêpowanie’ SXVI). 

3. In ter akcje ze œw iat em ze wnê trzn ym 

Wœ ród tych prze zwisk i przy domków wyró ¿niamy kil ka grup. 
a) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io o zna czen iu nazw wyk -

onaw ców czynnoœ ci oparte na jed nym rdze niu. Motywacjê dla tych nazw dawa³y 
ró¿ne czyn noœci wy kon ywa ne przez cz³owieka stale lub okaz jona lnie. Two rzono 
je od cza sowników okreœlaj¹cych te czynnoœ ci: |Bru ka³ 1269–73 (< ps *bru kati,
*bru èati ‘wy daw aæ dŸwiêki, brzêczeæ’ SpC) ‘ten, kto bru ka³, tj. po wod owa³ po -
wstaw anie dŸ wiêku br zêcz¹ce go’, |Cha da³a 1265 (< cha dzaæ ‘iœæ, st¹paæ’, ‘byæ, 
prz ebywaæ, zna jdowaæ siê’ SXVI) ‘ten, kto cha dza³, tj. st¹pa³ (mo¿e w szc zególny 
spo sób)’, |Dziel nisz 1265 (< dziel iæ ‘prze prowadzaæ po dzia³’ Sstp) ‘ten kto dzie -
li³’, |Gra bisz (SSNO Gra bisz//Gra wisz) 1290, |Gra bis za 1263 (< grabiæ ‘zg arn iaæ 
gra biami’, ‘zabier aæ coœ prze moc¹, ³upiæ’ Sstp) ‘ten kto gra bi³, ³upi³’, |Mach, Ma -
cho 1275 (< ma chaæ ‘p oruszaæ szyb ko, np. rêk¹’ Sstp) ‘ten kto ma cha³’, |Okasa -
niec 1290 (< okas aæ siê ‘pod ci¹g n¹æ, za win¹æ sz atê’ Sstp) ‘ten kto podwin¹³ sza -
tê’, |Prusz 1283 (< pro szyæ ‘sypaæ, posypywaæ, zw³aszcza pro chem’ SXVI, por. 
proch ‘py³, kurz, okruszyny’ Sstp) ‘ten kto prószy³’, |Smi³, |Smi³a, |Smie³ 1252 
(< smi³owaæ siê ‘zlit owaæ siê’ R) ‘ten, kto siê zmi³owa³’, |Uciech, Hu ciech 1265 
(< uc ieszyæ ‘s prawiæ ra doœæ’, ‘u sun¹æ smu tek’ Sstp, por. uciec ha ‘mi³e prze¿ ycie, 
uczuc ie za dow ole nia, sz czê œci a’, ‘r ado œæ’ Sstp) ‘cz³owiek spra wiaj¹cy rado œæ’, 
|Uglê da 1259 (< glêd aæ ‘pat rzeæ na coœ, wypa trywaæ czeg oœ’ SXVI, ps *uglê dati, 
*vygl êdati ‘wypatrywaæ’ SpC, uglê daæ ‘upa trywaæ, uwa¿ aæ, spos trzegaæ, dogl¹daæ, 
wypa trywaæ’ SW) ‘ten, kto wypat rywa³’, |Wy d¿ga, Wy ¿ga 1255 (< wy¿ec, wy¿eg aæ 
‘w ypa liæ, znisz czyæ ogniem’ Sstp) ‘ten kto (z)nisz czy³ ogniem’, |Zdzie lisz 1265 
(< zdz ielaæ siê ‘dzie liæ siê z kimœ’ Sstp) ‘ten kto siê dzie li³’. 
Tu zali czyæ nale ¿y na zwy ok reœlaj¹ce ró ¿norakie re lac je za chodz¹ce mi êdzy

ludŸ mi, wyst êpuj¹ce jako prze zwis ka lub przy domki, jak na zwa Ga szek 1262 (< ga-
szek ‘dem. od gach, ko chan ek’ SXVI). 
b) Prze zwis ko cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io o zna czen iu ge net ycznym wykonaw -

cy cz ynn oœci oparte na dwóch rdze niach: |Klesz czyb ok 1553 (1287) (< klesz czyæ, 
ps *kle stiti ‘œc iskaæ, zwi eraæ, zgniata æ’ SES, bok ‘cz êœæ cia³a, stro na ró¿n ych 
przedmiotów’ Sstp) ‘ten kto œcis ka³, zgnia ta³ (czyjœ) bok’. 

c) Me ton imi cznie u¿ yte na zwy pr zedmiotów i zja wisk zwi¹za nych z da nym 
cz³owiekiem. Na zywa³y one te go¿ cz³owieka, czyli pewn¹ „ca ³oœæ” przez cha -
rakt erystyczny zwi¹zany z nim szc zegó³, czyli „czê œæ”. Wyr ó¿niamy wœr ód nich: 

Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ró¿ny ch przed miot ów: Be³z 1264 
(< por. ps *bülzú, *bülza ‘coœ b³yszcz¹cego, bia³ego’ SpC), Brus 1275 (< brus 
‘kamieñ do ostrzen ia’ Sstp), |Bry tek 1283 (< bryt, bret ‘sz erokoœæ p³ótn a’ 
SXVI), |Dra bota XIII (< drab ‘d rab ina’ Sstp), |Gron 1291 (< gro no ‘winne gro -
no’ Sstp), Grot 1283, |Gro tek 1297 (< grot ‘ostrze strza³y lub bro ni k³uj¹cej’ 
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SXVI), Hak 1277 (< hak ‘ts’ Sstp), |Ka³ek, Ka³ko 1298 (< ka³ ‘b³oto, mu³’ Sstp), 
Kie lec, Kiel co 1296 (< kie lec ‘kie³ zwi erzêcy’ SXVI), |Ko biel ica 1286 (< ko -
biel, ko biela ‘kob ia³ka, kosz z po kryw¹’ Sstp), Ko sek 1284 (< ko sek ‘na rzêdzie 
w kszta³cie ha ka’ Sstp), £êk 1265 (< ³êk ‘w ygi êta do góry czêœ æ siod³a’ Sstp), 
|Kr¹¿ela 1267 (< kr¹¿el, kr ê¿el, kru¿el ‘c zêœæ przê œlicy do za wies zania k¹dzie -
li’ SXVI), Mirz wa 1265 (< mierzwa ‘pomi êta, po³amana s³oma’ Sstp), O³ta rzyk 
1257 (< o³ta rzyk ‘ma³y o³ta rz’ Sstp), Pa lik 1265 (< palik ‘dem. od pal, s³up’ 
SXVI), Pê czek/P¹czek 1299 (< p¹czek ‘p¹czek ro œliny’, ‘rod zaj sma¿ onego 
cia sta’ Sstp), Pêk awka 1291 (< pêk aæ siê ‘rozpad aæ siê’ Sstp, pêkawka ‘strzel -
ba’ Sgw), Po duszka 1285 (< po duszka ‘c zêœæ po œcieli u¿ywana pod g³owê’, 
‘rod zaj wor ka wy pchan ego cz ymœ mi êkkim’ Sstp), Po piel, Po pil 1265 (< po -
pio³, po pió³ ‘ts’ Sstp), |Ra zik 1265 (< raz, raza ‘u der zenie, cios, ciêci e’ Sstp), 
Siew ka 1265 (< siewka ‘gra w kostki’ SXVI), S³up 1277 (< s³up ‘ts’ Sstp), Sno -
pek, Snop ko 1252 (< sno pek ‘wi¹zka z¿ê tego zbo ¿a’ Sstp), |Strza³ek, Strza³ko 
1268 (< strzelaæ ‘ts’ Sstp, strza³a ‘pocisk wy puszczany z ³uku’ Sstp), |Tro jan 
1263 (< tro jak ‘liczba z trzech z³o¿ona, tro je cze go’ L), Uchacz 1265 (< ucho 
‘narz¹d s³uchu’, ‘u chwyt’ Sstp, uchacz ‘dzban lub gar nek z uchem’ SW), 
Wirzch 1273 (< wierzch ‘ts’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw dni ty god nia, mi esi êcy, pór roku, 
dnia i in.: Mro kota, Mar kota 1266 (< mro kota ‘mr ok, ciemnoœæ’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw zja wisk atmosferycz nych: Mo krota 
1265 (< mo kry ‘ts’ Sstp, mo krota ‘mokro œæ, wi lgoæ’ R). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw obiek tów fizjograficz nych, bu -
dowli i in.: Brod 1256 (< brod, bród ‘miel izn a’, ‘miejs ce w rze ce sztucz nie 
przy spos obi one do ³apan ia ryb’ Sstp), |Dwo rzysz 1293 (< dwor, dwór ‘miejsce 
po bytu pa nuj¹ce go’ Sstp), |Ga jek 1275 (< gaj ‘ma³y las’, ‘ga³êzie, chru st’ Sstp), 
Gozd, Gwozd 1275 (< gozd ‘las’ Sstp), Je zioro 1264 (< jezioro ‘ts’ Sstp), Ko -
mora, Ko mera 1265 (< ko mora ‘izba, dom’, ‘spi¿arnia, skar biec’ Sstp), Ku cza 
1258 (< ku cza ‘chata, sza³as, szopa’ SXVI), No winka 1265 (< no winka ‘nowi -
na, tj. rola uprawiana po raz pierwszy, np. po wy karczowaniu’ Sstp), Szo pa 
1251 (< szo pa ‘prow izo ryc zny bu dyn ek’, ‘gos poda, za jazd’ Sstp), Wy gon 1265 
(< wy gon ‘pastwisk o’ Sstp), |Za roga 1253 (< wy ra¿enie za ro giem, rog, róg 
‘na ro¿nik’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw po¿yw ienia: |Bo bin 1271 (< bob, 
bób ‘ts’ Sstp), Ju cha 1290 (< jucha ‘wyw ar z miêsa, zupa z krwi’ Sstp), Klu ska 
1295 (< klo sek ‘m¹czna po trawa’ SXVI, klu ska, kló sek ‘ga³ka z m¹ki zro biona 
do je dzen ia’ L), Ko³acz 1269–73 (< ko³acz ‘placek okr¹g³y’, ‘boc hene k’ Sstp), 
|Kro mo³a XIII p.post. (< kromka ‘odciêty kawa³ek chleba’ Sstp), Papa 1300 
(< papa ‘pokarm dla ma³ych dzie ci’ Sstp); Woda 1290 (< woda ‘ts’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw zja wisk ¿yc ia spo³ecz nego (meta -
foryczne lub me ton imi czne): Dro gota 1271 (1250) (< gw dro gota ‘dro¿y zna’ 
Sgw, ps *dor gota ‘dro¿y zna’ SpC, por. dro gi ‘ko sztowny’, ‘d rogo sprze daj¹cy’ 
Sstp), Kolêda 1292 (< kolêda ‘d an ina po bier ana przez duchowieñstwo na Bo¿e 
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Na rod zeni e’, ‘pod aru nek no wor oczny’ Sstp), |Prze wodka 1265 (< prze wód 
‘rod zaj powi nnoœci ci¹¿¹cej na ludn oœci wiej skiej’, ‘przep rowa dze nie’, ‘pog -
rzeb’, prze wodziæ ‘prowadziæ, wieœ æ’ Sstp). 

d) Prze zwis ka-przy domki o zna czen iu genetycznym no sic iela sta nu lub pro cesu. 
Two rzone by³y od wyr azów okr eœlaj¹cych doœ wiad czony przez cz³owieka pro ces 
lub stan, zwy kle form gra mat yczny ch cza sow ników. W funk cji nazw osob owy ch 
wyst êpo wa³y czês to imies³owy bier ne zakoñczone na -n, -t lub for my utwor zone
od czaso wnik ów w p³aszcz yŸnie an trop oni mic znej (cha rakt ery zuj¹ce bezpoœ -
rednio): Po mnian 1254 (< part. praet. pass. po mnian od czas. po mnieæ ‘p amiêtaæ, 
za chowywaæ w pa miêci’ Sstp) ‘cz³owiek zapamiêtany’, Po niat 1265 (< part. 
praet . pass. po niat od czas.po nieciæ (po dnieciæ Sstp) ‘p odpaliæ, ro zpaliæ’, ‘wzmóc 
siê’ Sstp) ‘cz³owiek rozpal ony, wzmo¿o ny’, Po znan 1268 (< part. praet. pass. po -
znan od czas. po znaæ ‘ts’ Sstp) ‘cz³owiek po znan y’, Ra dow an 1265, Rad wan 
1259 (< part. praet. pass. ra dow an od czas. ra dow aæ siê ‘ts’ Sstp) ‘cz³owiek (u)ra-
dow any’, Szy ban 1290 (< part. pra et. pass. szyban od czas. szybaæ ‘biæ, raz iæ, ude -
rzyæ’ SW) ‘cz³owiek (z)bi ty’, Zwan, Zwa no 1274 (< part. praet. pass. zwan od 
czas. zwaæ ‘na dawaæ naz wê, naz ywaæ’, ‘na zywaæ siê’, ‘wz ywaæ kogoœ, by przy-
by³, powo³ywaæ do czeg oœ’ Sstp) ‘cz³owiek na zwany, wzy wan y’, ¯êdan ante 
1282 (< part. pra et. pass. ¿¹dany od czas. ¿¹daæ ‘bard zo chcieæ, pra gn¹æ cze goœ, 
pro siæ, domagaæ siê’ Sstp) ‘cz³owiek (po)¿¹dany’. 

4. Miej sce cz³owieka w spo³eczeñ stwie 

Zalic zyæ tu nale¿y: 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na wy kon ywa ny za wód, zaj mow any urz¹d lub 
sta now isko (cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): Gra bia 1288 (< grabia, hra bia ‘tytu³ 
feu daln y’ Sstp), Kat 1283 (< kat ‘wyk ona wca kary œmie rci’ Sstp), Kle ryk 1294 
(< kleryk ‘du chowny ni¿ szych œwi êceñ’ SXVI), Knap, Knop XVII ex. (1293) 
(< knap ‘t kac z’ Sstp), Ko pacz 1293 (< ko pacz ‘rob otnik zatrudn iony przy pra cach 
ziem nyc h’ Sstp), Le gat 1292 (< legat ‘wys³an nik, pose³’ Sstp), Mar sza³ek 1295 
(< mar sza³ek ‘zarz¹dca dwo ru kró lewskiego’ Sstp), Rad Ÿca ca 1265 (< radŸca ‘ten 
kto udziela rad, do radca’ Sstp), Wojt, Woj to 1252 (< wojt ‘ur zêdnik za rz¹ dzaj¹cy 
mia stem z ra mien ia pa na’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na re lac je ro dzinne (charakteryzu j¹ce bez -
poœrednio): Bab ka 1254 (< bab ka ‘ts’ Sstp), Swak 1269 (< swak ‘m¹¿ sio stry, 
krew ny, po win owa ty’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na kond ycjê spo³ecz no-maj¹tkow¹: |Chu dza 
1265 (< chu dy ‘szczup³y, su chy, ubog i’ Sstp), |Go lech 1265, |Go lisz/Go³ysz 1253, 
|Go³uch 1266 (< go³y ‘niczym nie obro œniêty’ Sstp, ‘poz bawiony na tur alnego 
okryc ia, nagi, sam, zwyk³y, pro sty’ SXVI), Pu cek 1256 (< pu cek ‘ch³opczy na’ 
SXVI), Ry nierz 1252 (< rynierz ‘pac ho³ek rycer za, giermek’ Sstp), Przy bysz 1265 
(< przy bywaæ ‘pow iêkszaæ sob¹ roz miary, ilo œæ cze goœ’, ‘po zost awaæ, zna jdow aæ 
siê, mie szka æ’, ‘is tnieæ, trw aæ’ Sstp, przybysz ‘przyby³y, przych odzieñ, przyby-
waj¹cy sk¹d’ L). 
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Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIII w. 

BAB KA: (Te stis) Mar tin us Bap ka 1254 KkM 22. BA RAN: Re licta bone me morie Ba rani de pel chist ven -
did it … Sa lom ee … he red ita tem, que Ba ran ow nun cup atur 1266 KM³p 71. BA RAN EK: A co mite Martino 
fi lio Ba ranc honis 1288 KW 623. BE£CZ: Pre sent(e) … fra tre Bel czone 1256 Hae 63. BE£Z: Pre sent(e) … 
Bel zone, iu dice cu rie no stre (Bo les lai du cis Si les iae) 1264 Lieg 9. BIE LIK: An dree dic ti Be lyk … no bil(is) 
1289 Gr Mark II s. 416. BO BIN: Jo hann es Bo byn, the saur ari us 1271 CdP III 44. BROD: Mi les … Svan tek, 
fi lius qu ond am Mi lvii, tem pore vi tae sue pro pria ac bona vo lunt ate sua de con sil io ac be nep laci to fi lii sui 
no mine Brod … con tui lit … ecc les ie in Go stic hov … si lvam, quam po ssed erat 1256 KW 337. BRO DA: 
Item sor tem in Car gov se ruj gle be, qui uocat us est Uenc ezla us (!) co gnom ine Bro da 1254 CdP III 28. BRU -
KA£: Quod vi dent es vi cini … apell aba nt eum Bo gwal Bru cal, inde est, quod sua po ster itas tota vo cat ur 
Bru kal iz 1269–1273 GHenr s. 299. BRUS (SSNO Brus(z)): Test(is) … mile(s) … Brus 1275 PUr II 1008. 
BRY TEK: Pre sent(e) … co mite Je scone Bry tek 1283 MŒl 96. BRZE ZDOB: Bres dob ca 1265 LMP s. 693. 
BRZE ZISZ: Ho min es ecc les iae Lucknen sis … Brez zis (gen.) fi lii duo 1288 KW 617. BR ZÊCZEK: Da tum 
Ra thyb or … test(e) … Brenz cone, ca stell ano 1284 Mog 36. CHA DA£A ?: Ha dala ca 1265 LMP s. 678. 
CHART: Do bes laus Chart, ca pel an(us) cu rie … epis copi (Cra coviens is) 1253 Kkk 36. CHEB DA: Pre -
sent(e) … test(e) … Heb da, sub cam era rio 1293 KW 708. CHO RUSZ: Test(e) … do mino Ia schone dicto 
Cho rus chus, ca non ico Opol iensi 1300 KM³p 539. CHRO STLA, CHROSLA: Chrosla ca 1265 LMP s. 687. 
CHU DZA: Huda ca 1265 LMP s. 706. CZO£O: Sdzis laus, fra ter Da miani Czo lo, pro cur ator du cis (Ma -
zouie) 1254 KkM 22. CZU LISZ: Test(e) … Tzu lis, tunc marscal co 1282 GUS 75. CZY¯YK: Zi sik et Sce -
zim arus, fra ter suus 1266 PUr II 794. D¥BEK, DÊB EK: Damp ko, pa ter Jo ann is Damp kon is XIII ex. NHein 
s. 297. DO BROTA: Do brotha ca 1265 LMP s. 715. DO BROTKA: Ex pa tre … con sul um in Jo hann em Do -
brotze (!) 1290 PUr III 1543. DRA BOTA: Per … Dra bot am, ciu em Cra couiens em XIII St mir s. 301. DRA -
KO (SSNO Dra co ³ac.): Test(is) … Ni col aus Dra co … cu rie no stre (Bogguszlai, du cis Ste tin ensis) marsal -
cus 1287 PUr III 1413. DRO GOTA: Dalo … emit erga Dro got am vil lic ati onem in vil la Dro goc ina vo cat am 
1271 (1250) Cd Sil X 11. DRZEM LIK: Pre sent(…). Razlao dicto Dremlik 1276 Hae 84. DWO RZYSZ: 
Mar tin um et Du oris ium, fi lios Pi scon is 1293 Kuj 17 s. 129. DY JABE£: Pre sent(e) … Her manno mi lite 
dicto Dia bel 1275 CdP II/2 448. DZIEL NISZ: Io hann es et Ka teri na Del nis ch ca 1265 LMP s. 672. GA JEK: 
Gay ek (de La gevn ici) 1275 KM³p 88. GAR BOTA: De War gin … Gar bote 1299 PrUr I/2 718. GA SZEK: 
Pre sent(e) … Ga sko sa cerd ote 1262 PrUr I/2 164. G¥SIÊ: Pre sent(e) … Ganscha 1252 GUS 39. G¥SKA: 
Ciu(i) … Wra tizlaui ens(i) … Ny chol ao … dicto Ganz ka 1269 Korn 36. GIEZ//JE¯: Ges ca 1265 LMP s. 70. 
GI¯KA: Pre sent(e) … Gothar do Gi sca 1274 Cd Sil II 15 s. 13. GL¥D: Cum Glan de, fi lio Sambil … pre -
dicto Glan de XV (1298) PrUr I/2 687. G£¥B: Bo lezl aus, funda tor … Lu bens is ecc les ie … de dit hanc si -
lvam cu idam ru stico suo pro prio Glam bo no mine … ru stic us Glam bo 1269–1273 GHenr s. 276. GO LECH: 
Go lech, fr ter(-) no ster(-) (mo nas terii sancti Vin cent ii) ca 1265 LMP s. 714. GO LISZ//GO£YSZ: Vil lam 
de cim orum … Go lis onis et Cri sani … in ca stell atu ra Ka liss iensi 1253 KW 310. GO£UCH: Pre sent(e) 
test(e) … Go luc hone, sub cam era rio du cisse (Sa lom ee) 1266 KM³p 71. GOZD, GWOZD: Flo rian us dic tus 
Gu ozd, fi lius Sta nisl ay 1275 KM£p 88. GRA BIA: Pre sent(e) … co mit(e) … Gra bia, sub thez aura rio cu rie 
no stre (Pre misli, di cis Po lon iae) 1288 KW 625. GRA BISZ, GRA WISZ: Gra bis de Ba now … pre dict us 
Gra bis 1290 Cd Sil X 46. GRA BIS ZA: Gra bisa mar sc halcus 1263 He inr 18 s. 166. GRON: Gro non em et 
Bo gusson em, fra trem eius, do mino<s> seu he red es vil le Do br assow … idem Gron 1291 Hae 98. GROT: 
Groth, sub cam era rius San dom iri ens(is) 1283 FG 588 w. 14. GRO TEK: Pre sent(e) … ba ron(e) … Grot -
cone, iu dice Cyr nensi 1297 KW 765. HAK: Pre sent(e) … do min(e) … Con rado Hac, ple bano Au rei Mon -
tis 1277 Korn 49. JASZ CZORKA, JESZ CZORKA: Co mite Ni col ao, iu dice no stre cu rie (Gri phine, re licte 
prin cip is Le scon is) dicto Ia scorka 1299 KM³p 1322. JA WOR: Ia wor et Diris laus, fi lii qu ond am Moy chon is 
1251 Cd Sil X 13 s. 12. JE ZIORO: Ca mer ari us du cis (Zle sie, He inr ici) Voy ceh Je zo ro 1264 Korn 26. JU -
CHA: Pre sente … Irsk (! pro Idzik) Iu cha, su biud ice Wra tizlaui ensi 1290 He inr 34 s. 181. KACZ KA: Co -
ram … Jo hanne Cachca (1272) Bre 50. KA£EK, KA£KO: Do min am Smizlauam, re lictam qu ond am co -
mit is Cal con is 1298 Kuj 10 s. 123. KAR NISZ: Test(is) … Kar nis 1256 CdP II/1 69. KAT: Hen ric us Kat … 
mile(s) 1283 PUr II/2 1266. KIE LEC, KIEL CO: Kel co, ca stell anus de Cban sin 1296 KW 745. KIKA: Hic 
idem rustic us Quetick, quia ce ruit, ut dic tum est una manu al ter am sine sua itil ita te ha buit, vo cab atur tunc 
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tem por is aput Po lon os Kic ka 1269–1273 GHenr s. 278. KLE RYK: An dree dic ti Cle rici, civis de Noue 1294 
Perl 506. KLESZ CZYB OK: Graf Ste ph. ge nannt Cle scib ok 1553 (1287) Cd Sil VII/3 2014 s. 95. KLUS -
KA: Co ram … Fa lone dicto Clusca, ca mer ario 1295 FG 594 w. 14. KNAP, KNOP: Al bert us dic tus Cnop 
XVII ex. (1293) KW 709. KO BIEL ICA: Pre sent(e) … Mi rozl ao Ko bel iza, ju dice cu rie (Se mom islii, du cis 
Cu javiae) 1286 CdP I 66. KO BYLA G£OWA: Mi les Ste phan us no mine, co gnom ine vero Co byla Glova 
XIII p. post GHenr s. 278–279. KOLÊDA, KALÊDA: Pre sent(e) … Pau lo co gnom ina to Co lenda 1292 
CdSi l II 22 s. 19. KO£ACZ: Se deb at in ca stello, quod est ul tra Olauiam in ter cu riam Gu riow et clau strum, 
qu idam an tiquus ru stic us du cis, qui vo cab atur Co lacs (…) pre fat us ru stic us Co lacs 1269–1273 GHenr s. 
278. KO MORA, KO MERA: Obi(it) … Co mora ca 1265 LMP s. 688. KO PACZ: Co ram … do min(o) … 
Wol fhardo Ko pacz … mi lit(e) no str(o) (Bol kon is, du cis Sle zie) 1293 Cd Sil X 52 s. 42. KO PRZYWA, PO -
KRZYWA: Co priua ca 1265 LMP s. 690. KOS//KOSZ: Jo hann es Coz et Her mann us Coz 1277 PUr II 
1062. KO SEK//KO SZEK: Pre sent(e) do min(o) Ni col ao dicto Cosic o … vi cari(o) ecc les ie ka ted ralis (Wra -
tis la viensis) 1284 Cd Sil I 16. KO ZKA//KO SKA: Gle bouo (! pro Gleuo) ubi Co sca com mor atur 1291 CdP 
II/1 140. KRA SA (SSNO: Kras(z)a): Obi(it) … Cras sa ca 1265 LMP s. 717. KRA SEK, KRA SKO (SSNO 
Kras(z)ek): Craz co, fra ter no ster ca 1265 LMP s. 689. KR¥¯ELA, KRÊ¯ELA: Pre sent(e) … test(e) … Pe -
tro Cram sela, sub dap ife ro (Gda nensi) 1267 Perl 222. KRO KOS ZA: Cro cossa ca 1265 LMP s. 690. KRO -
MO£A: Pri bizlau, fi lius Cro mola cum uxore Bo zana XIII p. post LfLub s. 576. KROŒCIEJ: In … vil la … 
Ban dlouich … Sto gneuus et Ro sco … acc epe runt Cro sceyo ni duos boves XV p. post. (1271) Bre 36 s. 42. 
KRZE KOT: Cre cot ca 1265 LMP s. 668. KRZE PISZ: Ru stic(us) … Cre pis … rixa in ter Cre pis et Such 
1269–1273 GHenr s. 252. KRZE PISZKA: Cre pisca ca 1265 LMP s. 687. KRZY¯AN: Cri zan us ca 1265 
LMP s. 687. KU CZA: Nos Bo gussa, fi lius Me cslay … St pic hino, se rui enti no stro Cuce con tul imus 1258 
Kuj 20 s. 194. KU RAS(Z)EK, KU RAS(Z)K: Sa loba cum fi liis, cu ius avus no mine Cu rask 1288 KW 617. 
KWIE CIK: In ter he red es pre fati ru stici Glam bon is erat … qu idam ru stic us ce ter is po tent ia emin enti or, vo -
cab ulo Qu etico … idem Qu etick … lo cavit vil lam … Qu etik owi tz … idem ru stic us Qu etick 1269–1273 
GHenr s. 277–278. KWIE CISZ: Qu ecis, con frat er(-) no ster(-) ca 1265 LMP s. 710. LA TEK//£ATEK, 
LAT KO//£ATKO: Se ruos … Lat kon em et fi lium suum Bog dass ium CdP III 28 s. 56. LE GAT: Pre sent(e) 
… do min(o) Pe tro dicto Le gato 1292 Cd Sil X 49. LI CHO: Pre sent(e) … ve ner abil(i) uir(o) Io hanne Li cho, 
su biud ice Cra couiensi 1274 KM³p 626 s. XLIV. LIS: Pre sent(e) … vir(o) provid(o) et di scret(o) … Mar tino 
Liz 1253 KW 322. LI SEK//£YSEK: Co mes Urban us Li sco, scul tet us de Lis schina 1295 KM³p 531. 
£AZARZ: Nos Ka zym irus … Lan chic ie ac Cuyauie dux … fra trib us tri bus vi del icet La zaro, Bar thol omeo, 
Vin cenc io he red ita tem, que Lan syno di cit ur, con tul imus 1252 CdP II/1 52. £ÊK: Lan cus ca non icus ca 1265 
LMP s. 685. £OBO TA: Bon cdani (!) fi lius Pe trus cognomi ne Za rbin owiz cum fi liis cu ius avus no mine Lo -
bota … Ste phan us cum fi liis, qu orum avas eciam no mine Lo bota 1288 KW 617. £OSOŒ: Da tum in Za -
uichost … pre sent(e) … Suan topolco Lo sos 1258 FG 539 w. 17 (= KM³p 454). £UBNO: Pre sent(e) … Lub -
none, ca stell ano de Swir chow 1300 Bre 258. MACH, MA CHO: Pre sent(e) … fra tre Ma cho, prio re 1275 
Imbr 8. MAR SZA£EK: Mar salc us An dree de Opol 1291 KW 664. MÊKA: Pe trus Men ka 1295 Cd Sil II 6 
s. 110. MÊ KOSZA: Co miti Be noni et eius uxori do mine Lu thm ile, filie Man cose 1270 KM³p 80. MIRZ -
WA, MIERZ WA: Obi(it) Mi rua ca 1265 LMP s. 687. M£OCH: Mloh et Io hanna ca 1265 LMP s. 676. 
M£ODO TA: Mlod ota sa cerd os, fra ter no ster ca 1265 LMP s. 702. MO KROTA: Mo crotha mi les ca 1265 
LMP s. 703. MRO KOTA, MAR KOTA: Pre sent(e) … test(e) … Bo zet ha, fi lio Mro cote 1266 KM³p 71. 
MYSZ KA (SSNO Misz ka//Mysz ka): Misca, fi lius Viti ca 1265 KW 362. MYŒL (SSNO Mys³//Myœl): 
Misl, con frat er no ster ca 1265 LMP s. 707. NI ETÊG: Test(is) … Ne tanc, tri bun us (de Der sowe) 1253 Perl 
145. NIE TOP YRZ, NIE TOP ERZ: Obi(it) … Ni top ers co nue rsus, fra ter no ster (mo nas terii sanc ti Vin cent ii 
or din is Pra emons trate nsis) ca 1265 LMP s. 682. NO SALA: Jo hann es Nos sala … cu bic ula ri(us) du cis (Po -
mer ani ae Mi stui ni) 1279 Perl 302. NO SEK: Per ca mer ari um vo snej (! pro vo sny), qui di cit ur Nos sec 1272 
Kkk 69. NO WINKA: Obi(it) … Nouin ca ca 1265 LMP s. 684. OKAS ANI EC: Sor tem Woy cec honis dic ti 
Ocas ane ch … iun gim us he red ita ti do mini epis copi eiusdem, que Zim novo di cit ur 1290 FG 244 w. 5 (KW 
643). O£TA RZYK: Wov cech (! pro Woy cech) Ol tar ik ca 1257 KW 362. OPOR: Opor co nue rsus ca 1265 
LMP s. 703. OSIE£: Eccles iam in Sar nouech … cum … ca mer ari is, qu orum hec sunt no mina: Do ma ug … 
Osel 1257 KM³p 44. O•RZYSZ: Osris ca 1265 LMP s. 687. PA LIK: Pa lic us ca 1265 LMP s. 704. PAPA: 
Pre sent(e) … Hen kyno Pape 1300 KW 833. PAR DUSZ: Pe don em et fi lium suum Par duss onem cum Go -
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lass io … orig ina rios in uilla, que di cit ur Mo choc icj 1254 CdP III 28. PÊ CZEK, P¥CZEK (SSNO Pê -
czek//P¹czek, Pê czko//P¹czko): Pre sent(e) … co mite Ni col ao, no stro mi nis tro (Gri phin ae, re lictae du cis 
Lest con is) dicto Pan czek 1299 KM³p 132. PÊK AWKA, PU KAWKA: In vil la mi lit is Ste phano dicto Pu -
kauce di strict us de Pran doc ino 1291 Mog 39. PÊPU SZ (SSNO Pêpu sz//Pampusz): Obi(it) … Con -
rad us Pam pusch, pa ter fra tri Ni col ai XIII ex. NHein s. 291. PISK (SSNO Pisk//Pysk): Pisk, fra ter no -
ster ca 1265 LMP s. 689. PIS(Z)TA ?: Kmeth ones (in vil la Lang) … venat ores ca stor um, qu orum 
unus vo cab atur Pi sta et al ter Lu tuin 1252 KW 308. PO DUSZKA: Pau lus, mi les dic tus Po dus cha 
1285 Cd Sil IX 7 s. 224. PO MNIAN, PO MNIEN: A Po mnano, pre pos ito clau stri de Sta net ek (!) 1254 
CdP III 28. PO NIAT: Obier unt … Sta nis, Po nath, co nue rsi, fre tres no stri ca 1265 LMP s. 709. PO -
PIEL, PO PIL: Po pel ca 1265 LMP s. 702. PO STÊP: Pre sent(e) … Fi lone dicto Po zstamp ca 1276 
KW 461. PO ZNAN: Pre sent(e) … no bil(i) … Po znan, subpin cerna San dom iri ensi 1268 Mog 31. 
PRUSZ (SSNO Prus//Prusz) ?: Pre sent(e) … Tham mone Pruss 1283 Hae 87. PRZE WODKA: Obi(it) 
… Preu odca ca 1265 LMP s. 676. PRZY BYSZ: Obi(it) … Pri bis ca 1265 LMP s. 701. PU CEK, 
PUC KO (SSNO Puc(z)ek): Jo hann es Pv cico, ca non icus Ca mien ensis 1256 PUr II 631. RA DOW AN: 
Ra dovan us fa mil ari us ca 1265 LMP s. 687. RAD WAN, RE DW AN: Pre sent(e) … Rad wano de Les -
niconicz (!) 1259 Lieg 8.. RAD•CA: Obi(it) … Rac ca ca 1265 LMP s. 677. RAK OÑ: Nos, Bo les laus 
… eidem pre dicto co miti, fi liis et po ster is eius here ditatem, que a nomine Ra czon (!) me mor ati vide -
licet Ra czon oviczi (!) … con tul imus 1252 KW 305. RA ZIK: Obi(it) … Ra zik co nue rsus ca 1265 
LMP s. 681 RZ ECH OÑ (SSNO Re choñ//Rz ech oñ): Obier unt … Woy co fa mil iaris, Re chon, Stro-
nizlaua ca 1265 LMP s. 681. RZE CHOTA (SSNO Re chota//Rze chota): Obier unt … Pri bizlaua, Re -
chota, Pe traua ca 1265 LMP s. 675. RY NIERZ (SSNO Ry nerz, Re ner, Raj ner, Raj nir): Mar gar etha 
fi lia Emle te ho nes te ma tris, uxori Ri neri, ciu is Cra coviens is 1252 St mir s. 301. SA DZIK (SSNO Sa -
dzik//Za dzik): Test(is) … Za dic, sub cam era rius … de Svez 1270 Perl 245. S¥D (SSNO S¹d, Sêdo): 
Sud ca 1265 LMP s. 700. SIEW KA: Obi(it) … Se uca ca 1265 LMP s. 716. SIKU£A//SYKU£A: Jo -
hann es Sy cula 1266 CdP II/1 89. S£AWA: Test(is) … Slava, pin cerna 1255 KW 2027. S£UP: Jaco -
bus dic tus Slup, ca non icus Wla disl auie nsis 1277 CdP II/1 108. SMI£, SMI£O, SMIE£: Per Smil … 
cleri cum ar chip resbi teri 1252 St mir s. 300. SNO PEK, SNOP KO: Per Sno pek 1252 St mir s. 314. 
STRACH: Obi(it) … Strach ca 1265 LMP s. 712. STRZA£EK, STRZA£KO: Pre sent(e) … Stral -
cone, sub ag azo ne 1268 FG 173 w. 21 (= KW 436). SWAK: Mar tin us dic tus Swa ke 1269 PUr II 891. 
SYS//SZYSZ//¯YSZ: He red ita tem … la gen ari orum, vi del icet Sy son is et fi lior um eius 1284 KW 
534. SZO PA: Pau lus Szo pa 1251 Korn 16. SZY BAN: Pre sent ibus … Si bano de Der, do mino Sul -
kone 1290 KW 663. TRO JAN: In pre senc ia … Troy anj, can tor is … Cra couiens(is) 1263 Kkk 64. 
TWAR DAWA: Pre sent(e) ca non ico Wra tis la viensi … Al berto Tvar dawa 1265 Hae 75. TY£EK, 
TY£KO (SSNO Ty lek//Ty³ek, Tyl ko//Ty³ko): De vil la … Tyl con is 1279 KM³p 486. UCHACZ: Pre -
sent(e) … An dr ea Vchach 1265 FG 342 w. 10. UCIECH, HU CIECH: Obi(it) … Vtech con frat er ca 
1265 LMP s. 695. UGL ÊDA: (Co mes) Pau lus dic tus Uglanda 1259 Hae 69. WA LISZ: Va lis ius ca 
1265 LMP s. 699. WIL CZEK: Wil ch ek, se rvit or (Wla disl ai, du cis Cuiaviae) … ipsi Vilcho ni … pre -
dict us Wil czeh 1295 CdP II/1 157. WIL KOST: Obi(it) Vil cost, con frat er no ster ca 1265 LMP s. 716. 
WIRZCH: Fra ter (de conven tu in Ol boch) Wirzch 1273 KW 454. WODA: Wen cezl aus et Ni col aus, 
fi lii Wo don is … he red ita tem suam in uilla, que Ra tiz wl gar iter nun cup atur … opti nue runt 1290 
Heinr  34 s. 181. WOJT (SSNO Wojt, Woj to): Wo ito tri bun us 1252 Perl 135. WO LISZ: Wo lis ca 1265 
LMP s. 673. WYD¯GA, WY¯GA: Wichga, fra ter Get hcon is 1255 FG 729 w. 13 (= KM³p 447). WY -
GON: Obier unt … Mar tin us, Vi gon, conver si, fra tres no stri ca 1265 LMP s. 696. ZA ROGA: Pro Ve -
ren icia, Ca liss ani et et sor tes sci lic et Cy priani et Za rose, que Dove sino nun cup atur 1253 KW 315. 
Z¥B: Co mes Ny col aus, no ster ve nat or, dic tus Zamb. he res de Stre zewo 1285 KW 555. ZDZIE LISZ 
?: Obi(it) Sde lis ca 1265 LMP s. 706. Z KRZYW¥ ¯ON¥: A par te co mit is Pe tri de Pe trow iz et suo 
fra tre, qui di ceb atur co gnom ento S Cri wa Zona 1269–1273 GHenr s. 286. ZWAN, ZWA NO: Swa no, 
ca mer ari us no ster (Bar nimi, Slavo rum du cis) 1274 PUr II 989. ¯ÊDAN: Se rvu(us) … Za nd an XIII 
(ante 1282) FG 362 w. 20 (= KMaz 22). 
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Wiek XIV 

W XIV w. wyst¹pi³o 2348 prze zwisk i przy domków w do kumentach oryginal-
nych i 153 w ko piach (nie zosta³y wz iête pod uw agê ze wz glêdu na znaczn¹ liczbê 
zapisów z dokumentów oryg ina lnych). W 1 p XIV w. wy st¹pi³o 311 zapi sów ory -
gi nalnych, a w 2 p XIV w. nast¹pi³ ogromny wzrost przezwisk-przy domków do 
2037 zapi sów oryg ina lnych, przy uwzg lêd nien iu jed nos tek od not owa nych pierw-
szy raz w XII i XIII w. 

Na zwy te okreœla³y na stêpuj¹ce ce chy i aspekty ¿ycia lu dzi. 

1 p XIV w. 

1. Ce chy ze wnêtrzne cz³owieka 

Wy dziel ono tu: 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce wzrost i budowê cia³a (cha rakt ery zuj¹ce bez -
poœr edn io): |Cie niek, Cien ko 1339 (cien ki ‘nieg ruby, delikat ny’ Sstp, ‘wys muk³y’ 
SXVI), D³ugosz 1317 (< d³ugosz ‘cz³owiek wyso ki’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce ce chy cha rakt ery sty czne twa rzy (cha rakt ery-
zuj¹ce bez poœr edn io): Gêb aty 1418 (maj¹cy wielkie usta lub twarz, g³oœno mó -

wi¹ cy’ SXVI), na zwa z³o¿ ona |Ko ston os 1328 (< koœæ ‘ts’ Sstp, nos ‘ts’ Sstp) ‘ten 
kto ma koœcisty nos’, No sal 1327 (< nos por. wy ¿ej, no sal ‘wielk ono sy’ SW), No -
sek 1374 (< no sek ‘dem. od nos’ SXVI), |Nozdr(z)ak (SSNO Nozdrak) 1314 
(< nozdrza ‘ot wór no sow y’ Sstp), |Ogor zelec 1325–1327 (< ogo rza³y ‘rumiany, 
przy pieczony’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce ko lor i ro dzaj w³osów (cha rakt ery zuj¹ce bez -
poœr edn io): Bia³a ¿ 1340, |Bie lin 1349 (< bia³y ‘siw y’ Sstp), |Czar nek XV (1306) 
(< czar ny ‘niger, o zwie rzêtach, tka ninie, zbroi), |Kêdz iorka 1337 (< kêdz ior, 
kêdz iorek ‘lok w³osów’ SXVI), |Si wisz (SSNO Si wisz//¯ywisz) 1336 (< siwy ‘ts’ 
Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce spos ób pa trzen ia i mó wienia: cha rakt ery-
zuj¹ca bez poœr edn io na zwa |Sze pio³ak 1341 (< sze piotaæ ‘wad liwie wyma wiaæ’ 
Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce czêœ ci cia³a (me ton imi czne): Brod ka 1325– 
–1327 (< brod ka ‘dem. od bro da, za rost na twarzy’ SXVI), Je lito 1317, Je litko 
1331 (< jelito ‘czêœæ prze wodu po karmowe go’ Sstp, jelitko ‘dem. od je lit o’ 
SXVI), Ty³ek, Ty³ko (SSNO Ty lek//Tyl ko) 1347 (< ty³ek ‘zad ek’ L), ¯y³a (SSNO 
¯y³a//Si³a) 1335–1342 (< ¿y³a ‘naczynie krwio noœne’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce kond ycjê fi zyczn¹, ur odê lub u³om noœci fi -
zyczne, cho roby, wiek i inne (cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): Flek 1330 (< flek 
‘w szelka ska za na cie le’ SXVI), Si³a (SSNO Si ³a//¯y³a) 1335–1342 (< si³a ‘ener-
gia fizyczna, zd olnoœæ do wysi³ku, do dzia³ania’ Sstp), |Sta rza 1347 (< sta ry ‘ts’ 
Sstp), War da 1350 (< war da ‘ma ñkut’ SW); (nazwy me ton imi czne): Czuch 1309 
(< czuch ‘smród’ SXVI), Garb 1346 (< garb ‘wyp uk³oœæ na ¿ywym or gan izmie’ 
Sstp), Pê chy rz, Pê che rz 1324 (< pêche rz ‘nab rzmia³oœæ, b¹bel’ Sstp). 
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2. Ce chy we wnêtrzne cz³owieka, tj. ce chy cha rakt eru, uspos obi enia i za chow ania 
oraz ce chy mo ralne i umys³owe 

Na le¿¹ tu: 
Prze zwis ka i przy domki bezp oœre dnio cha rakt ery zuj¹ce cz³owieka ze wzglê du na ce -
chy cha rakt eru, uspos obi enia i za chow ania prze zwis ka ocen iaj¹ce negatyw nie: 
Miês arz 1342 (< miês iarz ‘pog ardl iwie o cz³owieku jedz¹cym miêso w cza sie po stu’ 
SXVI), Mi strzek, Mi strzko 1313 (< mi strzek ‘cz³owiek przem¹drza³y, chy trus i ob -
³ud nik’ Sstp), Wœ cie klica, Œcie klica 1306 (< wœc iekaæ siê ‘tr aciæ pano wanie nad 
sob¹’, ‘za chowywaæ siê jak sza len iec’ Sstp, wœc iek lica ‘kob ieta wœciek³a, jêdza, pie -
kieln ica’ SW); przy domki ocen iaj¹ca po zyt ywnie na zwa |Czu³ek 1307 (< czu³y 
‘czuj¹cy’, ‘uwa¿ny, pilny, dba³y, sta ranny, czuj ny, wra¿ liwy, bys try’ SXVI); prze -
zwis ka wska zuj¹ce na z³oczyñców i zabó jców: Pa duch 1341 (< paduch ‘rozbójnik, 
mor derca’ Sstp, ‘nê dzny, z³y, god ny po gardy cz³owiek’ SXVI), |Szy bek, Szyb ko 1337 
(1336) (< szyb aæ ‘biæ, raziæ, uder zyæ’ SW, por. szy ba³a ‘oszu st’ SXVI) ‘ten kto bi je’. 
Przy dom ek me taf ory czny o for mie ze staw ienia |Szy rok ie S³owo 1316 (< szy roki, 

szeroki ‘maj¹cy wielkie rozmiar y’, ‘oz najmi ony, poda ny do wiad omoœci’ Sstp, s³owo 
‘ts’ Sstp) ‘ten kto du¿o mówi, obja œnia?’ ocen ia³ praw dop odo bnie po zyt ywnie. 

Wyst¹pi³y me taf oryczne prze zwis ka i przydomki utwor zone od nazw ze œwiata fau-
ny i flory, a okr eœlaj¹ce ce chy cz³owieka na za sad zie podobieñstwa: 

Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ssaków: Ba ran 1330 (< baran ‘ts’ Sstp), 
|Ca pek 1325 (< cap ‘kozio³’ Sstp), Cielê 1328 (< cielê ‘ts’ Sstp), Cio³ek 1325 (< cio -
³ek ‘byc zek’ Sstp), Koñ 1335–1342 (< koñ ‘ts’ Sstp), Ko zka 1310 (< ko zka ‘dem. od 
ko za’ SXVI), |Koz³o 1341 (< ko zie³, ko zio³ ‘ts’ Sstp), Pilch 1319 (< pilch ‘zwierzê 
za liczane do gry zon i’ Sstp), Ro gala 1328 (< rogala ‘z wie rzê ro gate, ro gac z’ Sstp), 
Skop, Szkop, Szop, 1339, Sko pek, Skop ko 1339 ( < skop ‘baran’ Sstp, sko pek ‘bar ane k’ 
R), Œwin ka 1319 (< œwi nka, œwi nia ‘ts’ Sstp), |Tu rzec, Turc 1334 (< tur ‘gat unek zwie -
rzê cia’ Sstp); na zwy z³o¿ one: |Ko nop³at 1348 (< koñ ‘ts’ Sstp, p³at : p³atek ‘o ko niu 
maj¹cym bia³a ³at kê’ Sstp) ‘ten który jest po dobny do ko nia z bia³¹ ³atk¹’, metafo -
ryczna na zwa ko nia u¿yta w od niesieniu do cz³owieka Wil czek 1337 (< wil czek ‘koñ 
maœ ci wil czas tej’ Sstp); Smok 1310 (< smok ‘mit yczny groŸ ny w¹¿ skrzy dlat y’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ptaków: B¹k 1339 (< b¹k ‘ptak  z ro -
dziny cza plow aty ch’, ‘puc hacz’ Sstp), Gêœ 1309, |G¹sek 1329 (< gêœ ‘ts’ Sstp), 
G¹siê 1335 (< g¹siê ‘ts’ SXVI), |Or³ko 1339 (< orze³ ‘ts’ Sstp), Pieg ¿a 1317 ( pieg -
¿a ‘gat unek ptaka’ Sstp), Ziê ba 1317 (< ziê ba ‘gat unek ptaka’ Sstp); czê œci pta ka: 
Krzyd³o, Krzyg³o 1345 (< skrzy d³o, krzyd³o ‘ts’ Sstp), Pior ko 1347 (< piorko 
‘dem. od pióro, pióro pta sie’, ‘na rzêd zie pi sars kie’ SXVI). 
Przezwis ka-przy domki utworzone od nazw ryb i p³azów: |Skie³bia ? 1338 (< kie³b 
‘gat unek ry by’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw owadów: Mol 1305 (< mol, mól ‘ga -
tunek owad a’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce czêœ ci cia³a zwierz¹t u¿yte me taf ory cznie 
lub met oni mic znie w od nies ieniu do cz³owieka: Ka³dun 1345 (< ka³ dun ‘wnêt -
rznoœci zwier zêce’ Sstp, ‘brzuc h’ SXVI). 
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Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw roœlin: Bu czek, Bucz ko 1349 (< buk 
‘gat unek drze wa’ Sstp), Ce bulka 1349 (< ce bulka ‘dem. od cebul a’ SXVI), |Cho -
chol ec 1319 (< cho cho³ ‘wierzch czu b’ Sstp), |Ci sek (SSNO Ci sek//Ci szek) 1301 
(< cis ‘gat unek drze wa’ Sstp), G³og 1347 (< g³og, g³óg ‘roœliny ciernis te i kolczas -
te’ Sstp), |Gra bow iec 1303 (< grab ‘gat unek drze wa’ Sstp), Ja rzyna, Je rzyna 1316 
(< ja rzyna ‘jare zbo¿ e’ Sstp), £oza (SSNO £osza//£oza) 1320 (< ³oza ‘wierzb a’ 
Sstp), S³odycz ka 1338 (< s³odycz ka ‘gat unek roœl iny’ Sstp), Zbo¿e 1311 (< zbo¿e 
‘roœ liny upraw iane ze wzglêdu na ich ziar no’ Sstp);. 

b) Ce chy mo ralne cz³owieka okreœ la³y przy domki wart oœci uj¹ce pozytyw nie (cha -
rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): Pra wid lny 1342 (< prawid lny ‘godny za ufan ia’ 
Sstp), |Szczo drak 1339, Œwiêty 1331 (< œwiêty ‘ts’, ‘o lu dziach: cno tliwy’ Sstp), 
Wol ny 1346 (< wol ny ‘swob odny, niezale¿n y’ Sstp). 
Do prze zwisk ocen iaj¹cych ne gat ywnie na le¿¹ na zwy (cha rakt ery zuj¹ce bezpo-

œrednio): |Czar tek 1302, |¯ar tek, ¯art ko 1325–1327 (< czart ‘demon, dia be³’ Sstp), 
Go spod arz yk 1338 (< go spod arzyk ‘rajf ur’ SXVI); na zwa z³o¿ona |Bie zpraw 1315 
(< b(i)ez ‘bez’, pra wy ‘prawdziwy, spra wied liwy’ Sstp) ‘cz³owiek nie spraw iedl iwy’; 
me taf ory czne ze staw ienie |Ma³a Du sza 1309 (< ma³y ‘n iedu¿y co do ro zmiarów, nie -
wielki co do wa gi’, ‘niew iele znacz¹cy, przeciêtny, b³ahy’ Sstp, du sza ‘ts’ Sstp) 
‘negatywnie o cz³owieku o ma³ych wartoœciach mo raln ych’. Prze zw sika ocen iaj¹ca 
ne gat ywnie to na zwa w³asna Kaj fasz/Kaj fa 1302, któ ra ju¿ w p³asz czyŸnie apela -
tywnej zy ska³a zna czen ie me taf ory czne ‘cz³owiek nie ludzk i’ (SW). 
c) Ce chy umys³owe cz³owieka okreœ la³y przydomki ocen iaj¹ce pozyt ywnie (cha -

rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): M¹dry 1340 (< m¹dry ‘ts’ Sstp), Mo del 1326, |Mo -
del ik 1348 (< mo del ‘wzór do naœladowania’ SXVI) ‘cz³o wiek stanowi¹cy wzór 
dla in nyc h’. 

3. In ter akcje ze œw iat em ze wnê trzn ym 

Wœ ród tych prze zwisk i przy domków wyró ¿niamy kil ka grup. 
a) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io o zna czen iu ge net ycznym 

wy kon awców czynn oœci oparte na jed nym rdze niu. Moty wacjê dla tych nazw 
dawa³y ró¿ne czyn noœci wykonywa ne przez cz³o wieka sta le lub okaz jona lnie. 
Two rzono je od czasown ików okreœlaj¹cych te czy nnoœ ci: |Ba czek 1332 (< ba-
czyæ ‘w idzieæ, pa trzyæ’, ‘uœwia damiaæ so bie, ro zwa¿aæ’ Sstp) ‘ten kto pa trzy, roz -
wa¿a’, |Dry ga³a 1339 (< drygaæ ‘po ruszaæ, potrz¹saæ (ca³ym cia³em lub nogami)’ 
Sstp) ‘ten kto po dryg uje’, |Mêcz 1318 (< mê czyæ ‘ts’ Sstp) ‘ten kto mê czy (ko -
goœ)’, |Opal isz 1316 (< opal aæ ‘pod dawaæ dzia³aniu p³omien i’ SXVI) ‘ten kto 
opal a’, Prze wod 1318–1320 (< prze wodziæ ‘pro wadziæ, wieœæ’ Sstp, przewód 
‘rod zaj powi nnoœci ci¹¿¹cej na ludn oœci wiej skiej’ Sstp) ‘ten kto pro wad zi’, |Sa -
pek, Sap ko 1310 (< sap aæ ‘ci ê¿ko odd ychaæ’ Sstp) ‘ten kto sapie’, |Sma ga 1338 
(< sma gaæ ‘ud erzaæ bi czem, ch³os taæ’ Sstp)’ ten kto uder za bi czem’, |Tyr ko³a 
1309 (< tar kotaæ ‘fu rkotaæ, fur czeæ’ R), |Wy trzesk 1349 (< wytrzeszczyæ ‘oczy 
sze roko otwor zywszy wlepiæ w coœ’ L) ‘ten kto wytrzeszc za oczy’, Zwo la 1319, 
|Zwol, Zwo lo 1314 (< zwoliæ ‘wybraæ, prz eznaczyæ na coœ’, ‘wyra towaæ, oca liæ’, 
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‘wy raziæ zgo dê’ Sstp, por. gw zwo la ‘swob oda, rozpuszczenie’ Sgw) ‘ten kto da³ 
na coœ zgo dê/ocali³’; na zwa me taf ory czna |Ry czek, Rycz ko 1341 (< ryczeæ 
‘(o zwie rzêtach) wyda waæ dono œny g³os’ Sstp) ‘ten kto ryczy jak zw ierzê’. 

b) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io o zna czen iu ge net ycznym 
wy kon awców cz ynn oœci oparte na dwóch rdze niach lub wy raz ach (com pos ita): 
|Ju trop recz 1335 (< ju tro ‘ran ek’, ‘nazaju trz’ Sstp, precz ‘w zwi¹zku z oddala -
niem siê na inne miej sce’ Sstp) ‘ ten kto mia³/mu sia³ od ejœæ ju tro’, |Ko³yszyb aba 
1338 (< ko³ysaæ ‘huœt aæ, ki waæ’ Sstp, baba ‘kob ieta, po³o¿na’ Sstp) ‘ten kto 
ko³ysa³, huœta³ kobie tê’, |Nie chod za 1322 (< negac ja nie, ch odz iæ ‘ts’ Sstp) ‘ten 
kto (gd zieœ) nie cho dzi³/nie po szed³’, |Nie orza 1345 (< negac ja nie, oraæ ‘spulch -
niaæ zi emiê pod za siew’ Sstp) ‘ten kto nie (za)ora³’, |Wê dzik oby³a 1302 (< wê dziæ 
‘s uszyæ, ko nserwowaæ w dy mie mi êso’ Sstp, koby³a ‘samica ko nia, kla cz’ Sstp) 
‘ten, kto wêd zi³ koby³ê (miê so)’. 

c) Me ton imi cznie u¿ yte na zwy pr zedmiotów i zja wisk zwi¹za nych z da nym cz³o -
wie kiem. Na zywa³y one te go¿ cz³owieka, czyli pewn¹ ‘ca³oœæ’ przez charakterys -
tyczny, zwi¹zany z nim szc zegó³, czyli ‘cz êœæ’: 

Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ró¿ny ch przed miot ów: Bêbnek, 
Bêben ek 1342 (< bêben ek ‘dem. od bêben, in strument mu zyczn y’ SXVI, bê -
benek ‘rodzaj sie ci’ Sstp), Czar ka 1339 (< czarka ‘ma³e na czyn ie do p³yn ów’ 
SXVI), G³az 1306 (< g³az ‘k amie ñ’ Sstp), Gniaz do 1334 (< gniaz do ‘gniazdo 
pta ka’, ‘ga³¹Ÿ rodu szlacheckie go’ Sstp), Gra bie 1319 (< grabie ‘narzêdzie 
s³u¿¹ce do gra bienia’ Sstp), Jugo 1339 (< jugo ‘jarzmo’ Sgw), |£uczywko 1340 
(< ³uczywo ‘kawa³ek smol nego drze wa u¿yw any do oœwi etlania’ Sstp), Pie -
ni¹¿ek, Pie ni¹¿ko 1336 (< pieni¹¿ek ‘mon eta ma³ych rozmiar ów i wart oœc i’ 
Sstp), Roz wora 1322 (< roz wora ‘dr¹¿ek ³¹cz¹cy czê œæ przedni¹ wozu z tyln¹’ 
Sstp), So puch 1325–1327 (< so puch ‘o twór w pie cu pro wadz¹cy do ko min a’ 
Sstp), Strza³a 1311 (< strza³a ‘pocisk wy puszczany z ³uku’ Sstp), S³up 1346 (< 
s³up ‘ts’ Sstp), Tobo³a 1332 (< tobo³a ‘torba podró ¿na’ Sstp), Trza ska 
1325–1327 (< trza ska ‘drob ny u³amek drew na, drza zga’ Sstp), |Ty kie³, Tyk³o 
(SSNO Ty kiel) 1307 (< tyka ‘pal ik, ¿erdŸ s³u¿¹ca za podp órkê’ Sstp), Wata 
1329 (< wata ‘sieæ na ryby, ro dzaj sie ci myœ liwskiej’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw obiek tów fi zjog rafi cznych, bu -
dowli i in.: Gr¹d 1348 (< gr¹d ‘w y¿sze i su che miej sce wœród ba gien’ Sstp), 
naz wa z³o¿ ona |Ko zib or 1348 (kozi bór) (< koza ‘ts’ Sstp, bor, bór ‘las szpil -
kow y’, ‘las z bar ciami’ Sstp) ‘ten kto by³ zwi¹zany z bo rem, gdzie by³y kozy), 
La sek 1309 (< la sek ‘ma³y las’ Sstp), |Za rêbka 1335 (< za rêba ‘miejs ce po 
wyciêt ych zaroœl ach’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw czêœci gar der oby: Cho lewa 1347 (< 
cho lewa ‘prym ity wne okryc ie no gi’ Sstp), Ka bat 1337 (< kabat ‘rod zaj krót -
kiego p³asz cza’ Sstp), Ki tel 1339 (< kitel ‘szata p³ócien na’ Sstp), S(z)³apa 1339 
(< sz³apa ‘ochron ne na kryc ie g³owy, he³m’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw po¿yw ienia: Jaja 1325–1327 (< 
jaje ‘ts’ Sstp), Ka pus ta1318 (< ka pus ta ‘ts’ Sstp). 

   
 

 

 
 

 
 

  

  
 

  
  

 
  

  
  

  
 

  

 
  

 

  
 

  

 

132 Zofia Kowalik-Kaleta 

– 

– 

– 

– 

http://rcin.org.pl



Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw me tali: |Ru del, Ru dyl 1345 (< ruda 
’sur owi ec mi ner alny’ Sstp). 
Przezwis ka-przy domki utworzone od nazw zja wisk ¿yc ia spo³ecz nego i poj êæ 
abs trakc yjny ch (me taf ory czne): K³opot 1337 (< k³opot ‘p rzy kro œæ, zmartwie -
nie’ Sstp), Obr(z)az 1318 (< ob raz, obrzaz ‘dani na pieniê ¿na’ Sstp), |Za dar 
1325–1327 (< za dar ek ‘c zêœæ na le¿ noœci wyp³acana przed wywi¹za niem siê 
z u mowy, za liczk a’ Sstp), Zb o¿e 1311 (< zb o¿e ‘to co siê po siada, mie nie, pie -
ni¹dze’ Sstp). 

d) Prze zwis ka-przy domki o zna czen iu ge net ycznym no sic iela sta nu lub pro cesu. 
Two rzone by³y od wyr azów okr eœlaj¹cych doœ wiad czony przez cz³owieka pro ces 
lub stan, zwy kle form gra mat yczny ch cza sow ników. W funk cji prze zwisk i przy -
domków wyst êpowa³y czêsto imie s³owy bier ne zako ñczone na -n, -t lub for my
utwor zone od czasowni ków w p³aszcz yŸnie an trop oni mic znej (cha rakt ery zuj¹ce 
bezpoœred nio): Po lub ion, Po lub ien 1316 (< part. preat. pass. po lub ion od czas. 
po lub iæ ‘u pod obaæ so bie, za œlubiæ so bie’ Sstp) ‘cz³owiek upodob any, poœlubio -
ny’, Po mnian, Po mnien 1349 (< part. preat. pass. po mnian od czas. po mnieæ ‘pa -
miêtaæ, za chowywaæ, mieæ w pa miêci’ Sstp) ‘cz³o wiek za pamiêtany, za chow any 
w pa miêc i’, Po znan 1338 (< part. praet. pass. po znan od czas. po znaæ ‘ts’ Sstp) 
‘cz³owiek po znan y’, Szy ban 1305 (< part. pra et. pass. szyban od czas. szybaæ ‘biæ, 
raz iæ, ude rzyæ’ SW), ¯dan (SSNO Zdan/¯dan) 1304 (< part. praet. pass. od czas. 
¿daæ ‘oc zekiwaæ’ Sstp) ‘cz³owiek oczek iwa ny’. 

4. Miej sce cz³owieka w spo³eczeñ stwie 

Zalic zyæ tu nale¿y: 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na wy kon ywa ny za wód, zaj mow any urz¹d lub 
sta now isko (cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): Ko morn ik, Ko murnik 1348 (< ko -
morn ik ‘u rzêd nik wy kon uj¹cy po mocn icze cz ynno œci s¹do we’ Sstp), |Ko nius za 
1339 (< ko niusz ‘u rzêdnik zarz¹dzaj¹cy staj niami’ Sstp), £asz karz 1316 (< ³asz -
karz ‘kug larz, wêdrowny ak tor’ SXVI), £az êka 1339 (< ³az êka ‘ch³op pro wadz¹cy 
wêd rowne gospo darstwo na ³azac h’, ‘szpieg, wy wiad owca’ Sstp), Pod kom orze 
1329 (< pod kom orze, pod kom orzy ‘ur zêd nik dwor ski zarz¹dzaj¹cy maj¹t kiem 
i doc hoda mi’ Sstp), Ry cerz 1333 (< ry cerz ‘ts’ Sstp), Rz eŸnik 1310 (< rzeŸnik ‘ts’ 
Sstp), Szot 1317 (< szot ‘hand larz, kra mar z’ SXVI), Woj ski 1337 (< woj ski ‘urzêd -
nik ziem ski spra wuj¹cy w cza sie po spol ite go ru szen ia pi eczê nad ro dzin ami i mie -
niem szla check im’ Sstp), |Za klika 1345 (< klikun ‘wo Ÿny wywo³uj¹cy spra wy 
w s¹dzie’ SXVI), ¯upnik 1323 (< ¿upnik ‘zarz¹dca lub dzier¿awca ¿upy sol nej’ 
Sstp, ¿upa ‘ko palnia’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na re lac je ro dzinne (cha rakt ery zuj¹ce bez -
poœr edn io): Dzi eciê 1310 (< dzi eciê ‘ts’ Sstp), Sy nek 1343 (< sy nek ‘ts’ Sstp), Wu -
jek, Ujek, Wuj ko 1305 (< wu jek, ujek ‘ts’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na kond ycjê spo³ecz no-maj¹tkow¹ (charakte -
ryzuj¹ce bez poœr edn io): |Chudz 1317 (< chu dy ‘szczup³y, su chy, ubog i’ Sstp, 
‘biedny, ubogi, niez amo¿ny, nêdz ny’ R), No wak 1335 (< no wak ‘nowy cz³owiek 
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w da nym œrodowisku’ Sstp), |Po gor za³a XV (1333–1384) (< po gor za³y ‘ten co 
stra ci³ mie nie wsku tek po¿a ru’ Sstp), Rab 1348 (< rab ‘s³uga’ SEB); nazwy meta-
foryczne: Bosy (1347), |Bo sak 1337 (< bosy ‘ts’ Sstp) ‘prawd opo dob nie dla wska-
zan ia cz³owieka bied neg o’, Go³a ¿ 1347 (< go³y ‘poz bawiony na tur alnego okry -
cia, nagi, sam, zwyk³y, pro sty’ SXVI), £acina, £aciena 1323 (< ³acina ‘ts’ Sstp) 
‘okre œlenie cz³owieka wy kszta³co neg o’. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XIV w. 

BA CZEK: Do mum la pid eam. que olym do mus Bacz kon is no min aba tur 1332 Rmk I 1089. BA RAN: Pe nes 
Con rad um Ba ran, civ(em) … civitat is (Wra tis la viensis) 1330 Korn 139. B¥K: Ni col aum dic tum Bank 
1339 CdP II/1 268. BÊB NEK, BÊB ENEK: Do mum qu ond am Gre gor ij Bamb nek 1342 RmK I 1438. 
BIA£A ¿.: Pre sent(e) do mina Alba, cel ler aria (Trebni censi) 1340 Hae 126. BIE LIN: (Civis Brunsber -
gensis) … Ni col aus Be lyn 1349 Wrm II 305. BIE ZPRAW: Test(is) … By ess epr aw, fi lius tesso nis de Stra -
chem yn 1315 PUr V 2952. BO SAK: Nos Bo les laus … fa mulo seu as secle no stro Bos sac oni de Ro row … 
ejusdem Bos sac onis 1337 Cd Sil IV s. 138. BOSY: Mi chael Boss XVI (1347) Cd Sil VI s. 4. BROD KA: Io -
hanes Brot ka, ca non icus gra tial is (Cra coviens is) 1325–1327 MVat I 139 s. 181. BU CZEK, BUCZ KO: 
Bucz ko dic tus Bucz kow icz, pro cur ator in Udorz 1349 KM³p 692. CA PEK: Pre sent(e) do min(o) Wen ces lao 
Cza bc one dicto 1325 Cd Sil II 10 s. 87. CE BULKA: Pre sent(e) … Ni col ao Ce bulka … cano nic(o) Pozna -
niens(i) 1349 KW 1283. CHO CHOL EC: Co ram … Pri bisl ao dicto Cho chol ecz, ca pit aneo Re gni Po lon ie 
1319 KW 1005. CHO LEWA: Pre sent(e) … test(e) … Ni col ao Cho leua 1347 KM³p 684. CHUDZ: Chus 
no mine et loco Ru dolp hi car pent arij 1317 RmK I 393. CIE LÊ: Pre sent(e) … test(e) … Mscyc neo, mi lite de 
Fwra (!), dicto Cze len 1328 Kkk 147. CIE NIEK, CIE ÑKO: Pre sent(e) … Czen cone de Co prs iwni cz 1339 
Cd Sil II 33 s. 139. CIO£EK: Co mes Tho mas dic tus Czo lek, he res vil le do (! pro de) Bo guc icz 1325 Kkk 
134. CI SEK//CI SZEK: Item ma gis tro Ciz koni, mo lend ina rio 1301 Cd Sil III s. 6. CZAR KA: Pre sent(e) … 
Ni col ao dicto Czar ka 1339 Cruc I s. 75. CZAR NEK: Pre sent(e) … Cir nec ho, he rede de Sco rewo XV 
(1306) KW 902. CZAR TEK: Her Wenz la (!) Tschar tek 1302 RmK I 13. CZUCH: Sta nisl aus, fi lius quon -
dam Czu chon is 1309 KW 923. CZU£EK: Pre sent(e) … Czul cone de Les sot icz 1307 KW 907. D£UGOSZ: 
Pre sent(e) no bil(i) … Ni col ao dicto Dlug oss 1317 KW 993. DRY GA£A: Pre sent(e) … di scret(o) vir(o) … 
Ni col ao dicto Dri gala 1339 Cruc I s. 80. DZI ECIÊ: De tzc he (nom.) 1310 RmK I 109. FLEK: Fra ter Heyn -
ric us dic tus Vleck 1330 PrUr II 695. GARB: Pre sent(e) ... Pe tro dicto Garb, he rede de Chran cicz 1346 
KM³p 680. G¥SEK: Ganz ko … mile(s) 1329 Cruc I dod s. 430. G¥SIÊ: Ni col aus dic tus Go/ scha, pre pos itus 
do mus Me chouiens is 1335 KM³p 643. GÊ BATY: Ni col ao Gam bati (dat.) 1418 £p I 1083. GÊŒ: Item 
Apezco Ganz 1309 Cd Sil III s. 22. G£OG: Pre sent(e) … Ni col ao Glo go … pen sat or(e) Cra coviens is dioce -
sis 1347 MVat II 47. G£AZ: Her mann us Glaz … civ(is) … civitat is Wla disl avie 1306 KW 898. GNIAZ -
DO: Per no bil em vi rum … Gny azd onem, of fic ialem 1334 KW 1131. GO£A ¿: Gola, fi lia Lucz manni 1347 
RmK I 1576. GOSPOD ARZ YK: Pre sent(e) … di scret(o) vir(o) Ia scone dicto Go spod arzik 1338 Cruc I s. 
80. GRA BIE: Mi chael dic tus Gra be 1319 SP(C)XII c w. 17–18. GRA BOW IEC: Ni col aus Gra bouec, 
civ(is) de Ra thib or 1303 Cd Sil II 27 s. 27. GR¥D: Pre sent(e) … Ni col ao dicto Grand 1348 KW 1278. 
JAJA: Wen ces laus Iaya, sco las ticus (eccles ie Kil tiens is) 1325–1327 MVat I 139 s. 167. JA RZYNA, JE -
RZYNA: Gar sine (dat.), fa mulo do mini Reyn boldi 1316 RmK I 363. JE LITKO: Jan koni dicto Ge litko, 
civ(i) in We liczka 1331 KW 1125. JE LITO: Adam Ie lito, Po lon us 1317 RmK I 448. JUGO: Pre sent(e) … 
Al berto dicto Iugo 1339 Cruc I s. 75. JUTRO PRECZ: Pre sent(e) ho nor abil(i) vir(o) … Iu trop recz 1335 
KM³p 643. KA BAT: Ny col ao Ka bath, su tori … iam dic ti Ny col ai Ka bath 1337 RmK I 1221. KAJ FASZ, 
KAJ FA: Con sul(-) civi tat is Po znan iensis Hey mann us dic tus Cay fas 1302 KW 855. KA£DUN: Cum tu tore 
… Io hanne Kal dun, pro loc uto re 1345 RmK I 1556. KA PUS TA: Val ter us Ca pus ta 1318 RmK I 515. KÊ -
DZI ORKA: Pasco ni, ge nero Kan zorc ze Po loni 1337 RmK I 1234. KI TEL, KI TYL: A … Cun cza dicto Ki-
tel de Sza dek 1339 Cruc I s. 110. K£OPOT: Pe trus dic tus Clo pot, scul tet us de Vel moza 1337 KM³p 650. 
KO£YSZY BABA: … re sig nauit Ny col aus Koly schib aba … qu art ale in pla tea Sanc te Cru cis Pe tro Po lono 
1338 RmK I 1283. KO MORN IK, KOMUR NIK: Pre sent(e) The hod eri co dicto Ko morn ick 1348 KW 1268. 
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KONIU SZA: Pre sent(e) … fra tre Ni col ao dicto Co nussa 1339 KM³p 658. KO NOP£AT: Pre sent(e) … Io -
hanne Co nop lath, ad voc at(o) 1348 Cd Sil X 206. KOÑ: Ie sconi Coyn 1335–1342 MVat I 205 s. 407. KO -
STON OS: Pe tro pi stori dicto Co ston os 1328 RmK I 962. KO ZIB OR: Fratr(i) … Ni col ao Cos bor provin cie 
Po lon ie or din is Pre dic ato rum 1348 Dom 159. KO ZKA//KO SKA: Mi chae li Ko ska co gnom ine, qui in sor te 
Eberh ardi ha buit unius man si tres par tes (in Rat schitz) post 1310 GHenr s. 347. KOZ£O: Koslo Iu deus 
1341 RmK I 1418. KRZYD£O, KRZYG£O: Jo hann es dic tus Tor nea tor et Kri dlo, so ror ius suus, cives Cra -
coviens es 1345 MVat II 27. LA SEK (SSNO La sek//La szek//£aszek): La sco 1309 Cd Sil III s. 25. £ACINA, 
£ACIENA: Post Ia scon em La cin am 1323 RmK I 684. £ASZ KARZ (SSNO £askarz): Pre sent(e) … mi -
lit(e) … Las car io, he rede de Kop nyk 1316 Cd Sil II 19 s. 128. £AZ ÊKA: Pre sent(e) … Io hanne dicto La -
zanka, fratr(e) or din is Pre dic ato rum 1339 Cruc I s. 75. £OSZA//£OZA: Pre sent(e) ho nor abil(i) vir(o), do -
min(o) … Io hanne Loza, can cell ario Po znan iensis ecc lesi(ae) 1320 PrUr II 310 s. 218. £UCZYWKO: Io -
hann es dic tus Lu cywko, vi car ius Cra coviens is 1340 MPH II s. 924. MA£A DU SZA: Mala Dus sa 1 sco tum 
1309 Cd Sil III s. 24. M¥DRY: Lau ent ius, fi lius Io hann is dic ti Man dri, fi lii Bog dani 1340 KW 1201. 
MÊCZ: Nic<o>laus et Mancz … he red es de Swen czecz 1318 KW 1000. MIÊS ARZ: Pe trus dic tus Men sars 
1342 RmK I 1438. MI STRZEK, MI STRZKO: Ste phan us My strsek 1313 Cd SIl II 15 s. 124. MO DEL, MO -
DYL, MO DLO: Io hann es dic tus Mo del 1326 RmK I 798. MO DEL IK: Pre sent(e) Io hanne Mo del ici … no -
tari(o) pu blic(o) 1348 Cd Sil X 206. MOL (SSNO Mol, Mul): Test(is) … Mol, ca stell anus de Croz zena 1305 
KW 893. NIE CHOD ZA: Nos, Ven ces laus … pre pos itus in Czar now ans Je schoni dicto Ni choza … da mus 
… ple nar iam li bert atem 1322 Cd Sil I 28. NIE ORZA: Pre sent(e) … no bil(i) … Pe tro Neo rza, tri buno Cra -
couiens(i) 1345 KM³p 219. NO SAL: Pre sent(e) … Pe tro No sal, vexil lif ero Cra coviensi 1327 CdP III 81. 
NO SEK: Of fic ialis No sek 1374 KM³p 684. NO WAK: Pre sent(e) … Ni col ao Nouak 1335 KM³p 643. 
NOZDRAK: Per … Al bert um dic tum Nosdrach (!), da pif erum Cra couiens em 1314 Kkk 118. OBR(Z)AZ: 
Pre sent(e) … Cun rado Ob raso 1318 Cd Sil IX 18 s. 233. OGOR ZELEC: Lau rent ius Ogor zolec (! pro 
Ogor zelec), ca non icus (Cra coviens is dio ces is) 1325–1327 MVat I 139 s. 119. OPAL ISZ: Pre sent(e) … Ste -
phano dicto Opal is de Si roslawe 1316 KW 982. OR£KO: Ia nuss ius Ian con is et al ter Orl ko, fi lii ad voc ati de 
Radzew 1339 Cruc I s. 359. PA DUCH: Pre sent(e) … Ny col ao Pa duch, con sule civi tat is (Treb nic ensis) 
1341 Hae 127. PÊCH YRZ, PÊCH ERZ: Pre sent(e) … Ny col ao dicto Pa chyrs 1324 Mog 53. PIEG¯A: Ste -
phan us dic tus Pexa 1317 RmK I 422. PIE NI¥¯EK, PIE NI¥¯KO: San do dic tus Penzszek, he res de Ywa -
nowicze 1336 MHer XV s. 117. PILCH: Pre sent(e) … do mino Pilcho ne 1319 Cd Sil I 27. PIOR KO: Pre -
sent(e) … test(e) … Ma thia dicto Por ko, pin cerna Czir nen(s(i) 1347 Chl 5. POD KOM ORZE: Test(is) … 
ho nor abil(is) vir(-) … Pe trus Po tk omo rze … mile(s) 1329 PUr VII 4492. PO GOR ZA£A: Do min us Przecz -
slaus, epis copus Wratslavien sis, dic tus Po gor zala XV (1333–1384 sub a. 1374) Czarn s. 666. POLU -
BION, PO LUB IEN: Pre sent(e) … Po lub on, Bre scensi … iu dic(e) 1316 CdP II/1 238. PO MNIAN, PO -
MNIEN: Nos Ka zim irus … vil lam Ti czino di screto viro Po mnano da mus 1349 Kuj 72. PO ZNAN: Domi -
nus Po snan 1338 RmK I 1264. PRA WID LNY: Pre sent(e) … Woys lao Prau idlny 1342 Cd Sil II 14 s. 88. 
PRZE WOD: A … Pre wod io, col lector(e) dicto rum frac tuum in civi tate et dio cesi Plozen si 1318–1320 
MVat I 73 s. 66. RAB: Vi gil ibus, cir cul ari is Ra boni, fa mul is eius … 1348 Cd Sil III s. 75. RO GALA: Prae -
sent(e) … Bo gus chone Ro gal ae 1328 Mog 56. ROZ WORA: Co ram … co mite Ste phano Roz wora 1322 
Kkk 125. RU DEL, RU DYL: Ru dloni … civ(i) Cra coviens(i) 1345 MVat II 268. RY CERZ: Mar tin us Ry -
cerz 1333 CdP III 84. RY CZEK, RYCZ KO: Con sul (du cis Po mer ani ensis) Jo hann es Rycz ke de Tan glym 
1341 VPr III 23. RZE•NIK: De Ra thschitz …olim fu erunt uterini fra tres … qu orum unus vo cab atur Su pzi 
… ter cius Io hann es Rse sin ik post 1310 GHenr s. 341–2. SA PEK, SAP KO: Pre sent(e) … Io hanne cogno -
mento Sa pek post 1310 (1305) GHenr s. 347. SI WISZ//¯YWISZ: He red es de Mo dar … sci lic et Cri stian us, 
Sy wis ch et le onard us 1336 RmK I 1199. SKIE£BIA (SSNO Skie³ba): Pre sent(e) … Ja cobo dicto Skel ba, 
mi lite 1338 Cd Sil II 31 s. 138. SKOP, SZKOP, SZOP: Al bert us dic tus Skop, opid anus seu civis de Kleczk 
1339 Cruc I s. 361. SKO PEK, SKOP KO: A Ni col ao dicto Sco pek, ab Al berto dicto Scop, opid ani de Kleczk 
1339 Cruc I s. 117. S£ODYCZ KA: Slo diczka 1338 Ko Rodz s. 57. S£UP: Slwp (dat.) pro reempt ione cen -
sus 1346 Cd Sil III s. 72. SMA GA: In Okol cir ca Ian dic tum Sma ga 1338 RmK I 1284. SMOK: Pre sent ibus 
… Io hanne co gnom ento Sa pek et Ia cobo Smog co[n]gna to euis post 1310 (1305) GHenr s. 347. SO PUCH, 
SOP¥CH: Hen ric us Zo puc honis, ca non icus (ecc les iae Scar bim iri ensis 1325–1327 MVat I 139 s. 187. 
STA RZA: In pre senc ia … sca bin(i) Wy thcon(is) Sta rze 1347 KsOl s. 56. STRZA£A: Pre sent(e) … Step -
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hano dicto Stra la … mi lit(e) 1311 Cd Sil II 30 s. 27. SY NEK: Re sig nauit My sczig nef de Za bloc za do mum 
suam Wen caslao dicto Syn koni 1343 RmK I 1469. SZCZO DRAK: Szczo drak 1339 Cruc I s. 370. SZE -
PIO£AK: Ie scon is Sche pol ak 1341 RmK I 1417. S(Z)£APA: Pau lum dic tum Slap pa … he red(em) de 
Pouolouicz 1339 CdP II/1 269. SZOT: Me diam par tem eiusdem vil le … Schot toni Ma gno … se rvit ori … 
aput ip sem Schot ton em re tion abi lit er emit 1317 Mog 49. SZY BAN: Schi ban us de Dyr 1305 KW 893. SZY -
BEK, SZYB KO: Pre sent(e) do min(o) Schyp cone Grel len … mi lit(e) 1337 (1336) KW 1162. SZY ROK IE 
S£OWO: Co mes Mi chael Si roke Slouo 1316 Cd Sil II 26 s. 23. ŒWI ÊTY: Test(is) … Hin ric us Zwan ti 1331 
PUr VIII 4880. ŒWIN KA: Ac do mini Pe tri co mit is dic tus (! pro dic ti) Swy neke 1319 Kuj 68 s. 244. 
TOBO£A: Ia cobo (dat.) To bola 1332 RmK I 1126. TRZA SKA, TRZE SKA: Do min us dic tus Tra ska... ple -
ban us ec lessie de Se cec how 1325–1327 MVat I 139 s. 246. TU RZEC, TURC: Ho nor abi lis vir, do min us Pe -
trus … su orum fi lias trorum vi del icet Ben con is Ni col ai dic ti Tur secz 1334 Cd Sil II 27 s. 133. TY KIE£, 
TYK£O: Pre sent(e) … test(e) … Ty klone pi store … Pisdrens(i) con burg ens(e) 1307 KW 909. TY£EK, 
TY£KO (SSNO Ty lek//Ty³ek, Tyl ko//Ty³ko): Di screto viro Til coni … ciui de Brest … pre dict um Tilco -
nem 1347 CdP II/1 279. TYR KO£A: Pre sent(e). do min(o) … Sta nim iro Tyr cola 1309 Cd Sil I 22. WAR -
DA: Pau li dic ti War da 1350 KkM 71. WATA: Wi lisl aus, Sam bor ius Wat ta dic ti de Nan den 1329 KW 
1101. WÊDZI KOBY£A: Pre sent(e) do min(o) … Mi chae le dicto Wen sic oby la, mi lit(e) 1302 CdP II/1 179. 
WIL CZEK: Wilcz ko, qu ond am Io hann is de Wro czim ovicz … no tar ius 1337 Cruc I dod. 28 s. 457–458. 
WOJ SKI: Pre sent(e) … Mi chae le dicto Voy ski 1337 KM³p 651. WOL NY: Pre sent(e) … Ia scone Vol ni 
1346 KM³p 220. WŒCIE KLICA, ŒCIE KLICA: Si gill um Ni col ai Fsce klic za 1306 Kkk post 114 s. 149. 
WU JEK, UJEK, WUJ KO: (He red itas) Star chow Wuy kon is … pre benda pre dicti Wuy kon is 1305 KW 893. 
WY TRZESK: Ja cob us dic tus Wi trzesk, he res de Glu szina 1349 CdP II/1 288. ZA DAR: Za dar, ple ban us 
me diet atis eccles ie de Pred zl awe 1325–1327 MVat I 139 s. 158. ZA KLIKA: Za klicz de Po ramba … IV 
mar car um auri 1345 MVat II 268. ZAR ÊBKA: Za rambca, he res de Cro lik ow … pre dict us Za rambca 1335 
KW 1146. ZBO¯E: Ekel de Wles houer gab uf Zbo ze dem Po len eyn wir tel er bis 1311 RmK I 199. 
ZDAN//¯DAN: Ru stic us Sh dan no mine 1304 Perl 630. ZIÊBA: Ja cobo, su tori dicto Za mbe 1317 RmK I 
458. ZWOL, ZWO LO: Test(is) … Swo lo Bu zew oy 1314 Lieg 37. ZWO LA: Pre sent(e) … Swo la … Bu -
dzyw oy 1319 Lieg 67. ¯AR TEK, ¯ART KO: Io hann es dic tus Za rtko, ca non icus (ecc les ie Wis lic iensis) 
1325–1327 MVat I 139 s. 150. ¯UPNIK: Ny col aus dic tus Zup nik, con sul civi tat is San decz 1323 KmK 13. 
¯Y£A//SI£A: Ma gis ter Pe trus Zila 1335–1342 MVat I 202 s. 357. 

2 p XIV w 

1. Ce chy ze wnêtrzne cz³owieka 

Wy dziel ono tu: 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce wzrost i budowê cia³a, w tym tuszê (charakte -
ryzuj¹ce bezpoœrednio): Chu dy 1390, |Chudz 1383, |Chu dza 1389 (< chu dy 
‘szczup³y’ Sstp), na zwa z³o¿ ona Cien ka Kat ka ¿ 1392 (< cien ki ‘nieg ruby, de lik atny, 
wy smuk³y’ SXVI), D³ugi 1384 (< d³ugi ‘byæ d³ugiego wzro stu’ SXVI), Drob ny 1397 
(< drob ny ‘ma³ych rozmia rów’ Sstp), Kêsy, Kusy 1381 (< kêsy ‘krót ki’, ‘nis ki, ma³y’, 
‘skr ócony, okroj ony’ SXVI, ‘krótki, krótko obciê ty’ Sstp), Krot ki 1399, |Kro tek, 
Krot ko 1397 (< krót ki ‘nied³ugi, zwiêz³y’, ‘³agodny, spo kojny, ug³a ska ny’ Sstp, ‘nis -
ki’ SXVI), Ma³y, Ma³ 1398 (< ma³y ‘nie du¿y co do rozmia rów’, ‘niew iele znacz¹cy, 
przeciêtny, b³ahy Sstp) oraz for my rzeczow nikowe utwor zone od tego¿ przy miotn ika 
Ma lec, Malc 1398 (< ma lec ‘ma³y cz³eczek’ L), |Ma³ocha 1382; na zwy wska zuj¹ce 
na post awê cz³owieka Ko sek 1375, |Ko sota 1397 (< kosy ‘krzyw y’ L, ps *kosú 
‘ukoœny, krzy wy’ SES, ko sek ‘n arzêdzie w kszta³cie ha ka’ Sstp), |Nie dor ost 1396 
(< nie dor os³y ‘ma³oletn i’ Sstp), No gaj 1370 (< no gaj ‘cz³o wiek o d³ugich no gac h’ 
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SXVI); na zwy ok reœlaj¹ce tuszê: Dun da 1385 (< ps *dun da ‘grub as’ SpC), |Krêpi ec 
1400, |Krêpi el 1400, |Krêpi eñ 1385 (< krêpy, krêp ‘oty³y, gru by’ SXVI), |Pêka -
la//Pêka³a, |Pêk al 1371 (< pêk aty ‘gruby, napêc znia³y, brzu chaty’ SXVI, pêkal 
‘cz³owiek pêkaty, gru by’ SW), |T³usto 1386 (< t³usty ‘dob rze wy karmiony, utu -
czony’ Sstp), |Wiel go 1399 (< wiel ki ‘du¿y pod wzgl êdem rozmiarów i wagi’ Sstp); 
me taf ory czne na zwy ok reœlaj¹ce praw dop odo bnie cz³owieka chu dego: Su chy 1387, 
|Su chasz 1384, |Su chorz 1391, |Su szek, Susz ko 1388 (< su chy ‘poz bawiony wil goci, 
ob umar³y, us chniêty’, ‘o cz³owieku – rozgor¹czko wan y’ Sstp, ‘szczup³y, chu dy, wy -
chud³y’ SW. 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce ce chy cha rakt ery sty czne twa rzy (cha -
rakteryzuj¹ce bez poœrednio): Bro dacz 1392 (< bro dacz ‘cz³owiek bro daty, maj¹cy 
za rost na twa rzy’ SXVI), No sal 1377 (< nos ‘ts’ Sstp, no sal ‘wielk ono sy’ SW) ‘ten 
kto ma du¿y nos’, Szczyr baty 1384 (< szczyr baty ‘przedn ich zêbów nie maj¹cy’ 
L); na zwy ok reœlaj¹ce cerê: |Ble dziej 1400 (< blady ‘ts’ Sstp), |Ogor za³ka 1397 
(< ogor za³y ‘rum iany, przy piec zony’ Sstp), Siny 1400 (< siny ‘niebiesko-fioleto -
wy’ Sstp), |Zie lonka 1387 (< zie lony ‘ts’ Sstp); na zwy z³o¿one: |Bie znos 1369, 
|Prze znos 1377 (< b(i)ez, przez ‘bez’ Sstp, nos por. wy¿ej) ‘ten kto jest bez no sa’, 
|Prze zuch 1400 (< przez ‘bez’ Sstp, ucho ‘ts’ Sstp) ‘ten kto jest bez ucha’, Krzy -
won os 1396 (< krzy won os ‘maj¹cy krzy wy nos’, tak¿e ‘gat unek ptaka, krzy -
¿odziób’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce ko lor i ro dzaj w³osów (cha rakt ery zuj¹ce bez -
poœr edn io): Bia³y 1389 (< bia³ ‘ts’, ‘siwy’ Sstp) i utworzone od przy miotn ika bia³, 
bia³y na zwy: |Bia³ek 1369, Biel 1373 (< biel, bil ‘m¹ka pszen na’, bil ‘t³uszcz nie -
sol ony’, ‘biel id³o’ Sstp), Bie la 1366 (< biela ‘gat unek roœl iny, lu lek’ Sstp), |Bie lak 
1366, |Biel czek 1389, |Bie lej 1398, Bie lik 1372 (< bielik ‘gat unek roœl iny’ Sstp), 
|Bie lina 1391, |Bie lus zek 1388 – nie któ re nazwy utworzone od przy miotn ika bia³, 
bia³y zy ska³y od rêbne zna czen ia w p³asz czyŸ nie apel aty wnej, g³ównie jako na zwy 
ro œlin; Czar ny 1388, |Czar nek 1400, |Czar nys za 1398 (< czarny ‘nig er – o zwie-
rzêtach, tka ninie, zbroi Sstp), G³adysz 1367, G³adzisz 1396, |G³ady sza 1395, 
(< g³adysz ‘cz³owiek z ma³¹ iloœci¹ w³osów’ SXVI), Gnia dy 1376, |Gnia dek 1397 
(< gniady ‘o maœci ko nia – ciemnok aszta now y’ Sstp) – tu w od niesieniu do 
cz³owieka, Go lec 1399 (< go lec ‘cz³owiek ³ysy’ SXVI), |Kêdzierza 1398, |Kê -
dziorka 1392 (< kêdzierzawy ‘o w³osach, krête, po fal owa ne’ Sstp, kê dzi or, kê -
dziorek ‘lok w³os ów’ SXVI), |Ko smak 1400, |Ko smal 1395 (< kosm ‘w³os’ SXVI, 
ko smaty ‘w³ochaty, kud³aty, ow³osion y’ Sstp), Kud³a 1399, |Kud³acz 1398, 
|Kud³ata m. 1376, Kud³aty 1397 (< kud³a ‘kud³aty cz³owiek’, ‘kos myk w³osów, 
k³ak’ SXVI, kud³aty ‘maj¹cy gêste w³osy, ko smat y’ SXVI), Siwy, Siw 1396 
(< siwy ‘bia³o-sza ry’ Sstp), Sza dy 1365 (< sza dy ‘siw y’ Sstp) oraz na zwy rze-
czown iko we od tego przy miotn ika utwor zone: |Sza do 1388 i |Sza durka 1400, Sza -
fran iec 1376 (< sza fran iec ‘cz³owiek o ru dych w³osac h’ SW). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce spos ób pa trzen ia lub mó wienia (cha rakt ery -
zuj¹ce bez poœr edn io): na zwa z³o¿ ona |Ko seok 1396, |Kose Oka 1392, |Kose Oko 
1393 (< kosy ‘krzyw y’ L, ps *kosú ‘ukoœny, krzy wy’ SES, oko ‘ts’ Sstp) ‘ ten kto 
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ma kose oczy, tj. krzywo patrz¹ce oczy’ (por. wyra¿ enie krzywo na kogoœ pa -
trzeæ); na zwa |Be³cz 1392 ( < ps *blúèati ‘o odg³osie p³on¹cego ognia i wrz¹cej 
wo dy’, ‘be³ko taæ, ga daæ’ SpC), Momot 1400 (< mo mot ‘j¹ka³a’ Sstp), |Pla pla 1397 
(< pla plaæ ‘k³apaæ, szc zêkaæ’ SW, pla paæ ‘du ¿o mów iæ, gadaæ, ple œæ’ SXVI), Sze -
piet liwy 1390, Sze piel ak 1386, |Sze plak 1385, |Sze pluch 1399 (< sze piet liwy ‘se-
pleni¹cy’ Sstp, sze piot aæ ‘wad liwie wyma wiaæ’ Sstp, sze piel ak ‘se pleni¹cy’ Sstp). 
Prze zwis ka-przydomki okre œlaj¹ce czêœ ci cia³a (w tym in tymne, na zwane nie -
kiedy wy raz ami ru baszn ymi) – na zwy me ton imi czne: Ba chorz 1393 (< bachórz 
‘brzuch’ SW, ps *bachorú ‘coœ na pêcznia³ego, obrz mia³ego, brzu ch’ SpC), Bio -
dra 1385 (< bio dra ‘ts’ Sstp), Bro da 1385 (< bro da ‘zar ost na bro dzie, pod bródek’ 
Sstp), Brod ka 1390 (< brod ka ‘dem. od bro da’, ‘zar ost na twarzy’ SXVI), Cyc 
1386 (< cyc ‘brod awka pier siowa’ Sstp), Gard³o 1391 (< gard³o ‘ts’ Sstp), G³owa 
1382 (< g³owa ‘ts’ Sstp) i utwor zone od rze czown ika g³owa rze czown iki, któ re 
mia³y jako wy razy po spol ite od rêbne zna czen ia: G³owacz 1388 (< g³owacz ‘rod zaj 
mie cza z wielk¹ rêkojeœci¹’ Sstp), G³owienka 1400 (< g³owienka ‘rod zaj œwie czek 
dym nych u¿y wanych do ka dzen ia’ Sstp), G³ow nia 1400 (< g³ownia ‘smolna 
szcza pa’ Sstp); Gnat 1383 (< gnat ‘koœæ’ Sstp), |Ki szek 1399 (< kisz ka ‘jel ito’ 
SXVI), Oko 1398 (< oko ‘ts’ Sstp), Oczko 1393 (< oczko ‘dem. od oko’ SXVI), 
Gêba 1366, |Gêbala 1393 (< gêba ‘twarz’, ‘u sta, pasz cza’ Sstp), Gêbka 1400 
(< gêbka ‘dem. od gêba’, ‘dol na czêœæ twa rzy cz³owieka’ SXVI), Ko lano 1400 (< 
ko lano ‘ts’ Sstp), Piz da 1387, |Piz dowa³a 1393 (< pizda ‘vu lva, cun nus’ L), Ty³ek, 
Ty³ko (SSNO Ty lek//Tyl ko) 1369 (< ty³ek ‘zad ek’ L), Ucho 1394 (< ucho ‘narz¹d 
s³uchu’, ‘u chwyt’ Sstp), ¯o³¹dek 1398 (< ¿o³¹dek ‘ts’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce kond ycjê fi zyczn¹, ur odê, u³om noœci fi zyczne, 
cho roby, wiek i inne (cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): |Cho rek 1390, |Cho rzela 
1395, |Cho rzes za 1396 (< cho ry ‘ts’, cho rzeæ ‘cho ro waæ’ Sstp), G³uch 1383 (< 
g³uchy, g³uch ‘nies³ysz¹cy, niew³aœciwy’ Sstp), |Ja³awa 1392 (< ja³owy ‘niep³od -
ny’ Sstp), Lek ki 1390 (< lek ki ‘nie ciê¿ki, zwin ny, ru chliwy’ Sstp), £omaz ga 1390 
(< ³amaga ‘u³omny, po³aman iec’ SW, ³omny ‘kruc hy, ³amliw y’ R), |Oduch 1400 
(< odu cha ‘dy chawicznoœæ, dus znoœæ’ SW), Sapa 1381, |Sapa³a 1391, |Sa put, Sa -
puto 1398, |Sa puta 1400 (< sa paæ ‘c iê¿ko od dyc haæ’ Sstp, sapa ‘sap anie, ka tar’ 
SW) ‘ten kto sa pie’; nazwy z³o¿one |Ka pin os 1399 (< kapaæ ‘ts’ Sstp, nos ‘ts’ Sstp) 
‘ten, kt óre mu ka pie z no sa’, |Krzy wo³yk 1396 (< krzy wy ‘niep rosty, u³omny’ 
SXVI, ³ykaæ ‘ts’). Urodê cz³owieka okreœ la³y na zwy: C(z)udny 1388 (< cud ny, 
czud ny ‘piê kny, do skona³y, wy born y’ Sstp), G³adki 1386, |G³adek 1391 (< g³adki 
‘³adny, o ce rze: sk óra nie szorstka’ SXVI), Kras 1384, |Kra ska 1398 (< kras 
‘barwa, ko lor’ Sstp, kra sa ‘barwa, ko lor’, ‘p iêk noœæ, urod a’, ‘œwi etn oœæ’ Sstp), 
Kra sny 1376 (< krasny ‘czerw ony’, ‘³adny, piêkny, urod ziwy’ Sstp); Che rub in 
1396 (< che rub in ‘anio³ nale¿¹cy do najwy¿szego chóru aniels kiego’ SXVI), 
£azarz 1392 (£azarz, imiê bi blijne > ap. ³azarz ‘chory, bie dak’ SW); na zwa okre œ -
laj¹ca stan hi gieny, mo¿e te¿ brak mo raln oœci: Brud ny 1399 (< brud ny ‘nie czysty’ 
Sstp, ‘œnia dy, o ciem nej skór ze’, ‘nie czysty’, ‘niem ora lny, nik czemn y’ SXVI); 
naz wa ok reœlaj¹ca wiek: Sta ry 1396 (< sta ry ‘ts’ Sstp). Prze zwis ka me ton imi czne 
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utwor zone od nazw fi zyczn ych oznak ka lect wa: |Bul 1359 (< ps *bula : bul`a ‘ob -
rzmienie, guz, nar oœl’ SpC, bul, bula ‘pryszcz, kro sta, nar oœl, guz’ SW), Garb 
1367, |Gar bow iec 1366, Gar bek 1394 (< garb ‘wyp uk³oœæ na ¿ywym organizmie’ 
Sstp, gar bek ‘dem. od gar b’ SW), Gar bacz 1384 (< gar bacz ‘garb us’ SXVI), Pêchy -
rz, Pêche rz 1399 (< pêche rz ‘nab rzmia³oœæ, b¹bel’ Sstp). 
Rze czown ik po spol ity cz³owiek tak¿e sta³ siê prze zwis kiem lub przydomk iem: 

Cz³owiek 1398 (< cz³owiek ‘ts’ Sstp). 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

BA CHORZ: Ba chor zoni ru then ore gis pro ca lig is IV gros sos 1393 RJJ s. 169. BE£CZ: Si cut isti boues non 
sunt Woy czec honis, sed Bel czon is 1392 £êcz II 4105. BIA£EK: Pe trus dic tus Ba lec, ad uo catus Mechuien -
sis 1369 KM³p 819. BIA£Y: Pe trass ius Ba³y de Pr zib isla uicze 1399 Krak 8986. BIEL: Eliz abe th, Sta nisl ai 
re licta dic ti Beel de Ka zim iria 1396 PNZK 476. BIE LA: Mi chael Bela 1366 RmK II s. 10. BIE LAK: 
Ex par te Ni col ai Be lak 1366 RmK II s 10. BIEL CZEK: Bel czek Ber nar<t>sky 1389 Lek I 2173. BIE LEJ: 
Pe trus Be ley … he res de Prza nouicze 1398 £êcz II 2000. BIE LIK: Pre sent(e) … Ia schcone Be lik 1372 Kkk 
283. BIE LINA: Cum Be lina de Za zica … ip sius Be lin is (!) uxor is (!) no mine He len am 1391 £êcz II 3850. 
BIE LUS ZEK: Sta sco Be lus chek de Woyenan ouicz 1388 Krak 4606. BIE£Y: Macz co Bely 1382 PdLw I 
31. BIE ZNOS: Aream … in pla tea sanc ti Flo riani cir ca Ja cob um Bez nos 1369 £k 404. BIO DRA: Sta schco 
Bodra 1385 Chm s. 168. BLE DZIEJ: Ni col aus Ble dzey de Prza nouicze 1400 £êcz II 2214. BRO DA: Sta sco 
dic tus Bro da de Po sil ow 1385 Krak 3451. BRO DACZ: Pau lus Bro dac zsch 1392 Cd Sil II 47. BROD KA: 
Te stes Pau li Brod ca 1390 £êcz I 1683. BRUD NY: Do min ic Brud ny de San decz 1399 Kacz 1000. BUL: 
Hey ne Bule, de Luppov scul tet us 1359 KW 1411. CHE RUB IN: Ste phan us Che rub in 1396 RWl kp I 194. 
CHO REK: Ja nus Cho rek 1390 £êcz II 3496. CHO RZELA: Ma thias Cho rzela (de Cramp cowo) 1395 Lek 
II 467 CHO RZES ZA: Ia cuss ius Cho luch … de buit sta tue re ad min ist rator em do min um Cho res ze (!) con tra 
Ma thiam de Osed ouice 1396 £êcz I 3810. CHU DY: Cum ru stici Chu dy 1390 £êcz II 3495. CHUDZ: Chus, 
kmetho(-) de Cza pa 1383 Krak 2152. CHU DZA: Con tra Staszc>onem Chu dza 1389 Lek I 529. CYC: 
Czycz de Wa zir ow 1386 Krak X. CZAR NEK: Czarn coni, ta bern ato ri de Slach cino 1400 Lek II 937. 
CZAR NY: Von Nic los Czer ny 1388 Tor 244. CZAR NYS ZA: Al bert us dic tus Czar nis za 1398 £êcz I 4288. 
CZ£OWIEK: Per fra trem suum (Sta nisl ai su bven ato ris) Czlo wek 1398 £êcz I 5639. C(Z)UDNY: Test(is) 
… Jo hann is Czud ni 1388 £êcz I 668. D£UGI: Mi czak Dlugi, ca mer ari us 1384 RmK II s. 59. DROB NY: 
Con tra Drob ni Iu deum 1397 Krak 6140. DUN DA: Pre sent(e) … Fran cone dicto Dun da 1385 KM³p 942. 
GARB: Ja cob us Garb 1367 £k 202. GAR BACZ: Con tra Lau renc ium Gar bacz 1384 Krak 2897. GAR -
BEK: Pro plu teis ad or gana Garb koni I fer ton em 1394 Chm s. 312. GAR BOW IEC: Mar gar etha Mar tino 
Gar bow ecz … qu art ale aree in pla tea Fi gul orum … re sig navit 1366 £k 74. GARD£O: Sta sko Gard dlo (!) 
1391 £êcz II 4027. GÊBA: Sy mon Gam ba 1366 Cd Sil IV 16 s. 209. GÊBALA: Gam bala 1393 RmK II s. 
101. GÊB KA: Pe trass ius Gamb ca de Borcz kow 1400 Krak 9735. G£ADEK: Cum Ni col ao Gla dek, se rui -
tore do mini Jo hann is de Birzwien na 1386 £êcz I 31. G£ADKI: Glad ky 1391 Chm s. 268. G£ADYSZ: Jo -
hanni Gla dichsz 1367 £k 130. G£ADY SZA: Pre sent(e) … Pe tro dicto Gla dis cha, no tar io pu blico, cle rico 
Cra couiens is dio ces is 1395 AGZ III 61. G£ADZISZ: Woy thco Gla dzis de Hal sin icz (!) 1396 PNZK 521. 
G£OWA: Ni col aus Glo wa 1382 Krak 1465. G£OWACZ: Ja cob us Glo wacz de Pros souicz 1388 Krak 
CXXIX. G£OWIENKA: Pe trus Glo wenka … kmetho(-) (de Lu bos zina) 1400 RWl kp I 464. G£OW NIA: 
Glo una 1400 P³oñ 9. G£UCH: Gluch Po lono 1383 RmK II s. 51. GNAT: Mi cos ius dic tus Gnat de Mako -
cicz 1383 Krak 1955. GNET: Pe tro Gneth civi tas de dit … I mar cam 1372 Chm s. 41. GNIA DEK: Ni col ao 
Gna dek (abl.) 1397 Krak 6064. GNIA DY: Cum Sta scone dicto Gna dy 1376 Krak 173. GO LEC//GO£EK: 
Stas szek Go lecz de Rad wan ouicz 1399 Krak 9042. JA£AWA: Su per Ja roslaum Ja lava de Si rac ovo 1392 
Lek I 1192. KA PIN OS, KA PON OS: Ka pin os, ad voc atus de Opor owo 1399 £êcz II 572. KÊDZ IER ZA: 
Kan zer za Ni col aus de Ru choc zicza 1398 Lek II 2091. KÊ DZIO RKA: Ni col ay Kan czorka, braxa tor 1392 
Kacz 67. KÊSY, KUSY: Kus sy de Nez cow 1381 Krak 871. KI SZEK: Cum Ni col ao dicto Ky szek, kmeth one 
de Crzyzan ow 1399 Hu s. 339. KO LANO: Ma thiam Ko lano de Vn lye ssye 1400 Krak 10870. KO -
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SEOK//KO ZIEOK: Ja cob us Ky deg, lit ter am Sta nisl ai fi dei ussor Ko zeok 1396 Kacz 615. KOSE 
OKA//KO ZIE OKA: Mi czec Bi toms ki fi dei usse runt Koze Oka, et pfor ca … pro littera 1393 Kacz 165. 
KOSE OKO//KO ZIE OKO: Pau lus Ko sze Oko edif icia sive ta bul ata do mus in pla tea sanc ti Ste phani … re -
sig navit 1392 £k 1584. KO SMAK: Cosz mak … pro Sta nisl ao Co smak … Co smag 1400 Chm. s. 493. KO -
SMAL: Pre sent(e) … Ni col ao Co smal, pro cur ato ri (!) do minj pa lat inj de Po trcow icze 1395 Kkk 402. KO -
SEK//KO SZEK: Fra tri Ni col ao dicto Co sch ek, bone me mor ie prio ri qu ond am War censi 1375 KkM 91. 
KO SOTA: Ni col aus Cos sotha de Prib couicz 1397 Krak 5821. KRAS (SSNO Kras(z)): Sca bin(us) (Chan -
czin ensis) … Cras se Ma czek 1384 KM³p 938. KRA SKA: Po tras ius dic tus Cra ska (de Woynouicz) 1389 
Krak 5291. KRA SNY: Ie sko de Co myr ow … cum fra trib us no stris Ni col ao de Lypa et Bo guslao Cra sny, de 
Obed ov he red ibus 1376 KW 1731. KR ÊPI EC : Pau lus, kmetho de Lazi, dic tus Cram pecz 1400 Krak 
11120. KRÊP IEL: Cum Pau lo dic tus (!) Kro/ pel 1400 Krak 11168. KRÊ PIEÑ: Pe trus Cram pen II gros sos 
de dit 1385 Chm s. 166. KRO TEK, KROT KO: Di scord ia … in ter di scret os vi ros, ciu es Lan cic ienses sci lic et 
… Pe trass io, Crot kone En ric houes (!) 1397 £êcz II 5496. KROT KI: Co ram no bis pro cons ule et iu rat(o) 
civi tat is Ossecz ne … Pau lo Crot ki 1399 KW 2019. KRZY WO£YK: Ja cus ch Kr ziuo lig 1396 Kacz 484. 
KRZY WON OS: Ja cusz Kr ziuo nos 1396 Kacz 527. KUD£A: Mi czek Chu dla, lu tif igu lus 1399 Kacz 936. 
KUD£ACZ: Mar tin us Ku dlacz 1398 Krak 7177. KUD£ATY: Jan, fi lius Chu dlati (!) 1397 Kacz 785. LEK -
KI: Andr. Lek ki de Ic man ouicz 1390 Krak CCVII. £AZARZ: La zar um, fi lium Mu scon is de Pisd ri 1392 
Lek I 1277. £OMAZ GA: Ma thiam Lo masga 1390 £êcz II 3491. MA LEC, MALC: Sta nisl aum Ma lecz 
1398 Lek I 2642. MA£OCHA: Pre sent(e) … do min(o) Pe tro Ma loc ha, ca pit aneo Cuiavien si 1382 KW 
1798. MA£Y, MA£: Con tra Jan con em Mali, civem Lan cic iensem 1398 £êcz I 5469. MO MOT: Cum 
Derslao Mo moth de Kro mol ow 1400 Krak CCCXLIII. NO GAJ: Pre sent(e) … Mi chae le No gay 1370 KW 
1636. NO SAL: Sta sco dic tus No sal 1377 Krak 453. OCZKO: An dr eas Oczko, braxa tor 1393 RmK II s. 100. 
ODUCH: Ni col aus Oduch de Pil sno 1400 Krak 10128. OGOR ZA£KA: (Area), in qua nunc se det Ogo -
rzalka 1397 Krak CCXXXVII. OKO: Per mi nis teri alem dic tum Oko 1398 Lek II 1108. PÊC HYRZ, PÊ -
CHERZ: No bil is do mina Mar gar eta, re licta Ste phani dic ti Pan chyrz alias de Rze ss ota ry 1399 Hel II 549. 
PÊK ALA//PÊKA£A, PÊK AL: An dree Pan kala (dat.) 1371 £k 542. PIZ DA: Borzco Piz da 1387 £êcz I 
320. PIZ DOWA£A (SSNO Piz dow ala): Con tra Jan Piz dow ala 1393 Lek I 1548. PLA PLA: In Pe tro Pla -
pla, braxa tore 1397 RmK II s. 175. PRZE ZNOS: Ni col aus, fi lius Woy czec hi Prze snos de Lo bz ow 1377 
RmK II s. 44. PRZE ZUCH: Cum An dr ea dicto Prze zuch, pro cur ato re do mine Ka therine de Glu chow 1400 
Krak 10265. SAPA: Cre slaum Za pam 1381 Krak 988. SAPA£A (SSNO Sapa³a//Zapa³a): Woy thco Za pala 
1391 Chm s. 257. SA PUT, SA PUTO: Con tra Sta nisl aum dic tum Sza puth 1398 £êcz I 5556. SA PUTA: Sta -
nisl aum dic tum Sza put ha … he red ita tem ip sius Sza put he dictam in San grow (!) 1400 £êcz I 5046. SINY: 
Ma czek de Ro stowo, Jan de Co mar icze dec lar auer unt, quod fra ter ip sor um est Ja czek Sini 1400 £êcz I 
4809. SIWY, SIW: Ja nek Siwy de Ko zubi 1396 £êcz I 3876a. STA RY: Msci szek Ci szews ki … Sta szek Sta -
ri ibid em 1396 RWl kp II 25. SZA DO: An dr eas Scha do 1388 Krak 4689. SZA DURKA: Woy thco Scha -
durka, kmetho de Schi pouicz 1400 Krak 9690a. SZA DY: Ex par te Sim con is Scha di, plau strar ii 1365 RmK 
II s. 8. SZA FRAN IEC: Pre sent(e) … do min(o) … Po trass io Szaffra necz, sub dap ife ro Cra coviens(i) 1376 
Mog 90. SZCZYR BATY: Ja cuss ium dic tum Sczir bati … kmeth on(em) … in Prze seki 1384 Sng II 55. Sze -
piel ak: Ia cob us Sche pel ak 1386 PdLw I 399a. SZE PIET LIWY: Ni col aus Stra la Sche pet livi 1390 Hel I 410. 
SZE PLAK, CZE PLAK: Ia cus choni Sche plak 1385 PdLw I 326. SZE PLUCH: Ni col aus Sze pluch 1399 
£êcz I 4493. T£USTO: Tlu sto 1386 Chm s. 187. TY£EK, TY£KO (SSNO Ty lek//Ty³ek, Tyl ko//Ty³ko): 
Do mino Til koni 1369 Chm s. 4. UCHO: Erga kmeth onem dic tum Uchc honem (!) 1394 £êcz II 243. WIEL -
GO: Wel go, kmetho de Sczi thn iki 1399 Krak CCCV. ZIE LONKA: Scul tet us Ze lonc za (!) 1387 Krak 4416. 
¯O£¥DEK: Ni col aus Zo land ek de Lap pan ow, ca non icus Cra couiens is 1398 Krak 7503. 

2. Ce chy we wnêtrzne cz³owieka, tj. ce chy cha rakt eru, uspos obi enia i za chow ania 
oraz ce chy mo ralne i umys³owe 

Nal e¿¹ tu: 
a) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce cz³owieka ze wzglê du na ce chy charak-

te ru, usposobi enia i zachow anie. Do nazw ocen iaj¹cych bezpoœrednio pozytyw -
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nie na le¿¹: Barz, Ba rzy 1388 (< barzy ‘szybk i’ Sstp), |Cich no 1393 (< ci chy 
‘spok ojny, skromny, ³agodny, do brot liwy’ Sstp), |Czu³ka 1384 (< czu³y 
‘czuj¹cy’, ‘uwa¿ny, dba³y, czuj ny, wra¿ liwy, bystry’ SXVI), Kar ny 1393 (< kar -
ny ‘pos³uszny’ SXVI), Szczy ry 1365 (< szczyry, szcze ry ‘ts’ Sstp), Ucieszny 1369 
(< ucieszny ‘spraw iaj¹cy radoœæ, przyjemny, mi³y’ Sstp), Wol ny 1365 (< wol ny 
‘swob odny, nie zale¿ny’ Sstp). Na zwy me taf ory czne to: Ciep³o 1386 (< ciep³o ‘ts’ 
Sstp) ‘o kre œle nie sto sunku do lu dzi?’, na zwa z³o¿ ona |Do mac iep³o 1369 (< doma 
‘w do mu’ Sstp, ciep³o por. wy ¿ej) ‘ciep³o w domu w sen sie do s³ownym i mo¿e 
me taf ory cznym’, |Ra dost 1382 (< ra doœæ ‘ts’ Sstp). Prze zwis ka oceniaj¹ce bez -
poœrednio ne gat ywnie to: |Cha miec 1390, |Cha ma³a 1384 (< cham ‘chan ta tarski’ 
SXVI), Li gêza 1367 (< ligêza ‘cz³owiek lubi¹cy siê przymilaæ’ SWil, ps *lìga ti, 
le gaæ ‘k³aœæ siê, pa daæ, pok³adaæ siê’ SES), |Li gus za 1385 (< ligaæ ‘w ier zgaæ, ko -
paæ (o ko niu)’ Sstp), Mruk 1391 (< mruk ‘cz³owiek po nur y’ SXVI), Milcz¹cy 
1396 (< milczeæ ‘nic nie mówiæ’, ‘biern ie, spo kojn ie siê zac howywaæ’ Sstp), 
Mod³ek 1398 (< mod³ek ‘prosz¹cy o coœ’ SXVI), |Omrzyg³od 1388 (< mrzyg³od 
‘sk¹pie c’ SXVI), |Ozi êb³o 1379 (< ozi êb³y ‘wys tyg³y, zimny’ SXVI ) ‘w odnie -
sieniu do tem per ame ntu’, P³aczek 1387 (< p³aczek ‘cz³owiek p³aczl iwy SXVI), 
Sk¹pek 1388 (< sk¹py ‘ts’ Sstp, sk¹pek ‘sk¹piec’ R), Straw ca 1383 (< strawca 
‘marn otr awca’ Sstp), Œwie kotka 1387 (< œwi ekot ka ‘gadu³a’ SXVI), Wa³kuñ 1394 
(< wa³ koniæ siê ‘w³óczyæ siê, wa³êsaæ siê’ R, wa³koñ ‘nie rób’ SW), Za part 1398, 
|Za parto 1394 (< part. pra et. pass. pl. za parte od czas. za przeæ (siê) ‘nie uz naæ ra -
cji, od rzuciæ os kar¿enie, nie pr zyznaæ siê do cze goœ, wyprzeæ siê ko goœ’ Sstp) ‘ten 
kto nie przy znaje siê do winy’, Zim ny 1395 (< zimny ‘ch³odny, fleg mat yczny’ 
Sstp); na zwa z³o¿ ona |So biegl¹d 1388 (< gl¹d ‘spojrzenia’ Sstp) ‘kieruj¹cy spoj -
rzen ia ku so bie’. Wy ró¿n iæ mo ¿na gr upê prze zwisk okre œlaj¹cych gwa³tow ne, 
awant urni cze uspos obi enie oraz lu dzi na du¿ywaj¹cych po ¿ywienia i al koh olu: 
|By str oñ 1390 (< by stry ‘gwa³tow ny, szyb ko p³yn¹cy’, byst roœæ ‘gwa³town oœæ 
uspos obi enia’ Sstp), |Gu laj XIV ex (1386) (< gula, gu³a ‘o b¿arstwo’ SXVI), Opi -
lec 1394 (< opilec ‘pij ak’ SXVI, opi³y ‘pij any’ Sstp), |Pirz cha³a, Pierz cha³a 1399 
(< pierz chaæ, pirzc haæ ‘gnie waæ siê, burzyæ siê’ Sstp) ‘ten kto siê gnie wa, burzy’, 
|Pi wosz 1546-47 (1380) (< piwo ‘ts’ Sstp) ‘ten kto lubi pi wo’, Spor nik 1363 
(< spor nik ‘k³ótnik’ SXVI ), Za dora 1387 (< gw. zadora ‘zad ziora’ Sgw, por. za -
dra ‘drzaz ga’ Sstp, za draæ siê ‘z edrz eæ siê, zn iszc zyæ siê’ Sstp). 
Do prze zwisk me taf ory cznych za lic zyæ na le¿y: Ga³usz 1385 (< ga³usz ‘gwar, 

ha³as’ Sgw, ps *ga luchú ‘ha³as, gwar, krzy k’, ‘œmi ech, chi chot’ SpC, ga³uszyæ ‘ha -
³aso waæ, hu czeæ’ R), sze reg nazw utwor zony ch od przymiot nika kwaœny, który 
w XVI w., oprócz zna czen ia fi zyczn ego ‘o cierpkim sma ku’, mia³ zna czen ie do-
tycz¹ce sfe ry abstrak cyj nej, tj. uspos obi enia cz³o wieka ‘niez ado wol ony, niech êtn y’
– st¹d prze zwis ko utwo rzona w p³aszc zyŸn ie an trop oni mic znej: |Kwa sak 1374 oraz 
prze zwis ka Kwas 1358 (< kwas ‘ts’ Sstp), Kwa sek 1378 (< kwa sek ‘dem. od kwa s’ 
SXVI); prze zwis ka okre œlaj¹ce gwa³tow ne uspos obi enie: Gniew 1377 (< gniew 
‘z³oœæ, wœciek³oœæ, niechêæ’, ‘bunt, rozruc h’ Sstp), Ogi eñ 1400 (< ogi eñ ‘p³omi eñ, 
¿ar’, ‘stan za palny ja kiejœ cz êœci cia³a’ Sstp), Po ¿ar 1381 (< po ¿ar ‘ts’ Sstp), Spo ra 
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1388 (< spo ra, spór ‘zat arg, spra wa spor na’ Sstp), Strach 1399 (< strach ‘ts’ Sstp) 
‘ten kto jest jak strach, tj. sze rzy stra ch’, Strz ês, Strz¹s 1385 (< strz êsaæ SXVI, strz ês 
‘w strz¹s’ SW) ‘ten kto po wod uje wstrz¹s’, ¯al 1391, |¯alik 1352 (< ¿al ‘z³o, przy-
kroœæ, krzyw da’, ‘odc zucie ¿alu’ Sstp). Niek tóre prze zwis ka me taf ory czne mog³y 
od nos iæ siê do ga dat liw oœci, inne sta nowi³y kry tykê nieprzy jemnego spo sobu 
mówienia, np. (byæ mo¿e iron iczne) Szcze biot, Szcze biet 1389 (< szcze biot ‘g³os wy -
daw any przez pta ki’ Sstp), Szcze biotka 1399 (< szcze biotka ‘œwie gotka, gadu³a’ L, 
szcze biet liwy, szcze bietny ‘gad atl iwy’ R), Szcze kot 1388 (< szcze kaæ ‘ts’ Sstp, 
szcze kot liwy ‘krzyk liwy, wrzaskli wy’ R, szcze kot ‘osoba py skata, krzy kliw a’ SW). 

Prze zwis ko me taf ory czne K³opot ¿ 1398 (< k³opot ‘zmart wieni e’ Sstp) mog³o 
odnosiæ siê do osoby spra wiaj¹cej pro blemy lub maj¹cej pro blemy, a na zwa Przy goda 
1399 (< przy goda ‘ts’ Sstp) do osoby sk³on nej do pro wad zenia urozmaiconego ¿ycia. 

Cha rakt erystyka wew nêtr zna cz³owieka oparta by³a czêsto na podob ieñstwie 
lu dzi do fau ny i flo ry. Wy dziel ono tu kil ka grup prze zwisk i przy domków meta-
forycznych: 

Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ssaków: Ba ran 1391 (< baran ‘ts’ 
Sstp), Ba ran ek 1386 (< baran ek ‘j agn iê’ Sstp), By czek 1398, Byk 1354 (< by czek, 
byk ‘ts’ Sstp), Ciel¹tko 1398 (< ciel¹tko ‘ts’ SXVI), Cio³ek 1386, |Cio³ysz 1381 
(< cio³ek ‘byc zek’ Sstp), Ja gni¹tko 1391 (< jagni¹tko ‘ts’ Sstp), Ja Ÿwiec, Je Ÿwiec 
1396 (< jaŸwiec ‘bors uk’ Sstp), Koñ 1387 (< koñ ‘ts’ Sstp), Kot 1381 (< kot ‘ts’ 
Sstp), Koza (SSNO Kosa//Koza) 1390, Ko zka 1398 (< koza ‘ts’ Sstp, ko zka ‘dem. 
od ko za’ SXVI), Ko zie³, Ko zio³ 1385 (< ko zie³, ko zio³ ‘ts’ Sstp), Ko zie³ek, Koz³ek, 
Ko zie³k, Ko zio³ek 1393 (< ko zio³ek ‘m³ody ko zio³’ Sstp), Ko Ÿlê 1398 (< ko Ÿlê 
‘kóz ka, ko zio³ek’ Sstp), Lis 1389 (< lis ‘ts’ Sstp), Oœ lica 1399 (< oœlica ‘samica 
os³a’ Sstp), Sar na 1399 (< sar na ‘ts’ Sstp), Szc zeniê 1390 (< szc zeniê ‘m³ode psa’ 
Sstp), Œwin ka 1369 (< œwi nka ‘œw inia’ Sstp), nazwy z³o¿one |Œwi nia G³owa 1369, 
|Œwi nia Szcze cina 1387 (< œwinia ‘ts’ Sstp, szcze cina ‘twardy w³os, sierœæ’ Sstp, 
g³owa ‘ts’ Sstp), Wie przek 1399 (< wieprz ‘sam iec œwini’ Sstp, wie przek ‘dem. od 
wieprz ’ L), Wilk 1382, Wil czek 1400 (< wilk ‘ts’ Sstp, wil czek ‘koñ maœ ci wil czas -
tej’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ptaków: Bar gie³ 1376 (< bar gie³ ‘ga -
tunek pta ka, ko wal ik’ Sstp), B¹k 1397 (< b¹k ‘p tak z ro dziny czaplow aty ch’, ‘pu -
chacz’ Sstp), Bo cian 1393 (< bo cian ‘ts’ Sstp), Cie trzew 1383 (< cie trzew ‘gat unek 
pta ka’ Sstp), |Cza ja 1369, Czaj ka 1369 (< czajka ‘gat unek ptaka’ Sstp), Æwik 1397 
(< æwik ‘krog ulec u³o¿ony do po low ani a’ Sstp, ‘cz³owiek doœwiadczony, m¹dry, 
prze bieg³y’ SXVI), Drozd 1390 (< drozd ‘gat unek ptaka’ Sstp), G¹sior 1392 (< 
g¹sior ‘ts’ Sstp), G¹ska 1387 (< g¹ska ‘ts’ Sstp), Gêœ 1385 (< gêœ ‘ts’ Sstp), Gil 
1394 (< gil ‘gat unek ptaka’ Sstp), Kacz ka 1376 (< kacz ka ‘ts’ Sstp), |Ka czor ek, 
Ka czorko 1384 (< ka czor ‘sam iec kacz ki’ Sstp), Ko kot 1398 (< ko kot ‘kog ut’ 
SXVI), Prze piorka 1390 (< prze piorka, przepiórka ‘gat unek ptaka’ Sstp), Soko³, 
Soku³ 1391 (< soko³ ‘gatunek ptaka drapie¿nego’ Sstp), Sro ka 1395, Srocz ka 1397 
(< sro ka ‘p tak z ro dziny kru kow aty ch’ Sstp, srocz ka ‘dem. od sro ka’ SW); nazwy 
og ólne Ptak 1352 (< ptak ‘ts’ Sstp), Pta szek 1400 (< pta szek ‘ts’ Sstp). 
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Przezwis ka-przy domki utworzone od nazw ryb i p³azów: Karp 1397 (< karp ‘gatu -
nek ry by’ Sstp), Rak 1395, |Ra kiel 1385 (< rak ‘ts’ Sstp), Ryb ka 1393 (< ryb ka ‘ts’ 
Sstp), |Ry bota 1383 (< ryba ‘ts’ Sstp); na zwa og ólna P³az 1387 (< p³az ‘ts’ SXVI). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw owadów: Giez (SSNO Giez//Je¿) 1383 
(< giez ‘rodzaj owada’ Sstp), Ko mor, Ko mar 1400 (< ko mar ‘gat unek owad a’ 
Sstp), Pczo³ka, Bczo³ka 1394 (< pczo³a, pszczo³a ‘ts’ Sstp, pczo³ka, pszczo³ka 
‘dem. od pszczo³a’ SXVI). 
Prze zwis ka-przydomki utwor zone od nazw czêœci cia³a zwierz¹t: Gi¿a (SSNO Gi -
za//Gi¿a) 1400 (< gi¿a ‘noga œwiñ ska lub wo³owa’ Sstp), Ka³dun 1387 (< ka³dun 
‘wnê trznoœci zwie rzêce’ Sstp, ‘brzuc h’ SXVI), Ko pyto 1387 (< ko pyto ‘racica 
zwie rzê ca’, ‘kop yto szew skie’ Sstp), Szcze cina 1397 (< szcze cina ‘twardy w³os, 
sierœæ’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw roœlin: Brzo za 1391 (< brzo za ‘ts’ 
Sstp), Brzyk 1398 (< brzyk ‘gat unek pro sa’ Sstp), Buk 1396 (< buk ‘ts’ Sstp), 
Chwast 1388 (< chwast ‘ts’ Sstp), D¹b 1397, D¹bek 1390 (< d¹b ‘ts’ Sstp, d¹bek 
‘dem. od d¹b’ SW), Gor czyca 1396 (< gor czyca ‘rod zaj zio³a’ Sstp), Ja rzyna 1384 
(< ja rzyna ‘jare zbo¿ e’ Sstp), K¹kol 1393 (< k¹kol ‘chwast zbo¿owy’ Sstp), 
Korzeñ 1393 (< korzeñ ‘ts’ Sstp), Pi won ia 1397 (< pi won ia ‘rod zaj kwiatu’ Sstp), 
Po raj 1354/55 (< po raj ‘gat unek ba gienn ej ro œliny’ SXVI), Ro soc ha 1400 (< ro -
soc ha ‘p ieñ drze wa’ Sstp), Trz ciel 1378 (< trz ciel ‘trzcin a’ Sstp), Wirz ba, Wierz ba 
1390 (< wierzba ‘ts’ Sstp); nazwa og ólna Kwia tek 1374 (< kwia tek ‘ts’ Sstp). 

b) Prze zwis ka i przy domki cha rakt ery zuj¹ce ze wzg lêdu na ce chy mo ralne cz³o -
wieka. 
Do przyd omków okreœ laj¹cych pozyt ywne ce chy mo ralne cz³owieka nale¿¹ cha -

rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io na zwy: Do bry 1395 (< do bry ‘dob rze czy ni¹cy, pro sty, 
cno tliwy, do datn io ocen iany w hierarchii spo³ecznej, powa¿any’ Sstp) i utworzone 
od przy miotn ika do bry na zwy: |Do br ak 1394 i |Do brotka 1393. Ta ostatn ia nazwa 
mog³a byæ te¿ utwor zona bezpo œred nio od abs trakc yjne go rze czown ika po spol ite go 
do brota ‘d obro æ’ (Sstp). Inne na zwy tu zalic zone to: Gar dzina 1399 (< gar dzina 
‘boh ater, mo car z’ Sstp), |Szczo drek 1399, |Szczo dro 1389 (< szczodry ‘u¿yc zaj¹cy 
ob fic ie da rów’ Sstp), Sta teczny 1371 (< sta teczny ‘roztropny, w³aœciwy, do bry, sta³y 
w uczuc iach’ Sstp), |Œmia³ek 1399 (< œmia³y ‘ts’ Sstp), Œwiêty 1399 (< œwiêty ‘o lu -
dziach: cno tliw y’ Sstp), |Zbo ¿nik 1396 (< zbo ¿ny ‘na bo¿ny, po czciwy, zacny’ Sstp). 
Inne na zwy ocen iaj¹ce po zyt ywnie to me taf ory czne przy domki Raj 1378 (< raj 
‘niebo, miej sce wiecz nej szczê œliwoœci’ Sstp) i utwor zone od nie go na zwy |Ra jek, 
Raj ko 1388, na zwa Pa cierz 1391 (< pacierz ‘ts’ Sstp) i S¹d 1383 (< s¹d ‘ts’ Sstp). 

Wœ ród prze zwisk okre œlaj¹cych bezp oœrednio ne gat ywne ce chy mo ralne wie le 
od nosi siê do braku do bra oraz uc zciwoœci, do k³amstwa, prze stêpstwa, rozboju: Bry -
gand 1397 (< bry gant ‘ro zbójnik’ SW), Ma³odo bry 1391 (< ma³odo bry ‘kat’ SXVI) 
lub ‘ten kto ma ma³o do broc i’, Pa duch 1398, |Pa dzina 1397 (< paduch ‘r ozbójnik, 
mor derc a’ Sstp), na zwa z³o¿ ona |Prze zp raw (< przez ‘bez’, pra wy ‘prawdziwy, spra -
wied liwy’ Sstp) ‘nie sprawiedliwy’, |Szy ba³ka 1394 (< szy ba³a ‘oszu st’ SXVI), War -
cho³ 1395 (< war cho³ ‘bezw stydnik, wichrzyc iel, oszczer ca’ Sstp), Z³odziej 1372 
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(< z³odziej ‘ts’ Sstp). •li lu dzie ok reœlani byli na zwami metaf orycznymi ta kimi, jak 
Czart 1394 (< czart ‘demon, dia be³’ Sstp), Dy jabe³ 1374 (< dy jabe³ ‘diabe³’ Sstp), 
Sza tan 1390 (< sza tan ‘czart, diabe³, z³y du ch’ Sstp); Pkie³, Pie kie³, Piek³o 1369, 
|Piek³a 1372 (< piekie³, pkie³, piek³o ‘miejsce po bytu ska zan ych na wiecz ne potê-
pienie’ Sstp). 

W funk cji prze zwisk wska zuj¹cych na ne gat ywne ce chy mo ralne wy stêp owa³y 
imiona bi blijne Kaim, Kain 1364 (< kaim ‘b ratob ójca’ SW, por. imiê bi blijne Kaim, 
Kain), Kaj fasz, Kaj fa 1398 (< kaj fasz ‘cz³owiek nieludzki SW, por. imiê bi blijne Kaj-
fasz). Nie które prze zwis ka odnosi³y siê do sfe ry ¿yc ia in tymn ego, wi êksz oœæ z nich 
war toœciowa³a be zpoœ red nio: Ga mr at 1399 (< gamr at ‘nierz¹dnik, gach’ Sstp), Ru fij an 
1370 (< rufi jan ‘nierz¹dni k’ SXVI), |Sko mroch 1393, |Sko mros zek 1387 (< sko mros zyæ 
‘¿yæ roz pustn ie’ Sstp, sko mroszny ‘swaw olny, roz pustn y’ Sstp), Piesz czoch 1400, 
|Pieœc icha 1397 (< piesz czoch ‘u lubieni ec’ SXVI, pi eœc iæ ‘ota czaæ nad miern¹ opiek¹, 
tuliæ, g³askaæ’ Sstp), cz³owieka pró¿nego okreœ la³a me taf oryczna na zwa Pu stota 1399 
(< pu stota ‘p ró¿n oœæ, swa wol a’ R); inne prze zwis ka to: Mi³ost ka 1400 (< mi³ostka 
‘dem. od mi³oœæ’, ‘mi³oœæ zmys³owa, przelotn a’ SXVI), Plot ka (SSNO Plot ka/P³otka) 
1397 (< plotka ‘g³upstwa, bred nie’, ‘kob ieta mówi¹ca bred nie’ SXVI). 

Nie które prze zwis ka me taf ory czne mog³y ws kaz ywaæ na za chow ania cz³owieka, np. 
sta le g³od nego, spra gnion ego. St¹d na zwy me ton imi czne w ro dzaju G³od 1366 (< g³ód 
‘ts’ Sstp), Pra ga 1374 (< praga ‘prag nienie, upa³’ SW, ps *pra ga ‘prag nieni e’ SpC). 
c) Prze zwis ka i przydomki cha rakt eryzuj¹ce ze wzglêdu na ce chy umy s³owe cz³o -

wieka. 
Po zyt ywne ce chy umys³owe znaj duj¹ od bic ie w przy domk ach charak tery zu -

j¹cych osobê bezpoœre dnio jako m¹dr¹, myœl¹c¹, pe³n¹ bla sku i po siad aj¹c¹ wi edzê 
po przez na stêpuj¹ce na zwy: |M¹drosz, Mêdrosz 1379, |Mêdrzysz 1388, M¹dry 1391 
(< m¹dry ‘ts’ Sstp), Mêdrek 1390 (< mêdrek ‘cz³owiek uwa¿aj¹cy siê za m¹dre go’ 
SXVI), Omys³ 1400 (< omys³ ‘zamiar, za mier zenie’ Sstp). Do pr zydo mków metafo -
rycznych za lic zamy: Blask 1374 (< blask ‘jasnoœæ’ Sstp), B³yszcz 1391 (< b³yszcz 
‘blask, po³ysk’ SW, ps *blyskati ‘b³ysk aæ’ SpC, b³ysz czeæ siê ‘b³ysz czeæ z³otaw o’ 
Sstp), na wi¹ zuj¹ce do ar chai czne go poj mow ania œwi at³a i bla sku jako sym bolu wie-
dzy i naj wy¿szych war toœci, Ro zum ek 1392 (< ro zumek ‘cz³owiek m¹dry’ Sstp), 
Myœl 1391 (< myœl ‘ts’ Sstp). 

Tu, byæ mo¿e, nale¿y przydom ek me taf oryczny Kro nika 1390 (< kronika ‘ts‘ Sstp). 
Jako g³upi¹ i ciemn¹ ukaz uj¹ osobê prze zwis ka oceniaj¹ce ne gat ywnie (be zpo -

œred nio): G³upczyna 1608 (1384) (< g³upi ‘ts’ Sstp), Têpy 1395 (< têpy ‘cz³owiek 
ociê¿a³y w myœleniu i dzia³aniu’ Sstp) oraz praw dop odo bnie me taf ory czna na zwa 
Æma 1385 (< æma ‘c iemnoœæ’, ‘c ieñ’ Sstp). Wie loz naczne wydaj¹ siê metaforycz -
ne prze zwis ka lub przy domki ¯elaz ny 1388, |¯elaz na G³owa 1378, |¯elaz ny 
G³owa 1377 (< ¿ela zny ‘zwi¹zany z ¿ela zem’ Sstp), które mog¹ wska zywaæ na 
cz³owieka o przy tomn ej, rozs¹dnej, za tem moc nej i myœl¹cej g³owie lub na kog oœ, 
kto by³ uwik³any w jak¹œ his toriê z przy³bic¹. Wów czas na zwa mia³aby metoni -
miczny cha rakt er. 
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Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

BA RAN: Erga Ni col aum Ba ran, ru stic um de So botka 1391 £êcz II 3856. BA RAN EK: Mic ko dic tus Ba -
ran ek de Il couicz 1386 Krak 4209. BAR GIE£: Bar gel de Bocd couicz (! pro Bo czc ouicz) 1376 Krak 380. 
BARZ, BA RZY: Iu xta re cog niti onem of fic ialis Bar zi 1388 £êcz I 770. B¥K Ja scon em de Li sice dic tum 
Bøk 1397 £êcz I 4150. BLASK: Ie roslaus Blask 1374 RmK II s. 39. B£YSZCZ: Do min um Hincz kon em 
Blizsczo nis 1391 £êcz II 3962. BO CIAN: Erga Tom con em Bo czan 1393 £êcz I 2805. BRY GAND (SSNO 
Bry gand//Bry gant): Ad ma nus Ni col ai Bri gant 1397 Krak 5920. BY CZEK: Bycz co de Ja scouicz 1398 Krak 
CCXLI. BYK: Pre sent(e) do min(o) … Ni col ao Byk, ca non ic(o) Plo cens(i) 1354 KkM 75. BYS TROÑ: Be -
stron (!) de Po tok 1390 Krak CCXV. CHA MA£A, CHA MO£A: Ni col aus Cha mala 1384 Krak 2667. 
CHA MIEC: Cum fi dei usso rib us Abrahe Cha mecz 1390 Hel I 391. CICH NO: Con tra Czichno nem 1393 
£êcz II 4624. CIEL¥TKO: Bo guslaus Cze lantko 1398 £êcz I 5398. CIEP£O: Sta sco Cze plo 1386 Chm. s. 
186. CIE TRZEW: Ia nus ch Cze trzew, car pent ari us 1383 RmK II s. 52. CIO£EK: Pre sent(e) … Cle mente, 
can cell ario dicto Czo lek (ca non ici plo censi) 1386 KkM 113. CIO£YSZ: Cle mens dic tus Czo lis 1381 In scr 
1533. CZA JA: Anna Sta scone Czaya ma rito suo tu tore as sumpto … do mum … re sig nav(it) 1369 £k 387. 
CZAJ KA: Sta sco Czay ca … co niugi sue Anne omnia bona sua … re sig navit 1369 £k 440. CZART: Idem 
Pr zib isla us de bet sta tue re suum so crum Czart 1394 Lek I 1807. CZU£KA: Ja sco Czul ka 1384 Krak 2625. 
ÆMA: Pre sent(e) … Jo hanne Czi me 1385 £ieg 328. ÆWIK: Pre sent(e) … Al berto dicto Cwic 1397 Mog 
post 116 s. 98. DO BR AK: Pesz co Stocz keg il do mum in pla tea Spe cul ato rum … Do br ako ni … re sig navit 
1394 £k 1959. DO BROTKA: (Pi stor) Ia cus ch Do brots ze (!) 1393 RmK II s. 86. DO BRY: Macz ko carpen -
tarius dic tus Do bri 1395 Kacz 404. DO MAC IEP£O: Cum … iu rat(o) (Me choviensi) Sta nisl ao dicto Do -
mac zeplo 1369 KM³p 819. DROZD: Mi czek Drost de Klo buc zsko 1390 Chm s. 236. DY JABE£: Schrob 
Dy abol do mum suam … ad voc ato in Cro sna … ob lig avit 1374 £k 976. GA£USZ: Con tra Ga lus onem de 
Mal sicz 1385 Krak 3236. GA MR AT: Sta nisl aus Ga mr ath de Tczen cze 1399 Krak 8400. GAR DZINA: 
Con tra Gar dzin am de Kiki … Ia com przi tem bil, kegdi Gar dzina røczil Cheb dze tr zidz esc zi gr ziw en za 
døbrowø 1399 Hb 156 s. 75. G¥SIOR: Mi col ay Czi chaws ki do mum suum in pla tea Slaw couiensi Pe tro 
Gan szor … re sig navit 1392 £k 1585. G¥SKA: Gansska de Nal ko 1387 Lek I 184. GÊŒ: Ma this Ganz 1385 
Chm s. 162. GIEZ: Pre sent(e) no bil(i) vir(o) … Ge zone su bven ato re 1383 KlJ 17. GIL: Ven ces laus Gyl de 
Lu boc how 1394 Krak 5609. GI¯A (SSNO Gi¿a//Giza): Pe trass ius dic tus Gyza 1400 KZ Pozn 477. G£OD: 
Ien Glod 1366 £k 20. G£UPCZYNA: Pe tri Glup czyna, al tar is ca pelle beati Mar tini 1608 (1384) KW 1820. 
GNIEW: Ste pha<n> Gnew 1377 Wierz s. 173. GU LAJ: Pre sent(e) no bil(i) et fa mos(o) vir(o), do min(o) … 
Iasz kone Gu lay XIV ex (1386) AGZ VI 1. JA GNI¥TKO: Test(is) Ja cuss ius Ja gnant hco 1391 £êcz I 1962. 
JA•WIEC, JE•WIEC: Mi czek dic tus Ia swecz (de Kykow) 1396 Sand 79. KACZ KA: Ja cuss ius dic tus Kac -
ka de Ge bol tow 1376 Krak 97. KA CZOR EK, KA CZORKO: Do min um Ni col aum dic tum Ka czor ek 1384 
Krak 2702. KAIM, KAIN: Sca bin(um) … An dr eam Cayn … con sul(em) in Boch na 1364 Mog 79. KAJ -
FASZ, KAJ FA: Cum Stan cone Cay fas (de Du pye) 1398 Krak 7246. KA£DUN: Ar nold us Cal dun 1387 
£êcz I 465. KAR NY: An dree Kar ni 1393 £k 1717. KARP: Nic los Kar pe 1397 Kacz 672. K£OPOT: Clo pot 
Pe trus 1398 PNZK 683. KO KOT: Ni col aus Ko koth de Gol bic ze 1398 £êcz I 5430. KO MOR, KO MAR: 
Ni col aus Ko mor 1400 £êcz I 5042. KOÑ: An dr eas dic tus Kon … de Dze govo (!) 1387 RWl kp I 31. KOT: 
Pre sent(e) … Jan cone Coth de Prand now … he red(e) 1381 Hu s. 31. KOZA//KOSA: Cosa, ia nit ori re gine 
1390 RmK II s. 293. KO ZIE£, KO ZIO£: Swa sco dic tus Ko szel … de Li scouicz 1385 Krak 3552. KO -
ZIE£EK, KOZ£EK, KO ZIE£K, KO ZIO£EK: Jan Koslek 1393 RmK II s. 96. KO ZKA//KO SKA: Jasz ko 
Cosz ka de Ma gna Lan ka 1398 Lek II 2106. KO•LÊ: Swan thoslaus … solve re de beb it Ni col aso Cosla de 
Cho rzen icze 1398 Hu s. 221. KRO NIKA: Gre gor ius dic tus Cro nica, ip sius (sanc ti jo hann is Bap tis te in Za -
goszcz) ecc les ie rector 1390 MVat VIII/1 110. KWAS: Pre sent(e) … Ni col ao, ad uo cato de Me chouia dicto 
Qu ass 1358 KM³p 253. KWA SAK: Stasz co Qwas zak, ad voc atus de Woynicz 1374 £k 958. KWA SEK: 
Pre sent(e) … Qu askone, ad voc ato Thar noviensi 1378 CdP III 160. LIGÊ ZA, LIGÊ DZA: Do mini Ie scon is 
Ly ganza dic ti (de vil la Re czica in ter ra San dom iri ensi) 1367 AGZ V 6. LI GUS ZA: Ia roslaum dic tum Li -
gusa … he red(em) de Ogland ow 1385 KM³p 948. LIS: Ja cob us Lis de Thar novo 1389 £êcz II 1. 
MA£ODO BRY: Crez, scultet us de So botka … cum ve nit in vil lam Co czawe, ibi Za tan am et Ma lod obr ego
inven it 1391 £êcz II 3623. M¥DROSZ, MÊDROSZ: Pre sent(e) … sca bin(o) (in An tiqua Ys lza) … Man -
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dross io 1379 Kkk 304. M¥DRY, M¥DER: Test(is) … Man dri 1391 RWl kp I 246. MÊD REK: Mar tin us 
Mzdrek, con ciuis Sge rens is 1390 £êcz II 3552. MÊD RZYSZ: Jo hann es cle ric us, fi lius Ma thei pye me mor-
ie dic ti Man driss 1388 KlJ 29. MILCZ¥CY: Fi dei ussor Ni col aus Mil czanc zi 1396 Kacz 595. MOD£EK: 
Sta nisl aus et Mo dlek 1398 Hel II 204. MRUK: Test(is) … Ma thias Mruc 1391 £êcz I 1996. MYŒL (SSNO 
Mys³//Myœl): Misl vi ces ubj ud ex 1391 Lek II ante 143. NIE DOR OST: Pe trus Ne dor ost io ra cione ho mic idii 
in Ni col ao ra sor ii com misso (sa tis fe cit) 1396 RmK II s. 156. OG IEÑ: Ma thias, fi lius Ni col ai Ogen de 
Band couicz 1400 Krak 9982. OMRZYG£OD: Micz ko Oms ryg lod (!) 1388 PdLw I 562. OMYS£: Omisl de 
Mo rawk ow 1400 £êcz I 5042. OPIL EC: Adam Opyl ecz 1394 Chm s. 317. OŒLICA: Pre sent(e) … Jo hanne 
Osli cza 1399 Hu s. 316. OZIÊB£O: Con tra Sta nisl aum Ozamb lo 1379 Krak 552. PA CIERZ: Ni col aum Pa -
czerz, ciu em Lan cic iensem 1391 £êcz I 2059. PA DUCH: Pa duch Ja nusz 1398 Lek I 598. PA DZINA: Gra -
bows ki Pa dzina 1387 £êcz I 471. PCZO£KA, BCZO£KA: Ni col ai Pczol cze (gen.) 1394 Hb 119 s. 70. 
PIEK£A: Civ(i) Za nd omi rie … Jen koni Pe kla 1372 £k 712. PIESZ CZOCH : Mar tin us Pesz coch de Gosz -
czino 1400 £êcz I 5055. PIEŒCI CHA: Mar ciss ius Pe sczic ha, de Brzesina he res 1397 Krak 6193. PIRZ -
CHA£A, PIERZ CHA£A: Ma gis ter(-) su tor um Po lon orum … Ja nus ch Pirz chala 1399 PtCr 127. PI -
WOSZ: Pre sent(e) pre fat(o) do min(o) … Sta nisl ao Pi wosz, ca non ic(o) 1546–47 (1380) KW 1782. PKIE£, 
PIE KIE£, PIEK£O: Aream con tig uam do mui Pe tri Pe klo 1369 £k 393. PLOT KA (SSNO Plot ka//P³otka): 
Erga kmeth onem dic tum Plothca 1397 £êcz II 356. P£ACZEK: Sta sco Placz ko de Bran cicz 1387 Krak 
LXV. P£AZ: Re licta Jo hann is Plasz 1387 Krak 4290. PO¯AR: Sta nisl aus Po zar de Po tok 1381 Krak 839. 
PRA GA: Francz co Pra ga … con sul(-) 1374 £k 951. PRZE PIORKA: Pe trum Prze porka 1390 £êcz II 
3525. PRZE ZP RAW: Prze spraw de Stral cowo … Jaco czso Prze spraw vczin il Ma czeg ewi, to vczin il za 
gego poczøtkem 1396 Lek II 474. PRZY GODA: Ma gis ter(-) su tor um Po lon orum … Ia cus ch Przi goda 
1399 RmK II s. 193. PTAK: Ni col aus Ptak 1400 Krak 9895. PTA SZEK: Pta sek de :…?>wecz 1352 KW 
1308. PU STOTA: Pe trus Pu stota 1399 Kacz 943. RA DOST: Clim con em dic tum Ra dost … kmeth on(em) 
de Tar gow isc ze 1382 KM³p 924. RAJ: Sta sc hak Raj (in Za blocz) 1378 Chm s. 94. RA JEK, RAJ KO: Tho -
mas Ray con is et Han czel, con sul es civi tat is Gnez nens is 1388 KW 1885. RAK, REK: An dr eas Rak de 
cramp cowo 1395 RWl kp II 13. RA KIEL, RE KIEL, RE KIL: Pla tea Ma ior sanc ti Ja cobi … Jan Rek el 1385 
Chm s. 164. RO ZUM EK: Erga Ni col aum Ro zumk onis 1392 £êcz II 4212. RU FIJ AN: Macz co Ruf fian, pro -
script us pro ho mic ido 1370 RmK II s. 19. RYB KA: Jach nam, re likt am qu ond am Rib cze 1393 PNZK 230. 
RY BOTA: Pre sent(e) … Rib tha (pro cons ule Plo censi) 1383 KkM 109. SAR NA: Jo ann es Sar na 1399 £êcz 
I 6202. S¥D (SSNO S¹d, Sêdo): Sad de Micu louicz 1383 Krak 2069. SK¥PEK: Cum Jo hanne dicto Scam -
pek, cive Po znan iensi 1388 £ek I 358. SKO MROCH: Ma thias Sko mroth (! pro Sko mroch), de Sadi kmetho 
1393 RWl kp I 168. SKO MROS ZEK: Ja schco Sko mros chek 1387 Chm s. 199. SO BIEGL¥D, SO -
BOGL¥D: Test(is) … Jo hann es So beg land 1388 £êcz I 1052. SOKO£, SOKU£: Erga cu stod em dic tum 
So kol 1391 £êcz II 3922. SPO RA: Wen ces laus Spo ra 1388 Krak XCV. SPOR NIK: In fras cript(us) compa -
rav(it) jus civi tat is (Brauns berg ensis) … Mer tyn Spor nig 1363 Wrm IV 1. SROCZ KA (Te stis) Szroc ka de 
Pe chin yno 1397 Lek II 2029. SRO KA, STRO KA, SY ROKA: Ja cob us Sro ka, qmeto (!) de Pe chin ino 1395 
Lek II 1782. STA TECZNY: Sag itta ri(us) … Sta nisl aus Stha theczny 1371 Gp s. 213. STRACH: Strach Bo -
guslaus de Bu covecz 1399 Lek II 2250. STRAW CA: Di scret(i) vir(i) … do min(i) Io hann is dic ti Strav cza in 
Ho stroveczno, ecc lesi(ae) rector(is) 1383 KW 1811. STRZÊS, STRZ¥S: Cum … Sta scone dicto Strans de 
La czawa 1385 Krak 3326. SZA TAN: Pro par te Mar tini Scha than 1390 Krak 5439. SZCZE BIOT, SZCZE -
BIET: (Te stis) Ni col aus Scze both 1389 Lek I 534. SZCZE BIOTKA: Mi cosz Scze bot ka 1399 Lek I 2941. 
SZCZE CINA: Szcze cina fi dei ussor 1397 Kacz 679. SZCZE KOT: Ni col aus Scze koth 1388 Lek I 402. 
SZCZ ENIÊ: Sta nisl aus Szczeno/ 1390 £êcz I 1842. SZCZO DREK: Sczo drek, Do broc ha ve nient es ad iu dic -
ium re gale in Orlow 1399 £êcz II 565. SZCZO DRO: Con tra Ja cob um Szczo dro 1389 £êcz I 1181. SZCZY-
RY: Pe trus Sczi ri, sar tor 1365 RmK II s. 9. SZY BA£KA: Pro cal ceis Szy balc ze, pi stori do mini re gis IV 
gros sos 1394 RJJ s. 209. ŒMIA£EK: Pe trus de Wis laui cze Sma lek 1399 RWl kp II 98. ŒWIE KOTKA: Ni -
col aus Swe kotka … con tra do min am Ka theri nam de Pleu iska 1387 RWl kp I 18. ŒWIÊ TY: Sta nisl aus dic -
tus Swen ti 1399 £êcz I 6202. ŒWI NIA G£OWA: Cir ca Pe chon em Swi na Glo wa 1369 £k 447. ŒWI NIA 
SZCZE CINA: Sta sco Swi na Szcze cina de Che chel 1387 Krak LXII. ŒWIN KA: Do mine Wich ne, uxori 
olim Al berti Swin ka 1369 £k 370. TÊPY: Sta nisl aus Tam pi 1395 Chm s. 332. UCIESZNY: Schym con is 
Uceszni 1369 RmK II s. 28. WA£KUÑ: Jo hann is (!) dic tus Wal kun 1394 RJJ s. 253. WAR CHO£: War chol 
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1395 Kacz 380. WIE PRZEK: We przcon em, kmeth on(em) de Gra bowo 1399 £êcz I 6207. WIL CZEK, 
WIEL CZEK, WILCZK, WILCZ KO, WL CZEK: Jaco to swat czimi, iaco Wil czek ne wyal z Gar doc zina 
domu tedi, kedi yøl Po trassa 1400 RWl kp I 484. WILK: Ni col aus dic tus Vilk 1382 Krak 1501. WOL NY: 
Lau renc io et Ber nat ho … fi lijs qu ond am Sta nisl ay dic ti Wol ny 1365 KM³p 279. ZA DORA: Do besz Sza -
dora 1387 Lek I 254. ZA PART: Con tra Jo hann em, ciu em dic tum Za parth 1398 £êcz I 4389. ZA PARTO: 
Ter min us Jo hann is Za part ho, civis 1394 £êcz II 5000. ZBO¯NIK: Cir ca do mum Sboszn ig 1396 £k 2308. 
ZIM NY: Pre sent(e) … no bil(i) … Ni col ao dicto Zim ni, civ(e) Sta wiss iens(i) 1395 KW 1964. Z£ODZIEJ: 
Pre sent(e) … mi lit(e), do min(o) … Paschco ne Slot zey de Pilcho wicz 1372 AGZ III 21. ¯AL (SSNO 
Szal//¯al): An dr eas Schal 1391 £êcz II 3998. ¯ALIK: Per Macz con em Za lig … con sul(em) et civ(em) Po -
znan iens(em) 1352 KW 1311. ¯ELAZ NA G£OWA: Ze las na Glo wa 1378 AGZ VIII 13. ¯ELAZ NY: Ni -
col aus Ze laz ni 1388 Krak 4931. ¯ELAZ NY G£OWA: Hho nes to viro Ni col ao Ze las ni Glo wa (dat.) vil lam 
… Ra dimna … Ni col ao Za las ni Glo wa (dat.) 1377 AGZ VIII 11. 

3. In ter akcje ze œw iat em ze wnê trzn ym 

Wœ ród tych prze zwisk i przy domków wyró ¿niamy kil ka grup. 
a) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io o zna czen iu ge net ycznym 

wy kon awców czynn oœci oparte na jed nym rdze niu. Moty wacjê dla tych nazw 
dawa³y ró¿ne czyn noœci wykonywa ne przez cz³o wieka sta le lub okaz jona lnie. 
Two rzono je od czasown ików okr eœlaj¹cych te czy nnoœ ci lub pro cesy: |Ba cza 
1399, |Ba czek 1361, |Bacz ka 1381 (< bacz yæ ‘wid zieæ, patr zyæ’, w zna czen iu 
umys³owym ‘ro zwa¿ aæ, zas tana wiaæ siê’ Sstp) ‘ten, kto ba czy, ro zwa¿a’, |Barka³a 
1385 (< ps *búrkati ‘bur czeæ’ SpC, bark aæ (siê) ‘par zyæ siê, gziæ siê’ SW) ‘ten, kto 
siê pa rzy, gzi’, B¿d¿¹cy 1393 (< bŸdziæ ‘o ddawaæ ga zy’ SXVI) ‘ten kto bŸdzi’, 
|D¹ba³a 1396 (< dêbiæ przen. ‘gnêbiæ, drêczyæ’ SXVI) ‘ten kto drêczy’, |Jeb ka 
1354, |Jebo³czek 1370 (< wyj ebaæ ‘w or dyn arnym ok reœleniu: od byæ sto sun ek 
p³cio wy z ko biet¹’ Sstp, jebak obsc. ‘cz³owiek gnuœny, le niwy, gno jek’ SXVI, 
jeb aæ ‘spó³kowaæ’ SW) ‘ten, kto spó³ku je’, |Kiwa³a 1358, |Ki win 1398, |Kiwo 
1376 (< ki waæ ‘po ru szaæ’ Sstp) ‘ten kto ki wa’, |Ko isz 1398, Ko jan 1393 (< koiæ 
‘u spokajaæ, ³ag odziæ, uœ mierzaæ’ Sstp) ‘ten, kto koi, ³agod zi’, Ko pacz 1388, 
|Kopa czek, Ko paczko 1388 (< ko pacz ‘rob otnik zatrudn iony przy pra cach ziem-
nyc h’ Sstp, kopaæ ‘ts’ Sstp), Ko styra 1399/1400 (< ko styra ‘gracz w koœci, szu ler’ 
Sstp), |Ku sio³ 1381 (< ku siæ (siê) ‘p oddawaæ pr óbie, do œwiadczaæ’, ‘n amawiaæ do 
z³ego’ Sstp) ‘ten kto namaw ia do z³ego’, |Ku stra 1376 (< ku straæ siê ‘len iwie siê 
zbieraæ’ SXVI) ‘ten kto siê guz dra, cz³owiek po woln y’, |Lata³a 1369 (< lataæ 
‘uno siæ siê w po wiet rzu przy po mocy skrzy de³’ Sstp, ‘prze nosiæ siê szyb ko 
z miej sca na miej sce, bieg aæ, prêdko chod ziæ’, ‘byæ w ci¹g³ym ru chu w obie stro -
ny’ SXVI) ‘ten, kto bie ga’, Mi gacz 1398 (< mi gacz ‘mrugacz’ L, migaæ ‘szybko 
po ruszaæ oczami’ Sstp) ‘ten, kto szyb ko po rus za oczami’, |Na biel ej 1387 (< na-
biel iæ ‘w ybie liæ wie le’ SXVI) ‘ten, kto wybiela³’, |Nada rza 1395 (< nada rzyæ 
‘obd arzyæ kogoœ, obda rowaæ’ Sstp) ‘ten, kto ob dar owa³ kogo œ‘, |Na kapa³o 1382 
(< na kap aæ, na kap anie ‘w lan ie kroplami, ws¹cze nie’ SXVI) ‘ten kto na kapa³ na 
coœ‘, |Nap³och 1400 (< nap³os zyæ ‘sp³os zyæ du ¿o’ SXVI) ‘ten kto p³oszy³‘, |Na -
rajko 1382 (< na raiæ ‘po leciæ, na strê czyæ’ Sstp) ‘ten, kto st rêczy³’, |Na wara 1375 
(< nawarzyæ ‘n ago towaæ, ug oto waæ, upiec’ Sstp) ‘ten kto (na)go towa³‘, |Nê dŸca 
1392 (< nêdziæ ‘n êkaæ, mê czyæ, gn êbi æ’ Sstp) ‘ten, kto nêka³’, |Nie czuja 1394 
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(< ne gac ja nie, czuæ ‘c zuw aæ, nie sp aæ’, ‘strzec, pilnowaæ, byæ czuj nym’, ‘wie -
dzieæ, myœl eæ, mnie maæ’ Sstp) ‘ten kto nie by³ czuj ny‘, |Nie dzia³ek 1381, |Nie -
dzia³ka 1386 (< ne gac ja nie, dz iel iæ ‘ts’ Sstp, dzia³aæ ‘ts’ Sstp) ‘ten kto nie dzie li³ 
lub nie dzia³a³’, |Nie giba³a 1398 (< ne gac ja nie, gi baæ ‘krêc iæ, zg ina æ’ Sstp) ‘ten, 
kto nie zgi na³’, |Nie lepa 1398 (< negac ja nie, le piæ ‘o brz ucaæ, po kry waæ glin¹, 
wap nem’ Sstp), ‘ten kto nie lepi³ cze goœ’, |Nie³apiec 1398 (< negac ja nie, ³apaæ 
‘chwytaæ, za trz ymywaæ si³¹, po ryw aæ’ Sstp) ‘ten kto nie za trzym ywa³’, |Nie orz 
1367 (< negac ja nie, oraæ ‘s pul chniaæ ziemiê pod za siew’ Sstp) ‘ten kto nie 
(za)ora³’, |Nie pwa 1387 (< ne gac ja nie, pwaæ ‘ufaæ, wi erz yæ’ Sstp) ‘ten, kto nie 
pwa³, tj. nie ufa³’, |Ni eœp iech 1393 (< negac ja nie, œpieszyæ ‘p rêd ko iœæ, pod¹¿aæ, 
szyb ko coœ robi æ’ Sstp, nieœpieszny ‘zbyt po woln y’ SXVI) ‘ten kto siê nie œpie-
szy³’, |Ni eust êp 1383 (< negac ja nie, us têp iæ (ust¹piæ) ‘o dej œæ, op uœc iæ, od daæ coœ’ 
Sstp) ‘ten, kto nie ustêp owa³’, |Oba lan iec 1398 (< oba liæ siê ‘wywró ciæ siê, 
upaœæ ’ Sstp) ‘ten, kto siê wywraca³/wywróci³’, |Ocha³ 1391 (< ochaæ ‘w ydaw aæ 
ra dos ne okrzyk i’ Sstp) ‘ten kto wy dawa³ ra dos ne okrzyk i’, |Oæmik (< oæmiæ 
‘zakryæ, zas³oniæ ciemnoœci¹, zamroc zyæ’ Sstp) ‘ten kto coœ ukrywa³’, |Pacu³a 
1398 (< pacaæ, pacn¹æ ‘uderz yæ, klapn¹æ’ SW) ‘ten kto uder za³‘, |Pa³atek 1393 (< 
pa³ataæ ‘ha³asow aæ, g³oœno stuk aæ’ Sgw) ‘ten kto ha³asowa³’, |Pa rasz 1394 (< pa-
raæ siê ‘z ajmowaæ siê cz ymœ’ SXVI) ‘ten, kto siê cz ymœ para³/zaj mowa³’, |Pl¹ska 
1382 (< plê saæ, pl¹saæ ‘klas kaæ, pod ska kiwaæ’ Sstp) ‘ten, kto pl¹sa³, tj. kla ska³, 
pod skak iwa³’, |Po³aj 1396 (< po³ajaæ ‘sk arciæ, skr ytyk owa æ’ SXVI) ‘ten, kto kry -
ty kowa³, ³aja³’, |Po szepta 1398 (< po szept aæ ‘p owiedzieæ szep tem, ci cho’ SXVI, 
szep taæ ‘m ówiæ g³osem przy cis zony m’, ‘sze mraæ, nie zbyt g³oœ no wyr a¿aæ nie -
zad owo len ie’ Sstp) ‘ten kto po szept ywa³’, |Prze kula 1399 (< gw. przekul aæ : 
kulaæ ‘toc zyæ siê’ Sgw) ‘ten, kto siê prze toc zy³’, |Ru szek, Rusz ko 1392 (< ruch aæ 
‘wyk onywaæ ru chy, po ruszaæ’, ru szaæ ‘ts’, ‘n apastowaæ ko goœ’ Sstp) ‘ten, kto 
(coœ) (po)ru sza³’, |Ry czek, Rycz ko 1399, |Ryka³a 1388 (< rycz eæ ‘(o zwie rzêtach) 
wyda waæ dono œny g³os’ Sstp) ‘ten, kto ry cza³’, |Rzy ga³a 1397 (< rzygaæ ‘cz kaæ, 
bek aæ, zwra caæ z ¿o³¹dka pokarm’ Sstp) ‘ten, kto rzyga³’, |Sie ja 1399, |Sie jek, 
Siej ko 1391 (< siaæ ‘rzu caæ na siona w zi emiê’ Sstp) ‘ten, kto sia³’, |Sk³adziej 1399 
(< sk³adaæ ‘ts’ Sstp) ‘ten, kto sk³ada³’, |Sku biej ek, Sku biejko 1399 (< sku baæ, 
osku baæ ‘ogo³ociæ z pierza’ Sstp) ‘ten kto sku ba³’, |Smi³, Smi³o 1379, |Smi³ek, 
Smi³ko 1385, |Smi³sz 1400 (< smi³owaæ siê ‘zl itowaæ siê’ R) ‘ten, kto siê zli towa³’, 
|Sor ba 1395 (< sar baæ ‘sior baæ’ R, ‘si orbaæ’ L, sor baæ, sio rbaæ ‘piæ, jeœæ coœ rzad -
kiego, chli paæ’ SW) ‘ten, kto chlipa³ jedz¹c’, |Stru ga³a 1395 (< stru gaæ ‘cio saæ’ 
Sstp) ‘ten kto stru ga³’, |Szcze pak 1385 (< szcze piæ ‘sadz iæ i uszla chetniaæ drze wa’ 
Sstp, szcz epaæ ‘rozr¹bywaæ, ³upaæ’ Sstp) ‘ten kto sa dzi³ lub rozr¹bywa³ drze wa’, 
|Szcze rzych 1393 (< szcze rzyæ ‘poka zywaæ zêby’ L) ‘ten kto szcze rzy³ zêby’, 
|Szczu ba 1395 (< szczu baæ SXVI), |Szy bek, Szyb ko (< szyb aæ siê ‘biæ, raziæ, ude -
rzaæ’ SW) ‘ten kto bi³’, |Œl¹ czek/Œlêcz ek, Œl¹czko/Œlêcz ko 1399 (< œlêczeæ ‘odda -
waæ siê nu¿¹ cemu zajê ciu’ SW), |Tar cha³a, Tar ka³a 1367 (< tarchaæ, tarkotaæ ‘ga -
daæ, przeb¹kiwaæ’ SEB), |Tr¹cek 1397 (< tr¹ciæ ‘do tkn¹æ kog oœ ‘ Sstp) ‘ten, kto 
tr¹ca³’, |Trzesz czek, Trzeszcz ko 1394, |Trzeszcz oñ 1393 (< trze szczeæ ‘wydawaæ 
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dŸwiêki cha rakt erystyczne dla pêk ania, ³aman ia siê’ Sstp) ‘ten kto wydawa³
dŸwiê ki cha rakt ery sty czne dla pêk ania‘, |Tyr³o 1387 (< tyr aæ ‘u¿ ywan iem nad -
w¹tliæ, nad werê ¿yæ’ L) ‘ten, kto nad were ¿y³ (coœ)’, |Uciech, Hu ciech 1398 (< 
ucie szyæ ‘s prawiæ ra doœæ’, ‘usun¹æ smu tek’ Sstp, por. uciec ha ‘mi³e prze¿ ycie, 
uczuc ie za dow ole nia, sz czê œci a’, ‘r ado œæ’ Sstp) ‘ten, kto cie szy³’, |Wisz -
cza³ ka//Wysz cza³ ka 1398 (< wysk aæ ‘g³oœno krzy czeæ’ SW, wysk ‘wo³anie, 
krzyk, wy cie, pi sk’ Sstp) ‘ten, kto krzy cza³’, |Wrzesz czak 1390, |Wrzesz czek, 
Wrzeszcz ko 1391 (< wrzeszcz eæ ‘wydawaæ g³os w³aœciwy owcy, kozie’ Sstp) ‘ten, 
kto wrzesz cza³’, |Wyd¿ga, Wy¿ga 1388 (< wy¿ec, wy¿egaæ ‘wypal iæ, zniszc zyæ 
ogniem’ Sstp) ‘ten, kto nisz czy³ ogniem’, |Zie ja (SSNO Sie ja/Zie ja) 1399 (< zia -
jaæ, zia raæ ‘ga piæ siê, wpa trywaæ siê upor czywi e’ Sstp) ‘ten kto gapi³ siê upor -
czywi e’. 

b) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io o zna czen iu ge net ycznym 
wy kon awców czynn oœci oparte na dwóch rdzeniach lub wy razach (z³o¿one): |Ka -
zir od 1395 (< ka ziæ ‘p suæ, ni szc zyæ, ni wec zyæ, odrzu caæ’ Sstp, rod, ród ‘ts’ Sstp) 
‘ten, kto niszczy³ (kala³) ród’, |Ka zir ola 1395 (< ka ziæ por. wy¿ej, rola ‘ziem ia’ 
Sstp) ‘ten, kto nisz czy³ rolê, ziem iê’, |Krêci³yko 1393 (< krêc iæ ‘obr acaæ, tocz yæ’ 
Sstp, ³yko ‘we wnêtrzna w³ókni sta warstwa kory drzew nej’ Sstp) ‘ten kto krêci³ 
(wi³) ³yko’, |Mo czyg roch 1398 (< mo czyæ ‘t rzymaæ w wo dzie’ Sstp, groch ‘ts’ 
Sstp) ‘ten kto mo czy³ gro ch’, |Mor zykoñ 1367, |Mo rzys kot 1383 (< mo rzyæ ‘uœ-
miercaæ, za bija æ’ Sstp, koñ ‘ts’ Sstp, skot ‘byd³o’ Sstp) ‘ten kto za bija³ ko nie lub 
zabi³ ko nia, byd³o’, |Od rzygoœæ 1369 (< od rzeæ ‘œci¹gn¹æ sk órê’, ‘p odrzeæ, znisz-
czyæ’ Sstp, goœæ ‘ts’ Sstp) ‘ten kto odar³ lub ograbi³ goœci a’, |Piêæb rzuch 1398 (< 
piêæ ‘ts’, brzuch ‘ts’ Sstp) ‘ten kto mia³ piêæ brzuchów, czy li du¿o jad³ (jad³ za piê-
ciu)’, |Pni ko¿a 1369 (< pni eæ ‘na pinaæ siê’ SXVI, ko¿a ‘skóra zwi erzêca’ Sstp) 
‘ten kto na pina³ sk órê zw ier zêcia/zwierz¹t’, |Pni noga 1400 (< pnaæ siê ‘ws pin aæ 
siê’ SXVI, noga ‘ts’ Sstp) ‘ten kto wspi na³ siê no gami’, |Po ziem ich od 1393 (< zie -
mia ‘œw iat ziemski, wszyst ko co znaj duje siê pod niebem’, ‘grunt, gleba’ Sstp, 
cho dziæ ‘ts’ Sstp) ‘ten, kto cho dzi³ po zie mi’, |Przez sak 1391 (< przez ‘bez’ Sstp, 
sak ‘rod zaj sie ci na ryby’ Sstp) ‘k toœ bez sie ci’, |Prz yœnikról 1382 (< œniæ siê ‘ts’ 
Sstp, król ‘ts’ Sstp) ‘ten, któ remu siê prz yœni³ kró l’, |Ssi baba 1388 (< ssaæ 
‘wyci¹gaæ z czegoœ p³yn ustami, zw³asz cza mle ko mat ki’ Sstp, baba ‘kob ieta, 
po³o¿na’ Sstp) ‘mo¿e me taf ory czne ‘ten kto ssa³ babê, jak dziecko mle ko mat ki’, 
|Stra cic hleb 1392 (< stra ciæ ‘zostaæ po zbawionym cz egoœ, zmarno waæ, zgu biæ’ 
Sstp, chleb ‘ts’ Sstp) ‘ten kto stra ci³, zmar nowa³ chle b’, |Œli wotrz¹s 1394 (< trz¹œæ 
‘potrz¹saæ’, ‘dr¿eæ (zw³asz cza z zim na)’ Sstp) ‘ten kto otrz¹sa œli wy’, |T³uczym ost 
1399, |T³yczym osty 1397 (< t³uc ‘biæ, ch³os taæ, uderz aæ raz po raz’, ‘ot³ukiwaæ, 
mia¿d ¿yæ’ Sstp, most ‘ts’ Sstp) ‘ten kto t³uk³ (?ot³ukiwa³) mo sty’, |Tr zebi œledŸ 
1398 (< trzebiæ ‘o czys zczaæ’ Sstp, œledŸ ‘gat unek ryby mor skiej’ Sstp) ‘ten kto 
trze bi³, tj. oczyszc za³ œledzie’ (*tu nale¿y te¿ na zwa po daw ana w SSNO jako nie -
jas na Rze biœ ledŸ), |Trz êsi wor, Str zês iwor 1379 (< trz¹œæ por. wy¿ ej, str zês aæ, 
strz¹ saæ ‘trzasn¹wszy rzuciæ’, ‘wzrus zyæ, potrz¹sn¹æ’ SW, wor, wór ‘ts’ Sstp) 
‘ten kto trz¹s³ wo rem(ami), cz³owiek biedny ?’. 
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Niek tóre na zwy z³o¿ one nie s¹ ca³kiem ja sne, np. |Pê kaæ³aŸ nia 1397 (< pêkaæ siê
‘r ozpadaæ siê’ Sstp, ³aŸ nia ‘pom ieszcz enie do k¹pa nia siê’, ‘k¹pie l’ Sstp). 
c) Me ton imi cznie u¿ yte na zwy pr zedmiotów i zja wisk zwi¹za nych z da nym 

cz³owiekiem. Na zywa³y one te go¿ cz³owieka, czyli pewn¹ „ca ³oœæ”, przez cha -
rakt erystyczny, zwi¹zany z nim szc zegó³, czyli „czê œæ”. Wyr ó¿niamy wœr ód nich: 

Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ró¿ny ch przed miot ów: Ampu³a 
1382 (< ampu³a ‘nac zynie na p³yn’ SXVI), Becz ka 1376 (< becz ka ‘ts’ Sstp), 
Ceg³a 1369 (< ceg³a ‘ts’ Sstp), D³oto1393 (< d³óto, d³uto ‘ts’, ‘top orek 
o w¹skim ostrzu’ Sstp), Gar nek 1398 (< gar nek ‘nac zynie do go tow ani a’ Sstp), 
Grot 1386 (< grot ‘ostrze strza³y’ SXVI), Karcz 1383 (< karcz ‘p niak po œc iêciu 
drze wa’ Sstp), Kij 1399 (< kij ‘las ka, pa³ka, ma czuga Sstp), Ki jek, Kijk 1386 
(< ki jek ‘dem. od kij’, ‘kawa³ek drew na’, ‘przedm iot w kszta³cie prêta’ SXVI), 
Ki jan 1397 (< ki jan ‘n arzêdzie drew niane lub ¿ela zne’ SXVI, kijañ, kijan ia 
‘klin do roz szc zepi ania drze wa’ Sstp), Ko³aczek, Ko ³acz ko 1398 (< ko³aczek 
‘okr¹g³y pla ster goj¹cy przyk³ad any na ranê’ Sstp), Ko³ek 1386 (< ko³ek ‘pal ik’ 
Sstp), Kon wa 1391 (< ko new ‘d u¿e naczyn ie do no szen ia p³yn ów’ Sstp), Ko peæ 
1386 (< ko peæ ‘osad z dy mu’ Sstp), |Ko ryt 1388, Ko rytko 1369 (< ko rytko 
‘dem. od ko ryt o’ SXVI, ko ryto ‘pod³u¿ne na czyn ie np. do kar mien ia œwi ñ’ 
Sstp), Ko rzek wa, Korz kwa 1398 (< korzkiew ‘czerp ak’ Sstp), Ko bia³ka 1381 
(< ko bia³ka ‘dem. od ko biela, ro dzaj ko sza’ SXVI, ko biel, ko biela ‘kob ia³ka, 
kosz z po kryw¹’ Sstp), M³ynek, M³ynko 1370 (< m³ynek ‘niew ielki m³yn’ 
Sstp), P³ach ta 1377 (< p³ach ta ‘du ¿a chu sta p³óci en na’, ‘rod zaj sieci ry back iej’ 
Sstp), Po ciask 1380 (< po ciask ‘pog rzeba cz’ Sstp), Przê œlica 1376 (< przê œlica 
`drewniany ko³ek, na który nak³ada siê przê dziwo` Sstp), Pud³o 1400 (< pud³o 
‘skrzyn ia z lek kiego ma ter ia³u s³u¿¹ca do prze chow ywa nia drob nych rze czy’, 
‘naczynie na miód’ Sstp), Rad³o 1377 (< rad³o ‘narzêdzie rolnic ze do oran ia’ 
Sstp), Ra dl ica 1381 (< ra dl ica ‘¿ el azna na sadka na ra dl e’ Sstp), Sid³o/Szyd³o 
1371 (< sid³o ‘p êt la do chwy tan ia zwierzyn y’ Sstp, szyd³o ‘gruba ig³a z trzon -
kiem do przek³uwan ia skór y’ Sstp), Sie kirka, Sie kierka 1396 (< sie kierka 
‘mniej sza sie kier a’ Sstp), Sien nik 1368 (< sien nik ‘wór wy pchany sianem’ SEB, 
sien ny ‘zwi¹ za ny z sia nem’ Sstp, por. sien nik ‘¿eñ ca sia na’ R), Uchacz 1397 
(< ucho ‘narz¹d s³uchu’, ‘u chwyt’ Sstp, uchacz ‘garn ek z uchem’ SW), Ul 1375 
(< ul ‘pom ieszcz enie dla roju pszc zó³’ Sstp), Wata 1398 (< wata ‘sieæ na ryby’ 
Sstp), ¯elazko 1398 (¿elaz ko ‘rzecz z ¿elaza zrobion a’ L), ¯ele Ÿnik 1397 (< ¿e -
leŸnik ‘¿e lazny gar nek’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw obiek tów fi zjog rafi cznych, bu -
dowli, bu dynk ów i in.: D¹bro wa 1392 (< d¹bro wa ‘las liœ ciasty lub zar oœla 
z prze wag¹ dêbó w’ Sstp), Grod 1398 (< grod, gród ‘zamek, twier dza, miej sce 
wa rown e’ Sstp), Karcz ma 1394 (< karczma ‘gospoda, dom za jezdn y’ Sstp), 
Osiek 1354 (< osiek ‘³¹ka na uro dzajnej glebie’, ‘przys ieka, zasiek’ Sstp), Plac 
1392 (< plac ‘miejsce pod zabudo wê’, ‘miejsce po jed ynku’ Sstp), Rzy ka 
1396/97 (< rze ka ‘ts’ Sstp), Wêg ielnica 1395 (< wêg ielnica ‘kop iec gra niczn y’ 
Sstp), Zar êba 1352 (< zar êba ‘miejs ce po wyciêt ych zaroœl ach’ Sstp); |Ka³ek, 
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Ka³ko 1385 (< ka³ ‘b³oto, mu³’ Sstp); |Zak¹tny 1398 (< wyr. za k¹tem, k¹t, por. 
zak¹tny ‘na ustron iu, uboczn y’ SW) ‘mieszk aj¹cy na uboc zu’, |Za rzeczny 1400 
(< wyr. za rzek¹, rze ka ‘ts’ Sstp, ‘znajdu j¹cy siê z tam tej strony rze ki’ SW). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw dni ty god nia, mi esi êcy, pór roku 
i in.: Pi¹tek, Pi¹tko 1399 (< pi¹tek ‘d zieñ ty god nia’ Sstp), Ma rzec 1381 (< ma -
rzec ‘naz wa mie si¹ca’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw czêœci gar der oby: Cho lewa 1385 
(< cho lewa ‘prym ity wne okryc ie no gi’ Sstp), Ka pica 1386 (< kapica ‘od zienie 
wierzch nie mnichów’ Sstp), Kap tur ek, Kap turko 1384 (< kap tur ek ‘nak rycie 
g³owy’ SXVI), Trep ka, Tryp ka 1400 (< trep ka ‘rod zaj obu wia’ SXVI). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw po traw, posi³ków: Boch nek 1384 
(< boch nek, bo chen ek ‘chleb’ Sstp), Chle bek 1400 (< chleb ‘ts’, ‘u trzymanie, 
wik t’ Sstp, chle bek ‘dem. od chleb’ SW), Jaj ko 1394 (< jaj ko ‘ts’ Sstp), 
Kie³basa 1397 (< kie³basa ‘ts’ Sstp), Ki siel 1362 (< ki siel ‘rod zaj gêstego ¿uru’ 
Sstp), Kwa szen ina 1367 (< kwa szen ina ‘gal are ta z miêsa albo owoc ów’ Sstp), 
Miêso 1376 (< miêso ‘ts‘ Sstp), Piwo 1400 (< piwo ‘ts’ Sstp), Po lewka 1387 
(< po lewka ‘zupa jarzyn owa lub owoc owa’ Sstp); Wie czer za 1396 ( < wiecze -
rza ‘posi³ek wie czorny’ Sstp). 
Przezwis ka-przy domki utworzone od nazw mi nera³ów i me tali: Gra nat 1397 
(< gra nat ‘ka mieñ pó³szla chetn y’, ‘rod zaj bro ni’ SXVI), Z³oto 1397 (< z³oto 
‘met al szla chetn y’ Sstp), ¯elazo 1400 (< ¿elazo ‘rod zaj me talu i wy roby z nie -
go’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw zja wisk ¿yc ia spo³ecz nego: P³aca 
1394 (< p³aca ‘op³ata s¹dowa, kara pieniê ¿na, da nin a’ Sstp), Roz dzia³ (< roz -
dzia³ ‘pod zia³’, ‘niezgoda, sk³óceni e’ Sstp). 

d) Prze zwis ka i przy domki o zna czen iu ge net ycznym no sic iela sta nu lub pro cesu. 
Two rzone by³y od wyr azów okr eœlaj¹cych doœ wiad czony przez cz³owieka pro ces 
lub stan, g³ówn ie form gra mat yczny ch cza sow ników. W funk cji prze zwisk i przy -
domków wyst êpowa³y czêsto imies³owy bier ne zako ñczone na -n, -t lub for my
utwor zone od czaso wnik ów w p³asz czyŸnie an trop oni mic znej (cha rakt ery zuj¹ce 
bezpo œrednio): Ko chan 1385 (< ko chan ‘koc hane k’ SXVI, por. part. pre at. pass. 
ko chan od czas. ko chaæ ‘z najdowaæ w kimœ (cz ymœ) pr zyjemnoœæ, mieæ upodo -
banie’ Sstp) ‘cz³o wiek (u)ko chan y’, Mi³owan 1395 (< part. praet. pass. mi³owan 
od czas. mi³owaæ ‘ko chaæ, lub iæ, wy soko ceniæ’, ‘mieæ w czymœ upodob ani e’ 
Sstp) ‘cz³owiek (u)mi³owan y’, Na lez iony 1394 (< part. preat. pass. naleziony od
czas. na leŸæ ‘o dsz ukaæ’, ‘przy³apaæ w sytua cji’ Sstp) ‘cz³owiek od szuk any’, 
|Odra niec 1379 (< part. praet. pass. od rany od czas. od raæ ‘obe drzeæ, ob na¿ yæ’, 
‘o kra œæ, z³up iæ’ Sstp, od rany ‘obd arty, ob szarp any’ SW) ‘cz³owiek okrad ziony, 
obna ¿ony’, Po znan 1397 (< part. praet. pass. po znan od czas. po znaæ ‘ts’ Sstp) 
‘cz³owiek po znan y’, Rad wan, Re dw an 1398 (< part. praet. pass. ra dow an od czas. 
ra dow aæ siê ‘ts’ Sstp) ‘cz³owiek urad owa ny’, Szy ban 1396 (< part. praet. pass. 
szyban od czas. szybaæ ‘biæ, raz iæ, ude rzyæ’ SW) ‘cz³owiek bi ty’, Zat³uczon 1385 
(< part. pra et. pass. zat³uczon od czas. zat³uc ‘t³uczkiem zabiæ’ SW) ‘zabity/zbi ty 
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t³ucz kiem’, ̄ dan (SSNO Zdan/¯dan) 1388 (< part. praet. pass. ¿dan od czas. ¿daæ 
‘oc zekiwaæ’ Sstp) ‘cz³owiek oczek iwa ny’. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

AMPU£A: Pre sent(e) Pasco ne dicto Am pula, ve nat ore San dom iri ens(i) 1382 Kkk 316. BA CZA: (Te stis) 
Bo guslaus Ba cza 1399 Lek II 1262. BA CZEK: Pre sent(e) Ja cobo qu ond am Bacz kon is, civ(e) Cra couiens(i) 
1361 KM³p 261. BACZ KA: Bac ka, fa mul us do mini pro cur ato ris 1381 RmK II s. 49. BAR KA£A: Cum … 
La scone Bar kala 1385 Krak 3910. BECZ KA: Al bert us dic tus Becz ka, mi nis teri alis 1376 Krak 57. BOCH -
NEK: Jo hann es dic tus Boch nek, pro cur ator de Xan nicz (!) 1384 Krak 2517. BRZO ZA: Brzo za (te stis Io -
hann is kmeth onis) 1391 Lek I 977. BRZYK: Te stes … Pe trass ius de Po trow icze Brick 1398 Lek II 676. 
BUK: Re cog nici onem mi nis teri alis Bar si et Buk 1396 £êcz I 3837. B¯D¯¥CY: Pre sent(e) va lid(o) ac no -
bil(i) mi lit(e), do min(o) … Ni col ao dicto Bsda czi 1393 AGZ II 56. CEG£A: Con sul(-) Ko nin ens(is) … Ia -
sco dic tus Cze gla 1369 KW 1608. CHLE BEK: Ja cobi Chle becz (!), kmeth onis de Bel sko 1400 Krak 
CCCX. CHO LEWA: Woy czech Cho lewa 1385 Chm. s. 160. CHWAST, FAST: Ja sco Chwast 1388 Krak 
LXXXVII. D¥B: Mi czec Damb 1397 Kacz 723. D¥BA£A: Czso Do men ik na Do bala (! pro Dzbala)
kmeth onem vcas al pro vul nere fi lij, hoc iu dic ium no strum at tes tatur 1396 £êcz I 3854. D¥BEK, DÊ BEK: 
Test(is) … Pe trco Dom bec 1390 £êcz I 1660. D¥BRO WA: Ni col ai Dam browe 1392 RmK II s. 237. 
D£OTO: Dlothoni, cu bic ula rio do mini re gis 1393 RJJ s. 161. GAR NEK: Cum Cho cim ir Gar nek de Po -
layo uicz 1398 Krak CCLV. GORCZYCA: Adam Gor czic ze 1396 Kacz 655. GRA NAT: Gra nat, he res de 
Sch<n>athoua 1397 £êcz I 4152. GROD: Con tra ho nest(um) vir(um) … Ni col aum Grod … ma gis tr(um) 
Cra coviens(em) 1398 Chm. s. 451. GROT: Te stes Groth de Po ths tole … Jaco wemi y swa thc zimi, eze czso 
Pau el glowø za bil, tø po lic zil na Grotha 1386 Hb 20 s. 61. JAJ KO, JEJ KO: Pre sent(e) … Pe scone dicto 
Yayco 1394 Cd Sil II 52 s. 161. JA RZYNA, JE RZYNA: Jar zina de Za gor ic 1384 Krak 2732. JEB KA: Per 
Adam Yebk am 1354 RmK I 1666. JEBO£CZEK: Date (!) sunt pro novo ad voc ato Je bol czko ni sco ti XV 
1370 Chm. s. 23. KA£EK, KA£KO: Pre sent(e) … Ni col ao dicto Ka lek 1385 KM³p 942. KA PICA: Ex par -
te Gre gor ii sar tor is Ca pic za 1386 RmK II s. 66. KAP TUR EK, KAP TURKO: Cap turko lu sor 1384 RmK II 
s. 58. KARCZ: Pre sent(e) … Jo hanne Karcz de Me dzina 1383 KlJ 17. KARCZ MA: Garcz ma (!) civis in 
Pysd ri 1394 Lek II 332. KA ZIR OD: Han con em Ka zir od 1395 Lek II 418a. KA ZIR OLA: Jo hann es Caszi -
rola 1395 Lek I 1967. K¥KOL, K¥KUL: Con tra Kzkol de Oszeczno 1393 Lek II 1562. KIE£BASA: 
Test(is) … Sy mon Kel bassa, civis in Kczi na 1397 Lek II 1060. KIJ: Han nus Ky ter min um … astit it su per 
Ma thiam Pawlo<w>sky 1399 Lek II 2383. KI JAN, KI JEN: Cum Ky ano de Ja nouicz 1397 Krak CCXXXV. 
KI JEK, KIJK: Kyko, here(s) de Grab no 1386 KoW I s. 129. KI SIEL, KI SIL: Sta nisl aus Ki ss el 1362 RmK II 
s. 5. KIWA£A: Pre sent(e) … no bil(i) vir(o) … Sta nisl ao Ky vala, iu dice Cuyaviensi 1358 KW 1370. KI -
WIN: Io hann es Ky win 1398 Biecz 86. KIWO: Jencz, fi lius Kywo 1376 Chm. s. 69. KO CHAN: Pre sent(e) 
… Pe tro dicto Co chan … vil lano de Prze czslaw icze … iu rat(o) cu rie Me chouiens is 1385 KM³p 941. KO -
ISZ: Coysz de W. 1398 KoW II s. 230. KO JAN: Pau lus dic tus Coian, kmetho de Opor owo 1393 £êcz II 
155. KO£ACZEK, KO£ACZ KO: Sta nisl ao (dat.) Ko lac zek de Knyschina 1398 Krak 6794. KO£EK: Nos 
Io hann es … epis copus Cra coviens is … vil lam … dictam … Czi rzvoni Po tok … in qua vil la Io hann em dic -
tum Co lek, scul tet um du xer amus in stit uen dum 1386 Kkk 336. KON WA: Mar tin us Kon wa 1391 RmK II s. 
74. KO PACZ: Su per Nicz kon em Ko pacz 1388 Lek I 388. KO PAC ZEK, KO PACZKO: Do mina de Dmos -
sino, re licta sub cam era rii olim Ma zovie Ko paczc onis 1388 £êcz I 880. KO PEÆ: Fi lio (dat.) ip sius Han nus 
dicto Co pecz 1386 Chm. s. 180. KO PYTO: Al bert us Co pyto 1387 Lek I 264. KO RYT: Sy mon Ko rit 1388 
Tor 242. KO RYTKO: A … Bo guslao dicto Ko ritko 1369 CdP III 155. KO RZEK WA, KORZ KWA: Co -
rzek wa de Mnykow 1398 Krak 6510. KOR ZEÑ: Cusz Ko rzen 1393 Chm. s. 294. KO STYRA: Cha -
lissl<aw> Co styra 1399/1400 Boch s. 152. KRÊ CI£YKO: Ni col aum Cran czil ico 1393 £êcz I 2908. KU -
SIO£: Mi chael Kus sol, kmetho de Da louicz 1381 Krak 812. KU STRA: Pre sent(e) … do min(o) Ie scone 
Cu stra … Rus sie mi lit(e) 1376 AGZ V 11. KWA SZEN INA: Do mino Ma thie Qu ass zeni na, doc tori decre-
to rum 1367 £k 192. KWIA TEK: Fa mul(o) … do mini Ar naldi … Qwat ek 1371–1374 MVat II 278 s. 469. 
LA TA£A: Pre sent(e) … An dr ea dicto La thala de Micu low icze 1369 KM³p 820. MA RZEC: Test(is) … 
Prze czlaus Ma rzecz de Wan chad low 1381 Krak 863. MIÊ SO: Con tra Ni col aum dic tum Maso de Bo les cic 
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1376 Krak 140. MI GACZ: Do min us Mar tin us My gacz 1398 Lek II 686. MI£OST KA: Ni col aus dic tus Mi -
lostka 1400 £êcz I 4979. MI£OWAN, MI£WAN: Clim ko My low an te net ur solve re duas mar cas gros sor um 
ia cobo thau ber ich 1395 Biecz 415 M£YNEK, M£YNKO: Nos, Do brog ost ius … he res de Myless yna Gor -
ka, Ia cuss io dicto Mly nek, no stro ge nero no strum al lod ium … ob lig avimus 1370 KW 1640. MOCZY -
GROCH: In domo Ni col ai mu rat oris Mo czigroch 1398 Lek II 2173. MO RZYKOÑ: Pau lus Mo rz ikon 1367 
£k 145. MO RZYS KOT: Neko Mo rzys koth, con sul(-) … civi tat is Ra dzym ensis 1383 KkM 106. NABIE -
LEJ: Mic ko de Potr kouicz cum Ni col. Na bel ey (de Potr kouicz) 1387 Krak LI. NADA RZA, NA DER ZA: 
Sta szek Nada rza … aqu isivit 50 mar cas pusczi ni pro Ada me su per Jan kone Nadar sza 1395 Lek I 2062. 
NA KAPA£O: cum … kmeth on(e) de Czrzazol (!) … Sta sco dic tus Na kap alo 1382 Krak 1799. NALEZIO-
NY: Na lez oni, recto ri (dat.) equ orum … in Wis lic ia 1394 RJJ s. 251. NA P£OCH: Cau sa An dree Na ploch, 
civis de Buk … An dr eas dic tus Na ploch 1400 RWl kp I 434. NA RAJKO: Na rayko … kmetho(-) de Ko -
sczel ecz 1382 Krak 1437. NA WARA: Yeszc onis Na wara 1375 £k 1099. NÊD•CA: Jo hann es Nadz cza et 
kmeth ones de Pirzk no ha bet ter min um cum Szi mano de Co szut hi 1392 Lek II 173. NIE CZUJA: Necu ja ruit 
cum fi lio ter nestane 1394 £êcz II 4979. NIE DZIA£EK, NIE DZIA£KO, NIEDZIA£K, JE DZIA£EK: Ne -
dzal ek de Wo czec how 1381 Krak 919. NIE DZIA£KA: Cum … Ne dzalka 1386 Krak 3927. NIE GIBA£A: 
Ni col aus Ne ghib ala 1394 £êcz I 3203. NIE LEPA: Ni col aus Ne lepa, he res de Rad wan ouicze 1398 Krak 
7022. NIE£APIEC: Pau lo (dat.) dicto Ne lap ecz … dicto Ne lap ecz 1398 Lek I 2723b. NIE ORZ: In ter Pe -
trum Neo rz et Jo hann em au rif abr um 1367 £k 164. NIE PWA: Test(is) … Bo guslaus de Jan couice Ne pwa 
1387 £êcz I 502. NIEŒPIECH: Fi stult ori bus do mini re gis Au loni et Ne spec honi 1393 RJJ s. 169. NIEUS -
TÊP: New stap de slu pow 1383 Krak 1950. OBA LAN IEC: Do rot ea, fi lia Pe schcon is Oba lan ecz de Zarno -
uecz 1398 Krak 7352. OCHA£: An dr eas Ochal de Pru scouicze 1391 £êcz I 2120. OÆM IK: Te stif ica nt(e) 
… Oczmi kone, de Oslo nino scul tet(o) 1379 KW 1762. OD RAN IEC: Al bert us Od ran ecz, kmeto de Wolic za 
1398 Hel II 69. OD RZYGOŒÆ: Macz cone Od rzig ost 1369 £k 431. OSIEK: Pro te stam ento Ni col ao Ossek 
… de cre new icz 1354 Cd Sil III s. 82. PACU£A (SSNO Paku³a//Pacu³a): Al bert us de Gr zib owo astit it ter -
min os erga Jo hann em Pa cula 1398 £êcz I 5587. PA£ATEK: Ma thias Pa lat ek 1393 Ziel II s. 133. PA -
RASZ: Con tra Pa ras zonem 1394 £êcz II 4824. PÊ KAÆ£A•NIA: Bal nea tor(-) … Gre gor Pan kaczlaszna 
1397 RmK II s. 163. PI¥TEK, PI¥TKO: Cum Mar gar etha, re licta Ja schon is Pan tek de Woys laui cz 1399 
Krak CCXCIII. PIÊÆ BRZU CH: Ni col aus Po/ cz brzuch 1398 RWl kp II 55. PIWO: Pywo, civ(is) de Zar -
nowecz 1400 PNZK 931. PI WON IA: Py wona (de Po dola) kmetho(-) 1397 Sand 138. PLAC: Ve ner abi lis 
Ma thie Platz, de mort ui pre bend arii sanc ti Lau renc ii 1392 Hu s. 174. PL¥SKA: Pla ska de Vir bic za 1382 
Krak 1851. P£ACA: Cir ca do min um Mar tin um Pla cza 1394 £k 1952. P£ACH TA: Pre sent(e) provid(o) 
vir(o) … Stach kone (!) Plach ta 1377 KlJ 8. PNI KO¯A: Cir ca Pau lum Pni koza 1369 £k 433; odap, s. PNI -
NOGA: Se nior(-) su tor um Po lon orum … Ja cus ch Pny noga 1400 PtCr 130. PO CIASK: Uxor Po czask 
Micz kon is 1380 Chm s. 133. PO LEWKA: Adam Po lewka de Cra covia 1387 Chm. s. 190. PO£AJ: Po lay 
(de Wan grz ino uicze) 1396 In scr 1341. PO RAJ, PO REJ: Ni col aus Po ray de Los sos covicze 1354–1355 
MVat II 271 s. 377. PO SZEPTA: Gra nath Po szepthe … Po szeptha 1398 £êcz I 4347. PO ZIEM ICH OD: In 
Ra dzan owo Ste phani dic ti Po zem ich ot 1393 Kuj s. 270. PO ZNAN: Po szn an cum Ka theri na, uxore sua de 
La gewn iki 1397 Krak 6112 PRZED NIK: Sta nisl ao (dat.) cum fra tre, fi liis qu ond am Pred nyk onis 1383 
PdLw I 120. PRZE KULA (SSNO Prze ku³a): Msczi gnew dic tus Prze cula de San dzino 1399 RWl kp I 401. 
PRZE ZS AK: Erga Jo hann em Prez sak de Co subi 1391 £êcz II 3916. PRZÊŒLICA: Ex par te Macz kon is se -
rvi Woyt kon is Przansli cza 1376 RmK II s. 43. PRZYŒNIKR ÓL: Per … sca bin(um) …Ni col aum Pri snic rol 
1382 KmK 388. PUD£O: Con tra Ni col aum dic tum Pu dlo de Wi thow 1400 Krak 10366. RA DL ICA, RE -
DLICA: Per ma nus ve ner abi lis viri Io hann is Ra dl icye, can cell arij su premi re gni … Po lon ie 1381 Kkk 313. 
RAD£O, RED£O: Pra esent(e) Je scone Ra dlo, ca pit aneo Rus sie 1377 AGZ III 23. RAD WAN, RE DW AN: 
Mar tin us Rad wan de Cra covia 1398 Krak 7977. RO SOC HA: Con tra Ni col aum Ros soc am (!) 1400 P³oñ 27. 
ROZ DZIA£ (SSNO Roz dzia³//Ro¿ d¿a³): Ad vers us Ja scon em Rosdzal 1386 Hb 16 s. 61. RU SZEK, RUSZ -
KO (SSNO Ru sek//Ru szek, Ru sko//Rusz ko): Pro Mil kone Ru skon is … de Wicz kouicze 1392 £êcz II 4163. 
RY CZEK, RYCZ KO: Prze czslaus Ri czek … uxor dic ti Ricz kon is 1399 Lek II 1219. RYKA£A: Jan Ri -
kala, sar tor 1388 Chm s. 209. RZY GA£A: Te stes Sta scon is, he red is de Ka lin ice dic ti Ri giale, con tra Nico-
laum 1397 Hb 1 s. 115. RZY KA: Per Ja cus ium dic tum Rzyk ka, ca pit aneo Lu blen ensi 1396/1397 Boch s. 
143. SID£O//SZYD£O: Zy dlo est pro script us 1371 Chm s. 26. SIE JA//ZIE JA: Pro omni bus bo nis here -
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ditariis Pe tri Zeya 1399 Krak 8754. SIE JEK, SIEJ KO: Sey koni VIII gros sos 1391 II s. 235. SIE KIRKA, 
SIE KIERKA: Te stes … Ni col aus Sze ki rka, Sedslaf Sze ki rka, Mi roslaus Sze ki rka 1396 RWl kp I 196. SIEN -
NIK: Anna, fi lia olim Ni col ai pavi ment ato ris Mar tino Ssenn ik, tu tore electo 1368 £k 308. SK£ADZIEJ: 
Pa biani Skla dzey de Da myanice 1399 Krak 9444. SKUBIE JEK, SKU BIEJKO: Te stis Ja cuss ij Scu beyco 
1389 £êcz I 1176. S£ODOW NIK: Ja schconi Slo down ik 1399 Krak 8863. SMI£, SMI£O, SMIE£: Smil de 
Gor ka 1379 Krak 531. SMI£EK, SMI£KO: Pro par te Smilk onis de Du nos … idem Smil 1385 Krak 3304. 
SMI£SZ: Ve niens Ja nuss ius Smils zonis 1400 £êcz II 604. SOR BA: Con tra qmet onem do mini Szor ba de 
Opor owo … Czo Szor be cro wi vcragz oni (!), tich Wa fzr ine cz vszitka ne ma 1395 Lek II 1760. SSI BABA: 
Clim co du cit ste phan um ro tif icem con tra … Ni col aum Ssi baba 1388 £êcz I 937. STRACI CHLEB: Ja cub 
Stra czic hleb do mum suam … Jo hanni Hes se … re sig navit 1392 £k 1573. STRU GA£A: Kmetho Stru gala 
de Ka szevo 1395 £êcz II 281. SU CHASZ: Sw chas de Sborc zicz 1384 Krak 2250 SU CHORZ: Ich Geo rge 
Zu chorz von Thar now, can cel er des ir lucht en fur sten her czog en La disl as, her ren zu Opul 1391 VPr IV 95 s. 
133. SU CHY: Per … Micz kon em dic tum Su chi 1387 PdLw I 492. SU SZEK, SUSZ KO: Pre sent(e) … Sus -
kone, vi cea dvoca to de Czan stoc how 1388 KlJ 29. SZCZE PAK: Sce pak de Vola Lubsca 1385 Krak 3893. 
SZCZE RZYCH: Pe trus Schzer zich 1393 Lek II 1558. SZCZUBA: Mar czin Sczu ba 1395 Kacz 443. SZY -
BAN: Erga Mar gar etham, con thor alem Szy ban Tha dra 1396 RWl kp I 308. SZY BEK, SZYB KO: Pre -
sent(e) … Schib chino de Czeczczow … mi lit(e) 1356 Cd Sil IV 16 s. 13. ŒL¥CZEK//ŒLÊ CZEK,
ŒL¥CZKO//ŒLÊ CZKO: Lau renc ius Slancz ko de Cir zini 1399 Krak CCCVI. ŒLI WOTRZ¥S: Jo hanne 
Slouo trzans 1394 £k 1872. TAR CHA£A, TARKA£A: Steffa no (dat.) Tar chala dicto 1367 £k 147. 
T£UCZYM OST: Erga Ma thiam dic tum Tlu czim ost 1399 Lek II 790. T£UCZY MOSTY: Ma thias de Cli -
chovo alias dic tus Tlu czim osti 1397 Lek II 595. TR¥CEK: Trzcek pro vul nere cru ent ata in teg ra … sa tis fa -
cere debe(t) 1397 £êcz I 4125. TREP KA: Sta nisl aus Trep ka … protho cons ul 1400 £w 587. TRZ CIEL: 
Acqui siv(it) ius civie (Ca sim iri ense) … Pe trus Trsel 1378 Chm s. 94. TRZE BIŒLED•: Ni col aus Trzeby -
slecz, de Boch na zup par ius 1398 Krak 7594. TRZESZ CZEK, TRZESZCZ KO: Te stes Jasz con is Trzesz czec 
con tra Sta nisl aum Ro stows ki 1394 £êcz I 3123. TR ZESZC ZOÑ: Test(em) … Trzesz czon 1393 £êcz II 96. 
TRZÊSI WOR, STRZÊS IWOR: Han coni Trzen ziw or in Dobs chicz 1379 Chm s. 115. TYR£O: Tirlo de 
Dro zeyo uicz 1387 Krak 4272. UCHACZ: Con tra Ni coll. Uchacz 1397 Krak CCXXXIII. UCIECH, HU -
CIECH: Sta nisl aum, Uczec honis uxor (!) de Staw 1398 Lek II 736. UL: Ex par te … Vlo cor rig iato ris 1375 
RmK II s. 40. WATA: Ma thie, he redi de Neyd no dic ti Wa tha 1398 Ua 17. WÊ GIELNICA: Po trass ius Szuc 
ha bet te stes pro duc ere fe ria se cunda proxi ma et a qua Wa gheln icza vo lue rit, ab ista iu rab unt 1395 £êcz I 
3626. WIE CZER ZA: Fa mos um De met rium dic tum We czer za de Le snouicze … pre tact us De met rius We -
czer za 1396 AGZ II 23. WIRZ BA, WIERZ BA: Test(es) … Ma thias Vir szba 1390 RWl kp I 78. WISZ-
CZA£KA//WY SZC ZA£KA: Sic, ut Go luch nul lam pe cun iam ha bet Wisz czalce sic dic ti 1398 £êcz II 
5760. WRZESZ CZAK: Micz ko Wrze schczag 1391 RmK II s. 74. WRZESZ CZEK, WRZESZCZ KO: Pro 
edif ici is li gneis Wrze schczek … XI gros sos 1391 Chm s. 256. WYD¯GA, WY¯GA: Vi dzga de Vidz czicz 
1388 Krak 5007. ZA K¥TNY: Pro Ni col ao Za cant hny (de Ma czeyc zouice) 1398 Krak 7486. ZA RÊBA, 
ZA RUBA: Za ramba, Len dens is (ca stell anus) 1352 KW 1313. ZA RZECZNY: Stanis laus Za zreczny (!) 
1400 RmK II s. 208. ZAT£UCZON: Ni col aus dic tus Za tluc zon 1385 Krak 5347. ZDAN//¯DAN: Con tra 
Zdan de Gos sic 1388 Krak 4607. Z£OTO: Test(is) … Ma thias Slo to in Kczi na 1397 Lek II 1060. 
¯ELAZKO, ¯ELEZ KO: Con tra Ste phan um Ze las co de Lo wyna 1398 Krak 7294. ¯ELAZO, ¯ELEZO: 
Con sul es ciu itat is Ka liss iensis, vi del icet Ni col aus Clos, burgma gis ter Ze las zo dic tus 1400 Hel II 656. 
¯ELE•NIK: Pre sent(e) … Ni col ao Ze les nic 1397 £êcz I 4081. 

4. Miej sce cz³owieka w spo³eczeñ stwie 

Miej sce cz³owieka w spo³eczeñ stwie wyra¿ ane by³o przez: 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na wy kon ywa ny za wód, zaj mow any urz¹d 

lub sta now isko (cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): Bier ca 1381 (< bier ca ‘pob orca’ 
Sstp), Bi skup 1371 (< bi skup ‘ts’ Sstp), Bur grab ia 1382 (< bur grab ia ‘sê dzia 
w s¹dzie pra wa nie mieck iego, zas têpca kasz tel ana’ Sstp), Chor¹¿e, Chor¹¿y 1369 
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(< chor¹¿e ‘nios¹cy sztan dar‘ Sstp), Dok tor 1354 (< dok tor ‘uczo ny, szcze gólnie 
znaw ca Bi blii’ Sstp), Drwal 1398 (< drwal ‘ts’ Sstp), Dy jak 1378 (< dy jak ‘pis arz 
kan cel ary jny na Ru si’ Sstp), Dzie kan 1398 (< dzie kan ‘tytu³ w hie rarchii koœ ciel -
nej’ Sstp), G¹dek/Gêd ek 1385 (< g¹dek, gêd ek ‘graj¹cy na in strumencie’ SXVI), 
Gra bia 1388 (< grabia, hra bia ‘tytu³ feu daln y’ Sstp), Kap³an 1366 (< kap³an 
‘ksi¹dz’ Sstp), Karcz marz 1361 (< karcz marz ‘ts‘ Sstp), Kar dyna³ 1393 (< kar -
dyna³ ‘w koœ cie le naj wy¿ szy do stojn ik po pa pie¿u’ Sstp), Ko cieln ik 1395 (< ko -
cieln ik ‘r zemie œlnik wy rab iaj¹cy kot³y’ Sstp), Ko³odziej 1387 (< ko³odziej 
‘rzemieœlnik wyrab iaj¹cy ko³a’ Sstp), Ko morn ik 1371 (< ko morn ik ‘u rzêd nik wy -
kon uj¹cy po mocn icze czyn noœci s¹do we’ Sstp), Ko wal 1388 (< ko wal ‘ts’ Sstp), 
Kra marz 1376 (< kramarz ‘kup iec, han dlar z’ Sstp), Kra wiec 1398 (< krawiec ‘ts’ 
Sstp), Ku charz 1393 (< ku charz ‘ts’ Sstp), Ku glarz 1392 (< ku glarz ‘w êdrowny 
ak tor, wr ó¿bita’ Sstp), Le gat 1396 (< legat ‘wys³an nik, pose³’ Sstp), Le karz 1399 
(< le karz ‘ts’ Sstp), £az êka 1393 (< ³az êka ‘ch³op pro wadz¹cy wêd rowne gospo -
darstwo na ³azac h’, ‘szpieg, wywiad owca’ Sstp), Mnich 1390 (< mnich ‘ts’ Sstp), 
Or gan ista 1375 (< or gan ista ‘graj¹cy w koœciele na or gan ach lub wy kon uj¹cy or -
gan y’ Sstp), Owczarz 1398 (< owczarz ‘pas terz owiec’ Sstp), Papie¿ 1394 (< 
papie¿ ‘ts’ Sstp), RadŸca 1390 (< radŸca, rad ca ‘ten, kto udziela rad, do radc a’ 
Sstp), Ra zor 1369 (< razor ‘postrzyga cz’ S£Œ), Rej 1377 (< rej ‘przywódca, prze -
wodn ik’ SXVI), Rêba cz 1389 (< rêba cz ‘drwal’ Sstp), Rud nik 1370 (< rud nik ‘ten, 
kto wy dob ywa rudê i wy tap ia ¿e laz o’ Sstp), Ry nierz 1398 (< ry nierz ‘pacho³ek ry -
cer za, gier mek’ Sstp), Rz¹dŸca 1400 (< rz¹dca ‘zarz¹dzaj¹cy maj¹tkie m’, ‘przed -
stawiciel w³adzy, urzêdni k’ Sstp), Sêdzia 1386 (< sêdzia ‘ts’ Sstp), Skarb nik 1386 
(< skarb nik ‘urzê dnik za rz¹dzaj¹cy skarb cem pa nuj¹ce go’ Sstp), S³odow nik 1399 
(< s³odow nik ‘ten, kto przy got owu je s³ód’ Sstp), Smyk 1386 (< smyk ‘graj ek’ 
SXVI), Stu dzienn ik 1392 (< stu dzienn ik ‘cz³owiek kopi¹cy stud nie’ Sstp), Szo³ tys 
1374 (< szo³tys, so³tys ‘ts’ Sstp), Sztel mach 1390 (< stel mach ‘rzemieœlnik wyra -
biaj¹cy drew niane czêœ ci wo zu’ Sstp), Szwiec, Szewc 1387 (< szwiec, szewc ‘ts’ 
Sstp), Tra garz 1394 (< tra garz ‘ten, kto siê trud ni no szen iem ci ê¿ar ów’ Sstp), 
W³odarz, W³ad arz 1398 (< w³odarz ‘osoba zarz¹dzaj¹ca maj¹tkie m’ Sstp), W³ody-
ka, W³ady ka 1393 (< w³o dyka ‘cz³onek sta nu poœ redniego miê dzy sta nem 
ch³opskim i szla check im’ Sstp, w³ady ka ‘tytu³ ho nor owy bi sku pów w s³ow iañ -
skim ko œci ele pra wos³aw nym’ Sstp), Wo jew oda 1384 (< wo jewoda ‘u rzêdnik 
nadworny, dowódca woj sk’, ‘wys oki urzêdnik ziemski’ Sstp), Wojt 1382 (< wojt 
‘urz êdnik zarz¹dzaj¹cy mia stem z ra mien ia pa na’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na re lac je ro dzinne (cha rakt ery zuj¹ce bez -
poœr edn io): Bli Ÿniec 1390 (< bliŸniec ‘bl iŸni ak’ Sstp), Dzie ci¹tko 1396 (< dzie -
ci¹tko ‘ma³oletni, syn lub córka wzglêdem rodzi ców’ Sstp), Dziec iê 1399 (< 
dziec iê ‘ma³oletni, po toms two wz glêd em rodzi ców’ Sstp), Dziec ko 1393 (< dziec-
ko ‘ma³oletn i’ Sstp), Ro dzic 1383 (< ro dzic ‘krewn y’ Sstp), Sie strzen iec 1393 (< 
sio strzen iec ‘syn sio stry’, ‘brat cio teczny, stry jeczn y’ Sstp), Sta rek 1398 (< sta rek 
‘dzia dek’ SXVI), Stry czek 1398 (< stry czek ‘brat oj ca’ Sstp), Stryj 1393 (< stryj 
‘brat oj ca’ Sstp), Stry jec 1386 (< stryjec ‘brat oj ca’, ‘cz³owiek nale¿¹cy do tego sa -
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mego rodu, krew ny ze stro ny oj ca’ Sstp), Stry jek 1391 (< stry jek ‘brat oj ca’, 
‘cz³owiek nale¿¹cy do tego sa mego rodu, krew ny ze stro ny oj ca’ Sstp), Swak 1388 
(< swak ‘m¹¿ sio stry, krew ny, po win owa ty’ Sstp), Swat 1379 (< swat ‘p oœr edn ik 
przy za wier aniu ma³¿e ñstw a’, ‘z iêæ’ Sstp), |Sy niec 1386 (< syn ‘ts’ Sstp), Syno -
wiec 1398 (< sy now iec ‘syn bra ta, wnuk, po tomek, bliski krew ny’ Sstp), Wu jec, 
Ujec 1399 (< wu jec, ujec ‘brat mat ki, wuj’ Sstp), Ze³wa, ̄ e³wa 1400 (< ze³w, z³ew 
‘syn owa, szwa gierka’ Sstp, zo³wa, zo³wica ‘sios tra mê¿a’ SEB). 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na kond ycjê maj¹tkowo-spo³eczn¹ (charakte -
ryzuj¹ce bez poœr edn io): Bie gan 1386 (< biegan, biegun ‘tu ³acz, obi e¿yœwiat, bez -
domn y’ SXVI), |Bo gatka 1386 (< bo gaty ‘ts’ Sstp), Chu dy 1390, |Chudz 1383, 
|Chu dza 1389 (< chu dy ‘szczup³y, su chy, ubog i’ Sstp), Gbur 1387 (< gbur ‘wieœ -
niak, ch³op’ SXVI), Gola 1395, |Go lik 1400, |Go³uch 1391, Go³y, Go³ 1396 (< 
go³y ‘nic zym nie obro œniêty’ Sstp, ‘poz bawiony na tur alnego okryc ia, nagi, sam, 
zwyk³y, pro sty’ SXVI, por. gola ‘miejsce go³e, kraj bezleœny, równin a’ Sstp), 
Kmio tek 1388 (< kmio tek ‘dem. od kmie æ’, ‘ch³op, wieœ niak’ SXVI), Li chy, Lich 
1392 (< li chy ‘nies prawi edli wy, nie god ziwy, z³y’, ‘nê dzny, mar ny, ubog i’ Sstp), 
Ma³y, Ma³ 1398 (< ma³y, ma³ ‘nie du¿y co do rozm iarów, nie wiele znacz¹cy, 
przeciêtny’ Sstp), Ma lec, Malc 1371 (< ma lec ‘ma³y cz³eczek’ L), ? Ma³ocha 1382 
(< ma³ocha ‘cz³owiek nie wielk i’ SW), Na lez ionek 1395 (< nalezionek ‘podrzutek’ 
SXVI), No wak 1356 (< no wak ‘nowy cz³owiek w da nym œrodowisku’ Sstp), Pan 
1393, |Pa noc ha 1399 (< pan ‘kaszt ela n’, ‘d os tojni k’, ‘szlachcic’, ‘mê¿czy zna’, 
‘ma³ ¿o nek’ Sstp), Pa nek 1393 (< pa nek ‘dem. od pan, zaw sze iron iczne lub ¿arto -
bliwe’ SXVI), Pa noszka 1394 (< panoszka ‘s³uga, pa cho³ek, mi nis ter’ Sstp), Przy -
bysz 1398 (< przy bysz ‘przyby³y, przych odzieñ, przy byw aj¹cy sk¹d’ L, por. przy -
byw aæ ‘pow iêk szaæ sob¹ iloœæ, roz miary cze goœ’, ‘po zost awaæ, zna jdow aæ siê, 
mie szka æ’, ‘is tnieæ, trw aæ’ Sstp), |Ra bosz 1393 (< rab ‘s³uga’ SEB), S³uga 1395 
(< s³uga ‘ts’ Sstp), Sza ry 1394, |Szar ka, Szer ka 1397, |Sza rzejko 1393 (< sza ry 
‘ciemn opo pie laty’ Sstp, ‘zwyk³y, ba naln y’ SW) ‘p rzec iêt ny, zwyk³y czlo wiek’, 
Szlach ta, Œlach ta 1374 (< szlach ta ‘ts’ Sstp), Tu³acz 1372 (< tu³acz ‘w³óczêga, 
bez domn y’ Sstp), |Wa³êga 1398 (< wa³êga ‘w³ócz êga’ SW), Wêd rown ik 1397 (< 
wêd rown ik ‘ts’ SXVI), Wlaz³o 1374 (< w³aza ‘intruz’ Sstp, wlaz³o ‘int ruz’ L); 
Mê¿c zyzna 1400 (< mê¿c zyzna ‘ts‘ Sstp); dwie na zwy z³o¿ one: |Poma³ubog at 
1398 (< poma³u ‘ma³o, nie znaczn ie, tro chê’ R, bo gaty ‘ts’ Sstp) ‘ten, kto siê wol no 
bo gaci³’, |Rych³obo gat 1394 (< rych³o ‘szybko, wkrótce, nie baw em’ Sstp, bo gaty 
por. wy¿ej) ‘ten, kto szyb ko siê (wz)bogaci³’. Me taf oryczn¹ nazw¹ jest £acina 
1389 (< ³a cina ‘ts’ Sstp), byæ mo¿e okre œla³a cz³owieka wykszta³conego. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

BIE GAN: Mi czek Be gan 1386 Chm s. 183. BIER CA: Ber cza of fic ialis 1381 Krak 1064. BI SKUP: Per Pau -
lum Bi skup, ad voc atum 1371 £k ante 580. BLI•NIEC: Cri stin us Bli snecz, ca pit aneus Lan cic iensis 1390 
£êcz II ante 3482. BO GATKA: Erga do min um vexil lif erum dic tum Bo gatka 1386 £êcz I 80. BURGRA -
BIA: Mar tin us dic tus Bur graba de Pros souicz 1382 Krak 1572. CHOR¥¯E, CHOR¥¯Y: Ja cusz sar tor ex 
oppo sito Cho ranze 1369 £k 423. DOK TOR: Jo hann es Dok tor (de Tha ne, vil la ca pit uli Cra coviens is) 
1354–1355 MVat II 273 s. 423. DRWAL: Lau renc ius Drwal 1398 Krak 7205. DY JAK, DE JAK: Constan -
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tini dic ti Dey ac 1378 AGZ V 13. DZIE CI¥TKO: Ia kusz Dze czantka 1396 RmK II s. 137. DZI ECIÊ: Nico -
lao dicto Dzecz (dat.) 1399 £êcz I 4540. DZIEC KO : Dzecz ko de Lan kom ir 1393 Lek I 1646. DZIE KAN: 
Pe trus et Lau renc ius dic tus Dze can, kmeth ones de So lecz 1398 Krak 7249. G¥DEK//GÊ DEK: Sta sco de 
Cech cum Gand kone de ibid em 1385 Krak 3413. GBUR: Con tra Gbur 1387 £êcz I 442. GOLA: Nic los, 
cur rif ex de Scavi na … do mum suam … Pe trass zio Gole … re sig navit 1395 £k 2084. GO LIK: Ni col aus 
Go lik (de Woysic ze) 1400 £êcz I 4801. GO£UCH: Go luch de Pan thn ouo 1391 £êcz I 2078. GO£Y: Mi -
chael de Ocice sbil Go lego Pe tra 1396 £êcz I 3844. GRA BIA: Ad … pe tic iones … vi cari(i) Plo cens(is) Jo -
hann is Gra be, de Lang viced eca nis (!) 1388 KkM 114. KAP£AN: Ni cze Ka plan 1366 RmK II s. 10. 
KARCZ MARZ: Lau renc ius dic tus Cracz mar, scol tet us de vil la … Nove Do bro vul gar iter no min ata 1361 
KW 1451. KAR DYNA£: Czszo Car din al po sslal 5 mar cas mey zene, tich yey ne dano 1393 Lek II 1551. 
KMIO TEK, KMIOT KO, KMIET KO: Uxor Sta scon is Cmo tek, ca pell ani 1388 Krak LXXXVI. KOCIEL-
NIK: Jan koni de Cra covia dicto Ko czeln ik 1395 PNZK 429. KO£ODZIEJ: Cum Ste phano Ko lod zei 1387 
£êcz I 438. KO MORN IK, KOMUR NIK: Ie schco Komur nyk 1371 Mog 86. KO WAL: Sta sco dic tus Koual 
1388 Krak 4513. KRA MARZ, KRA MER, KRE MER, KRO MER: Pe ter Cro mer … Pe ter Cre mer 1376 
Chm. s. 76. KRA WIEC: Cum Ni col ao Kra wecz de Klo sky 1398 £êcz I 4274. KU CHARZ: Ia nus ch 
Kuchar s, pisca tor 1393 RmK II s. 98. KU GLARZ, KU GLERZ: Vi sconi dicto Ku glarz 1392 Hu s. 361. LE -
GAT: Le gat de Czussow 1396 Krak 5718. LE KARZ: Le carz, kmetho de Lo snyce 1399 Krak 8608. LI -
CHY, LICH: Li chi, se rvit or con sul um 1392 RmK II s. 78. £ACINA, £ACIENA: La czina de Woyena -
nouicz (!) 1389 Krak CLXXXV. £AZ ÊKA: Test(is) … La zanka … de Gam bic ze 1393 £êcz I 2848. 
MALEC , MALC: Swen thoslaus Ma lecz 1371 £k 522. MA£OCHA: Pre sent(e) … do min(o) Pe tro Malo -
cha, ca pit aneo Cuyaviensi 1382 KW 1798. MA£Y, MA£: Con tra Jan con em Mali, civem Lancic iensem 
1398 £êcx I 5469. MÊ¯CZY ZNA: Do mina Mar gretha de Brest civis, re licta Ma scizne 1400 Hu s. 54. 
MNICH: Ste phan um Mnich 1390 £êcz I 20. NA LEZ IONEK: Pro Ni col ao Na lez onek 1395 Lek II 428. NO -
WAK: Ia cobo (dat.) dicto No wak 1356 RmK I 1682. OR GAN ISTA: Fren czel, Mar tini Or gan iste fi lius 
1375 RmK II s. 40. OWCZARZ, OWCZERZ: Pro fa mulo dicto Owczarz 1398 Lek I 2626. PAN: Jo hann es 
Pan re cep it ius civi le 1393 Chm. s. 281. PA NEK, PAN KO: Te stis Derslai Panec 1393 £êcz I 2776. PANO -
CHA: Pa noc ha of fic ialis re cog nouit 1399 £êcz I 4723. PA NOSZKA: Re licta Wen ces lai Pa nosszca de Go -
now 1394 PNZK 365. PA PIE¯: Ad vers us Derslaum dictum Pa pesz 1394 Hb s. 70. POMA£UBOG AT: 
Petru s Po mal ubo gad 1398 Kacz 831. PRZY BYSZ: (Te stis) Pri bisz (de Du pewo) 1398 RWl kp I 392. RA -
BOSZ: Pro emp cione cal dar is lu min um per Ra bos zonem swecz ny II gros sos 1393 RJJ s. 169. RAD•CA: 
Test(is) … Jo hann es Radz cza 1390 £êcz I 1900. RA ZOR: Ra zor pro ter mino Mi chae lis fer ton es III 1369 
Chm s. 7. REJ: Rey mar cam de dit 1377 Chm s. 84. RÊ BACZ: Pu eris (dat.) Ram bac zonis 1389 Krak 5110. 
RO DZIC: Ni col aus Ro dzicz de Le slaw 1383 RmK II s. 53. RUD NIK: Jesz ke Rud nik 1370 Chm s. 16. 
RYCH£OBO GAT: Macz ko Ri chlob ogat 1394 RmK II s. 113. RY NIERZ (SSNO Ry nerz, Rener, Raj ner, 
Raj nir): Mar tin us de De schno Ry nerz 1398 Krak 7207. RZ¥D•CA, RZ¥CA: Pe tro dicto Ranczcza de 
Cro coss ouice 1400 Krak 10266. SÊD ZIA: Pla tea Sa lis … Ma czey Za nd za 1386 Chm s. 183. SIESTRZE -
NIEC, SIE STRZAN IEC, SIE STRZYN IEC: Se strzen ecz de Gro dzis ko 1393 RWl kp I 179. SI NIEC//SY -
NIEC: Al bert us et Si necz, kmeth ones de Potr kouicz 1386 Krak 4098. SKARB NIK: (Te stis) Ni col aus 
Skarb nik 1386 Semk 2. S£UGA: Mi czek Slu ga 1395 Kacz 406. SMYK: Ho nes to viro Sta nisl ao dicto Smyk, 
ciui de Kesskouicze 1386 Kkk 336. STA REK, STAR KO: Stach na de S. ven did it to tam suam par tem he red -
ita tis in M. Star coni, fra tri suo ger mano pa true li 1398 Hu s. 117. STRY CZEK: Ma czek Stricz ko de Czir la 
1398 Kacz 834. STRYJ: Test(is) … Ni col aus dic tus Stry de Sa mowo 1393 £êcz II 4467. STRY JEC: Do -
min us Pe trass ius de Na gloss ow … ustal roki su per Stry ecz … fratr(em) ger man(um) 1386 £êcz I 124. 
STRY JEK: Test(is) … Ni col aus Striy ek 1391 £êcz II 4027. STU DZIENN IK: Mi col ai Stu dzenn yk 1392 
Kacz 8. SWAK: Schwak, ta bern ator de Da louicz 1388 Krak 4720. SWAT//ŒWIÊT: Test(is) … Sva th de 
Dza duss icz 1379 Krak 545. SY NOW IEC: Swn toslao (dat.) Sy now ecz (de Mo dln icza) 1398 Krak 7967. 
SZAR KA, SZER KA: Sta nisl aus Sar ca de Srzan cicz 1397 Krak 5961. SZA RY: Des … hern Pe ters Scha ri 
… haubt mann czu Beve ren 1394 Ziel 12 s. 134. SZA RZEJKO: Ni col aus Sza reyco 1393 £êcz I 3025. 
SZLACH TA, ŒLACH TA: Pre sent(e) di scret(o) vir(o) … Sta nisl ao dicto Slach ta, vi car io ecc les ie ma ior is 
Gnez nens is 1374 KW 1706. SZO£TYS: Per Han con em Szol tys 1374 £k 942. S(Z)TEL MACH, STAL -
MACH, STARMACH: Sta sco Stal mach … erga Pe trum de Vit kovic ze 1390 £êcz II 3548. SZWIEC, SZE -
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WIEC: Cum Sta nisl ao Seu ecz …he red(e) de Caszeuo 1387 £êcz I 578. TRA GARZ: Do bes laus Quilecz -
szky eva sit Stasz kon em Tra gar za pro una sexa gena gros sor um 1394 Lek I 1873. TU£ACZ: Han nus Mi -
sner, pi stor ded Je gird orf … pre sent ans iu ram enta Pe tro Tu lacz tria met ter ici us pro III-bus sac cis si mil agi -
nis 1372 £k 771. WA£ÊGA: Micz ko Wa langa (de Srzan czicz) 1398 Krak 7177. WÊDRO WNIK: Sta nek 
Wan drown yk 1397 RmK II s. 163. WLAZ£O: Vlaslo, se rvus con dam Je schcon is de Zu licz 1374 RmK II s. 
38. W£ODARZ, W£AD ARZ: Dirslaum Wlo dars 1398 PNZK 637. W£ODY KA, W£ADY KA: Sta nisl aus 
Vlod ica de Swer inc ia 1393 RmK II s. 100. WO JEW ODA: Flo rian us dic tus Woy ew oda de Mi rowa 1384 
Krak 2224. WOJT (SSNO Wojt, Woj to): Cle mens, Woy th, Tho mas … kmeth ones de Ko sczel ecz 1382 
Krak 1437. WU JEC, UJEC: Bo guchna, uxor Lau renc ii Vy ecz de Ban thcouice 1399 Krak 9092. ZE£WA, 
¯E£WA, ZO£WA: Pe tri Szel wa de Cra couia 1400 Krak CCCXLV. 

Wiek XV 

W XV w. wyst¹pi³o 6899 prze zwisk i przy domków w do kumentach oryginalnych, 
przy uwzglêdnieniu jed nos tek od not owa nych w XII, XIII i XIV w. W 1 p XV w. wy st¹ pi³o 
ich 3347, a w 2 p XV w. 3552. Po nadto wyst¹pi³y 172 prze zwis ka i przy domki w ko piach, 
w tym 105 w 1 p XV w., a 67 w 2 p XV w. (za pisów z ko pii nie wz iêto pod uwagê). 

1 p XV w. 

1. Ce chy ze wnêtrzne cz³owieka 

Wy dziel ono tu: 
Prze zwis ka-przydomki okre œlaj¹ce wzrost i budowê cia³a, w tym tuszê (charakte -
ryzuj¹ce bezpoœrednio): nazwy ok reœlaj¹ce lu dzi wy sok iego wzro stu |D³u¿ek 1402 
(< d³ugi ‘byæ d³ugiego wzro stu’ SXVI), |Du¿al 1449 (< du¿y ‘ts’ Sstp), |Go lemo 
1412 (< go lemy ‘d u¿y, wiel ki’ SXVI), |Wiel guch 1420, |Wiel gusz 1437, Wiel ki, 
Wie liki, Wiel gi 1428 (< wiel ki, wiel gi ‘du¿y pod wzgl êdem roz miaru i wa gi’ Sstp), 
|Wy soc zek 1424, |Wy soczka 1441 (< wy soki ‘d³ugi w pio nie, du¿ego wzro stu’ 
Sstp). Do nazw me taf ory cznych ok reœ laj¹cych lu dzi wy sok ich na le¿¹: Dra binka 
1415 (< drabinka ‘ts’ Sstp), Dr¹g 1428, |Dr¹giel 1422 (< dr¹g ‘¿erdŸ’, ‘narzêd zie 
do dr¹¿en ia’ Sstp). Wiele nazw wska zywa³o bezp oœr ednio lu dzi ni skiego wzro stu: 
Ma lesz 1407, Ma les za 1421, |Ma³ocho 1439, Ma³usza/Ma lus za 1416, Ma³y-
sza/Ma lis za 1401, Ma³ysz ka/Ma liszka 1434 (< ma³y ‘n iedu¿y co do ro zmiar ów, 
nie wiele znacz¹cy, przeciêtny’ Sstp, por. ps *malyšü, *malyša, *malušü, maluša, 
*malyšüka SET – za S³ownik etym.-mot., cz. 1), Ma lutki 1410 (< ma lutki ‘nie -
wielki pod wz glêd em ro zmia rów, nie dor os³y’ Sstp), |Kês za 1426 (< kêsy, kusy 
‘kr ótki, ni ski, ma³y’ Sstp), |Kro tak 1426, |Kro tosz 1413 (< krotki ‘niski’ SXVI). 
Lu dzi drob nej po staci ok reœla³y na zwy Drob 1426, |Dro bek 1446, |Dro bot 1416 
i |Dro botka 1440 (< drób ‘d robne zw ierzêta do mow e’ Sstp, drob ny ‘ma³ej po stac i’ 
Sstp). Lu dzi gru bych okr eœla³y na zwy me taf ory czne: Ba nia 1429 i zapewne Bañ -
ka 1425 (< bania, bañka ‘nac zynie ba niaste’ Sstp), |Bary³o 1442 (< bary³a ‘beczka 
pêkata’ Sstp), na zwa me ton imi czna Brzu szek, Brzusz ko 1427 (< brzu szek ‘czê œæ 
tu³owia cz³owiek a’ SXVI) i charakte ryzuj¹ce bezpo œre dnio na zwy Ci ê¿ki 1438 (< 
ci ê¿ki ‘ts’ Sstp), |Kr êpach 1414, Kr êpy 1431 (< kr êpy ‘oty³y, gru by, t³usty’ SXVI), 
Kru biela 1433 (= Gru biela < gru by ‘ts’, ‘prostacki, nieokrzes any’ Sstp), Okr¹g³y 
1425 (< okr¹g³y ‘maj¹cy kszta³t ko³a’ Sstp), T³usty 1434 (< t³usty ‘dob rze wy -
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karmiony’ Sstp). Lu dzi szczup³ych okreœla³y bezpoœrednio na zwy |Cie niawa 
1436, |Cie niek, Cie ñko 1440 (< cien ki ‘nieg ruby, de lik atny, wy smuk³y’ SXVI ), 
|Chu dasz 1407, |Chu dek 1414, Chu dziec 1444 (< chu dy ‘szczup³y, ubog i’ Sstp, 
chu dziec ‘nieb orak, bie dak’ SXVI), praw dop odo bnie te¿ na zwy utwor zone od 
przy miotn ika su chy (‘poz bawiony wil goci, ob umar³y, us chniêty’, ‘o cz³owieku – 
roz gor¹czko wan y’ Sstp, ‘szczup³y, chu dy, wy chud³y’ SW): |Susz czyk 1420, |Susz -
ka 1428, |Su szek, Susz ko 1421, |Su szyk 1412 oraz me taf ory cznie Deszcz ka 1435 
(< deszcz ka ‘des ka’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce ce chy cha rakt ery sty czne twa rzy (me ton imi -
czne): na zwa z³o¿ ona |Bia³obard 1416, |Bia³ob rody 1405, |Bia³ob roda 1420 (< 
bia³y ‘siw y’ Sstp, bard-, brod- : bro da ‘zar ost na bro dzie, podb ródek’ Sstp) 
‘cz³owiek z bia³¹ brod¹’, Cze lo 1440 (< czo³o ‘ts‘ Sstp), Gêba 1420, |Gêb ala 1420, 
(< gêba ‘twarz, usta’ Sstp), Gêbka 1438 (< gêbka ‘dem. od gêba, dol na czê œæ twa -
rzy cz³owieka’ SXVI), Kie³ 1406 (< kie³ ‘ostry z¹b’ Sstp), Nos 1420, |No sel, No syl 
1440 (< nos ‘ts’ Sstp), No sek, No sko 1408 (< no sek ‘dem. od nos’ SXVI); charak -
teryzuj¹ce bez poœr edn io na zwy Bla dy 1448 (< blady ‘ts’ Sstp), Zie lony 1414 (< 
zielony ‘ts’ Sstp, por. ‘œw ie¿y, m³ody’ SW). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce ko lor i ro dzaj w³osów (cha rakt ery zuj¹ce bez -
poœr edn io): wska zuj¹ce lu dzi o si wych w³osach |Bia³aj 1408, |Bia³ki 1425, 
|Bia³och 1434, |Bia³ocha 1408, |Bia³oñ 1401, |Bia³ota 1409, |Bia³uch 1443, 
|Bia³ucha 1405, |Bie lej 1406, |Biel ny 1436, |Bie lonka 1420, na zwa z³o¿ona Bia³y 
W³os 1428 (< bia³y ‘siw y’ Sstp), |Siw czak (SSNO Siw czak//¯yw czak) 1445, |Si wek 
(SSNO Si wek//¯ywek) 1415, Si wiec (SSNO Si wiec//¯ywiec) 1421, |Si woc ha 
(SSNO Siwo cha//¯ywoc ha) 1431, |Si wosz (SSNO Si wosz//¯ywosz) 1432, |Si wutka 
(SSNO Si wutka//¯ywutka) 1450 (< siwy ‘ts’ Sstp, si wiec ‘cz³owiek si wy’ L), |Sza -
daj 1418, |Sza durka 1437, |Sza dyrka 1442, |Szedul 1417, |Szedu la 1414 (< sza dy 
‘siw y’ Sstp), na zwy wska zuj¹ce ludzi o ja snych w³osach |Czy stop³owy 1418 (< 
p³owy ‘¿ó³to-sza ry’ Sstp), Z³ota ¿. 1442, Z³oty 1416, na zwy z³o¿one |Z³otow³os 
1415, Z³oty W³os 1425 (< z³oty ‘ts’ Sstp); na zwy wska zuj¹ce ludzi o czar nych 
w³osach |Czar noch (1450), |Czar noc ha 1450, |Czar nosz 1442, |Czar noszka 1412, 
Czar nota 1403, |Czar nula ¿.1423, |Czar nusz 1424, |Czar nysz 1436 (< czarny ‘ni -
ger, o zwie rzêtach, tka ninie, zbroi’ Sstp) i na zwa z³o¿ ona Czar nous 1433 (< czar-
ny w¹s), na zwy wska zuj¹ce ludzi rudych |Czyrzwion ka, Czy rwonka, Czer wonka 
1420 (< czerwony, czerz wiony ‘ts’, ‘rud y’ Sstp), |Rdzak 1412, Rdza wy 1412 (< 
rdza wy ‘maj¹cy ko lor rdzy’ Sstp), Ru dek 1415 (< ru dek ‘cz³owiek o ru dych 
w³osac h’ Sstp), Rydz 1425, Ry dzy 1448 (< ry dzy ‘r dzawy, czerwono-¿ó³ty’ Sstp, 
rydz ‘gatunek grzy ba’ Sstp), Sza fran iec 1443 (< sza fran iec ‘cz³owiek o ru dych 
w³osach’ SW), |Gnie dza 1445 (< gniady ‘o maœci ko nia – ciemno kasztanowy’ 
Sstp). Os obê o w³osach szpakow aty ch okreœla³a prawdopo dobnie nazwa Grado -
bity 1428 (< gradob ity ‘p stry, ³aciat y’ SXVI), do ludzi o gêstych lub d³ugich 
w³osach od nosi³y siê na zwy Kê dzierzawy 1402 (< kêdzierzawy ‘o w³osach, po -
krêcone, po fal owa ne’ Sstp), Ko smaty 1403 (< ko smaty ‘pok ryty w³osami’ SXVI), 
Kud³ek 1426 (< kud³ek ‘cz³owiek kud³aty’ SXVI), W³osak 1428 (< w³os ‘cienki, 
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nit kow aty wyros tek na sk órze lu dzi i zwierz¹t’ Sstp, w³osaty, w³osis ty ‘pe³ ny 
w³osów, d³ugie a krête w³osy maj¹cy’ L), na zwa z³o¿ ona |D³u gow³os 1437, lu dzi 
po zbaw iony ch w³osów okres la³y na zwy £ysy 1414, £ysa ¿. 1436 (< ³ysy ‘ts’ Sstp). 
Tu za liczyæ na le¿y me taf ory czn¹ na zwê z³o¿on¹ £ysy Go ŸdŸ 1437 (< ³ysy por. wy -
¿ej, go ŸdŸ ‘las’ Sstp) – cz³o wiek zo sta³ po równany do rzad kiego lasu ze wzglêdu 
za pewne na stan uw³osien ia. 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce spos ób mówi enia i pa trzen ia (cha rakt ery-
zuj¹ce bez poœr edn io): Brlok 1415 (< brlok ‘zez owa ty’ Sstp), |Gam lik 1419, |Gam -
les zek 1422 (< gam laæ ‘mó wiæ nie wyr aŸnie’ Sgw), |Gar go³, Ga³go³, Gar gu³ 1419 
(< gar goliæ ‘mó wiæ nie wyraŸnie’ SXVI), |Gêg otka 1425 (< gêg naæ ‘mó wiæ przez 
nos’ SXVI), |Sze piel ec 1432, |Sze piota 1426, Sze piotka 1445, |Sze pota 1405, |Sze -
poto 1406 (< sze piotaæ ‘wad liwie wyma wiaæ’ Sstp, sze piotka ‘sepleni¹cy’ SW), 
|Zaj¹ka³a 1419, |Zaj¹kiel 1427 (< zaj¹kaæ siê ‘j¹kaæ siê’ Sstp, j¹kaæ ‘mru czeæ, 
be³ kotaæ’, ‘zac inaæ siê’ Sstp); na zwy me taf ory czne Gdak 1446, |Gda³ 1409 (< gda-
kaæ ‘w yda waæ krzyk w³aœciwy ku rze’, pr zeno œnie ‘pokrzy kiwaæ na ko goœ, wy -
myœl aæ ko muœ’ Sstp, por. gw gdak ‘kog ut’ Sgw), byæ mo¿e te¿ nazwa |Kwa czo³a 
1424 (< kwa czeæ ‘o g³osie ka czek’ SES). Na zwa me tonimi czna G³os 1448 (< g³os
‘d Ÿwiêk’ Sstp) mog³a od nos iæ siê do ko goœ, kto mia³ do noœ ny g³os. Sp osób pa -
trzen ia ok reœla³a na zwa cha rakt ery zuj¹ca bez poœr edn io Ro zok 1447 (< ro zoki 
‘zez owa ty’, ‘jed no oki’ Sstp). Nale¿¹ tu na zwy z³o¿ one o cha rakt erze metaforycz -
nym: |Be³czy woda 1428 (< be³czeæ : ps *blúèa ti : *blúkati ‘o odg³osie p³o n¹ cego 
ognia i wrz¹cej wo dy’, ‘be³ko taæ, ga daæ’ SpC, woda ‘ts’ Sstp) ‘kto œ kto mówi tak, 
jak by wrza³a wo da’, |Be³czy las 1404 (< be³czeæ por. wy¿ ej, las ‘ts’ Sstp) ‘kt oœ 
mówi¹cy/za chow uj¹cy siê jak be³cz¹cy (z powodu wia tru, ognia) las’. 
Prze zwis ka-przydomki okre œlaj¹ce czêœ ci cia³a (w tym in tymne, na zwane nie -
kiedy wy raz ami ru baszn ymi) – (na zwy me ton imi czne): G³owa 1435 (< g³owa ‘ts’ 
Sstp), Cy cek 1449 (< cy cek ‘brod awka pier siowa’ Sstp), Dupa 1425, |Du pik 1404, 
|Dup ny 1438 (< dupa ‘ts’ Sstp), M¹do, Mêdo 1434, |M¹dawa, Mêd awa 1434, 
|Mêd zik 1432, |Mêda³a 1445, M¹dro, Mêd ro 1404 (< m¹do, mêdo, m¹dro, mêd ro 
‘j¹dro ’Sstp), Noga 1404 (< noga ‘ts’ Sstp), No¿ ka 1441 (< no¿ka, nó¿ka ‘piesz -
czotliwie o no dze’ Sstp), Nyr ka, Ner ka, Nier ka 1436 (< ner ka ‘ts’ Sstp), Pa zuc ha 
1411 (< pa zuc ha ‘pa cha’, ‘miejs ce pod ubran iem na pier si, za nad rze’ SXVI), 
|Pêpa 1424, |Pê pisz 1404 (< pêpek ‘ts’ Sstp), Sto pa 1427, |Sto pacz 1403 (< sto pa 
‘ts’ Sstp), na zwa z³o¿ ona |Pla skom¹d 1430 (< plaski, p³aski ‘ts’ Sstp, m¹do, mêdo 
por. wy¿ ej) ‘ten kto ma p³askie j¹dra’, Sys 1411 (< ssaæ ‘wyci¹gaæ z czegoœ p³yn 
ustami, zw³asz cza mle ko mat ki’ Sstp, sys ‘cyc ek’ SW), Œla dek 1414 (< œl adek 
‘tylna czêœæ cia³a cz³owieka’ Sstp), Try buch 1416 (< try buch ‘brzuc h’ SW), Ty³ek 
1402 (< ty³ek ‘zad ek’ L),W¹tro ba 1417 (< w¹tro ba ‘ts’ Sstp), W¹tró bka 1444 (< 
w¹tró bka ‘dem. od w¹tro ba’ SW), ¯o³¹dek 1449 (< ¿o³¹dek ‘czêœæ przewodu po -
karm owe go’ Sstp), ¯och, ¯ok 1428 (< ¿och ‘¿o³¹dek’ SWil); nazwa z³o¿ona 
|Bia³obok 1445 (< bok ‘czêœæ cia³a’ Sstp, bia³y ‘ts’ Sstp) 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce kond ycjê fi zyczn¹, ur odê lub u³om noœci fi -
zyczne, cho roby, wiek i inne (cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): |Cho rek 1436 
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(< cho ry ‘ts’ Sstp), Chro my 1416 (< chro my ‘u³omny, ku lawy’ Sstp), G³uchy 
1408, |G³usz 1407, G³uszek 1449 (< g³uchy ‘nie s³ysz¹cy’, ‘niew³aœciwy’ Sstp,
g³uszek ‘cz³owiek Ÿle s³ysz¹cy’ SXVI), Gar baty 1418, |Gar batka 1419 (< gar baty 
‘ts’ Sstp, garb ‘wyp uk³oœæ na ¿ywym or gan izmie’ Sstp), Jed noo ki, Je noo ki 1429 
(< jed noo ki ‘ts’ Sstp), |Kie³tyka 1407 (< kie³taæ ‘chwiaæ siê, ko³ysaæ’ – za S³ow. 
etym.-mot., cz. 1), Krzy wy 1446, |Krzy wak 1448, |Krzy wan ia 1406, |Krzy wasz 
1439, |Krzy wek, Krzyw ko 1437, Krzy wosz 1439 (< krzy wy ‘niep rosty, u³omny’ 
SXVI), |Kuœt ora 1425 (< kuœt ykaæ ‘kul eæ, upad aæ na nogê, chro maæ’ SW), 
Opuch³y 1425 (< opuch³y ‘spuchniêty’ Sstp); na zwy |Bru dak 1418, |Brud no 1418, 
|Bru dza 1439, Brud nia 1436 (< brud ny ‘ts’ Sstp, brud ‘ts’ Sstp, brud nia ‘³ach’ R), 
Pie cuch 1430 (< piecuch ‘s³uga pal¹cy w pie cach’, ‘brud as’ SXVI), £acheta 1401 
(< ³acheta ‘obd artus, oberwani ec’ SW, ³achy ‘³ach man y’ R). Wie le nazw ma cha -
rakt er meto nimiczny: |Bul¹tka 1438–1450, |Bu lik 1425 (< ps *bula : bul`a ‘obrz -
mienie, guz, naroœl’ SpC, bul, bula ‘pryszcz, kro sta, nar oœl, guz’ SW), Guz 1416 (< 
guz ‘wyp uk³oœæ’ Sstp), Gu zik 1404 (< gu zik ‘dem. od. guz’, ‘wyp uk³e stwardnie -
nie na cie le’ SXVI), Flek 1445 (< flek ‘w szelka ska za na cie le’ SXVI), Gar bek 
1429 (< gar bek ‘dem. od gar b’ SW), |Gar botka 1438–1450 (< garb ‘wypu k³oœæ na 
¿ywym or gan izm ie’ Sstp), Kika 1403 (< kika ‘reszta po odciêt ej rêce lub cz³owiek 
z odciêt¹ rêk¹’ Sstp). 
Do nazw ok reœl aj¹cych si³ê, ur odê i wiek cz³owieka nale¿¹ przydomki: Ba³aban 

1423 (< ba³aban ‘junak’ L), Krzep ki 1409, |Krzep 1420, |Krze pis za 1437 (< krzep ki 
‘silny, dziar ski, so lidn y’ SXVI), Jary 1444 (< jary ‘krzepk i’ Sstp), Jêdrny, Jêdrzny 
1506 (1401) (< jêdrny ‘siln y’ Sstp), Ju noch 1421–1423 (< ju noch ‘m³odzien iec’ 
Sstp), |Sil nisz 1424 (< si³a ‘en ergia fi zyczna, zd olnoœæ do wysi³ku, do dzia³ania’ 
Sstp); |Czud nik 1422, |Czud no 1423 (< czud ny, cud ny ‘pi êkny, do skona³y’ Sstp), 
Dziw ny 1437, |G³adyr ka 1433 (< g³adki ‘³adny, o ce rze: sk óra nie szorst ka’ SXVI), 
Ma low any 1430 (< ma low any ‘bêd¹cy wy twor em ar tys ty-ma lar za’, ‘p iêk ny’ 
‘sztucz ny, nie prawd ziwy, po zorn y’ SXVI), Na dobny 1428 (< nadobny ‘p iêkny, 
zgrab ny’ Sstp), |Piêko stka 1415 (< piêkny ‘ts’ Sstp); |M³odka 1421, |M³odo 1414, 
M³ody 1411, |Mo³osz 1444 (< m³ody ‘ts’ Sstp), M³odzien iec 1414 (< m³odzieniec ‘ts’ 
Sstp), Nie dor ost³y, Nie dor os³y 1413 (< niedor ost³y ‘ma³oletn i’ Sstp); Sta ry 1405, 
|Sta roc ha 1404/1405, |Sta rza 1419 (< sta ry ‘ts’ Sstp), |Sta rost 1414 (< sta ros ta ‘sta -
rzec, na miestn ik kr ólewsk i’ Sstp), Star szy 1417 (< star szy ‘ts’ Sstp), Sta rek 1409 
(< sta rek ‘dzia dek’ SXVI); nazwa og ólna ¯ywot 1448 (< ¿y wot ‘¿ycie, istnie nie’, 
‘spo sób ¿y cia, za chow anie siê, oby czaje, pos têpo wanie’, ‘¿y cior ys’, ‘cia³o, jego 
czêœ ci’, ‘wy ¿ywi enie, po karm’ Sstp). 

Prze zwis ko cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io Prze kob ia³y 1408 (< prze kob ia³y 
‘maj¹cy w po przek bia³¹ sm ugê’ Sstp) dotyc zy³o zpew ne jaki ejœ ce chy ze wnêtrznej 
cz³owieka. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

BA NIA: Provi di Gre gor ii dic ti Ba nya, ad voc ati (de Sbig new) 1429 ZbM³p V 1380. BAÑKA: Per pa rent es 
Mar tini Ban ka 1425 AGZ XI 174. BARY£O: Ba rilo, knyasz (alias scul tet us) de Od rzec howa 1442 AGZ 
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XI 1541. BE£CZY LAS: Ni col aus Bel czil asz de Ber natki 1404 Piek 715. BE£CZY WODA: Test(is) … An -
dr eas Bel cziw oda (de La skowo) 1428 RWl kp IV 719. BIA£AJ: Pe trus Ba lay, civis Orlovien sis 1408 £êcz 
II 1628. BIA£KI: Jan By alky de Chelm 1425 Kacz 3768. BIA£OBARD: Hansz Ba leb ardt 1416 Wierz s. 
170. BIA£OBOK: Bia lob og 1445 PdLw IV 1452. BIA£OB RODA: Ja sko de Ga lans ky Ba lob rotha 1420 
RWl kp IV 754. BIA£OB RODY, BIA£OB ROD: Pla tea Bal nei … By alob rody … grava tur 1405 PdLw II s. 
12. BIA£OCH: Jo hann es By aloch de Stra lin 1434 AS I s. 85. BIA£OCHA: Con tra Mar tin um dic tum Ba -
loc ha (de Sczla ri) 1408 PNZK 2195. BIA£OÑ: Pre sent(e) … no bil(i) … Msczyn gio (! pro Msczyugio) dicto 
Ba lon … bur grabi(o) ca stri Cra couiens is 1401 KmK 99. BIA£OTA: Ni col aum Ba lotha 1409 Czer 134. 
BIA£UCH: Ma thias By aluch de Boch na 1443 Kacz 5386. BIA£UCHA: De dim us Jo hanni Ba lus che unam 
mar cam 1405 Ul Lub 1. BIA£Y W£OS: Test(is) … Jo hann es By ali Wlas (!) de Lab cowo 1428 RWl kp IV 
1027. BIE LEJ: Pe trus Be ley de Prza nouicze 1406 £êcz II 2000. BIEL NY: Con tra Io hann em By eln emv 
1436 Zakr II 1866. BIE LONKA: III equ os ver sus Boch nya fa mil iari Swi dr igal Be lonca (de dim us) 1420 
Krzy¿ s. 412. BLA DY: Ni col aus Bla dy 1448 LKP s. 37. BRLOK: San diuo gio Brlok (dat.) de Man czic ze 
1415 Ua 124. BRU DAK: Jo hann es Bru dak 1418 £êcz II 3188. BRUD NIA: (Kmetho) vil le (My rzewo) … 
Mi chael Brud nya 1436 KW V 578. BRUD NO: Bra sea tor Do men yk Brud no 1418 PtCr 206. BRU DZA: Sta -
nisl aus Za wal owsky cir ca ho min em suum Bru dza 1439 AGZ XII 710. BRZU SZEK, BRZUSZ KO: Io -
hann es dic tus Brzu szek, pisca tor de su burb io Cra couiensi 1427 AS I s. V. BUL: Ma thias Bul, ad voc atus (in 
An tiqua San decz) 1430 AGZ IV 78. BUL¥TKA: Jan drzey Bu luntka 1438–1450 TTok s. 122. BU LIK: 
Vin cenc ius (…) dum iure dif fin ito Abrah am et Bu lik, vin cere de buit 1425 £p I 1649. CHO REK: Mi col aus 
Cho rec 1436 Hel II 2636. CHRO MY: Pasco Chro mi 1416 £p I 804. CHU DASZ: Wbis laus Chu dasz de 
Ga lans ky 1407 RWl kp IV 246. CHU DEK: Io hann es Chu dek de Bo rzewo 1414 P³oñ 2158. CHU DZIEC: 
Kmetho Chu dzecz 1444 KoP I s. 90. CIE NIAWA, CIE NIEWA: … ho nes ti Pe tri Cze nye wa de Pon te Re gali 
alias Stra dom ia 1436 CdUC I 97. CIE NIEK, CIE ÑKO: Phi lippus Czen kon is de El goth, ca non icus Wra tis la -
uien sis 1440 AS I s. 97. CIÊ¯KI: Ian Czon sky 1438 U 1582. CY CEK: Ni col aus Czy czek 1449 AGZ XIII 
4117. CZAR NOCH: Cum … Luca Czar noch … se nior(e) sa lis zuppe Wyelic ensis 1523 (1450) Zbkk II 
552. CZAR NOC HA: Cum kmeth oni bus … Sta sek … Czar noc ha (de Swan czic za aut de Wola Swan czis ka) 
1450 AGZ XIII 4231. CZAR NOSZ: Her Czar noss en (acc.) vnd fra we Ka therin ense yn efrawe 1442 PdLw 
IV 708. CZAR NOSZKA: Erga Jo hann em Czar nos ca 1412 Kal 331. CZAR NOTA: Vin cenc ius Czar notha 
1403 RWl kp I 823. CZAR NOUS: Iwo Czhar nows in Byelka here(s) 1433 AGZ V 56. CZAR NULA ¿.: 
Czar nula, fi lia Abrahe Lew kon is, Iu dea de Cra couia 1423 Hel II 1888. CZAR NUSZ: Pre sent(e) … Io -
hanne Czar nuss 1424 AGZ IV 65. CZAR NYSZ: Ni col aus Czar nis, con sul (Srzeden sis) 1436 AC II 1067. 
CZUD NIK: Jo hann es Sa noc zski … re sig navit do mum Mar tino dicto Czu den ik (!) 1422 £p I 1390. CZUD -
NO: Kmetho(-) … Czud no 1423 Czer 1642. CZYRZWION KA, CZYR WONKA, CZER WONKA: Con tra 
Ni col aum Ci rzvonka … laic(um) (de Cleczs ko) 1420 AC II 173. CZY STOP£OWY: Petr. Czi stop lowi de 
P. 1418 KoW II s. 9. DESZCZ KA: An dr eas, fa ber dic tus De sczka 1435 £p I 2491. D£UGOW£OS: Sta -
nisl aus Dlug owl osz, pi stor de We liczka 1437 Kacz 4852. D£U¯EK: Ad vers us Du scon em, bur grab ium de 
Brze snic za 1402 Hu s. 338. DRA BINKA: Jasz co dic tus Dra bynka … civ(is) de Zarn owe cz 1415 PNZK 
3675. DR¥G: Con tra … Al bert um Drang 1428 AC II 217. DR¥GIEL: … nun cio re gis no mine Dra gel cum 
lit ter is re gis equ itanti … X gros sos 1422 Krzy¿ s. 419. DROB: Mar ciss io alias Drob (dat.) … de Nos sowo 
1426 MkM I 299. DRO BEK: Iwan Drob ki, scul tet us de Ti rawa 1446 AGZ XI 2199. DRO BOT: Ni col aus 
Dro both, de Io dlown yk 1416 In scr 262. DRO BOTKA: Dro botka, mi nis teri alis (ter re San dom iri ensis) 1440 
ZbM³p II 561. DUPA: Jo hani Dupa 1425 £NW 60. DUP NY: Pe trus Dup ni 1438 AGZ XIII 789. DU¯AL: 
(Miko³aj) Du szyal 1449 Tym s. 103. DU PIK: Cum Ni col ao Du pyk … kmeth on(e) de Cro toss yno 1404 AC 
II 5. DZIW NY: … su per fa cult atem cir cumspecti viri, do mini Sta nisl ai Dziw ni, ciui (!) Ce acouiensi (!) 
1437 £w 382. FLEK: Ma thias Flek 1445 £w 877. GAM LES ZEK: Io hanne Gam les chek, pro cur ato re cau -
sar um con sis torii Wla disl aviensis 1422 AC III 459. GAM LIK: Gam lik (kmetho Flo riani de Kri ri) 1419 
Koch 1071. GAR BATKA: Ni col aus de Za lesse dic tus Gar batka 1419 Czer 1173. GAR BATY: (Te stis) 
Mar tin us Bo guslaws ky, Gar bat ego fi lius 1418 RWl kp IV 635. GAR BEK: Lu tif igul(us) … Jan Gar bek 
1429 PtCr 263. GAR BOTKA: Cri stek Gar botka 1438–1450 TTor s. 129. GAR GO£, GA£GO£, GAR -
GU£: Ni col aus Gar gol 1419 £NW 14. GDAK: Jo hann es, kmetho de Wola pro pos uit con tra Ni col aum 
Gdak 1446 Ty s. 29. GDA£: Sta nisl aus Gdal 1409 £êcz II 1722. GÊBA: Con tra … Ia cob um Gam ba, 
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laic(um) (de Cleczs ko) 1420 AC II 173. GÊB ALA: Jo hann es Gam bala 1420 Koch 1758. GÊB KA: Marti -
nus, fi lius Gamp ka 1438 Trz 46. GÊGO TKA: Ni col aus Ga gotka … sca bin(us) et iu rat(us) … civi tat is Le -
low 1425 ZbM³p II 374. G£ADYR KA: Stha nisl aus Al berti alias Gla dirka de Cra couia 1433 AS I s. 82. 
G£OS: Gloz car nif ex 1448 £w 1086. G£OWA: Sta sch ek alias Glo wa de Ku rzat hko wo 1435 Zakr II 1208. 
G£UCHY: Sta nislaw Glu chy 1408 Kacz 1960. G£USZ: Per kmeth on(em) … Ni col aum Glus 1407 
KZPoz n 2866. G£USZEK: No bil is Io hann es … ob lig avit octo cu rias in Mil czic ze … ubi se det … in quar ta 
Glu sko 1449 AGZ XIII 3890. GNIE DZA: Ja cob us Gne dza de Cyepicz 1445 Kacz 5596. GO LEMO: Do -
min us Jo hann es Go lemo, vi car ius in ecc les ia ka thed rali 1412 KsMP 179 s. 80. GRA DOB ITY: Ma thias 
Gra dob iti 1428 £w 54. GUZ: Per … An dr eam Gusz 1416 Ua ante 129. GU ZIK: Pro par te … Pe tri dic ti Gu -
zik … con sul(is) 1404 Sand 338. JARY: No bil is Phy athko (!) Iary de Mlod owo 1444 AGZ II 69. JEDNO -
OKI, JE NOO KI: Ja cobo Je noo ky 1429 MkM II s. 202. JÊ DRNY, JÊ DRZ NY: Ma thias Yandrny … con -
sul(-) de Lwow 1506 (1401) KW V 9. JU NOCH: Su per Ju noch 1421–1423 Lu IV s. 17. KÊ DZIERZAWY: 
Kan dzers awy Ma czek 1402 Kacz 1286. KÊ SZA: Lau renc ius Can sza 1426 Zakr I 2355. KIE£: Te stes do-
mine Mi rochne … Kel, Mro czek de Tar now 1406 £êcz II 1125. KIE£TYKA: Pe trus Kel thyka 1407 RHer 
VII s. 229. KIKA: Yako Swe ma dzirszy v Kyky po/ tha czo/ scz dze dzini 1403 Kln 64. KO SMATY: Vi tus Kos -
mati de Szdza ri 1403 P³oñ 418. KRÊPA CH: Meyster Heyn rich Crom pach (!), kel ner czu Treb nicz 1414 
Hae 134. KRÊPY, KRÊP: Py otr Cram pi re sig navit do mum suam in pla tea Wron censi 1431 KsMP 191 s. 
248. KRO TAK: Tho mag Kro tag de Sca la 1426 Kacz 3927. KRO TOSZ: Sta nisl aus dic tus Crothosz … 
scul tet(us) iu rat(us) de Kro lowa Wola 1413 PNZK 3172. KRU BIELA: Sta nisl aus … pro laps us est qu atuor 
sexa gen as pro vio lenc ia uxor ia Ia cobi, kmeth onis dic ti Cru bela 1433 Ty s. 20. KRZEP: Apud Crze ph de 
Crze czow 1420 Boch s. 204. KRZE PIS ZA: Mar czin Crze pis cha de No szit lsko 1437 Zakr II 2826. KRZEP-
KI: Jo hanni Crzepky 1409 PNZK 2442. KRZY WAK: Mar tini dic ti Krzy wak 1448 Trz 96. KRZY WAN IA: 
Pau lus Cr ziw ana 1406 P³oñ 734. KRZY WASZ: Co mem ora tio Criu ason is mo nac hii … de Opat ouicz ca 
1439 LML die 2/III. KRZY WEK, KRZYW KO: Iwan Kr ziwko 1437 £p I 2626. KRZY WOSZ: Co mem ora -
tio Criu ossi conver si ca 1439 LML die 16/VIII. KRZY WY: Io hann es Kr ziwi, con sul(-) civi tat is Pyotr -
coviensis 1446 CdUC II 132 s. 67. KUD£EK: Pro cur ator de Wlo dzislaw … Pe trus alias Cu dlek 1426 Hel 
II 2084. KUŒTORA: Fa lisl aus Kusz thora de Ko prz iwni cze 1425 Zakr I 1714. KWA CZO£A: Ia cob us 
Kwa czola 1424 KmK s. 536. £ACHETA: Pro La chetha 1401 Chm s. 532. £YSA ¿: Het hwigi alias Lis sa 
1436 £p I 2569. £YSY: Mar tin um dic tum Lis sy 1414 Cruc III s. 159. MA LESZ: Con tra Ma lesz, kmetho -
nem de Star zini 1407 RWl kp I 625. MA LES ZA: Ma thias Ma les za de Grot kowa Wola 1421 Czer 1296. 
MA LOW ANY: Jo hanni Ma low any 1430 Kr zy¿ s. 441. MA LUTKI: Ad ca strum So lecz … de isto Sale su -
pras cripto Ma lutky in We liczca est exped itus 1410/1411 Boch s. 174. MA£OCHO: Sta nisl aus Ma loc ho 
1439 £NW 180. MA£USZA//MA LUS ZA: Jo hann is Ma lus za (de Dobs zicze) civis 1416 PNZK 3822. 
MA£YSZA//MA LIS ZA: Pau lum dic tum Ma lis cha (de Ra cib oro wice) 1401 KSKr II 8. MA£YSZ -
KA//MA LISZKA: Ma liszka de Czol czic ze 1434 Semk 291. M¥DAWA, MÊDA WA: Con tra Mar tin um 
M¹ndawa de Nova Civi tete 1434 Zakr II 817. M¥DO: Io hann es Mado 1434 AC II 301. M¥DRO, MÊ-
DRO: Con tra Pe trum Man dro 1404 KoZ s. 17. MÊDA£A: … do mus Ni col ai Man dala fa bri 1445 £p I 
3439. MÊ DZIK: …cum kmeth oni bus … Mar cziss owa, Ma dik 1432 KM³p 1291. M£ODKA: Jo hann es 
Mlothka de Gosne wicze 1421 Czer 1306. M£ODO: Ni col aus Mlodo 1414 Kal 495. M£ODY, M£OD: Ni -
col aus de Pawlo wo Mlod 1411 Kal 83. M£ODZIEN IEC: Jo hann is du cis (Ma soviae) … va sall(um) … 
Mlod zene cz (de opido Ro zan) 1414 Cruc III s. 159. MO£OSZ: Mo los ch con tra Volcz ko 1444 AGZ XIV 
965. NA DOBNY: Ja cob us alias Na dobny, he res de Ro gow 1428 eH Hel II 2245. NIE DOR OST£Y, NIE-
DOR OS£Y: Woy tek Nye dorostly 1413 Kacz 2437. NOGA: Sta nisl aum dic tum Noga 1404 PNZK 1424. 
NOS: Jo hann es Nos de Gor ka 1420 RWl kp II 654. NO SEK, NO SKO: Ni col aus dic tus Nos sek, he res de Ia -
nouice 1408 Kkk 505. NO SEL, NO SYL: Nic las Nos sil, do lea tor de Ill kus 1440 Kacz 5024. NO¯KA: Jan 
No ska, olea tor 1441 Kacz 5261. NYR KA, NER KA, NIER KA: Provid(o) vir(o) Ni col ao Nir ka (dat.) 1436 
£w 332. OKR¥G£Y: Al bert us Okrang li … sca bin(us) … ciu itat is Byd gos tiensis 1425 CdP II/2 567. 
OPUCH£Y: Mar tin us Opuch ly … con sul(-) … civi tat is Co nin ensis 1425 PKon 30 s. 142. PA ZUC HA: Io -
hann es dic tus Pa zuc ha de Pnarzi cze (!) 1411 Sand 507. PÊPA: Sca bin(um) Tho mam Pam pam 1424 Koch 
3987. PÊP ISZ: Nicc los Pam pis ch … mit sy nem kin dern 1404 £NT 300. PIE CUCH: A Sta nisl ao Pe zuch 
1430 £p I 2150. PIÊ KOSTKA: Woyt ko Pyn kostka 1415 Kacz 2786. RDZAK: Ja cuss ius Rczak, scul tet us de 
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Co ric zani 1412 PNZK 3064. PRZE KOB IA£Y: Con tra Io hann em dic tum Prze cob yali, ge ner um Bohemi -
sse, con ciui sse in Pisd ri 1408 Piek 1299. RDZA WY: Ja cuss io (dat.) Rczani (! pro Rczaui) de Co ric zani 
1412 PNZK 2970. RO ZOK: Cum … Jo hanne Ro szok de Cze rzow 1447 Hel II 3307. RU DEK: Ni col aus 
Ru dek … sca bin(us) (de Boch na) 1415 PNZK 3729. RYDZ: Con tra Lau renc ium Ricz 1425 Zakr I 1289. 
RY DZY: Was sil Ry dzy de Sa noc zek 1448 AGZ XI 2589. SIL NISZ: In ter agros Czsco nis … et Sil nis ch … 
par te ex alia 1424 CdUC I 73 s. 146. SIW CZAK//¯YW CZAK: Sta nisl aum Zyw czak, in stra dom ia pro cons -
ul(em) 1445 KlJ 126. SI WEK (SSNO Si wek//¯ywek): Mer ten Schi wek, schul tis 1415 Cd Sil I 90. SI WIEC 
(SSNO Si wiec//¯ywiec): Sta nislaw Szy wecz 1421 Kacz 3460. SI WOC HA//¯YWOC HA: … ad sac cum pro 
equ is Sy woc ha 1431 PrF VIV s. 633. SI WOSZ (SSNO Si wosz//¯ywosz): Pre sent(e) … no bili … Sy wos zone, 
de Lub cza scul teto 1432 KM³p 1291. SI WUTKA//¯YWUTKA: Cum kmeth on(e) … Sy wthka 1450 AGZ 
XIII 4231. STA REK, STAR KO: Francz ko Star ke 1409 MTor s. 93. STA ROC HA: Ad ca strum So lecz … 
An drze (!) Sta roc ha 1404/1405 Boch s. 160–161. STA ROST: Ante portam Ha lic iensem … Mi chel Sta rost, 
su tor 1414 PdLw III s. 12–13. STAR SZY: Sta nisl aum dic tum Stars szy, laic(um) de Mo rak owo 1417 AC II 
76. STA RY: Macz ko Sta ry 1405 Kacz 1699. STA RZA: Kmetho Ian Sta rza 1419 KoP II s. 249. STO PA: 
Jo hann es Sto pa Pe tri de Co wal ewo 1427 AS I s. 66. STO PACZ: Io hann es Sto pacz de Mor kowo 1403 Piek 
586. SYS//SZYSZ// ¯YSZ: An dr eas Schysz … de Pyl zen acceptus est in con ciuem (Le opol iensem) 1411 
PdLw I s. 102. SZA DAJ: Jo chann es (!) Scha day de Ja schkulki 1418 RHist IX s. 233. SZA DURKA: Io -
hanni Scha durka 1437 AGZ XIII 698. SZA DYRKA: Co ram … Io hanne de Vr ban owy cze alias Scha dirka 
1442 AGZ XIV, CXVII. SZA FRAN IEC: Erga do min um Pe trum Za ffran ecz, suc cam era rium Cracouien -
sem 1443 Hel II 3177. SZEDUL: Sta nisl ao (dat.) Sche dul (de Boch na) 1417 Mog post 117. SZEDU LA: 
Ho nes to viro Sta nisl ao dicto Se dula 1414 Mog 117. SZE PIEL EC: (Te stis) Ni col aum Sche pel ecz de Spla -
wie 1432 RWl kp I 1545. SZE PIOTA: In ducc io te stium no bil is An dree Se pyo the de Bra tuss ino 1426 Rwl kp 
V 460 s. 517. SZE PIOTKA: Test(is) … Mi col ai Sche pyo thka (de Bu kows ko) 1445 AGZ XI 2059. SZE -
POTA: Jo hann es Sze pota, ad voc atus de Pav lovic ze 1405 £êcz II 1016. SZE POTO: Jo hann es Sze pot ho 
1406 £êcz II 1016. ŒLA DEK: Nico laus Sla dek, iu rat(us) de Za rzec ze 1414 PNZK 3393. T£USTY: Woy tek 
Tlu sti 1434 £p I 2462. TRY BUCH: Stre nuo Ni col ao alias Tri buch de Tur ka 1416 LKP s. 145. TY£EK, 
TY£KO: Pau lus Tyl con is de Crucz burg 1402 AS I s. 17. W¥TRO BA: Am bros ius Wan troba de Stre licz 
1417 AS I s. 40. W¥TRÓB KA: Jo hanni W¹throb ca de Strzel cze 1444 Hel II 3184. WIEL GUCH: Jo hanne 
Wy elg uch 1420 Koch 2005. WIEL GUSZ: No bil is Sta nisl aus alias Wiel gus ch de Byenye wo 1437 Ty s. 
163. WIEL KI, WIE LIKI, WIEL GI, WIE LIGI: Io hann es dic tus Vel ky 1428 AC II 234. W£OSAK: A Nico -
lao dicto Wlos sak de Glo gouia 1428 AS I s. VI. WY SOC ZEK: Mar tin us in cola dic tus Vi szoc zek de No sid -
lszko 1424 Zakr I 396. WY SOCZKA: Sta nisl aus su tor, fi lius Ma thie Wis szoczka 1441 Kacz 5231. 
ZAJ¥KA£A: Tho mas Za ya nka la, ne pos uteri nus … Ma thie Cam pa 1419 AC II 141. ZAJ¥KIEL: Sta szek 
Za ya nkel 1427 Zakr I 2831. ZIE LONY: Con tra Io hann em dic tum Ze loni, civem de Plon sko 1414 P³oñ 
2214. Z£OTA ¿: Zlo ta, uxor em Lewy cum Scer luba (!), fi lia sua 1442 Hel II 3117. Z£OTOW£OS: Jo -
hann es Zlotho wlos, civis Cra coviens is 1415 PNZK 3728. Z£OTY, Z£ATY: Ni col aum Slothi 1416 Czer 
830. Z£OTY W£OS: Luti figuli: Jan Slot ti Flos, Scze pan 1425 PtCr 247. ¯OCH, ¯OK: Ad par tem Pe tri 
dic ti Szoch de Pro szen ycze 1428 MkM I 684. ¯O£¥DEK: Io hann es Zo land ek 1449 AGZ XI 2775. 
¯YWOT: Tha rassy pop de bet po nere mi nis teri alem Zy woth ad proxi mos ter min os 1448 AGZ XIII 3774. 

2. Ce chy we wnêtrzne cz³owieka, tj. ce chy cha rakt eru, uspos obi enia i za chow ania 
oraz ce chy mo ralne i umys³owe 

Do prze zwisk i przydomków okre œlaj¹cych ce chy we wnêtrzne cz³o wieka na le¿¹: 
a) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce cz³owieka ze wzglê du na ce chy charak-

teru, uspos obi enia i za chow ania. Przy domki ukaz uj¹ce ce chy po zyt ywne, cha -
rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io to: |Ci chosz 1446, |Cisz 1420, |Ci chutka masc. 1414 
(< ci chy ‘spok ojny, skromny, ³agodny, do brot liwy’ Sstp), Ch êtnik 1421 (1404) (< 
ch êtny ‘mi³y, przy jemn y’ SXVI), Czu³a masc. 1427 (< czu³y ‘czuj¹cy’, ‘uwa¿ny, 
sta ranny, czuj ny, wra¿ liwy, by stry’ SXVI), £acny 1438 (< ³acny ‘³atwy, nie spra -
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wiaj¹cy trud noœci’ Sstp), Mi³ost nik 1432, Mi³ost ny 1431 (< mi ³ost nik ‘cz³owiek 
ko chan y’ Sstp, mi³ost ny ‘d rogi, ko chan y’, ‘kocha j¹cy, szcze rze od dan y’ Sstp), 
Mi³y 1414–1417 (< mi³y ‘d rogi, ko chany, uj muj¹cy’ Sstp), Na got owy 1410 (< na-
got owy ‘got owy’ SW, nagoto wany ‘przyrz¹dzo ny’, ‘przyg oto wan y’ SXVI), Nie -
gardy 1444 (< negac ja nie, gar dy ‘pyszny, dum ny, wy nios³y’, ‘wspania³y, 
wznios³y’ SXVI), |Porz¹dnia 1441, |Porz¹dno 1434 (< porz¹dny ‘w³aœciwy, taki, 
jak nale¿y’ Sstp), Pro sty 1447 (< pro sty ‘nie skrzy wion y’, ‘zwyk³y, skromny’, 
‘prawy, szla chetn y’ Sstp), Rad 1430 (< rad ‘chêtnie, z ocho t¹, gotów do czeg oœ’, 
byæ komuœ (cz emuœ) rad ‘byæ za dow olonym z cze goœ, ci esz yæ siê cz ymœ’ Sstp), 
|S³odek 1415, S³odki 1402 (< s³odki ‘maj¹cy s³odki sma k’, ‘dob ry, ³agodn y’ Sstp), 
Szczê sny, Szcze sny 1422 (< szczê sny ‘d oz naj¹cy, przynosz¹cy szcz êœcie’ Sstp), 
Szczwa ny 1428 (< szczwa ny ‘doœwi adczony cz³owiek’ SXVI), Œmie szek 1444 (< 
œmie szek ‘dem od œmi ech’ L, œmi eszny ‘ro zœmieszaj¹cy’ Sstp), |Wie sio³ek 1423, 
|Wie sio³o 1436, Wie sio³y 1424 (< wie sio³y, weso³y ‘odc zuwaj¹cy, spra wiaj¹cy 
lub wyra ¿aj¹cy radoœæ’ Sstp), Za warty 1430 (< za warty ‘skryt y’ SXVI); na zwa 
z³o¿ ona Doma³acno 1404 (< doma ‘w do mu’ Sstp, ³acny por. wy ¿ej) ‘ten kto z ³at -
woœ ci¹, tj. ch êtn ie prze bywa w do mu’. Na zwy me taf ory czne to: Gora 1402 (< 
gora, góra ‘przewaga, wy¿szo œæ’ Sstp), £agoda 1436, |£agodka 1441 (< ³agoda 
‘uj muj¹cy spo sób by cia’ SXVI), Œmia ra, Œmie ra 1427 (< œmi ara ‘u leg³oœæ, poko -
ra’, ‘c ierpliwoœæ’ Sstp), £ada 1425 (< ps *lada ‘porz¹dek, rz¹dnoœæ’ SES), Ra dost 
1423 (< ra doœæ ‘ts’, ra dos ny, ra dostny ‘ciesz¹cy siê, zadowolony’, ‘bêd¹cy wy-
raz em za dow ole nia ’Sstp), Ra dostka 1419 (< radoœæ por. wy ¿ej, ra dostka ‘ra doœæ, 
uciec ha, za dow ole nie’ SW), S³u neczko 1405 (< s³oñce ‘gwiazda bêd¹ca Ÿród³em 
œwiat³a i ciep³a na zie mi’, ‘miejs ce nas³oneczn ione’, ‘prom ienie, blask s³oñca’ 
Sstp, s³onecz ko ‘dem. od s³oñce’ L), Wola 1419, |Wo lej 1409 (< wola ‘samodz -
ielna, niez ale ¿na de cyz ja, po stan owi enie, mo ¿liw oœæ swo bodn ego wy bor u’ Sstp) 
‘cz³owiek sa mod zielny’. 
Prze zwis ka ukaz uj¹ce ce chy ne gat ywne, cha rakt ery zuj¹ce bezpoœred nio to: Dar -

mop ych 1427 (< dar mop ych ‘zar ozu mia lec, py sza³ek’ SXVI), Gar dy, Har dy 1418 (< 
gar dy, har dy ‘pyszny, dum ny, wy nios³y’, ‘wspa nia³y, wznios³y’ SXVI), te¿ Gor dy 
Jan 1443 ‘hardy Jan’, |Kwaœn ik 1406, |Kwaœno 1420 (< kwaœny ‘o cierp kim sma ku’, 
‘niez ado wol ony, niech êtn y’ SXVI), Leñ 1435 (< leñ ‘ts’ SXVI), Ligêza, Ligêd za 
1402, |Ligêz 1412 (< ligêza‘cz³owiek lubi¹cy siê przymilaæ’ SWil), |Ma³odu szek 
1401 (< ma³o duszny ‘lêkliwy, boj aŸliwy’ SW, ma³y ‘ni edu¿y co do roz miarów, 
niewiel ki co do wa gi’, ‘p rzeciêtny, b³ahy’ Sstp, du sza ‘ts’ Sstp), Mrzyg³od 1425 
(< mrzyg³od ‘skner a’ SXVI), |Na pora 1435 (< naporny ‘u party, na trêtny’, ‘bezczel -
ny, obraŸ liwy’ Sstp), Okopc ia³ 1447 (< okopcia³y ‘czarny od dymu’, ‘nieo krzesa ny’ 
Sstp), Pêdzi wiatr, Pêdzi wiater 1442 (< pêdzi wiatr ‘cz³owiek zmien ny, niepo wa¿ny’ 
SXVI), |Po nuro 1416 (< po nury ‘posêp ny, smut ny, przy gas zony’ SXVI), |S³abosz 
1431, S³aby 1430 (< s³aby ‘nieskory do wysi³ku, opies za³y’ Sstp), Za party 1445 (< 
part. pra et. pass. pl. zapar te od czas. zap rzeæ (siê) ‘nie uznaæ ra cji, od rzuciæ oskar ¿e -
nie, nie przyznaæ siê do cz egoœ’, ‘w yprzeæ siê ko goœ’ Sstp) ‘cz³owiek nie przyzna -
j¹cy siê do wi ny’, |Zawi³o 1449 (< zawi³y ‘krzywy, krêty’ Sstp), Zufa³y 1441 (< 
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zufa³y ‘hard y’ Sstp); na zwy z³o¿one |Do mar zadko 1410 (< doma por. wy ¿ej, rzad ki 
‘nie gêsty, nie liczn y’ Sstp) ‘ten kto rzad ko przebywa w do mu’, |So bieg orz 1425 (< 
go rze ‘n ieszczêœcie, bia da’ Sstp) ‘ten kto sam so bie przy got owu je nies zcz êœc ie’, |So -
biej ucha 1427 (< jucha ‘wyw ar z miê sa, zupa z krwi’ Sstp), |So bie³ys 1431 (< ³ysy 
‘ts’ Sstp) ‘eksp resy wne’, |So biem¹dr 1436 (< m¹dry ‘ts’ Sstp) ‘ten kto jest m¹dry 
sam dla sie bie’, |Sob iemê da 1434 (< m¹do, mêdo ‘j¹dro’, so bie Sstp) ‘obsceniczne’, 
So biep an 1418, |So biep anek 1418 (< so biep an ‘samolub, egoista’ L, pan ‘kasztelan’, 
‘d os tojni k’, ‘szlachcic’, ‘mê¿czy zna’ Sstp) ‘ten kto jest sam so bie pa nem’, |Sobiewa -
rza 1401 (< wa rzyæ ‘g otow aæ’, ‘piec, wypiekaæ’ Sstp) ‘ten kto sam so bie go tuj e’ 
(naz wy te do tycz¹ praw dop odo bnie lu dzi sa mol ubny ch), nazwiska me taf ory czne to: 
Gor czyca 1405 (< gor czyca ‘rod zaj zio³a’ Sstp, gorzki ‘o piek¹cym sma ku’, ‘boles-
ny, doj muj¹cy, spra wiaj¹cy przy kroœæ’ Sstp), Smêt ek 1417 (< smêt ek ‘smut ek, stra -
pien ie, przy gnêb ienie’ Sstp), Zmu da 1414 (< zmu da, ¿mu da ‘brak tro ski, niedbal-
stwo, opiesza³oœæ’ Sstp). 

Szc zeg óln¹ gru pê sta nowi³y prze zwis ka okre œlaj¹ce lu dzi g³oœno krzy cz¹cych, 
po pêdliwych i wy buc howy ch, wszczy naj¹cych bi jat yki i awantu ry, zn iew a¿aj¹cych 
in nych, za bójców. Na le¿¹ tu na zwy cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io: Bij 1450 (< biæ 
‘ts’ Sstp) ‘ten kto bi je’, |Burd no 1432, |Bur dyn 1407 (< bur da ‘zam iesz anie’, ‘awan-
tur nik, za wad iaka’ Sstp), Bur dyn ek 1412 (< bur dyn ek ‘poj edy nek’ Sstp), |By stram 
1417, |By strek 1404 (< by stry ‘gwa³tow ny, szyb ko p³yn¹cy’ Sstp, byst roœæ 
‘gwa³town oœæ usposobienia’ Sstp), |Czu purna masc. 1401 (< czupurny ‘je¿¹cy siê, 
ju nak owa ty, nad staw iaj¹cy min¹’, ‘sierd zisty, szorst ki’ L), Dzi ki 1428, Dzik 1413 
(< dzi ki ‘na swo bod zie ¿yj¹cy, nieoswojony’ Sstp, dzik ‘dzi kus, dzi ki cz³owiek’, 
‘dzi ka œwi nia’ SW), |Fu ryj asz 1450 (< fu ryj at ‘cz³owiek sk³onny do gwa³townego 
gnie wu’ SXVI), |Ga dza³a 1440 (< go dziæ ‘nastawaæ na ko goœ, za sadzaæ siê’ (Sstp), 
£apa 1434, £apka 1419, |£apko 1443 (< ³apa ‘zbój, rabuœ’, ‘po trzask, pu³ap ka’ Sstp, 
³apka ‘z bój, ra buœ’, ‘noga zwie rzêcia lub rêka ludz ka’ Sstp, ³apaæ ‘chw ytaæ, zatrzy-
mywaæ si³¹, porywaæ’ Sstp), Pa duch 1443, |Pad wica 1403 (< paduch ‘r ozbójnik, 
mor derc a’ Sstp), |Pie niak 1410 (< pie niæ siê ‘to czyæ pia nê’ Sstp), |Pirz cha³a 1411, 
|Pirz cha³ka 1414–1417, |Pirz cho 1403 (< pirz chaæ ‘gni ewaæ siê, burz yæ’ Sstp), 
Rych³y 1428, |Ry chlich 1442, |Ry chlik 1436, |Rych³owiec 1430 (< rych³y ‘ruc hliwy, 
szyb ki’, ‘por ywczy, popê dliw y’ Sstp), Ryka³a 1407 (< rycz eæ ‘(o zwie rzêt ach) wyda -
waæ dono œny g³os’ Sstp, ryka³a ‘ten, co ry czy, krzy czy’ SW), |Sko raj 1408, |Sko rosz 
1416 (< sko ry ‘szybk i’ Sstp), |Szy ban 1401, |Szy bel 1435 (< szy baæ ‘biæ, raz iæ, ude-
rzyæ’ SW), Usiln ik 1401 (< usiln ik ‘ten kto doko nuje aktów prze moc y’ Sstp), |Wœcie -
k³o 1426 (< wœciek³y ‘nieo pano wany, gwa³tow ny’ Sstp, wœciek aæ siê ‘tr aciæ pano -
wanie nad sob¹’, ‘z ach owywaæ siê jak sza len iec’ Sstp). 

Prze zwis ka lub przy domki |Ba rza 1434, |Ba rzan 1422, |Ba rzysz 1404 (< barzy 
‘szybk i’ Sstp), Pie lak 1449 (< pie laæ ‘sp ieszyæ’ SXVI) oraz Gracz 1429, |Gra cza 1402, 
|Gracz ko 1419 (< gracz ‘ts’, ‘akt or wêdr owny’ Sstp, gra, igra ‘zab awa’ Sstp) mog³y 
okre œlaæ ce chy ocen iane jako po zyt ywne lub ne gat ywne, w za le¿ noœci od ok oli czno œci. 

Do prze zwisk lub przy domków me taf ory cznych za lic zamy: Bak 1449 (< bak ‘krzyk’ 
Sstp, bakaæ ‘upomi naæ, ³ajaæ’ Sstp), Bu rza 1434, |Bu rzan ek 1405 (< bu rza ‘ts’ Sstp, 
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‘nawa³nica, wi chur a’, ‘rozr uchy, za mieszki, wa œñ’, ‘nie bez pieczeñstwo, z³a przy god a’, 
‘gwa³tow ne uczuc ie, afekt, namiêt noœæ’ SXVI), Buta 1425, |But 1443 (< buta ‘arog ancja’ 
Sstp), Gro za 1413, |Gro zim 1429 (< gro za ‘pr zera¿enie, trwo ga’ Sstp), Krzyk 1431, 
|Krzycz ko 1438 (< krzyk ‘wo ³anie’, ‘g³oœne nie zad owo len ie, roz ruch, bun t’ Sstp), Krzyw -
da 1439 (< krzyw da ‘szko da ma ter ialna, któr¹ ktoœ niespraw iedl iwie wyrz¹dza lub pono -
si’, ‘k³am stwo, znie wag a’ Sstp), |Pro tes ta 1445 (< pro test ‘sprzeciw, opór’ SW, protes -
towaæ ‘protes tacjê czyniæ prze ciw czem uœ, oœwi adczaæ siê prze ciw czem uœ’ L, pro tes tacja 
‘oœ wia dcze nie s¹dowe, skar ga, ¿a³oba’ L), Prze kora 1431 (< prze kora ‘zniew aga, przed -
miot znie wag i’ Sstp), Ryk 1425, |Ryka 1423 (< ryk ‘do noœny krzy k’ Sstp, ryczeæ ‘(o zwie -
rzêtach) wyda waæ dono œny g³os’ Sstp), Siek 1437 (< siek ‘cios, raz, ciêcie, pla ga’ Sstp), 
Trwo ga 1436 (< trwoga ‘spór, za targ’, ‘niebezpie czeñstwo’ Sstp), Za mêt 1427 (< za mêt 
‘strap ienie, udrêcz enie, ucis k’ Sstp), Zami êszka 1448 (< zami êszka ‘u cisk, ud rêka, 
pop³och’ Sstp), Za wada 1410 (< za wada ‘przes zkoda’, ‘kar a’, ‘wtr¹ca nie siê’ Sstp). 

Na³ogi pi jañstwa i ob¿arstwa okreœla³y prze zwis ka ta kie, jak charak teryzuj¹ce bez -
poœrednio prze zwis ka Chlan 1406 (< chla ny ‘maj¹cy du¿y apet yt, du¿o jedz¹cy,
¿ar³oczny’ Sgw, chlaæ ‘bluŸ niæ’ Sstp), Laj 1414 (< lej ‘opój’, ‘nac zynie w kszta³cie 
sto¿ka’ SXVI), £akomy 1409 (< ³akomy ‘chciwy, chci wy je dzen ia’ Sstp), £asuñ 1439 
(< ³asuñ ‘cz³owiek ³akom y’ SW, ps *lasú ‘³akomy, chci wy’ SES), na zwa z³o¿ ona 
|Czêsto pijan 1412 (< ‘c zêsto pi jan y’) i na zwa me taf oryczna Gula/Gu³a 1433 (< gula, 
gu³a ‘ob ¿arstwo’ SXVI). 

Wy stê powa³y te¿ prze zwis ka okre œlaj¹ce ta kie ne gat ywne ce chy cz³owieka, jak
bojaŸ liwoœæ, pró¿n oœæ, uszcz ypliwoœæ, przew rotnoœæ (na zwy me taf ory czne): Cham 
1438, |Cha mek 1403, |Cham ka masc. 1423 (< cham ‘chan ta tars ki’ SXVI), Cha miec 
1428, (< cha miec ‘prawd opo dob nie wy raz utwor zony od rzecz. cha m’, por. wy¿ ej); Ko -
lec, Kolc 1445 (< ko lec ‘to lub ten, co k³uje,  np. ry cerz walcz¹cy na ostr e’, no men 
agentis od ps *kol ti, kolj¹, por. kol cza ‘turn iej ry cers ki’ SES), Pych 1446 (< pych, py cha 
‘pró¿ noœæ, wy nios³oœæ, za roz umia³oœæ’ Sstp); (cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): Opak 
1428 (< opak ‘na odwrót’ Sstp), Py chota 1403 (< py chota ‘pys za³ek’ Sstp), |Py sza 1430, 
|Py szek, Pysz ko 1424, |Pysz no 1419, Pysz ny 1428 (< pysz ny ‘d umny, za roz umia³y’ 
Sstp, py szn iæ siê ‘byæ pysznym, wyno siæ siê’ Sstp). 

Ni ektóre prze zwis ka od nosi³y siê do ga dat liwoœci i nad miern ej cie kawoœ ci (cha-
rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): Bre da 1449 (< breda ‘gadu³a, papla’ Sgw, ps bresti, 
brdüŠ ‘pl eœæ g³upstwa’ SpC, bredziæ ‘mówiæ rzeczy zmy œlone, uroj one’ SXVI), Cze -
czot 1430, Cze czotka 1418 (< cze czotka ‘gat unek ptaka’ Sstp, czeczot ‘osoba ga dat -
liwa’ Sgw), Go wor 1439, |Go wor ak 1440, |Go wor ek 1408, |Go wor zyk 1449 (< go wor 
‘rozm owa’ Sstp, gowor zyæ ‘rozm awi aæ, rozpr awi aæ’ Sstp), Kle kot 1424 (< klekot
‘gadu³a’ SXVI, por. klek otaæ ‘wyd awaæ cha rakt erystyczny dŸw iêk’ Sstp), |Rze gota 
1419/1420 (< rze got aæ ‘du ¿o mów iæ, pap laæ’ Sstp), |Rzek ta, Rzech ta 1410 (< rzekt aæ 
‘r¿eæ, skrze czeæ’ Sstp, rzegotaæ por. wy¿ej), Py tek 1427 (< gw py tek ‘cz³owiek cie -
kawy, pytaj¹cy siê’ Sgw, pytaæ (siê) ‘ts’ Sstp). 

Inne prze zwis ka okreœla³y osoby jako nie skut eczne w dzia³aniu lub okreœla³y 
sk³onn oœci do ha zardu: |Dar mosz 1420 (< dar my ‘bezs kute czny, da remn y’ Sstp), Ko -
styra 1413 (< ko styra ‘gracz w koœci, szu ler’ Sstp). 

  
  

 
 

 

 

 
 

   

 

  
  

 
 

 
 

 

 
  

    
 

  

   
  

 
  

  

167 II. Charakterystyka jêzykowa nazwisk zwyczajowych... 

http://rcin.org.pl



 Du¿a gru pa prze zwisk i przy domków oznac zaj¹cych lu dzi to na zwy zwierz¹t 
i roœ lin. S¹ to na zwy me taf ory czne, kt óre ok reœ laj¹ cha rakt er, uspos obi enie i zacho -
wania cz³owieka na pod staw ie pod obie ñstwa do fau ny i flo ry. Za lic zamy tu: 

Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ssaków: Bawo³ek 1436 (< bawo³, bawó³ 
‘ts’ Sstp), Byk 1414 (< byk ‘ts’ Sstp), By czek 1432 (< by czek ‘ts’ Sstp), Cap 1402, 
|Ca pek 1436 (< cap ‘kozio³’ Sstp), Cielê 1427 (< cielê ‘ts’ Sstp), Ciel¹tko 1415 
(< ciel¹tko ‘dem. od ciel ê’ SXVI), na zwa z³o¿ ona Ci elêca Noga 1434, Cio³ak 1448 
(< cio³ak ‘podros³e cielê’ SXVI), Cio³ek 1401 (< cio³ek ‘byc zek’ Sstp), Giem za 1419 
(< gem za, giem za ‘dzi ka koza’ SXVI), Gro nos taj 1445 (< gro nos taj ‘gat unek zwie -
rzê cia’ Sstp), Ja gni¹tko 1426 (< jagni¹tko ‘ts’ Sstp), Knur 1417 (< knur ‘samiec 
œwin i’ SES), Koby³a 1404 (< koby³a ‘samica ko nia’ Sstp), Koza 1436 (< koza ‘gatu -
nek zwie rzê cia’ Sstp) i sze reg form utwor zonych od tej na zwy: |Ko zanka 1405, Ko zia 
Noga 1431, |Ko zib or 1421, |Ko ziej 1449, Ko zica 1434, |Kozi na (SSNO Kozi na//Ko -
sina) 1407, Ko zieñ 1433, Kozi Rod 1404 (< koza ‘gat unek zwie rzê cia’ Sstp), |Ko zip as 
1444 (< paœæ ‘u mo¿ liwiaæ byd³u nakarmienie siê’ Sstp, por. ko zop as ‘pas terz kóz’ 
Sstp), Ko zka (SSNO Ko zka//Ko ska) 1402 (< ko zka ‘dem. od ko za’ SXVI), Ko zie³, 
Ko zio³ 1427 (< ko zio³ ‘samiec ko zy’ Sstp), Ko zie³ek, Koz³ek, Ko zie³k, Ko zio³ek 1415 
(< ko zio³ek ‘m³ody ko zio³’ Sstp), Ko Ÿlê 1405 (< ko Ÿlê ‘k ózka, ko zio³ek’ Sstp), Ko -
Ÿlec 1444 (< ko Ÿlec ‘kozio³’ Sstp), KoŸl ak 1411 (< ko zie³ por. wy ¿ej, ko Ÿlak ‘m³ody 
ko zio³’ SW), £abaj 1444 (< ³abaj ‘wielki pie s’ SXVI), £asica 1409 (< ³asica ‘gat unek 
zwie rzê cia’ Sstp), Mysz 1442, |My sza 1439, |My szaj 1447, |My szop ad 1434 (< mysz 
‘ts’ Sstp), Mysz ka 1434 (< mysz por. wy¿ej, mysz ka ‘o maœci koñs kiej – po piel aty’, 
‘mus ku³, miês ieñ’ Sstp), Osie³ 1426 (< osio³ ‘ts’ Sstp), Pies 1408 (< pies ‘ts’ Sstp), 
Pro si¹tko 1408 (< pro si¹tko ‘ma³e pro siê’ Sstp), |Sar nek 1405 (< sar na ‘ssa k z ro -
dziny je len iowa tyc h’ Sstp), Sarn ka 1414 (< sarn ka, sa renka ‘dem. od sar na’ L), Suka 
1417 (< suka ‘samica psia’ SXVI), Sucz ka 1404, |Su czel 1417, |Sucz 1417 (< sucz ka 
‘dem. od su ka’ SXVI), Œwi nia 1406, Œwin ka 1401, |Œwini¹tko 1444, |Œwi nioch 1404, 
|Œwin ko 1431 (< œwi nia ‘zw ierzê do mow e’ Sstp, œw inka ‘ts’ Sstp); na zwy ogól ne: 
|Ga dzinka 1449 (< ga dzina ‘w szelk ie stworzen ie budz¹ce wstr êt’ SXVI), Ro gala 
1420 (< ro gala ‘z wie rzê ro gate, ro gac z’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ptaków: B¹k 1423, B¹czek 1409, |B¹czka 
1444 (< b¹k ‘p tak z ro dziny cza plow aty ch’, ‘puchacz’ Sstp), Cie trzew 1448 (< cie -
trzew ‘gat unek ptaka’ Sstp), Czaj ka 1439, |Czaj ko 1437 (< czajka ‘gat unek ptaka’ 
Sstp), Drozd 1408, |Droz dek 1425 (< drozd ‘gat unek ptaka’ Sstp), Dzi êcio³ 1426, 
Dzi êcio³ek 1436 (< dzi êcio³ ‘gatunek ptaka’ Sstp, dzi êcio³ek ‘dem. od dzi êcio³’ 
SXVI), Gêœ 1428, |Gêœ nik 1438 (< gêœ ‘ts’ Sstp), Gil 1416 (< gil ‘gat unek ptaka’ 
Sstp), Grzy wacz 1434 (< grzy wacz ‘go³¹b dzi ki’ Sstp), Grzy wak 1438 (< grzy wak 
‘dzi ki go³¹b’ SXVI), Jastrz¹b 1408 (< jastrz¹b ‘gat unek ptaka’ Sstp), Kaw ka 1425, 
|Kaw czyna masc. 1405, |Ka waszka 1422 (< kaw ka ‘gat unek ptaka’ Sstp), Klê sk 1410 
(< klêsk ‘p tak wr óblowaty’ SW), Kro gul ec 1411 (< kro gul ec ‘gat unek ptaka’ Sstp), 
Le lek 1409 (< lelek ‘nocny ptak, so wa’ Sstp), Orze³ 1412, Orze³ek, Orze³k 1435 
(< orze³ek ‘dem. od orze³, ptak drapi e¿ny’ SXVI), Pe lik an 1445 (< pelik an ‘p tak mi -
tyczn y’ Sstp), Ru dzik 1427 (< ru dzik ‘gat unek ptaka’ StrP), Skow ron ek 1411 (< sko -
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wronek ‘gat unek ptaka’ Sstp), Sowa 1404, |So wianka masc 1409, |Sowi³, |Sowi³o 
1440, |So wino 1445, So wina masc 1412 (< sowa ‘gat unek ptaka drapie¿nego’ Sstp, 
so wina ‘lic ha, nêdz na so wa’ SW), Sow ka 1449 (< sow ka, sów ka ‘p tak z rz êdu sów’ 
Sstp), Œle pow ron 1441 (< œl epo wron ‘gat unek ptaka’ Str); na zwa og ólna |Pta czek, 
Ptacz ko 1436 (< ptak ‘ts’ Sstp). 
Przezwis ka-przy domki utworzone od nazw ryb, p³azów, gadów i in.: Brzan ka 
1435 (< brzan ka ‘gat unek ry by’ SXVI), Dorsz 1446 (< dorsz ‘ryba drap ie¿na z ro -
dziny dor szow aty ch’ SXVI), Jaszcz 1420 (< jaszcz, ja¿d¿ ‘gat unek ryby’ Sstp), 
Ka raœ 1401/1402 (< karaœ ‘gat unek ry by’ Sstp), Ka ras ek 1450 (< karasek ‘dem. 
od ka raœ’ SW), Karp 1402–1407 (< karp ‘ts’ Sstp), Okuñ, Okoñ 1439 (< okoñ, 
okuñ ‘gat unek ry by’ Sstp), Pi skorz 1439 (< pi skorz ‘gat unek ry by’ Sstp), Som 
1414 (< som, sum ‘gat unek ry by’ Sstp), Wie lor yb 1427 (< wie lor yb ‘wielka ryba 
mor ska’ Sstp); Rak, Rek 1401, |Ra kiel, Re kiel, Re kil 1415, |Ra kow iec 1402 (< rak 
‘ts’ Sstp), Œli mak 1408 (< œl imak ‘ts’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw owadów: Giez 1409, Gie zek 1413 
(< giez, gie zek ‘ts’ Sstp), Kleszcz 1412, |Klesz czyca 1407 (< kleszcz ‘gat unek 
paj¹ka’ Sstp), Koby³ka 1448 (< koby³ka ‘sza rañ cza’ Sstp), Ko mor, Ko mar 1415 
(< ko mor ‘nazwa owad a’ Sstp), Mo tyl 1414 (< mo tyl ‘ts’ Sstp), |Mro wa 1433, 
Mrow ka 1445 (< mrow ka, mrów ka ‘ts’ Sstp), Mu cha 1424 (< mu cha ‘ts’ Sstp), 
Osa 1407/1408 (< osa ‘ts’ Sstp). 
De prec jonuj¹cy cha rakt er mia³o za pewne u¿ ywan ie nazw cz êœci cia³a zwierz¹t 

jako nazw ludzi oraz nazw zwi¹za nych ze zw ierzêtami. Wska zywa³o to za pewne na 
ne gat ywn¹ oc enê da nego cz³owieka ze wzglê du na jego ce chy fi zyczne, psychiczne 
lub poz ycjê w gru pie spo³ecz nej. Do nazw tego ro dzaju na le¿¹: 

Prze zwis ka utwor zone od nazw czêœci cia³a zwierz¹t i obiektów zwi¹za nych ze 
zw ierzêtami: Boch 1435 (< boch ‘tu³ów ob³upion ego ze skóry bydlê cia’ SXVI), 
|Choœc isko 1410 (< chwost ‘ogon’ SXVI), Flak 1415 (< flak ‘kiszki, je lit o’ Sstp), 
Grzy wa 1421 (< grzy wa ‘ts Sstp), Rog 1423 (< rog, róg ‘u zwierz¹t charakterys -
tyczna naroœl na koœ ci czo³owej’ Sstp), Ro gacz 1419 (< ro gacz ‘w opisie her bu: 
róg’ Sstp), |Ro gietko 1402, |Ro gal ec 1402 (< rog por. wy ¿ej), Ryj 1440 (< ryj ‘spi -
czasty pysk’ L), Ry³o 1427 (< ry³o ‘pysk, ryj’ SW, ryæ ‘kopaæ, grzebaæ’ Sstp), 
Gnoj 1403 (< gnoj, gnój ‘nawóz, od chod y’ Sstp), Gno jek 1412 (< gno jek ‘dem. od 
gno j’, ‘cz³owiek le niwy, cz³owiek brud ny’ SXVI), |Ho wiej 1434, |How niejko 
1431 (Krpd) (<gó wno ‘ts’ Sstp, gów ienko ‘dem. od gów no’ SW, ukr. how no), 
Inocho da, Jinoc hoda 1407 (< inochoda, jino choda ‘specjalny chód ko nia’ Sstp). 
Tu za liczyæ na le¿y licz ne prze zwis ka z³o¿one, w któr ych sk³ad wchodz¹ na zwy 

czêœ ci cia³a zwierz¹t. S¹ to na zwy me taf oryczne, z³o¿ one z dw óch rdze ni lub z dwóch 
wyra zów. Ukaz ywa³y one cz³owieka jako no sic iela cech przy pis ywa nych zwie rzê tom 
drog¹ wska zyw ania na podo bie ñst wo. Ce lem tego za biegu by³o wy ra¿e nie ujemn ej, de -
prec jonuj¹cej oceny na zyw ane go cz³owieka. S¹ to prze zwis ka: |Gêsi ogon 1420 ‘ktoœ 
o szcz egó³ach po dobn ych do gê siego ogon a’, Kêsy Koñ 1450 (< kêsy ‘kró tki, ni ski, 
ma³y’, ‘s krócony, okroj ony’ SXVI, ‘krótki, krótko obciê ty’ Sstp), ‘ktoœ wy glad aj¹cy 
jak ma³y koñ’, |Ko nis kora 1448 (< koñ por. wy ¿ej, sko ra ‘ze wnêtrzna tkan ka cia³a’ 
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Sstp) ‘ktoœ poró wnany do skóry z ko nia’, Ko zia Noga 1431 ‘k toœ po równany do ko ziej 
no gi’, Ko zie Mi êso 1434 ‘k toœ po równany do ko ziego mi êsa’, Kozi Ogon ek 1446 ‘ktoœ 
poró wnany do ko ziego ogon a’, Kozi Pie karz 1423 ‘byæ mo¿e z³y pie karz, na zwany ob -
raŸl iwie ko zim’, |Ku rzyn oga 1442 ‘k toœ po równ any do ku rzej no gi’, £ysy Koñ 1434, 
£ysa Œwi nia 1425 ‘k toœ po równany do ³ysego, po zbawione go ow³osien ia ko nia lub ta -
kiej œw ini’, |Pir dziw ilk 1409, |Pir dziwo³, Pier dziwo³ 1441 ‘osoba porów nana do pier -
dz¹cego wil ka i wo³a za pewne dla sp otêgowania ne gat ywnej ocen y’, |Pisz czyk oza 1418 
‘ktoœ kto mówi jak by pisz cza³a ko za’, |Sêpo³az 1414 (< sêp ‘p tak dr apie¿ny’ Sstp) ‘k toœ 
po równany do sê pa’, |Œmir dzigroch 1424 ‘kt oœ œmier dz¹cy jak gro ch’, |Œpi giez 1428, 
|Œpi ryba 1407 ‘k toœ po rów nany do œpi¹cego gza i ry by’, Œwi nia G³owa 1444, |Œwi -
nig³owa 1434, |Œwi niou cho 1447 ‘k toœ po równ any do œw iñsk iej g³owy lub ucha’, Wil -
cza Dupa 1441, Wil cza Sko ra 1424 ‘kt oœ por ównany do skó ry lub dupy wil ka’, Wo³owa 
Du sza 1425 ‘k toœ po równany, za pewne ¿a rtob liwie, do du szy wo³a’. 
– Przezwis ka-przy domki utworzone od nazw roœlin: Brze zina 1431 (< brze zina 

‘brzozy w le sie’ Sstp), Brze zinka 1435 (< brze zinka ‘brzez ina, la sek brzo zow y’ 
SW), Brzo za 1414–1415, Brzoz ka 1430 (< brzo za ‘ts’ Sstp, brzozka ‘dem. od brzo -
za’ SXVI), Ce bula 1408, Ce bulka 1410 (< ce bula ‘ts’ Sstp, ce bulka ‘dem. od ce-
bul a’ SXVI), Chmiel 1418 (< chmiel ‘gat unek roœl iny’ Sstp), Chmiel nik 1415 (< 
chmiel nik ‘gat unek roœl iny’ Sstp), Cie ciorka 1412 (< cieciorka ‘groc h’ Sstp), Figa 
1435 (< figa, fig, fik ‘drze wo lub owoc fi gow y’ Sstp), Fijo³ek 1443 (< fijo³ek ‘ts’ 
Sstp), Gaj 1414, |Ga jek, Gaj ko 1415 (< gaj ‘ma³y las’ Sstp), Ga³¹zka 1435 (< 
ga³¹zka ‘ts’ Sstp), Gor czyczka 1449 (< gor czyczka ‘gat unek roœl iny’ Sstp), Groch 
1440, |Gro chal 1423, |Gro chala 1422, |Gro chola 1415, |Gro chot 1443, |Gro chota 
1424 |Gro chown ik 1449 (< groch ‘gat unek roœl iny’ Sstp), Gry ka 1411 (< gry ka 
‘rod zaj roœl iny’ Sstp), Grzyb 1405, |Grzy bian 1411 (< grzyb ‘ts’ Sstp), K³oda 
1433, |K³oda wa 1426 (< k³oda ‘pi eñ, kloc, s³up’ Sstp), Ko strzewa 1440, Ko strzew 
1409, |Ko strzewo 1412 (< ko strzewa ‘chwast zbo ¿owy’ Sstp, ko strzew ‘gat unek 
roœl iny, ko strzewa, ro dzaj tra wy’ SXVI), |Ko strzyb ia³ 1426, |Ko strus zek, Ko -
struszko 1422 (< ps *ko str ‘coœ ostrego, paŸdzi erzystego’ SpC, bia³y ‘ts’ Sstp), 
KoŸlik 1421 (< koŸlik ‘gat unek roœli ny, koz³ek lekarski’ Sstp), Lipa 1406, |Li piej 
1410, Lip ka 1402, Li powy 1445 (< lipa ‘ts’ Sstp, lip ka ‘gat unek roœl iny’ Sstp, li -
powy ‘zwi¹zany z lip¹’ SXVI), Ogur ek 1440, |Ogur zec 1414 (< ogur ek ‘ts’ Sstp), 
Ostr o¿a 1413 (< ostr o¿a ‘k³uj¹ca roœl ina’ Sstp), Psze nica 1446 (< psze nica ‘ts’ 
Sstp), |Rzep czanka m 1438, |Rze piech 1448, Rzep ka 1420 ¿ (< rze pa, rzepka ‘ga -
tunek roœl iny’ Sstp), S³odycz ka 1428 (< s³odycz ka ‘gat unek roœl iny’ Sstp), 
S³odzienn ik 1404 (< s³odzienn ik ‘gatunek roœl iny’ SW), Str¹k 1426, Str¹czek, 
Str¹czko 1402, |Str¹czka 1425, |Str¹kla 1434 (< str¹czek ‘dem. od str¹k’ SXVI, 
str¹k ‘ts’ Sstp), Sza lej 1408 (< sza lej ‘naz wa roœl iny’ Sstp). 

b) Prze zwis ka i przydomki cha rakt eryzuj¹ce cz³owieka ze wzglê du na ce chy mo -
ralne 
Do pr zydomków ok reœlaj¹cych po zyt ywne ce chy mo ralne cz³o wieka na le¿¹ 

na zwy Do bry 1434 (< do bry ‘dob rze czy ni¹cy, pro sty, cno tliwy, do datn io ocenia -
ny w hierarchii spo³ecz nej, pow a¿any’ Sstp) i dwie na zwy po chodz¹ce od rze -
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czowników pospo litych nie po œwiadczonych w s³ownik ach jê zyka pol skiego, ale
maj¹cych od nies ienie do wyrazów istniej¹cych w pras³owiañszczyŸnie: Do bran 
1443 (< ps *do branú ‘cz³owiek do bry, po czciw y’ SpC), Do brzej 1419 (< ps *do -
brìjü ‘dob ry cz³owiek’ SpC), na zwy Chro bry, Cha bry 1425 (< chro bry ‘dziel ny’ 
Sstp), |Szczo drosz 1445 (< szczodry ‘u¿yc zaj¹cy ob fic ie da rów’ Sstp), Œmia³a ¿. 
1438 (< œmia³y ‘ts’ Sstp), Twar dy 1403 (< twar dy ‘nie miêkki’, ‘nie ugiêty, nie-
podatny na wp³ywy’ Sstp). 

Zal iczyæ tu nal e¿y przy domki me taf ory czne do tycz¹ce: sza cunku i praw dy Pocz ta 
1414 (< pocz ta ‘cze œæ, sza cun ek’, ‘dar ce lem po zys kania ko goœ’ Sstp), Praw da 1430 (< 
praw da ‘ts‘ Sstp); wia ry: Mod³a 1405 (< mod³a ‘cz eœæ od daw ana Bo gu’ Sstp), Pa cierz 
1414 (< pa cierz ‘ts‘ Sstp); dzia³ania na rzecz in nych ludzi: Zba wic iel 1426 (< zba wiciel 
‘rat uj¹cy w niebezpieczeñstwie, wybawca, pr zewa ¿nie o Bo gu’ Sstp); d¹¿e nia do rea -
lizacji celu i uzys kania na grody za jego re aliz acjê: Cel 1410 (< cel ‘porz¹dany re zult at 
d¹¿eñ’ SXVI, cel ‘punkt, do którego siê strzela’ Sstp), For tuna 1411 (< fortuna ‘los, 
prze znac zenie, przy pad ek’, ‘bog actwo, do stat ek’ SXVI), Chwa³a, Cha³a 1417 
(< chwa³a ‘u znan ie, rozg³os’ Sstp). 

Wœ ród prze zwisk okreœlaj¹cych ne gat ywne cechy mo ralne wiele od nosi siê do braku 
do bra oraz uc zciwoœci i k³am stwa. Nie uczciwi lu dzie ok reœlani byli na zwami ta kimi, jak 
cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io na zwy |Chy trzan 1438 (< chy try, chy trzy ‘po dstêpny, 
wy krêtny, prz emyœlny’ Sstp), Oszust 1430 (< oszust ‘ten kto wpro wad za kogoœ w b³¹d’ 
SXVI), Szy ba³a 1438 (< szy ba³a ‘oszu st’ SXVI), Zakrê tny 1420 (< zakrêtny ‘pe³en 
zakrê tów, pokrê tny, wykrê tn y’ SW, krêtny ‘wij¹cy siê’, ‘wykr êt ny’ SXVI); metafo -
ryczne na zwy Chy ba 1426 (< chy ba ‘b³¹d, nie dos tatek’ SXVI), For tyl 1439 (< fortyl, 
for tel ‘wyb ieg, wykr êt praw ny’, ‘zys k’ Sstp), nazwy etniczne Cy gan 1401, Cy ganko 
1448 (< cygan ‘cz³owiek nie uczciwy, krê tacz, oszus t’ SXVI), z którymi wi¹za³ siê nega -
tywny ste reot yp, jak siê wydaje, ju¿ w 1 p XV w.; na zwa cha rakt eryzuj¹ca bez poœredn io 
|Prze chrzest 1441 (< prze chrzta ‘ten kto przyj¹³ chrzest prze ciwny swej re lig ii’ Sstp). 
Nega tyw ne ce chy mo ralne cz³owieka okreœ la³y me taf ory cznie i me ton imi cznie na zwy 
diab³ów i ich sie dziby: |Czar tek 1401, |Czar tak 1413 (< czart ‘de mon, dia be³’ Sstp), Dy -
jabe³ 1442 (< dy jabe³ ‘ts’ Sstp), Pkie³, Pie kie³, Piek³o 1427 (< piekie³, pkie³, piek³o 
‘miejs ce po bytu ska zan ych na wiecz ne potê pienie’ Sstp). Cechê uchyl ania siê od 
odpow ied zialnoœci okreœ la³a bi blijna na zwa w³asna Pi³at 1442 (< pi³at ‘cz³owiek 
uchyl aj¹cy siê od odpowie dzialnoœci’ SW) i formy po chodne od tej nazwy: |Pi³atek, 
Pi³atko 1449. 

Niekt óre prze zwis ka od nosi³y siê do sfery ¿yc ia in tymn ego w jego negatywnych 
prze jaw ach. Nale¿¹ tu prze zwis ka cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io: Duch na 1432 (< 
duch na ‘kob ieta lek kich oby czajów’ Sstp), Duch nik 1424 (< duch nik ‘rozp ustni k’ 

Sstp), Dziew czur 1447 (ps *dìvúèurú ‘kob ieci arz’ SpC), Frej, Fryj 1450 (< fryj ‘zal-
oty’, fryj owaæ ‘odd awaæ siê rozpuœc ie’ Sstp), Gach 1428 (< gach ‘rozwi¹z³y mê¿cz -
yzna, ko biec iarz’ SXVI), Ga szek 1407 (< gaszek ‘dem. od gach, ko chan ek’ SXVI), |Pi -
eœci ch 1444 (< piesz czoch ‘ulubieniec’ SXVI, pieœc iæ ‘otac zaæ nad miern¹ opiek¹, tuliæ, 
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g³askaæ’ Sstp), Œwie rzep iec 1402 (< œwi erze piec ‘ogier’, ‘rozp ustni k’ Sstp). Do nazw 
metafo rycznych za lic zamy: Chuæ 1438 (krpd) (< ukr. chuæ ‘chêæ’). 
c) Prze zwis ka i przydomki cha rakt eryzuj¹ce cz³owieka ze wzglê du na ce chy 

umys³owe 
Ce chy umys³owe zna laz³y od bic ie w przy domk ach ocen iaj¹cych po zyt ywnie, 

cha rakt ery zuj¹cych oso bê bez poœr edn io: M¹dry, M¹der 1431, |Mêd rzyñ 1438 
(< m¹dry, m¹der ‘ts’ Sstp), Mêd rzyk 1416 (< ps *mŠdrücú ‘ro zumny cz³owiek’ SET 
– za S³ow. etym.-mot., cz 1), £owny 1434 (< ³owny ‘u miej¹cy ³owiæ, do bry, zr êczny 
do ³ow ów’ SXVI), Ro zumn ik 1439 (< ro zumn ik ‘cz³owiek przebieg³y, ro zum ‘ts’ 
Sstp). Tu na le¿¹ ta k¿e na zwy me taf ory czne Glo sa 1434 (< glo sa ‘t³umac zenie, ko -
ment arz’ Sstp), Gra mat yka 1438–1450 (< gramat yka ‘nau ka o w³aœci wo œciach jêzy -
ka’ SXVI), Gra mota 1440 (< gramota ‘pis mo, doku ment’ SXVI), Pew nik 1436 (< 
pew nik ‘pe wnoœæ’ SXVI), Fi loz of 1445 (< filoz of ‘mêdr zec, uczon y’ Sstp), Li tera 
1436 (< li tera ‘ts’ SXVI), Li ter at 1409 (< liter at ‘ten, co zna li tery, co umie cz ytaæ 
i pi saæ’ Sstp), |Kro nik 1434 (< kro nika ‘ts’ Sstp), Ro zum 1440 (< ro zum por. wy ¿ej), 
Roz mys³ 1447 (< roz mys³ ‘nam ys³, roz wag a’, ‘m¹dra myœl, sen tenc ja’ Sstp), Regu³a 
1450 (< regu³a ‘zbió r przepisów, pra wid³o’ Sstp), S¹d 1431 (< s¹d ‘ts’ Sstp). 

Jako g³upi¹ i ciemn¹ ukaz ywa³y dan¹ osobê prze zwis ka charakteryzu j¹ce bez -
poœrednio, ocen iaj¹ce ne gat ywnie: Du biel 1424 (< du biel ‘t êpy, nie okrzesany cz³o -
wiek’ SXVI), Fijo³ 1432 (< fijo³ ‘g³upiec’ SW), G³upiec 1449 (< g³upiec ‘cz³owiek 
g³upi’ SXVI), Ma³y M¹dry 1403 (< ma³y ‘niedu¿y co do rozmiarów, nie wielki co do 
wa gi’, ‘p rzeciêtny, b³ahy’ Sstp, m¹dry por. wy¿ej) ‘maj¹cy nie wiele m¹dro œci’, Moz -
gowiec 1447 (< moz gowiec ‘cz³owiek uparc ie trzymaj¹cy siê tego co sam wymy œli³, 
sza len iec’ SXVI), |Nie doœ pia³ek 1438 (< nie doœ pia³y ‘niew yst arczaj¹co rozwi niê ty’ 
Sstp), Ple skot 1402 (< ple skot ‘cz³owiek mówi¹cy od rze czy’ SW); na zwy metafo -
ryczne B³¹d 1417 (< b³¹d ‘b³¹dze nie, uchyb ieni e’ Sstp), Omy³a 1443 (< omy³a ‘b³¹d’ 
SXVI, omy³ ‘nieu waga, w¹tpliw oœæ, g³upstwo’ Sstp), Tar kot, Tar chot 1415, |Tarko -
sza 1443 (< roztarcha³y ‘rozp roszony’ Sstp). 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

BAK: Ni col aus Bacc ca 1449 AGZ XIX 1804. BA RZA: Prze czslaus Ba rza 1434 Zakr II 82. BA RZAN: 
Kmeth onis Sta nisl ai Ba rzan 1422 Hel II 1846. BA RZYSZ: Ni col aus Bar zisz (te stis) 1404 RWl kp I 561. 
BAWO£EK: Ia cob us Ba wol ek 1436 AGZ XIII 98, sim. ibid. 99. B¥CZEK: Jo hanni Ban czek, civi 
Orlovien si 1409 £êcz II 1817. B¥CZKA: Ma thias Bancz ka 1444 AC II 1189. B¥K: Sta nisl ao de Woy-
czes zyno dicto Bøk (dat.) 1423 £NW 40. B¥KA£A: Pe trus Ban cala … kmetho de Olsze nycze 1421 
Hel II 1797. BIJ: Sta nisl aum Bij de Ie louicze (de cle nod io Iasz trzab czy) 1450 In scr 952. B£¥D: And -
reas Bland de Do beszc ow 1417 £êcz II 2891. BOCH: Con tra Io hann em Boch 1435 AGZ XI 710. BRE -
DA: Io hann es Bre da … sca bin(us) civi tat is Po lan yecz 1449 CdUC II 155. BRZAN KA: An dr eas Brzan -
ka … cle ric(us) 1435 Zbkk II 343. BRZE ZINA: Ni col aus, cano nicus War scheui ensis, dic tus Brze sina 
1431 £w 136. BRZE ZINKA: Sen den vir (Sig mund ro mis cher keyser) … Nic las en Brze zinka (acc.) 
1435 CEp III 33 s. 544. BRZO ZA: Hen ric us Pe tri Brszo za de Stre licz 1414–1415 AS I s. 38. BRZOZ -
KA, BRZE ZKA: Swy ach Brzoz ka de Chra plewo 1430 RWl kp I 1349. BURD NO: Ho nest(us) vir(-) … 
Ste phan us Burd no, civ(is) Srzemens(is) 1432 KsMP 586 s. 210. BUR DYN: Bur din, iu dex (Plo nens is) 
1407 P³oñ 964. BUR DYN EK: Ipsi uero Cle mens et Bur din ek 1412 P³oñ 1858. BU RZA: Or tul an(um) de 
Ogrodi … Ma thiam Bu rza 1434 Pw 43. BU RZAN EK: Sta nisl aus Bursan chonis de Opat howia 1405 AS 
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I s. 22. BUT: Ia cobo Bu tht (dat.), ma rito Woythk owe gen 1443 £p I 3294. BUTA: Pe trus Bu tha de Ko -
prz iwni cza 1425 Zakr I 1714. BY CZEK: Pe trus By czek 1432 Trz 29. BYK: An dr eas Byk de Dros dowo 
1414 P³oñ 2267. BY STRAM: Pre sent(e)… Bi stram de Mal czow 1417 Sand 758. BY STREK: Pe tro 
Bist rek (dat.) 1404 RKor s. 447. CAP: Scho eff(e) … Jo ann es Czap 1402 KsMP s. 7. CA PEK: Ni col aus 
Cza pek 1436 Hel II 2636. CE BULA: Hat man ge geb en Cze bula von Plocz ke V mar ken 1408 Tor 
765. CE BULKA: Per ma nus Ni col ai Cze bulka, aule no stre (Wythowdi) no tar ii 1410 Wln 51 s. 78. 
CEL: Ma thias alias Czel (de Swoyczani) 1410 PNZK 2658. CHAM: Qu art us (te stis) Cham de Dlu gye 
1438 AGZ XI 1107. CHA MEK: Cha mek 1403 P³oñ 362. CHA MIEC: No bil em Ja hann em Cha mye cz de 
Do bran ouicze 1428 Hel II 2217. CHAM KA: Cham cze, cu bic ula rio (dat.) re gis 1423 Kr zy¿ s. 421. 
CHÊT NIK: Ja cuss io Chet hn ik (dat.) 1421 (1404) Hel II 1807. CHLAN: (Te stis) Ja sko Chlan 1406 
RWl kp II 284. CHMIEL: An drzey Chmel de Bru now icze 1418 Kacz 3136. CHMIEL NIK: An dr eas 
Chmel nyk 1415 Kacz 2764. CHOŒCI SKO: Lau renc ius Cho schis ko de Tar nowo 1410 £êcz II 1991. 
CHRO BRY, CHA BRY: (Te stis) Cha bry Oziasz Ni col aus 1425 Czer 1799. CHUÆ: Chucz (de Rytero -
wecz ?) 1438 AGZ XI 1131. CHWA£A, CHA£A: Ni col aus Cha la, mi nis teri alis 1417 KW V 271. 
CHY BA: An dr eas Chi ba de Bo ruc owo 1426 Zakr I 2329. CHY TRZAN: Jan Chi tran, bra sea tor de Glo -
gouia Mi nori 1438 Kacz 4869. CI CHOSZ: Cum … Wen ces lao Ty chos 1446 £w 982. CI CHUTKA: Sta -
nisl ao Czi chutka de Cus sino 1414 Kal 607. CIE CIORKA: Al bert us dic tus Cze czorka, civis Plo nens is 
1412 P³oñ 1712. CIEL¥TKO: Pe tras ch Cze lantko 1415 Kacz 2772. CIE LÊ: Cum Io hanne Cze lan, 
opid ano de Lyuo 1427 £w 26. CIEL ÊCA NOGA: Io hann es Czeløcza Noga 1434 £w 259. CIE TRZEW: 
La bor iosus Ma thias Cze czrzew, kmetho de Za wadi 1448 AC II 1849. CIO£AK: Per stre nuum do min um 
An dr eam Czo lak 1435 ARP I 47. CIO£EK: Pech na, fi lia Pe trass ij dic ti Czo lek de Bo guslaui ce 1401 Hel 
II 771. CISZ//CZY¯: Ni col aus Czy sch 1420 U 1129. CY GAN: Mi col ay Czi gan 1401 Chm s. 556. CY -
GANKO: Jo hann em Czi ganko, ciu em San dom iri ensem … Jo hann em Czi gan 1448 PdLw IV 2477. 
CZAJ KA: Ni col aus Czay ka de Oles chnycze 1439 CEp II 255. CZAJ KO: Pro Iwan Czai ko dicto de Tar -
nawa 1437 AGZ XI 1040. CZAR TAK: Au gus tinus Czar thac de Ma gna Glo gouia 1413 AS I s. 33. 
CZAR TEK: Der schco Czar tek (de Ma gnuss ewo) 1401 RWl kp II 141. CZE CZOT: Ma thias … mi sit 
agrum Sta nisl ai Cze czoth in Trze snow 1430 Trz 21. CZE CZOTKA: Con tra Sta nisl aum Cze czotka dic -
tum 1418 Koch 50. CZE LO: A przi tom g(est) bil(-) pan Mi kol as Cze lo, stra ros ta Tiessin ski 1440 Fon V 
s. 28. CZÊSTOP IJAN: Dla … Czen stop yana (so koln ika) 1412 RJJ s. 569. CZU£A: Al berto Czu la (dat.) 
1427 Krz y¿ s. 432. CZU PURNA m.: Pra esent(e) … Sta nisl ao Czhwpur na, mar sc halco 1401 UPL 38 s. 
36. DAR MOP YCH: Cum Pau lo Dar mop ich 1427 £w 1. DAR MOSZ: Apud Dar mos 1420 Boch s. 205. 
DO BRAN: Do bran act or cum Ol dr ich one 1443 AGZ XIII 1915. DO BRY: An dr eas Do bry, ciu is War-
scheui ensis 1434 £w 280. DO BRZEJ: Per Do brzey de Ia nic owi cze 1419 Pot 49. DO MAR ZADKO: Pre -
sent(e) … Mar tino Do mar zadko, cive Opol iense (!) 1410 Cd Sil I 86. DORSZ: Pre sent(-) … Dor sch 
1446 AGZ XI, DCXXIV. DROZD: An dr eas dic tus Drosd, scul tet us de Be szadky 1408 PNZK 2230. 
DROZ DEK: Drosdek 1425 Zakr I 1801. DU BIEL: Test(is) … Sta nisl aus Du byel 1424 RWl kp V 281 s. 
229. DUCH NA: Jo hann es Duch na 1432 Tym s. 328. DUCH NIK: Sta nisl aus Duch nik de Pil cza 1424 
Czer 1700. DY JABE£: Ny kel fa ber dic tus Dia bel 1442 £p I 3093. DZIEW CZUR: Ni col aum Dzew czur, 
kmeth onem de Ro gow 1447 Hel II 3310. DZ IÊC IO£, DZ IÊC IEL: Ni col aus Dza czol … kmetho(-) de 
Szirz nic ze 1426 AC II 208. DZIÊC IO£EK: Petr[s]asius Dzan dzol ek 1436 KW V 578. DZIK: Pre -
sent(e) … Przy bisl ao Dzyk de Gu szow 1413 Sand 601. DZI KI: Do min us dux de dit Ma thie alias dicto 
Dzy ky …de cem man sos su per flu uio Omol ew … pro pe Ostral anka 1428 MkM I 646. FIGA: Cum … si -
gill(o) … Ma thie Figa de Oleszn ica, Ju niwl adi slav iensis … iu dic(us) 1435 SDO 181 s. 211. FIJO£: Ni -
col aus Fiol 1423 £NW 44. FIJO£EK: Per … iu rat um … Ni col aum Fio lek 1443 KWiel s. 27. FI LOZ OF: 
Pre sent(e) … ho nor abil(i) vir(o) … Ma thia Phi los opho de By czyna, psal mita … Cra couiensis ecc lesi(e) 
1445 KM³p 1470. FLAK: Ja cuss ius dic tus Flac … sca bin(us) (de Boch na) 1415 PNZK 3729. FOR -
TUNA: No bil(is) do min(us) … Ias sek For tuna 1411 AGZ IV 27. FOR TYL: Com mem ora tio Mi cosy 
dic ti For til ca 1439 LML die 19/IV. FREJ, FRYJ: Su tor(-) … Gre gor ius Frey 1450 ARP I 458. FURY -
JASZ: Per no bil em Ma thiam Fu rias ch, of fic ialem … de Clo dno 1450 AGZ XIV 2321. GACH: Prae -
sent(e) … Mi kula Gah … kmeth on(e) de Cza ple 1428 CdUC I 83 s. 163. GADZA £A: Ni col aus Ga -
dzala, pro cur ator de Wod nyky 1440 AGZ XIV 40. GA DZINKA: Ni col aus Ga dzynka, civis de Sam bor 
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1449 AGZ XIV 2212. GAJ: Ni col aus Gay de Ste wis chin (!) 1414 Kacz 2696. GA JEK, GAJ KO, GAJK: 
Jan Gay ek 1415 Kacz 2784. GA£¥ZKA: Ma czei Gal¹ska 1435 Zakr II 1660. GAR DY, HAR DY: Gar -
di de Chwa lic owycz 1418 RWl kp II 520. GA SZEK: Con tra Sta nisl aum dic tum Gas sek, de Flo renc ia 
alias de Cle parz 1407 PNZK 1959. GÊŒ: No bili Pe tro gansz (dat.) de Ma gnus zewo 1428 MkM I 650. 
GÊŒNIK: Ma czek Gansz nik 1438 Kacz 4876. G(I)EMZA: Ni col aus alias Gem za, sub cam era rius Czir -
niens(is) 1419 KW V 302. GIEZ: Gez, pod lowc zi de Sir chow 1409 Semk 16. GIE ZEK: Ni col aus Ge zek 
(de Fa lik owo) 1413 RWl kp II 376. GIL: Erga no bil em Ni col aum Gil 1416 Ua 130. GLO SA: In cau sa 
Elis abe th mu lier is qu ond am Ni col ai dic ti glo sa de Po znan ia 1434 AC II 1053. G£UPIEC: Swanscheg 
Clu piecz (! pro Glu piecz) 1449 Kacz 5869. GNOJ: Gre gor ius Gnoy de Opat owe cz 1403 Kacz 1421. 
GNO JEK: Sta nisl aus Gnoy ek … kmetho(-) de Bam bel 1412 PNZK 3090. GORA: Ian Gora 1402 P³oñ 
128. GOR CZYCA: Pe trus Gor czic za, he fters 1405 Kacz 1698. GOR CZYCZKA: Iwan Gor cziczka 
1449 £p II 531. GOR DY JAN: Py otr nye ran czil Swan thoslaowi za Gor dya na 1443 Warsz 726. GO -
WOR: Cum pro cur ato re Go wor 1439 AGZ XII 544. GO WOR AK: Su per kmeth onem dic tum Go wor ak 
1440 Ty s. 41. GO WOR EK: Go wor ek de Cli szow 1408 Hel II 1146. GO WOR ZYK: No bil is do min us 
Go wor ik de Rze plin 1449 AGZ XIII 4071. GRACZ: Anna Gra czynne mit erem sone Nic los Gracz 1429 
KsMP 500 s. 177. GRA CZA: Pe trus Gra cza 1402 PNZK 1188. GRACZ KO: Pe trus Gracz ko 1419 £êcz 
II 3406. GRA MAT YKA, GRA MATKA: Gra matka 1438–1450 TTor s. 111. GRA MOTA: Ni col aus 
Gra motha 1440 Zbkk II 406. GROCH: Cu idam N. Groch, kmeth oni in Wyssak owo 1440 AC II 1096. 
GRO CHAL: Kmetho(-) … Gro chal 1423 Czer 1642. GRO CHALA: Ja cob us Gro chala 1422 Czer 
1425. GRO CHOLA: Mi col ai Gro cholya 1415 Kacz 2823. GRO CHOT: In ter do min um The odric um de 
Bu czacz et Sta nisl aum Gro hot 1443 AGZ XII 1138. GRO CHOTA: Pre sent(e) Ni col ao Gro chota de 
Glin ka 1424 AGZ IV 65. GRO CHOWN IK: Grze gors Gro chown ig 1449 Kacz 5830. GRO NOS TAJ: 
Sta nisl aus Gro nos tay de Stra dom 1445 Kacz 5591. GROSZ: Io hanni Gro sch, con ciui Pre misl iensi 1435 
£p I 2541. GRO ZA: An dr eas dic tus Gro sza (de Gro chow arsko) 1413 P³oñ 2114. GRO ZIM: Io hann es 
cum Gro szym, ge mani de Swan thoc howo 1429 MkM II 71. GRY KA: test(is) … Ma thias Gri ka … vi -
nari(us) Srzedens(is) 1411 KW V 185. GRZYB: Ia kosm przi tem bil, k[e]dze Gr zib dal Ia nowi VI mar -
cas 1405 RWl kp II 245. GRZY BIAN: Francz ko Grey bian 1411 Kacz 2162. GRZY WA: Mar czin Grzy -
wa 1421 Kacz 3465. GRZY WACZ: Ho nes tus Mi chael Gr ziw acz de Po bye dziska 1434 ARP I 5. GRZY -
WAK: Mar tin us dic tus Gr zivak 1438 Trz 43. GULA//GU£A: Re slaff Gvle 1433 Wierz s. 170. HO WIEJ: 
De cle nod io Orla: Ho wye gy (gen.) de Plon czino 1434 CdP II/2 578 s. 860. HOW NIEJKO: How neyko … 
de An tiqua De pol thicze 1431 MHer II s. 84. INO CHODA, JINOC HODA: (Te stis) Jo hann es Gynocho -
da 1407 RWl kp IV 279. JA GNI¥TKO: Per Pau lum dic tum Iagn¹thko 1426 KW V 457. JASTRZ¥B: 
Gre gor ium dic tum Ja strzamb … ma gis tr(um) me chan ico rum 1408 PNZK 2153. JASZCZ, JESZCZ: Ja -
cob us Ja scz de Gra bow ecz 1420 RWl kp I 1075. KA RAS EK: Ni col aum Ka rass ek 1450 AGZ XIV 2248. 
KARAŒ: Adam Ka rasz 1401/1402 Boch s. 157. KARP: Ia cus ch Carp 1402–1407 £p I 36. KAWASZ -
KA: Jo hann es Ca was ka 1422 Czer 1425. KAW CZYNA m.: Con tra Mar tin um, kmet onem de Opor ovo 
dic tum Cav cina 1405 £êcz II 980. KAW KA: Ja cuss ius Kaw ka et Bar thol ome us … ju rati te sca bini opidi 
Lip no 1425 CdP II/1 368. KLE KOT: Ian de So bole Cle koth 1424 Zakr I 473. KLESZCZ: Ni col aus 
Cleszcz 1412 RWl kp II 401. KLESZ CZYCA: Ma czek Klesz czic za 1407 Kacz 1831. KLÊSK: An dr eas 
Kløsko nis de Krzøczyeski 1410 £êcz II 1986. K£ODA: Ni col aum Clo da de Ba dowo … de cleynod io 
Po raje 1433 Pot 73. K£ODA WA: Do min um Pau lum Clo dawa, ca non icum Po znan iensem 1426 AC II 
992. KNUR: Pe trus Knur, Pau lus Knur … ciu es de Cra couia 1417 Hel II 1508. KOBY£A: Stre nuus mi -
les do min us Dob co dic tus Co bila, ca pit aneus in Po bye dzyska 1404 AC II 6. KOBY£KA, KOBE£KA: 
Pe trus Co bilka, ple ban us in Plo ne 1448 AC III 2. KO LEC, KOLC: Cho dor Colcz, bar thn yh (!) de Slon -
ka 1445 AGZ XIV 1295. KO MOR, KO MAR: Pe trus Co mor de Po bedn ik 1415 Kacz 2801. KOSTRU -
SZEK, KO STRUSZKO: Pu eror um Co struss konis 1422 Hel II 1854. KO STRZEW: An dr eas … do cet 
uno te ste vi del icet Co strzew 1409 P³oñ 1290. KO STRZEWA: Pe trus Co strzeva, pro cur ator 1440 AC II 
366. KO STRZEWO: Pe trus Ko strewo cum fra tre suo Gosz 1412 KsMP 190 s. 82. KO STRZYB IA£: 
Nico laus, in cola dic tus Ko strib al 1426 Zakr I 1860. KOZA//KOSA: Olechno Koza de Czyr niowo 1435 
MHer II s. 89. KO ZANKA: Mar tin us Ko zanka 1405 Hu s. 216. KO ZIA NOGA: Koza Noga 1431 £w 
162. KO ZIB OR: Pe tir Ko schib or 1421 Gr Mark II 43 s. 47. KO ZICA//KO SICA: An dr eas Ko szic za 
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1434 Zakr II 780. KO ZIEJ: Kmeto Ko zey 1449 KoP I s. 343. KO ZIE£, KO ZIO£: Ia cob us alias Ko sel 
1427 AGZ XI 207. KO ZIE£EK, KOZ£EK, KO ZIE£K, KO ZIO£EK: Io hann is Cos slek de Scu dla 1415 
Kal 667. KOZ IEÑ//KOS IEÑ: Io hann es Ko sen 1433 U 1484. KOZI NA//KO SINA: Sta nisl aus Ko szina 
de Ku pino 1407 RHer VI s. 24. KO ZIP AS: Ywan is Ko zip as 1444 PdLw IV 1117. KOZI ROD: Jo hann es 
Kosy Rod de Pyser (!) 1404 AS I s. 20. KO ZKA//KO SKA: Ja szek Ko ska 1402 RWl kp I 537. KO•LAK: 
Johan nem Koslak 1411 Hu s. 97. KO•LEC: An dr eas Jo hann is Koslecz de Oles na 1444 AS I s. 108. 
KO•LÊ: Con tra Co szla 1405 Hb 95 s. 105. KO•LIK: Nic los Koslig 1421 Gr Mark II 43 s. 47. KRO -
GUL EC: Do mini … Pe trassy Kro gul ecz 1411 Kal 135. KRO NIK: Tho mas alias Cro nik, opid anus Za -
croc zimi ensis 1434 Zakr II 66. KRZYCZ KO: Mich no Kritzko 1438 Cd Sil IV 100 s. 56. KRZYK: Provi -
do Ja cobo Crik (dat.) 1431 KsMP 252 s. 259. KRZYW DA: Jan Cr ziwda de We liczka 1439 Kacz 4969. 
KWAŒNIK: Te stis Pau lus Kwasz nik … de Za nd owi cze 1406 PNZK 1807. KWAŒNO: Ad Pau lum de 
Go rzens ko dicto Kwa sno 1420 Czer 1266. LAJ: We lisl aum dic tum Lay, ter rig enam Cze chon oviensem 
1414 Cruc III s. 158. LE LEK: Jo hanni Le lek de Cas szewo 1409 £êcz II 1636. LEÑ: Leyn de Thi rawa 
1435 AGZ XI 735. LIG ÊZ: Re licta olim Ia cussi Li gansz de Yestc ulky 1412 Kal 228. LIGÊZA, LIGÊ -
DZA: Iesz koni Li ganza 1402 RmK II s. 269. LIPA: Con tra Ni col aum Lip pam de Tar now 1406 £êcz II 
1131a. LI PIEJ: In hab ita tor ibus de Nowi Grod … vi del icet … Mar tino … Lippey re cep eru ntn (Cru cif eri) 
mel la 1410 Cruc II s. 191. LIP KA: Pau lus Lip ka 1402 RmK II s. 270. LI POWY: Ma thias Lyppo wy et 
Al bert us … opid ani Nove Civi tat is War schoviens is 1445 £NW 208. LI TERA: No bil is Cle mens … re -
cog novit, quia Li ter ze, civi de Si roc zecz ven did it du od ecem cen ta ro bor um 1436 Zakr II 2144. LITE -
RAT: Con tra Al bert um Lyt ther ath de Orlow 1409 £êcz II 1779. £ABAJ: Ni col aus Ja cobi La bay de Plo -
czos ko (!) 1444 AS I s. 107. £ACNY: Cri stin us dic tus Lacz ni de Ob rit he, su biud ex Nu rens is 1438 RHer 
VIII s. 150. £ADA: Lada … de Bro dowo 1425 Zakr I 925. £AGODA: Mar czin La goda (de Clu kouo) 
1436 Zakr II 1829. £AGODKA: Ni col aus La godka de Golyani 1441 ZHer 29. £AKOMY: Jan La comi 
de Ze gerz 1409 KsMP s. 67. £APA: Per … Jo hann em Lap pa de Lu czian ouicze 1434 Hel II 2551. 
£APKA: Sbig neus Lap ka 1419 KHist XXV s. 88. £APKO: Pro ho mine Lap ko (de Mar tin ow) 1443 
AGZ XII 1118. £ASICA: Pe tro de Brzu nyno dicto La szyc ze (dat.) 1409 Czer 144. £ASUÑ: Ia nuss ius 
Cho czim yrsky cum La szvn, ho mine suo 1439 AGZ XII 549. £OWNY: Ni col aus Ni col ai Low ny 1434 
AS I s. 85. MA£ODU SZEK: Ia cub Ma led us chec (!) 1401 Chm s. 556. MA£Y M¥DRY: Per sca -
bin(um) (Flo rent ine nsem) … Ni col aum Mali Man dri, cur rif icem 1403 CdUC I 27. M¥DRY, M¥DER: 
Lo rencz Mon dri, mel czer 1431 KsMP 249 s. 259. MÊD RZYK: Ar men(us) … Man drik 1416 PdLw III s. 
27. MÊD RZYÑ: … in Zv koc zyno … ho min es … Man drin yo, Iwana 1438 AGZ XII 454. MI£OST NIK: 
Do mino An dree Mi lostn ik (dat.) 1432 Kr zy¿ s. 449. MI£OST NY: Cu bic ula rio dicto Mi lostni 1431 
Krzy¿ . s. 445. MI£Y: Pa wel Myly 1414–1417 TTor s. 46. MOD£A: (Te stis) Jo hann is Mo dla 1405 
RWl kp IV 133. MO TYL: (Te stis) Mothil Swanch 1414 Kal 461. MO ZGOW IEC: Nic. Mo zgouecz de 
Psa ri 1447 KoP I s. 487. MRO WA: Cum Pe tro dicto Mro wa de Ra kow ecz 1433 £w 213. MROW KA: 
Cau sa Ma thie Mrow ka 1445 £w 874. MRZYG£OD: Prouidus Ja cob us Mrzy gloth, pro tunc scul tet us in 
Cloko czyno 1427 CdP II/2 570. MU CHA: Ma thias Mu cha de So besk<y> 1424 Zakr I 225. MYSZ: Per 
labo rios(um) … Ni col aum Mysz de Dzbwn chi 1442 KW V 684. MY SZA: An dr eas My scha, scho las ticus 
1439 AC II 351. MY SZAJ: Pre sent(e) … My ssay, Iude(o) de Bel sza 1447 AGZ XIV 1862. MYSZ KA: 
Jo hann es My schca Cri stini de Nyeprzeszna 1434 AS I s. 83. MY SZOP AD: Ma thias Ba ran Mis schop ad, 
ma gis ter eoqui ne (! pro coqu ine) 1434 Hel II 2575. NA GOT OWY: Mar tin us Na gothowi, civis de Orlow 
1410 £êcz II 1933. NA PORA: Na pora … kmetho(-) de Ve lga Volya 1435 Tym s. 213. NIEDO ŒPIA -
£EK: Ni col aus Ny edos pa³ek 1438 £w 433. NIE GARDY: Pe trus Ny egardi 1444 Kacz 5484. OGUR EK: 
An dr eas Ogur ek 1430 KsMP 59 s. 233. OGUR ZEC: Ni col aus Ogur zecz de Chle wo 1414 Kal 541. 
OKUÑ, OKOÑ: Ma thias Pusdro do mum suam … Gre gor io pisca tori Okwn vo cit ato re sig ana vit 1439 
KmK post 421. OMY£A: Kmeth onem Omyl am 1443 Tmk s. 18. OPAK: An dree Opak, opid ano de Blo -
ne 1428 £w 54. ORZE£: Ni col aus dic tus Orzel (de Ne rad za) 1412 Kal 302. ORZE£EK, ORZE£K: Sta -
nisl aus Orzelk 1435 Zakr II 1453. OSA: An dr eas Osza, vi cep rocu rat or de Oszek 1407/1408 Boch s. 166. 
OSIE£: Io hann es Ossy el … opid an(us) in Za rn owe cz 1426 KM³p 1241. OSTRO¯A: A Sta na et Heliza -
beth, fi liab us Ostroshe de Scar bisl auic ze 1413 Sand 603. OSZUST: Pe trum Oschus th 1430 £p I 2148. 
PA CIERZ: Jo hann em Pa czerz de Zda nya 1414 PHist XXXVII s. 389. PA DUCH: Do mino Ni col ao Pa -
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duch … al tar iste in ecc les ia sanc te Ma rie Mag dal ene 1443 ARP I 250. PAD WICA: Pau lus Pad wic za 
1403 Kacz 1435. PE LIK AN: Pro Ni col ao Pe lik an 1445 AGZ XI 2058. PEW NIK: (Kmetho de vil la My -
rzewo) Pe trus Pew nik 1436 KW V 578. PÊD ZIWIATR, PÊD ZIWIATER: Pan Pan dziw yatr kmetho -
nem 1442 AC II 397. PIE LAK: … in ter pu eros olim Pie lak et Io hann em sar tor em 1449 £w 1206. PIE -
NIAK: Urban us Pe tri Pe nak de Boch na 1410 PNZK 2589. PIES: Una cum sca bin(o) de Cro wod rza … 
Ja kel Pes 1408 PNZK 2266. PIEŒCICH: Math. de Car nowo dic tus Py esczich 1444 KoP II s. 31. PI£AT: 
Pre sent(e) … no bil(i) … Mar ciss io Pi lath 1442 AGZ XI, CDL. PI£ATEK, PI£ATKO: Pe trus Py lat hek 
de Wilcz kouicze 1449 In scr 930. PIRZ CHA£A: Sta nisl aus dic tus Pyrz chala de Plon sko 1411 P³oñ 
1629. PIRZ CHA£KA: An dris Pir chalka 1414–1417 TTor s. 75. PIRZ CHO: Pro li gnis ad for nac em Ni -
col ao Pir chon is VII sco tos 1403 RKor s. 439. PI SKORZ: Con tra Sta nisl aum dic tum Pi skorz (!) 1439 
Tym s. 291. PKIE£, PIEKIE£, PIEK£O: Pe trus dic tus Pkel 1427 AS I s. V. PLE SKOT: Pre sent(e) … 
Ade dicto Ple skoth (de Lanczcor ona) 1402 Proch 17. POCZ TA: Pre sent(e) … no bil(i) … Ja cobo Pocz -
ta, Cze chon oviensi (iu dice) 1414 Cruc III s. 24. PO NURO: Pe trus de Bon cza dic tus Po nuro 1416 Czer 
869. PORZ¥DNIA: No bil is Po rzadn ya, diak do mini du cis Mi chae lis Ol schans ky 1441 AGZ XIV 291. 
PORZ¥DNO: Pe trus Sta nisl ai Po rzondno de La sek 1434 AS I s. 84. PRAW DA: Praw da, su biud ex ter -
re Go stin ensis 1430 KkM 165 s. 174. PRO SI¥TKO: Pe trum dic tum Pro szantko (de Chan cin) … ma gis -
tr(um) me chan ico rum 1408 PNZK 2135. PRO STY: Pro sti Ja cub 1447 Kacz 5744. PRO TES TA: Cum 
Pro tes ta … Io hanni Pro tes te 1445 £w 905. PRZE CHRZEST: Bar tos ch Prze christ (!) 1441 PdLw IV 
275. PRZE KORA: Ia cob us Prze kora, mar szalc us cu rie do mini re gis 1431 Proch 73. PSZE NICA: Con -
tra Psche nic zam, pro cur ato rem No wog rodi ensem 1446 Tym s. 142. PTA CZEK, PTACZ KO: Pre sent(e) 
… Pe tro Pta czek de Ian cow icze 1436 AGZ XIII 4. PYCH: Pych 1446 £p II 35. PY CHOTA: Ni col aum 
Pi chota 1403 KZ Pozn 1241. PY SZA: A Sta nisl ao Py sza de So kol owo[uo] 1430 MkM II 201. PY SZEK, 
PYSZ KO: Pre sent(e) … Py sszko 1424 U 1174. PYSZ NO: Ja cub Pi schno 1419 Kacz 3174. PYSZ NY: 
Pre sent(e) con sul(e) iu rat(o): Io hanne Pi schni 1428 £p I 1928. PY TEK: Czo … ra czyl Ja cus … za Pyth -
ka 1427 RWl kp I 1246. RAD: Sta nisl aus Ra don is de Scha mot uli 1430 AS I s. 76. RA DOST: Ra dost, sal -
sat or de Cra covia 1423 Hel II 1928. RA DOSTKA: Ma thias Ra dostka de Yl cus 1419 AS I s. 45. RAK, 
REK: Pe trus de Ra duye wo dic tus Rak 1401 KZ Pozn 583. RA KIEL, RE KIEL, RE KIL: Ni cel Ra kel cum 
Hen rico Ra kel pro ter tia par te Dam browka 1415 KoP I s. 123. RA KOW IEC: Con tra Pe trum Rako wecz 
de Boch na 1402 PNZK 1095. REGU£A: … no bil is Ni col aus Re gula 1450 £w 1268. ROG: Pau lus Rog 
1423 Sand 968. RO GACZ: Cum Ni col ao Ro gacz 1419 Koch 903. RO GALA: Al bert us Ro gala, vice 
domi ni su biud icis 1420 Ua ante 154. RO GAL EC: Con tra Ni col aum Roga lecz 1402 In scr 134. RO -
GIETKO, RO GIETK: Mar cus Ro getko 1402 P³oñ 257. ROZ MYS£: Sta nisl ai dic ti Rosz miszl de Colo -
chouicze 1447 Hel II 3304. RO ZUM: Waffrzig Ro sum 1440 Kacz 5138. RO ZUMN IK: Pe trus alias Ro-
zumn ik de Czir nye ow 1439 AGZ XII 572. RU DZIK: Fra ter Ni col aus Ru dzik or din is Pre mons trate nsis 
1427 AS I s. 65. RY CHLICH: Ry chlich 1442 AGZ XIII 1609. RY CHLIK: Ger thr<u>da, con sors Nico -
lai Ry chlik 1436 AGZ XIII 23. RYCH£OWIEC: Cum … Jo hanne Ry chlow ecz … ru stic(o) de Nowa Ce-
racz 1430 AC I 32. RYCH£Y: Vysz co Ry chly de Co rzqui 1428 RWl kp IV 1029. RYJ: Apud Sta nisl aum 
Rig 1440 Trz 54. RYK: Sta nisl ao Rik (dat.) (de Pla sky, vil la in di strictu War schouiensi 1425 MkM I 
217. RYKA: Mar tin us Ryka de Sti nau ia 1423 Kacz 3611. RYKA£A: Sta nisl ai dic ti Ri kal, he red is de 
Wis soka 1407 Czer 642. RY£O: Ni col aus Rilo de Crzyw cowo 1427 RHer VI 17 s. 26. RZE GOTA: Rze -
gotha 1419/1420 Boch s. 163. RZEK TA, RZECH TA: Test(is). Sta nisl aus Rzec tha 1410 Kal 29. RZEP -
CZANKA m.: Hrin Rep czanka 1438 £p I 3106. RZE PIECH: Ho min em Iwan Re piech 1448 AGZ XII 
1912. RZEP KA: Ian Rzep ka 1420 £p I 1159. SAR NEK: Sta nisl ai Sar nek 1405 £êcz II 2398. SARN KA: 
Mar tin us Sarn ka 1414 Kal 487. S¥D: Pre sent(e) … Sand, sco las tico in Kon skye 1431 CdP II/1 383. 
SIEK: Do min us Stro milo fi dei ussit per suum fa mil iarem dic tum Sszek 1437 Zakr II 2934. SKO RAJ: In 
ho spic io cir ca Pe trum Sko ray 1408 KW V 140. SKO ROSZ: Sko ros de Po nat ouicze 1416 P³oñ 2533. 
SKOW RON EK: Mi col aus Skowro nek 1411 Kacz 2183. S£ABOSZ: No bil is Ni col aus dic tus Sla bos ch 
de Ka wye czy<n>, cu bic ula rius 1431 Proch 78. S£ABY: Cum no bil(i) … Ni col ao Sla by, he red(e) de 
Rzepky 1430 AC II 241. S£ODEK: Cum Pe tro dicto Slo dek, civ(e) de Wis lic ia 1415 PNZK 3597. 
S£ODKI: Ma thias Slot ki, civis Po znan iensis 1402 KZ Pozn 850. S£ODYCZ KA: … per mor tem et obi -
tum pa trui sui olim Ma thie Slo diczka, de Cza ple (kmetho) 1428 CdUC I 83 s. 162–163. S£ODZIEN -
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NIK: Slo dien ik (dat.) 1404 RKor s. 447. S£UNECZKO: Ja cob us Slu neczko 1405 £êcz II 2504. SMÊ -
TEK, SMÊ TKO: Per Sma thcon em mi nis teri alem 1417 Hel II 1528. SO BIEG ORZ: Io hann em, civem 
Zacro cimiensem dic tum So beg orz 1425 Zakr I 1605. SO BIEJ UCHA: No bil(is) do min(us) … Io hann es 
So bye iucha vi cevexill ifer(-) 1427 KW V 459. SO BIE£YS (SSNO: So bie³ys//So biel iz): Ni col aus So -
bye lis de Pr zib islawi cze 1431 RHist IX s. 232. SO BIEM¥DR: An dr eas dic tus Szo bye mandr 1436 U 
4443. SO BIEMÊDA: Mi chael So biem ande, braxa tor (sca bin us ciu itat is Ca lis iensis) (XIX) 1434 KW V 
549. SO BIEP AN: Do min um Ni col aum So bye pan dic tum, vi car ium de Cra syno (! pro Cro syno) 1418 
Koch 601. SO BIEP ANEK: Do min us Cri stin us Cru schui ciensis … con tra So bye panko nem 1418 Koch 
316. SO BIEW ARZA: So bew arza 1401 Ko Rodz s. 123. SOM: Han ca, uxor Ja nuss ij Som de Cra couia 
1414 Hel II 1356. SOWA: Pre sent(e) vir(o) no bil(o) … Ni col ao dicto Sowa de Mis sew 1404 KkM 147. 
SO WIANKA m.: Test(is) … So wanka (de Boc gwed zwicze !) 1409 Kal 1. SOWI£, SOWI£O: Ni col aus 
So wil, pro cur ator Fri dr ici 1440 AGZ XI 1261. SO WINA m.: Pe trus So wina et Derslaus, fra tres de Scu ri 
1412 Kal 239. SO WINO: In he red ita tib us no bil ium Czi skon is et So wyno et Cze choslai in Dluga 1445 
Rfcz s. 13. SOW KA: Ho nor abi lis do min us Io hann es Zow ka, ple ban us in Su necz 1449 AC III 13. 
STR¥CZEK, STR¥CZKO: Cum Stran czek de Ie stwas chowi ce 1402 Piek 379. STR¥CZKA: Wencz la 
Strancz ka, de Stra domi[r]a sal sat or 1425 Kacz 3810. STR¥K: Mar gar etha Su lim iri alias Strank de Bro -
lino 1426 MkM I 261. STR¥KLA: Stra kla, kmetho de Strz¹mbo wo 1434 Zakr II 251. SUCZ: Ryn coni 
Sucz … Ru then(o) 1417 RJJ s. 513. SU CZEL: Te stis Su czel 1417 Czer 917. SUCZ KA: Ju duc us sucz ka 
de Woynouice 1404 KZ Pozn 1999. SUKA: Szu ca Ru then us re sig navit or tum 1417 £p I 866. SZA LEJ, 
SZE LEJ, SZA LEN: (Te stis) Sza ley 1408 Czer 113. SZCZE GU£A: Sta necz dic tus Scze gula 1411 Sand 
502. SZCZ ÊSNY, SZCZE SNY: Civem dic tum Her man um Ze lik alias Scze sni 1422 Krzy¿ s. 417. 
SZCZO DROSZ: Co ram se di screto Sczo dros chone, pres bit ero gra ciali in Buk … dic tus Sczo dros ch 
1445 AC II 1194. SZCZWA NY: Io hanni Sczqu any (!) 1428 MkM I 712. SZY BA£A: In ter … reveren -
dissimum … pa trem (ar chiep isc opum Le opol iensem) et Szi bala, suum ho min em 1438 AGZ XII 420. 
SZY BAN: Szi ban du cit testes con tra Stach nam 1401 RWl kp I 510. SZY BEL: Ia nuss ius dic tys Szy bel, 
pa ter dic te Do rothee 1435 AC II 1063. ŒLE POW RON: Su per Mi chae lem dic tum Sle povron … ab isto 
co lono 1441 Tmk s. 67. ŒLI MAK: Ter cium qu art ale Cir culi … Sly mak 1408 PdLw II s. 74. ŒMIA£A ¿.: 
Yze pany Sma la, czo dala strze bro 1438 RWl kp IV 1076. ŒMIA RA, ŒMIE RA: Smiara de Go dac ze 
1427 Zakr I 2908. ŒMIE SZEK: Ma czek Smy esch ek de Ri twani 1444 Kacz 5483. ŒWIE RZEP IEC: Mar -
tin us … Eliz abe the, re licte Al berti Swe rzep ecz dic ti, kmeth onis, solvit tres mar cas 1402 KZ Pozn 847. 
ŒWI NIA: Ni col aus Swy na de Lun czicz … acc eptus est in con ciuem (Le opol iensem) 1406 PdLw II s. 22. 
ŒWINI¥TKO: Swy nat hco dic tus Iwan 1444 £p I 3327. ŒWIN(I)OCH: Swi noch (dat.) 1404 RKor s. 447. 
ŒWIN KA: Pe trus Swin ka, sub dap ifer Syra diensis 1401 Hu s. 224. ŒWIN KO: Swyn ko 1431 £p I 2274. 
TAR KOS ZA: Tar kos cha 1443 PdLw IV 1060. TAR KOT, TAR CHOT: Sa lic id(a) … Mi col ai Tar koth 
1415 PtCr 197. TRWO GA: Kmetho(-) … vil le (Myrzewo) … Io hann es Tru oga 1436 KW V 578. 
TWAR DY: Ni col aus Twar dy … con sul … de Le louia 1403 Hel II 967. USILN IK: Ol brecht Vssil nig 
1401 Cd Sil II 21 s. 93. WIE LOR YB: Pe trus We lor ip de Bo rze 1427 Zakr I 2752. WIE SIO£EK: Test(is) 
… An dreas dic tus We ss olek … kmetho(-) de Wrza szewo 1423 RWl kp I 1135. WIE SIO£O: Ie sch ek 
Vye szszolo, kmetho(-) de Cos sowo 1436 Zakr II 1819. WIE SIO£Y, WESO£Y: Jan Wy escholi 1424 
Kacz 6904. WOLA: Pe trus Wola 1419 £êcz II 3373. WO LEJ: Wol hey, pro cur ator do mini Io hann is, pa -
lat ini Lan cic iensis 1409 Sand 469. WŒCIEK£O: Ma thie dicto Wszcze klo de Kesz kovo 1426 MkM I 
356. ZAKR ÊTNY: Do min us Ni col aus Za krattni 1420 RJJ s. 552. ZA MÊT: II equ os Ni col ao Za math, 
fam mil iari ca pit anei Cra coviens is 1427 Krz y¿ s. 433. ZAM IÊSZKA: Con tra Gre gor ium Za mya ska, 
cleri cum de Srzod ka 1448 AC II 1230. ZA PARTY: Sta nisl aus su tor alias Za part hy 1445 £NW 203. 
ZA WADA: Steffan Za wada ha bet ius 1410 Kacz 2126. ZA WARTY: Cum Pe tro Za wart hi (de Pozna -
nia) 1430 AC II 1016. ZAWI£O: Ni col aus Za wylo … con sul(-) … civi tat is Po lan ecz 1449 CdUC II 155. 
ZBA WIC IEL: Ni col ao Sbaui czel, pisca tori (dat.) de Za croc zim 1426 Zakr I 2637. ZUFA£Y: Provi dus 
Gro schel, civis Le opol iensis sta tuit … no bil em Zu fali pro equo 1441 AGZ XIV 247. ¯MUDA: Opi -
dan(um) de Czcho now, layc(um) Plo cens is dio ces is … Jo hann em co gnom ina tum Zmu da 1414 Cruc III 
s. 158. 
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3. In ter akcje ze œw iat em ze wnê trzn ym 

Wœ ród tych prze zwisk i przy domków wyró ¿niamy kil ka grup. Nal e¿¹ do nich: 
a) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io o zna czen iu gene tycznym 

wyk onaw ców czy nnoœ ci oparte na jed nym rdze niu. Moty wacjê dla tych nazw 
dawa³y ró¿ne czyn noœci wykonywa ne przez cz³o wieka sta le lub okaz jona lnie. Two -
rzono je od czasown ików okr eœlaj¹cych te czy nnoœ ci. S¹ to na zwy: |Ba jak 1404 (< 
ba jaæ ‘p leœæ, ³gaæ’ Sstp) ‘ten kto ³¿e’, |B¹ ka³a 1421 (< bê czeæ ‘w ydawaæ g³os w³aœ -
ciwy owad om, brzê czeæ’, ‘wyd awaæ g³os mu zyk alny, br zmi eæ’ SXVI, b¹kaæ, bê kaæ 
‘r ycz eæ (o bydle)’ SXVI) ‘ten kto b¹ka³, br zêcza³, mo¿e du¿o mówi³ w sposób szcze -
gólny’, |Be czy³o 1446 (< be kaæ, be czeæ ‘r yczeæ, o bydle’ SXVI), ‘ten kto rycza³’, 
|Che che³ 1447 (< chech³aæ ‘r¿n¹æ têpym no¿em’ SEB) ‘ten kto r¿n¹³ têpym no¿em’ 
(ob scen iczne?), |Chlast 1413 (< chlastaæ ‘biæ, ude rzaæ’ SXVI) ‘ten kto bi³’, |Cho dziej 
1406 (< cho dziæ ‘ts’ Sstp) ‘ten kto cho dzi³, mo¿e szc zególnie’, |Chu cha 1431 (< chu -
chaæ ‘wydychaæ ciep³e powiet rze’ SXVI, ‘wydawaæ tchnie nie’ SES) ‘ten kto chu -
cha³, tj. wy dawa³ tchnie nie’, |Chwi ra³a, Chwie ra³a 1421 (< chwi erutaæ (siê), chwie -
rutn¹æ ‘poru szyæ, zachw iaæ, wstrz¹s n¹æ, obruszaæ’ SW) ‘ten kto chwie ruta³’, |Cyka³a 
1403 (< cykaæ ‘œwistaæ’ Sstp) ‘ten kto cyka³’, |Cze kacz 1427 (< cze kaæ ‘ts’ Sstp) ‘ten 
kto cze ka³’, |Czêp 1431, |Czê pa 1424, |Czê picha 1415, |Czê piszka 1415, |Czê pka 
1436 (< ps *èep ìti : *èêp ìti ‘si edzieæ w kuc ki’ SpC) ‘ten kto kuca³’, |Czoch 1447 (< 
ps *èechati ‘drapaæ, czoch raæ’ SpC, czochaæ ‘drzeæ, podrzeæ’ SW) ‘ten kto siê dra -
pa³, czochra³’, |Czo chra 1448 (< czochraæ ‘cz esaæ len, we³nê’ Sstp) ‘ten kto cze sa³ 
we³nê’, |Dep czyk 1441, Dep ta 1426 (< dep taæ ‘ts’ Sstp) ‘ten kto coœ dep ta³’, |Dry gul -
ec 1450 (< drygaæ ‘po rus zaæ, potrz¹saæ (ca³ym cia³em lub nogami)’ (Sstp) ‘ten kto 
dry ga’, |Dy bacz 1440, |Dyba³a 1407, |Dy biec 1417, |Dybu³a 1436 (< dy baæ ‘s kradaæ 
siê, cz yhaæ’ SXVI) ‘ten kto dybie’, |Duczad³o 1413 (< duczeæ ‘p³akaæ, beczeæ’ Sgw, 
por. ps *duèati ‘p³akaæ’ SpC) ‘ten kto p³aka³’, |Drze mu³a 1428 (< drze maæ ‘byæ sen -
nym’ Sstp) ‘ten kto by³ sen ny, |Duka³a 1404 (< ps *du kati ‘wy dawaæ dud ni¹cy 
odg³os’ SpC) ‘ten kto wy dawa³ dud ni¹cy g³os’, |Du dzik 1405 (< duda ‘ins trume nt 
muzycz ny’ SXVI, ps *du dati ‘w yda waæ ni ski g³os, graæ na du dach’ SpC) ‘ten kto 
gra³ na du dac h’, |Dzia³osz 1450, |Dzia³osza 1427, |Dzia³usz 1421 (< dzie liæ ‘p rze-
prowadzaæ podzia³’ Sstp lub dzia³aæ ‘p racowaæ, byæ czyn nym, post êpowaæ, czyn iæ’ 
Sstp) ‘ten kto dzie li³/dzia³a³’, |Fry kacz 1449, |Fry kot 1404 (< fry kaæ ‘fr uwaæ’ Sgw, 
por. te¿ frykac yja ‘nac iera nie’ SXVI, ³ac. fri co ‘na cieraæ’ S£Œ) ‘ten kto na ciera³’, 
|Guz dra³ka 1448 (< kus traæ siê ‘gu zdraæ siê, le niw ie siê zbie raæ’ SXVI) ‘ten kto siê 
guz dra’, |Kapa³a 1448 (< kap aæ ‘sp³ywaæ kro plami’ Sstp) ‘ten kto po wod owa³ ka -
pan ie’, |Kar tosz 1422 (< kar ciæ siê ‘k³óciæ siê, spr zeciwiaæ siê’ Sstp) ‘ten kto siê 
k³óci³’, |Kla ska³o 1440 (< klas kaæ ‘ud erzaæ czymœ o coœ’ Sstp) ’ten kto kla ska³’, 
|Krop 1445 (< kro piæ ‘ob rzucaæ kro plami wo dy’ Sstp) ‘ten kto kro pi³’, |£apaj 1412 
(< ³apaæ ‘ch wytaæ, za trzymywaæ si³¹, porywaæ’ Sstp) ‘ten kto ³apa³’, £apaczka 1449 
(< ³apaczka ‘pu³ap ka’, przen. ‘podstêp, oszus two’ SXVI) ‘to co s³u¿y³o do ³apan ia’, 
|£omek, £omko 1411, |£omik 1445 (< ³omiæ ‘³amaæ, rozb ijaæ’ Sstp) ‘ten kto coœ roz-
bij a’, |Mach, Ma cho 1437, |Ma cha 1429, |Ma chañ 1425 (< ma chaæ ‘poruszaæ szyb -
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ko, np. rêk¹’ Sstp) ‘ten kto ma cha³’, |Mar do 1418 (< mar daæ ‘ma chaæ ogon em (wy -
raz zadowolenia u zwierz¹t)’ SXVI) ‘ten kto ma cha³’, |Nie wier 1444 (< negac ja nie, 
wie rzyæ ‘ts’ Sstp, por. wier ny ‘prawdziwy, nie fa³szywy, wierz¹cy, wyznawc a’ Sstp) 
‘ten kto nie wie rzy³’, |Oba lec 1425, |Obu lec, Obo lec 1421 (< obaliæ siê ‘wy wróciæ 
siê, upa œæ’ Sstp) ‘ten kto siê wyw róci³’, |Obiel 1427 (< obielaæ, obieliæ ‘nadawaæ 
bia³y ko lor’ SXVI) ‘ten kto obiela³’, |Ob jad³o 1439 (< ob jadaæ (siê) ‘j eœæ zbyt obfi -
cie’ SXVI) ‘ten kto siê zbyt nio ob jada³’, |Oci¹cha 1449, |Oci¹cha³a 1434 (< oci¹ dzaæ 
‘przepro wadzaæ eg zek ucjê na mie niu d³u¿n ika’ Sstp) ‘ten kto eg zek wowa³ mie nie 
d³u¿n ika’, Opal acz 1423 (< opal aæ ‘pod dawaæ dzia ³aniu p³omien i’ SXVI, opal acz 
‘ten, kto opala, pa lacz’ SW) ‘ten kto opala³’, |Otu³ka 1449 (< toliæ, tuliæ ‘obej mowaæ 
rêkami, przy garniaæ ku so bie’ Sstp) ‘ten kto otula³’, |Otyra 1416 (< tyraæ ‘u¿ywaniem 
nadw¹tliæ, nadw erê¿yæ’ L, ‘gub iæ, nisz czyæ, mar nowaæ’ SW) ‘tan kto coœ mar -
nowa³’, |Pa rek, Par ko 1430 (< pa raæ siê ‘za jmowaæ siê czymœ ’ SXVI) ’ten kto siê 
czy mœ zaj mowa³’, |Pier dak 1414, |Pier dzi¹tka 1440, |Pir dzi¹czka, Pier dzi¹czka 
1420, |Pir dziel, Pier dziel 1439 (< pier dzieæ ‘g³oœno wyda waæ ga zy’ Sstp), Pisz -
czad³o 1450 (< pisk aæ ‘wyd awaæ cien ki, pi skliwy g³os’, ‘g raæ na pisz cza³ce’ SXVI,
pisz czeæ ‘wyd awaæ wysoki, prze nikliwy dŸwi êk’, ‘graæ na pisz cza³ce’ SXVI) ‘ten 
kto pisz cza³’, |Po cis ka³a 1448 (< po cis kaæ ‘œ cis kaæ’ Sstp)’ten kto œc iska³’, |Podmia -
tacz 1416 (< pod miat aæ ‘da waæ ukradk iem, podsuw aæ’ SXVI), |Po³aj 1409 (< po³a-
jaæ ‘skryt ykowaæ, skarci æ’ SXVI) ‘ten kto krytyk owa³, ³aja³’, |Po myk ad³o 1408 (< 
po myk aæ ‘p oru szaæ, prze suwaæ’ Sstp)’ten kto coœ po rus za³’, |Pro bo³o 1443 (< pró ba, 
pro ba ‘ts’ SXVI) ‘ten kto pró bowa³’, |Prze laz³o, Prze lez³o 1441 (< prze leŸæ ‘prze -
dostaæ siê przez coœ’ Sstp) ’ten kto siê przed osta³ przez przeszkodê’, |Przy kuta 1433 
(< przy kuc zaæ ‘prz yna glaæ’ R), |Przy tu³a 1423 (< przy tuliæ ‘przy cisn¹æ, przy garn¹æ 
do siebie’ Sstp) ‘ten kto przy tula³ kogoœ/coœ’, |Psut 1440 (< psuæ ‘niszczyæ, szko dê 
wyrz¹dzaæ’ Sstp) ‘ten kto psu³’, |Puka 1445 (< pukaæ siê ‘pêk aæ (o p¹czkach roœlin)’ 
Sstp) ‘ten kto pêka³’, |Rêbisz 1407 (< r¹baæ ‘œcinaæ, wycinaæ (drze wa)’ Sstp lub rêbiæ 
‘wyc inaæ las, r¹baæ drze wo’ Sstp) ‘ten kto r¹ba³’, |Roz niat 1407 (< roznieciæ ‘roz -
paliæ’ Sstp) ‘ten kto coœ roznieca³’, |Rozp¹d 1433 (< rozpêdz iæ ‘zmusiæ do roz ejœc ia 
siê’, ‘zn iszc zyæ, wyg ubiæ’ Sstp) ‘ten kto zmu sza³ do roz ejœcia siê’, |Roztrz¹s 1442 (< 
roztrz¹sn¹æ ‘uder zeni em ro zbiæ na kawa³ki’ Sstp, roztrz¹saæ ‘rozprawiaæ’ SXVI) 
‘ten kto roz bija³/roz praw ia³’, |Ru cha³a 1410, |Ru szek, Rusz ko 1420, |Ru szy³o 1428, 
|Rusz ka 1449 (< ruch aæ ‘wy ko nywaæ ru chy, po ruszaæ’ Sstp, ru szaæ ‘ts’, ‘n apastowaæ 
ko goœ’ Sstp) ‘ten kto ru sza³ (ko goœ), napas towa³’, |Ruga³a 1426 (< ru gaæ, por. pod -
rugaæ ‘(o ni ekt órych zw ier zêta ch) kr zyc zeæ, wr zes zcze æ’ Sstp) ‘ten kto ruga³’, |Ry -
czek, Rycz ko 1442, |Ry czyca 1429 (< ryczeæ ‘(o zw ierz êtach) wydawaæ donoœny 
g³os’ Sstp) ‘ten kto ry cza³’, Sapa³a (SSNO Sapa³a//Zapa³a) 1411 (< sapa³a 
‘cz³owiek zwykle za sap any’ SW), |Sa pek, Sap ko 1420, Sap ka 1436, |Sa put, Sa puto 
1419 (< sa paæ ‘c iê¿ko od dyc haæ’ Sstp, sap ka ‘kat ar’ R) ‘ten kto sapa³’, |Siej ka/Ziej ka 
1432 (< siaæ ‘rzu caæ na siona w zi emiê’ Sstp, zi ajaæ, zi araæ ‘g apiæ siê, wp atrywaæ siê 
upor czywi e’ Sstp) ‘ten kto sia³/gapi³ siê upor czywi e’, |Sie ka³a 1425, |Siek³o 1431(< 
sie kaæ ‘ci¹æ na czê œci’ Sstp) ‘ten kto sie ka³’, Sko lim, Sko lem 1419 (< sko liæ ‘(o psie) 
uja daæ, sko mliæ’ Sstp) ‘ten kto ujada³, skom li³, tj. ¿ali³ siê’, |Sku bich 1420, |Sku bik 
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1416 (< sku baæ, osk ubaæ ‘ogo³ociæ z pierza’ Sstp) ‘ten kto sku ba³’, |Sku sza 1413 (< 
sku szaæ ‘æw iczyæ’, sku siæ ‘do œwiadczyæ, pod daæ pró bie’ Sstp) ‘ten kto æwi czy³, doœ-
wiadcza³, pod dawa³ pró bie’, |Skwir sza 1402 (< skwir czeæ, skwier czeæ ‘o g³osie –
dŸwiê czeæ, rozle gaæ siê’, ‘o pta kach – kwi liæ, krz yczeæ ¿a³oœnie’ Sstp) ‘ten kto’, 
|Smi³, Smi³o, Smie³ 1416, |Smi³ek, Smi³ko 1401/1402, |Smi³sz 1418 (< smi³owaæ siê 
‘zl itowaæ siê’ R) ‘ten kto siê zli towa³’, Stru ga³ 1447 (< stru gaæ ‘cio saæ’ Sstp) ‘ten kto 
stru ga³’, |Szcze gu³a 1411 (< szcze gotaæ ‘k³apaæ, szczê kaæ’ R) ‘ten kto szczê ka³’, 
|Szu da 1431 (< szu dziæ, szy dziæ ‘dr wiæ, kpiæ z kog oœ’ L, szyd ‘szy der stwo’ R) ‘ten 
kto szy dzi³’, |Œcina³a 1433 (< œci naæ ‘uder zeni em mie cza oddzielaæ od ca³oœc i’, 
‘poz bawiaæ ¿yc ia przez œciêcie’ Sstp) ‘ten kto œcina³, |Tu³aj 1438 (< tu³aæ siê 
‘chodziæ bez celu, b³¹kaæ siê’ Sstp) ‘ten kto siê tu³a³’, |War ka³a 1437 (< war kotaæ 
prze ciw cze mu ‘od warkaæ, sze mraæ’ L, warkotaæ, war czeæ ‘wydaæ g³os wyr a¿aj¹cy
z³oœæ, burkn¹æ, zamruczeæ groŸnie’ SW), |Wy laz³o 1403 (< wy leŸæ ‘wydostaæ siê 
sk¹dœ’ Sstp) ‘ten kto wy laz³’, |Za czek acz 1406 (< za czek aæ ‘czek aj¹c zatrz ymaæ’ 
SW, czekaæ ‘ts’ Sstp) ‘ten kto za czeka³’, |Za pad³o 1416 (< za pad³y ‘taki, na któr ego 
coœ spad³o’, ‘zas ypa ny’ Sstp, zapaœæ ‘spa œæ ku do³owi’ SW) ‘cz³owiek zasy pa ny’, 
|¯uj 1431 (< ¿uæ ‘rozdrabniaæ po karm zê bami’ Sstp) ‘ten kto ¿u³’. 

b) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io o zna czen iu gene tycznym 
wyk onaw ców czy nnoœ ci oparte na dwóch rdze niach lub wyra zach (z³o¿one): |Do -
mam ilcz 1404 (< doma ‘w do mu’ Sstp, mi lczeæ ‘nic nie mó wiæ’, ‘biern ie, spo kojn ie 
siê zachowy waæ’ Sstp) ‘ten kto mil cza³ w domu, tj. pos³uszny?’, |Dep czyg lina 1405 
(< dep taæ ‘ts’ Sstp, gli na ‘ts’ Sstp) ‘ten kto dep cze gli nê’, |Dêb onos 1408 (< d¹b ‘ts’ 
Sstp, < nos iæ) ‘ten kto nosi³ dêb y’, |Gêb oliz (SSNO Gêb oliz//Gêbo³ys) 1418 (< gêba 
‘twarz, usta’ Sstp, liz : lizaæ ‘ts’ Sstp) ‘ten kto obliz ywa³ usta’, |Gro chow ar 1403 (< 
groch ‘ts’ Sstp, warzyæ ‘gotowaæ, piec, wypiekaæ’ Sstp) ‘ten kto go towa³ gro ch’, |Ju -
trow oj 1431 (< ju tro ‘ran ek’, ‘naz aju trz’ Sstp, ps *woj ‘wojowni k’ SES) ‘ktoœ kto 
wkró tce (ju tro) bê dzie wo jown iki em’, |Ka lim¹t 1429 (< ka³ ‘b³oto, mu³’ Sstp, m¹ciæ, 
mê ciæ ‘w zburzaæ, trz¹œæ’ Sstp) ‘ten kto m¹ci³/wzbu rza³ b³oto’, |Ka zid¹b 1426, |Ka -
zim¹ka 1405 (< kaziæ ‘p suæ, ni szczyæ’ Sstp, d¹b ‘gat unek drze wa’ Sstp, m¹ka ‘ts’ 
Sstp) ‘ten kto niszczy³ dêby/m¹kê’, |Krêc ibroda 1438 (< krêc iæ ‘obr acaæ, tocz yæ’ 
Sstp, bro da ‘ts’ Sstp) ‘ten kto krê ci³ brod¹’, |Krê cirej 1415 (< krêciæ por. wy¿ ej, rej 
‘pr zywódca, przewodn ik’ SXVI) ‘ten kto przewod zi³‘, |Krzy ¿an osz 1412 (< krzy¿
‘ts’ Sstp, nosiæ ‘dŸw igaæ coœ na rêkach’, ‘mieæ przy so bie’ Sstp) ‘ten kto nosi³ kr zy¿’, 
|Le pig lina 1444 (< lepiæ ‘o brz ucaæ, po kry waæ glin¹, wap nem’ Sstp, glina ‘ts’ Sstp) 
‘ten kto lepi³ (coœ) z gli ny’, |£omi koñ 1430 (< ³omiæ ‘³amaæ, roz bij aæ’ Sstp, ‘nisz -
czyæ’ SXVI, koñ ‘ts’ Sstp) ‘ten kto nisz czy³ ko nie’, |£omil as 1429 (< ³omiæ por. 
wy¿ej, las ‘ts’ Sstp) ‘ktoœ kto nisz czy³ las’, |Ma¿y pieñ 1434 (< mazaæ ‘kal aæ, plam iæ, 
bezc zeœciæ’, ‘tak¿e smar owaæ maœci¹’ Sstp, pieñ ‘czê œæ drze wa’, ‘ród’ Sstp) ‘ten kto 
hañbi³ ród’, |NabŸ dzi tu³ 1429 (< bŸdz iæ ‘odd awaæ ga zy’ SXVI, tu³ ‘po chwa na 
strza³y’ Sstp) ‘ten kto bezczeœci³ sym bol wal ki’, |Nab Ÿdziwoda 1446 (<bŸd ziæ por. 
wy¿ ej, woda ‘ts’ Sstp) ‘ten kto bez czeœci³ wodê’, |Prze bŸdzib³oto 1415 (< bŸd ziæ por. 
wy¿ ej, b³oto ‘ziem ia roz mok³a’ Sstp) ‘ten kto bez czeœci³ zie miê‘, |Na gnib ok 1446 (< 
nagi¹æ ‘wygi¹æ, zgi¹æ, zakrzywiæ’ Sstp, bok ‘czê œæ cia³a, stro na ró¿n ych przed -
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miotów Sstp) ‘ten kto wy gina³ bok’, |Ob ies i¿ebrak 1408 (< ob iesiæ ‘p owi esiæ, odeb -
raæ ¿ycie przez po wies zeni e’ Sstp, ¿e brak ‘ten co prosi o ja³mu¿ nê, nêd zarz, bie -
dak’ Sstp) ‘ten kto po wiesi³ ¿e brak a’, na zwy z³o¿one z cz³onem od rzy- < od rzeæ 
‘œci¹gn¹æ sk órê’, ‘p odrzeæ, zn iszczyæ’ Sstp, od raæ ‘o bedrzeæ, ogra biæ’ Sstp: |Od -
rzygoœæ 1415 ‘ten kto ograbi³ goœcia’, |Od rzyp³aszcz 1426 ‘ten kto ob dar³ p³aszcz 
(z k ogoœ)’, |Od rzyw¹s 1437 ‘ten kto ob dar³ (ko muœ) w¹sy’, |Od rzyw ilk 1448 ‘ten kto 
ob dar³ wil ka (ze skó ry?)’, ob scen iczne |Od rzym¹do 1438 (< m¹do, mêdo ‘j¹dro’ 
Sstp) ‘ten kto ob dar³ ko muœ j¹dro’, na zwy utworzone od cza sown ika par zyæ ‘ob -
lewaæ wrz¹t kiem’ Sstp: |Par zn os 1414 ‘ten kto spa rzy³ komuœ nos’, |Par zygleñ 1446 
(< gleñ ‘twarda wierzch nia war stwa’ SXVI) ‘ktoœ kto spa rzy³ komuœ skó rê?’; na zwy 
utwor zone od cza sown ika pal iæ ‘sp rawi aæ, ¿e coœ p³onie’ Sstp: |Pa lib art 1444 (< bart 
‘t opó r’ Sstp) ‘ten, kto spali³ top ór’, |Pa lib roda 1440 ‘ten kto spa li³ (komuœ) bro dê’; 
|Pas ikoñ 1438 (< paœæ ‘umo¿liwiaæ byd³u na karmienie siê’ Sstp, koñ ‘ts’ Sstp) ‘ten 
kto pas³ ko nie’; nazwy utworzone od cza sown ika piec ‘po ddaw aæ po karm dzia³aniu 
ognia’ Sstp: |Pie czyk abat 1418 (< kabat ‘rod zaj krót kiego p³asz cza’ Sstp) ‘ten kto 
piek³, czyli za pewne spa li³ ka bat’, |Pie czyk urek 1431 (< ku rek : kur ‘ko gut’ Sstp) 
‘kto œ kto piek³ ko gut a’; |P³ac imi êso 1448 (< p³aciæ ‘ts’ Sstp, miê so ‘ts’ Sstp) ‘ten kto 
zap³aci³ za mi êso’ |Po bic hwast, Po bif ast 1414 (< po biæ ‘p oza bijaæ, zn iszczyæ’ Sstp, 
chwast ‘ts’, ‘ziels ko’ Sstp) ‘ten kto znisz czy³ chwa sty’, |Poj dziwl as 1432 (< wyra -
¿enie pój dŸ w las) ‘ten kto po szed³ w las’, na zwy utworzone od cza sown ika por zuciæ 
‘ts’ Sstp: |Po rzuc irad³o 1438 ‘ten kto po rzuci³ rad³o, czy li pracê w po lu’, |Porzuci -
szyd³o 1444 ‘ten kto po rzuci³ szyd³o, czy li zapewne rzemios³o’, |Porzu ciwo³ 1448 
‘ten kto po rzuci³ wo³y, czy li pa sien ie/pro wad zenie wo³ów’; Po¿ ¿ys³od 1437 (< po¿-
¿eæ ‘sp ali æ’ SXVI, s³od, s³ód ‘ziarna zbo¿a skie³kowane i wysus zone u¿ ywa ne do 
pro dukc ji pi wa’ Sstp) ‘ten kto spa li³ s³ód’, |Pra ¿ygroch 1427 (< pra¿yæ ‘pr zypiekaæ, 
prz ypalaæ’ Sstp) ‘ten kto pra ¿y³ gro ch’, |Prz eŸrzykamieñ 1412 (< prz eŸrzeæ, przej -
rzeæ ‘zacz¹æ widzieæ’, ‘zobaczyæ, dok³adnie po znaæ’, ‘p rzewidzieæ (przysz³oœæ)’ 
Sstp, kamieñ ‘ts’ Sstp) ‘ten kto zo bac zy³ ka mieñ?’, |Ska zic zest 1404 (< ska ziæ ‘znisz -
czyæ’, ‘za biæ, usz kod ziæ, ‘ok ale czyæ mo raln ie’ Sstp, cz eœæ ‘dob re imiê, ho nor’, 
‘chwa³a’, ‘cnot a’, ‘szac une k’ Sstp) ‘ten kto zbezc zeœ ci³ honor’, |Sko czyb³oto 1428 (< 
sko czyæ ‘skok iem dostaæ siê gdzie œ’ Sstp, b³oto por. wy¿ej) ‘ten kto sko czy³ w b³o -
to’, Sko czyl as 1435 (< sko czyæ por. wy¿ ej, las por. wy¿ ej) ‘ten kto sko czy³ w las’, 
|Sku bip ies 1414 (< sku baæ, osk ubaæ ‘ogo³ociæ z pierza’ Sstp, pies ‘ts’ Sstp) ‘ten kto 
oskuba³ psa’, |Sta wir ej 1420 (< sta wiaæ ‘um ies zczaæ, prz eds tawiaæ, bud owa æ’, 
stawa æ ‘by waæ gdz ieœ’, ‘byæ obecn ym, byæ do dys poz ycj i’ Sstp, rej ‘przyw ódca, 
prze wodn ik’ SXVI); |Stra szyr yba 1431 (< stra szyæ ‘ts’ Sstp, ryba ‘ts’ Sstp) ‘ten kto 
straszy³ rybê/ryby?’, na zwy utworzone od cza sown ika trz¹œæ ‘potrz¹saæ’, ‘dr¿eæ 
(zw³asz cza z zim na)’ Sstp: |Trz êsigoœæ 1425 (< goœæ por. wy¿ ej) ‘ten kto trz¹s³ goœ-
ciem’, |Trz êsitobe³a, Trz êsitobo³a, Trzê sitobu³a 1425, |Trz êsitobo³ka 1450 (< tobo³a 
‘torba podró ¿na’ Sstp, to bo³ ka ‘torba, worek’ Sstp), |Tr zês iwor, St rzê siwor 1440 (< 
wor, wór ‘ro dzaj tor by, wo rek’ Sstp) ‘k toœ kto trz¹s³ tobo³kiem, wor kiem’; |Tumi -
gra³a 1443 (< wy ra¿enie tu mi gra³(a)) ‘ten/ta, kt óra gra³a ko muœ w ok reœlonym 
miej scu’ (mo¿e ob scen iczne), |Wa rzyg orze 1434 (< wa rzyæ por. wy ¿ej, go rze ‘nie -
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szczêœcie, bia da’ Sstp) ‘ten kto go towa³ ni esz czêœcie’, |Wa ¿yj aje 1434 (< wa ¿yæ ‘od -
mierzaæ ci ê¿ar wag¹’ Sstp, jaje ‘jaj o’ Sstp) ‘ten kto wa¿y³ ja ja’ (mo¿e ob scen iczne), 
|Wo ziw oda 1450 (< wo ziæ ‘t ran spo rtowaæ coœ wo zem’ Sstp) ‘ten kto wozi³ wo dê’, 
|Wir cik ij, Wier cik ij 1420 (< wierciæ, wirc iæ ‘dr¹¿¹c robiæ otwór, œwidrow aæ’ Sstp, kij 
‘las ka, pa³ka, ma czug a’ Sstp) ‘ten kto wierci³ kijem’, |Wy szyb aba 1414 (< wy szyæ, 
wy¿ szyæ ‘w ychw alaæ, ce niæ nade wszyst ko’ Sstp, baba ‘babk a’, ‘star uszka, ko bieta 
w og óle’ Sstp) ‘ten kto wy chwala³ ko bietê’, |Wy szyok 1424, Wy szyo ko 1424 (< wy -
szyæ por. wy ¿ej, oko ‘ts’ Sstp) ‘ten kto wy chwala³ oko (jako sym bol m¹dro œci?)’, 
|Zabi(j)dy jabe³ 1439 (< za biæ ‘z adaæ œm ieræ, od ebr aæ ¿ycie’ Sstp, dyjabe³, dia be³ ‘ts’ 
Sstp) ‘ten kto zabi³ diab³a’, |Za bijk ot 1443 (< za biæ por. wy ¿ej, kot ‘gat unek zwie rzê-
cia’ Sstp) ‘ten kto zabi³ ko ta’. 

c) Me ton imi cznie u¿ yte na zwy pr zedmiotów i zja wisk zwi¹za nych z da nym cz³o -
wie kiem. Na zywa³y one te go¿ cz³owieka, czyli pewn¹ ‘ca³oœæ’ przez charakterys -
tyczny, zwi¹zany z nim szc zegó³, czyli ‘cz êœæ’. Wyró¿niamy wœr ód nich: 

Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ró¿ny ch przed miot ów: Bawe³na 1448 
(< bawe³na ‘ts’ Sstp), Be³t 1440 (< be³t ‘strza³a, po cis k’ Sstp), Ber³o 1438 (< ber³o 
‘ts’ Sstp), Bê ben 1433 (< bêben ‘instrume nt mu zyczn y’ Sstp), Bê bnek, Bê benek 
1402 (< bêbenek ‘rod zaj sieci’ Sstp, bêb enek ‘dem. od bêb en, in strument mu -
zyczn y’ SXVI), Bro na, Bar na 1413 (< brona ‘narzêdzie do roz drabn iania ziemi’, 
‘bram a’ Sstp), Brzy twa 1442, Brzy tewka 1448 (< brzy twa ‘nar zêdzie do go len ia’ 
Sstp, brzy tewka ‘dem. od brzy twa’ SW), Cho chla, Ko chla 1407 (< cho chla ‘du ¿a 
³y¿ka drew nian a’ SW), Chom¹to 1436, |Chom¹tko 1425 (< cho m¹to ‘jarzmo ko -
nia’ Sstp), Cia sto 1419 (< cia sto ‘ts’ Sstp), Ciast ko 1437 (< ciast ko ‘dem. od cias -
to’ SXVI), Cze che³ 1430 (< cze che³ ‘ko szu la lub suk nia’, ’rê cznik’ Sstp), Æwi ek 
1408 (< æwi ek ‘rod zaj gwoŸ dzia’ Sstp), D³oto 1446 (< d³óto, d³uto ‘ts’, ‘top orek 
o w¹skim ostrzu’ Sstp), Drew no 1448, |Drew nianka 1438 (< drew no ‘mat eria³ 
drzew ny’, ‘drze wo rosn¹ce’ Sstp, drew niany ‘ts’ Sstp), Drum la 1415 (< drumla 
‘ust ny in strum ent mu zyczn y’ SXVI), Grosz 1435 (< grosz ‘d robna mo neta 
srebrna’ Sstp), Grot 1428, |Gro ta 1443, |Gro tek 1432 (< grot ‘ostrze strza³y lub 
bro ni k³uj¹cej’ SXVI), Gur gol 1415/1416 (< gurgol, gur giel ‘rod zaj ozdob nego 
ko³nie rza’ SXVI), Ka chel 1418 (< kachel ‘kafel’ Sstp), Ka gan ek 1409–1410 (< 
ka gan ek ‘lampa olej owa’ SXVI), Kli ka 1416 (< klika ‘hak, czê œæ ku szy’ Sstp), 
Kloc 1418 (< kloc ‘œ ciêty, ob rob iony pi eñ’ Sstp), Klu ka 1435 (< klu ka ‘coœ za-
giêtego na koñ cu, hak’ SXVI), Ko bier zec 1438 (< ko bier zec ‘t kan ina do przy -
kryc ia pod³ogi, œcia ny’ Sstp), Ko cie³ 1419, |Ko cie³a 1418, |Koci³o 1450 (< ko cio³ 
‘met alo we na czyn ie do go tow ani a’ Sstp), Ko cie³ek, Ko cio³ek 1406 (< ko cio³ek 
‘ma³y ko cio³’ Sstp), Koga 1409 (< koga ‘o krêt’ Sstp), Ko lasa 1414 (< ko lasa ‘ro-
dzaj wo zu’ Sstp), Ko³ek 1425 (< ko³ek ‘pal ik’ Sstp), Ko³o 1422 (< ko³o ‘okr¹g’ 
Sstp), Ko min 1441, Ko min ek 1433 (< ko min ‘paleni sko, ko min ek, piec’ Sstp, ko -
min ek ‘dem. od ko min’ SXVI), Ko ryto 1404, |Ko ryt aj 1444, |Ko ryt asz 1402, Ko -
rytko 1421 (< ko ryto ‘pod³u¿ne na czyn ie np. do kar mien ia œwi ñ’ Sstp, ko rytko 
‘dem. od ko ryt o’ SXVI), Kost ka 1406/1407 (< kost ka ‘kostka w no dze’, ‘kostka 
do gry’ Sstp), Koœæ 1405, |Koœciaj 1414, |Koœcia³ek 1450, |Koœcia nka 1420, 
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Koœciej 1403, Koœciel 1442, |Koœcie lec 1411, |Koœcie nka 1424 (< koœæ ‘ts’ Sstp, 
koœcian, koœcienek ‘kostur, laska’ R), Ko zik/Ko szyk 1406 (< ko zik ‘rod zaj no¿a’ 
Sstp, ko szyk ‘ma³y ko sz’ Sstp), Kroj 1444 (< krój ‘¿ elazny nó¿ w p³ugu’, ‘kszta³t, 
for ma odzie nia’ Sstp), Kro pid³o 1430, |Kro pide³ 1419 (< kro pid³o ‘narzêdzie s³u -
¿¹ce do kro pien ia wod¹ œwi êcon¹’ SXVI, kro pid³o ‘gat unek roœl iny’ Sstp), |Krzy -
¿an 1401 (< krzy¿ ‘ts’ Sstp), £uczywo 1405, £uczywko 1410 (< ³uczywo ‘kawa³ek 
smol nego drze wa u¿yw any do oœwi etlania’ Sstp, ³uczywko ‘³uczywo, drzazgi 
smol ne, pod pa³ka’ SW), Man tyka 1409 (< man tyka ‘torba podró ¿na’ Sstp), Ma -
tras 1441 (< ma tras ‘mat erac, poduszka do po dœcie lania’ Sstp), Miech 1415 (< 
miech ‘wór, tor ba’, ‘przyrz¹d t³ocz¹cy po wiet rze w pie cach kowals kich’ Sstp), 
Miot³a, Miet³a 1450 (< miot³a ‘ts’ Sstp), Oksza 1410, |Okszyna 1415 (< oksza 
‘siek iera, topór’ Sstp), Ostro ¿ka 1432 (< ostro ¿ka ‘dem. od ostrog a’ SXVI, 
ostroga ‘kol ec do po bud zania ko nia do biegu’ Sstp), Pia sta 1447 (< pia sta ‘cz êœæ 
ko³a u wo zu’ Sstp), Po chwa 1421 (< po chwa ‘tylna czêœæ rzêdu u ko nia’ Sstp, 
‘pok rowi ec, fu tera³ na br oñ’ SXVI), Po ciask 1413 (< po ciask ‘pog rzeba cz’ Sstp), 
Po traw 1406 (< po traw ‘trawa po ros³a na sko szon ej ³¹ce’ Sstp), Rad³o, Red³o 
1430 (< rad³o ‘na rzêd zie rol nic ze do oran ia’ Sstp), |Ro gosz 1441 (< ro go¿a ‘ma³a 
po duszka do sie dzen ia’ Sstp), Roz wora 1414 (< roz wora ‘dr¹¿ek ³¹cz¹cy przedni¹ 
czêœæ wozu z tyln¹’ Sstp), Ry del 1439 (< ry del ‘n arzêdzie do ko pan ia zie mi’ Sstp), 
Sid³o/Szyd³o 1412 (< sid³o ‘pêtla do chwy tan ia zwierzyn y’ Sstp, szyd³o ‘gruba 
ig³a z trzon kiem do przek³uwan ia skór y’ Sstp), Sie kira, Sie kiera 1415, |Sie kir ek, 
Sie kirko 1448 (< sie kiera, siekira ‘ts’ Sstp), Sie kirka, Sie kierka 1402 (< sie kierka 
‘mn iejsza sie kier a’ Sstp), Siod³o 1408 (< siod³o ‘rod zaj siedzen ia zak³ad an ego na 
zw ie rzê’ Sstp), Smy czek, |Smycz ko 1412 (< smy czek ‘czó³no’ Sstp), Szar³at 1424 
(< szar³at ‘kosztowna tka nin a’ Sstp), Szczot ka 1446 (< szczot ka ‘narzê dzie do 
czysz czen ia (w³ókien lnu)’ Sstp), Szczud³o 1407 (< szczud³o ‘drew niana noga ka -
lek i’ L), Œmieæ 1416 (< œmieci ‘ts’ Sstp), Tar³o, Ter³o 1443 (< tar³o ‘przyrz¹d 
s³u¿¹cy do ucier ani a’ Sstp), T³umok, T³omok 1416 (< t³umok ‘tobó³, za wini¹tko’ 
Sstp), Wa rzec ha, Wa rzêc ha 1414 (< warz¹chew ‘d u¿a ³y¿ ka’ Sstp), Wir cioch 
1426 (< wiercioch, wir cioch ‘t³uczek s³u¿¹cy do ucier ania czegoœ na mia³ko’ 
Sstp), Zaj da 1435 (< zaj da ‘kosa’ Sstp), Za wora 1430 (< za wora ‘zas uwa, rygiel, 
za mkniête miej sce’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw obiek tów fi zjog rafi cznych, bu -
dowli i in.: Ba rycz 1413, |Ba ryc zek 1415–1427, |Ba ryczka 1415–1427 (< ba -
rycz ‘targ owi sko, na którym od bywa³ siê han del wy mienn y’ SXVI, por. te¿ ps 
*ba ryèü ‘moc zar, ba gnis ko, woda stoj¹ca’ SpC), Blec ha 1440 (< blec ha, blich 
‘miejs ce, gdzie siê bie li p³ót no’ Sstp), Buda 1443, Bud ka 1414 (< buda ‘chata, 
sza³as’, ‘budka tar gowa, kra m’ Sstp, bud ka ‘szopa z de sek’, ‘kram, stra gan’ 
SXVI), Cha³upa 1448 (< cha³upa ‘nêd zny dom’ Sstp), Chle wik 1410 (< chle -
wik ‘dem. od chle w’ SXVI, chlew ‘pom ieszcz enie dla zwierz¹t do mow ych’, 
‘lichy dom, bu da’ Sstp), Gora 1402 (< gora, góra ‘znaczna wy nios³oœæ zie mi’ 
Sstp), Graw da 1414 (< graw da ‘sad, gaj’ Sstp), Grzê da 1439 (< grzê da ‘zag on 
w ogrod zie’, ‘dr¹¿ek do wie szan ia odz ie¿y’ Sstp), Karcz ma 1425 (< karczma 
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‘gos poda, dom za jezdn y’ Sstp), Kier masz, Kir mesz 1430 (< kier masz ‘odpust, 
jar mark’ Sstp), Prze sieka 1424 (< prze sieka ‘miejs ce po wyr¹ba nych drze wach 
w le sie’ Sstp), Ro gatka 1410 (rogatka ‘zag roda, za stawa, szla ban L), Sto do³a 
1435 (< sto do³a ‘bud ynek w go spod arst wie wiej skim’ Sstp), Stpi ca 1437 (< 
szpica, st pica ‘czo³o, front woj ska’, ‘sz czyt bu dynk u’ Sstp), Za groda 1450 (< 
za groda ‘gos poda rstwo, miej sce ogrod zone’ Sstp); na zwy z³o¿ one: Nowa 
Karcz ma, Nowy Karcz ma 1427 (< karczma por. wy¿ej), Su chy Las 1429 (< su -
chy ‘poz bawiony wil goci, ob umar³y, us chniêty’ Sstp, las ‘ts’ Sstp); nazwa 
ogól na G³êb oki, G³êbok 1430 (< g³êb oki ‘ts’, ‘niep owi erzcho wny, grun towny, 
wiel ki’ Sstp); nazwy mi eszkañca: Bo row iec 1406 (< bo row iec ‘mieszk ani ec 
borów’ SXVI), Ko nieczny 1408 (< ko nieczny ‘bêd¹cy na ko ñcu’ Sstp), Na -
dolny 1448 (< dó³ ‘ts’, ‘jama, rów, do lin a’ Sstp) ‘ten kto miesz ka na do le’, Pod -
grodny 1424 (< pod grodny ‘znajd uj¹cy siê w pobli¿u gro du’ SXVI). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw dni ty god nia, mi esi êcy, pór roku 
i in.: Pi¹tek, Pi¹tko 1425, |Pi¹tkosz 1434 (< pi¹tek ‘dzieñ ty god nia’ Sstp), So -
bota 1418 (< so bota ‘d zieñ ty god nia’ Sstp), So botka 1416 (< so botka ‘uro -
czystoœæ lu dow a’ SW), Maj 1446, |Ma jek 1438, |Maik 1448 (< maj ‘naz wa mie -
si¹ca’ Sstp), Gru dzieñ 1437 (< gru dzieñ ‘naz wa mie si¹ca’ Sstp), Lato, Leto 
1412, |Lat oñ 1440, |La tos za 1413, |Le ciech 1450 (< lato ‘pora ro ku’, ‘rok’ 
Sstp), Wio sna, Wie sna 1429 (< wio sna ‘ts’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw zja wisk atmosferycz nych: Chmu ra 
1438 (< chmu ra ‘mg³a’ Sstp), Grad 1406 (< grad ‘opad w po staci krup lodo -
wych’ Sstp), Mroz 1418, |Mr ozoñ 1436 (< mroz, mróz ‘ts’ Sstp), Plu ta, Pli ta 
1445 (< plu ta ‘deszcz, s³ota’ Sstp), Skwa ra 1434, |Skwar³o 1419 (< skwa ra 
‘upa³, spie kot a’ Sstp), S³ota 1407, |S³oty³o 1443, |S³oci³o 1438 (< s³ota ‘deszcz 
kil kud niowy z wia trem, ch³odem, plu ta, plu skot a’ SW), Spiek 1411 (< spie ka 
‘upa³, spiekot a’ R, spiec ‘u piec’ Sstp, spiek ‘upa³’ SW), Wiatr 1426 (< wiatr 
‘ts’ Sstp), Wi cher 1427, |Wi cher ek, Wi cherko 1401 (< wi cher ‘silny, gwa³tow-
ny wia tr’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw czêœci gar der oby: Czap ka 1402 (< 
czap ka ‘ts’ Sstp), Czo bot 1447 (< czo bot ‘rod zaj bu ta’ Sstp), Ka bat 1425 (< ka-
bat ‘rod zaj krót kiego p³asz cza’ Sstp), Kap tur ek 1436 (< kap tur ek ‘nak rycie 
g³owy’ SXVI), Ki tel, Ki tyl 1416 (< kitel ‘szata p³ócien na’ Sstp), Pa tenka 1443 
(< pa tynka ‘rod zaj obu wia, pan tof el, san da³’ Sstp), Por tala 1442 (< por tala 
‘port ki’ albo ‘ch³opiec w ob szern ych por tk ach’ Sgw, por tki ‘dol na czêœæ stro ju 
mê¿c zyzny (ra czej ni ¿szego sta nu)’ SXVI). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw po traw, posi³ków: Barszcz 1429 (< 
barszcz ‘ciecz sfer ment owa na’, ‘gat unek roœl iny’ Sstp), Æwik³a 1439 (< æwik³a 
‘gat unek bu rak a’ Sstp), Gru ca/Gruc(z)a 1414 (< gru ca ‘krupy jêczmienne lub 
owsia ne’ SXVI), Kie³basa 1418, |Kie³bas 1450, Kie³ba ska 1443 SXVI (< kie³basa 
‘ts‘ Sstp, kie³baska ‘dem. od kie³ba sa’ SXVI), Ki siel, Ki sil 1425 (< ki siel ‘g êsty 
¿ur’ Sstp), Mas³o 1450, Mas³ek, Mas³ko 1401 (< mas³o ‘ts’ Sstp, mas³ko ‘dem. od 
mas³o’ SXVI), Mig da³ 1443 (< mig da³ ‘ts’ Sstp), Olej 1450 (< olej ‘ts’ Sstp), 
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Omas ta 1417 (< omas ta, okrasa ‘dodat ki do po traw’ SXVI, ‘ok rasa, t³ust oœæ do 
kra szen ia’ SW), Pa toka 1406 (< patoka ‘miód p³yn ny’ SXVI), Pi rog 1422 (< pie-
róg, pi róg ‘rod zaj na dziew ane go cia sta’ Sstp), Piwo 1421, Piw ko 1406 (< piwo 
‘ts’ Sstp, piwko ‘dem. od pi wo’ SXVI), Po lewka 1445 (< po lewka ‘zupa jarzyno -
wa lub owoc owa’ Sstp), Pra¿ mo 1440 (< pra¿ mo ‘ziarno przy piek ane’ Sstp), Ro -
gal 1409 (< ro gal ‘rod zaj pie czywa w kszta³cie ro gu’ Sstp, ), R¿ any 1447 (< r¿a ny 
‘¿ ytn i’ Sstp), S³odo wy 1414–1417 (< s³odo wy ‘zwi¹zany ze s³odem’ Sstp), S³o -
dzina masc. 1439 (< s³odzina ‘odpady ze s³odu’ Sstp), Sy rek, Se rek, Syr ko 1408, 
|Syr niak, |Syr nak 1431, Syr nik 1408 (< syr, ser ‘ts’ Sstp, sy rek, se rek ‘dem. od ser’ 
SXVI, syr nik, ser nik ‘ten, kto robi, sprze daje se ry’, ‘p¹czek na dziew any twaro -
giem’ L), Syr ny 1408 (< ser ny ‘zwi¹zany z se rem’ Sstp), Sy rwatka, Ser watka 
1416 (< ser watka, syr watka ‘p³yn odc iœni êty przy wy rob ie se ra’ Sstp), Sza fran ek 
1440 (< sza fran ‘przyp rawa, pro szek z wy sus zone go kwiatu sza fran u’ Sstp); naz -
wy z³o¿ one: Su chy Po lewka 1428 (< su chy ‘poz bawiony wil goci, ob umar³y, 
usch niêty’ Sstp, po lewka por. wy ¿ej), Su cha Szczu ka 1431 (< su chy por. wy ¿ej, 
szczu ka ‘szczu pak’ Sstp). 
Przezwis ka-przy domki utworzone od nazw mi nera³ów, me tali i in.: Ga gat 
1432 (< gagat ‘bursztyn’ SW), Ru bin 1429 (< ru bin ‘k amieñ szlachetn y’ Sstp), 
Ruda 1410, |Ru del, Ru dyl 1424, |Rud na 1422, |Rud no 1449, |Ru dysz 1407 (< 
ruda ‘sur owi ec mi ner alny’ Sstp). 

d) Prze zwis ka i przy domki o zna czen iu ge net ycznym no sic iela sta nu lub pro cesu. 
Two rzone by³y od wyr azów okr eœlaj¹cych doœ wiad czony przez cz³owieka pro ces 
lub stan, g³ówn ie od form czasowników. W funk cji nazw osob owy ch wyst êpo wa³y 
czês to imies³owy bier ne zakoñczone na -n, -t lub for my utwor zone od czaso wnik ów
w p³aszcz yŸnie an trop oni mic znej (cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): Ku piony 1428 
(< ku piony ‘nab yty, otrzy many, od kup iony’ SXVI, part. praet. pass. ku piony od 
czas. kupiæ ‘ts’ Sstp), £atan 1446 (< part. pra et. pass. ³atan od czas. ³ataæ ‘na prawiaæ 
znisz czon¹ rzecz przez wsta wien ia kawa³ka ma ter ia³u w miej sce dziury (o odzi e¿y, 
obu wiu, dachu)’ SXVI) ‘cz³owiek ?po³atan y’, Mi³owan 1425 (< part. praet.pass. 
mi³owan od czas. mi³owaæ ‘ko chaæ, lub iæ, wy soko ceniæ, mieæ w czymœ upodoba-
nie’ Sstp) ‘cz³owiek (u)ko chan y’, Mrzon 1434 (< part. praet. pass. mrzon od czas. 
mrzeæ ‘umieraæ’ Sstp) ‘cz³owiek zmar³y’, Na gwazd an 1446 (< part. preat. pass. na-
gwazd an od czas. na gwazd aæ ‘n abazg raæ, na gryzm oliæ’ SW, gw azdaæ, ps *gwaz dati 
‘baz graæ, gryz mol iæ, part acz yæ, robiæ byle jak’ SES) ‘nabazg rany, mo¿e za baz -
grany’, Ot³uczony 1439 (< ot³uczony ‘uszko dzony przez uderzenie’ SXVI, part. pa -
ret. pass. ot³uczony od czas. ot³uc ‘oddz ieliæ zewnê trzn¹ warst wê przez t³uczen ie’, 
‘om³óciæ’ SXVI) ‘cz³owiek pot³uczon y’, Poj man 1442 (< part. praet. pass. pojman 
od czas. pojmaæ ‘sc hwytaæ’ Sstp) ‘cz³owiek poj many, schwytan y’, Po znan 1403 (< 
part. pra et. pass. po znan od czas. po znaæ ‘ts’ Sstp) ‘cz³owiek po znan y’, Pro szony 
1441 (< part. praet. pass. pro szony od czas. pro siæ ‘ts’ Sstp) ‘cz³owiek pro szon y’, 
Rad wan, Re dw an 1404 (< part. praet. pass. ra dow an od czas. ra dow aæ siê ‘ts’ Sstp) 
‘cz³owiek urad owa ny’, Sie kany 1444 (< part. praet. pass. sie kany od czas. sie kaæ 
‘ci¹æ na czê œci’ Sstp) ‘cz³owiek (po)sie kan y‘, St³uczony 1443 (< part. praet. pass. 
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st³uczony od czas. st³uc ‘rozb iæ, zniszczyæ’, ‘uder zyæ kogoœ’ Sstp) ‘cz³owiek ude -
rzo ny’, ̄ dan (SSNO Zdan/¯dan) 1425 (< part. pra et. pass. ¿dan od czas. ¿daæ ‘ocze -
kiwaæ’ Sstp) ‘ocze kiwany’. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

BA JAK: Erga kmeth onem Bay ak … czso Bay acowi woli vcrad zoni … 1404 Piek 747. BARSZCZ: Bar scz 
de Sa noc zeg 1429 AGZ XI 304. BA RYCZ: Pe tir Ba rycz 1413 PdLw II s. 120. BA RYC ZEK: Ba riczka du-
cit te stes … Ba ric zek 1415–1427 Lu IV s. 39. BA RYCZKA: Ba riczka du cit te stes … Ba ric zek 1415–1427 
Lu IV s. 39. BAWE£NA: Pro ge ner oso Sta nisl ao Ba welna de Moia czouicze, tri buno voy sky Si rad iensi 
1448 Hel II 3352. BE CZY£O: Be czylo (acc.) 1446 Tym s. 222. BE³T: An dr eas Bel th de Grzybowo 1440 
AC II 374. BER£O: … pro Ber lo, ho mine … My koss ius Ber lo 1438 AGZ XII 401. BÊB EN: Gre gor ium 
alias Ban ben et Phi lippum (…) he red es de ar mis Pirz chali 1433 MkM II 464. BÊBN EK, BÊBE NEK: Con -
tra Pe trass ium Bamb nek, ad voc atum de Wis lic ia 1402 PNZK 1123. BLEC HA: Jo hann es Blec ha 1440 Hel 
II 2843. BO ROW IEC: An dr eas Bo rowc za (gen. sg.) 1406 Kacz 1731. BRO NA, BAR NA: Jo hann es Bar na 
de Grot ka 1413 AS I s. 34. BRZY TEWKA: <sup>er no bil em Sta nisl aum Brzy thewka, <te nuta>rium in 
Vol kow 1448 AGZ XIV 2159. BRZY TWA: Per … Sta nisl aum Brzy thwa 1442 AGZ XIV, XCII. BUDA: 
Jo hann es Buda, dom probst der kir che des He ilig en Gra bes zu Lie gnitz 1443 Lieg 690. BUD KA: Con tra 
do min um Bud kam … Jan Szram nye wszøl But cze by dlem y go tow imy pe nandzmy za dwad zeszc za grzi -
wen 1414 RWl kp I 857. CHA£UPA: Nico laus dic tus Cha lupa 1448 Trz 97. CHE CHE£: Ni col aus Che chel 
1447 Kacz 5741. CHLAST: Sub cam era rius Chlast Ma soviens is 1413 Pw 39. CHLE WIK: Ma thias Chlevik 
… con sul(-) … civi tat is Boch nens is 1410 Mog 114. CHMU RA: Ian Chmu ra (de Schus slar owa) 1438 AGZ 
XI 1144. CHO CHLA, KO CHLA: Cho chla de So bic owa 1407 Czer 31. CHO DZIEJ: (Te stis) Cho dzey 
1406 RWl kp IV 169. CHOM¥TKO: Ma thias dic tus Cho matko 1425 Zakr I 904. CHOM¥TO: Ma thias 
Cho mant ho, opid anus de Noue Myas to 1436 MkM II 11. CHU CHA: (Sta nis³aw) Chu cha 1431 Tym s. 108. 
CHWI RA£A: Prouido Ni col ao Chwi rala (con civi Ka lis iensi) 1421 KW V 327. CIAST KO: Pro Jo hanne 
Czy asthco 1437 Tym s. 296. CIA STO: Ma theo dicto Cza ssto de War ka 1419 Czer 1095. CYKA£A: An dris 
Czi kala 1403 Tor 592. CZAP KA: Gre gors Czap ka 1402 Kacz 1376. CZE CHE£: Per ma gis trum San diwo -
gi um Czy ec hel 1430 RUJ 1929. CZE KACZ: Mi chal Cze kacz 1427 Kacz 4023. CZÊP: Mi chael Czamp 
1431 KsMP 225 s. 256. CZÊPA: Yako tø (!) swacz¹, yako Pztr (!) Czam pa sz Øbor nyk (!) ne ze pchn¹l any 
za byl Mscysska Lu doms kego 1424 RWl kp I 1182. CZÊ PICHA: Ni col aus dic tus Czam pyc ha … con sul(-)
civi tat is Po lan yecz 1415 CdUC II 155. CZ ÊPI SZKA: Mar cus, vi cea dvoca tus Po lan ece nsis una cum con -
sule … Czam pis ka Ni col ao 1415 CdP III 192. CZ ÊPKA: Cum … Ma thia Czzpka de Lyw 1436 £w 336. 
CZO BOT: Cum Ih nat ho Czo both 1447 AGZ XIV 1857. CZOCH: Czoch, ciu is Pre misl iensis 1447 £p II 
177. CZO CHRA: Ad Czu chram 1448 £p II 463. ÆWI EK: Te stis Ja cuss ius Cuek de Crze ssino 1408 £êcz II 
1393. ÆWIK£A: Stre nui do mini Sta nisl ai de Co nin alias Czwic la, vi cec api tan ei Cra couiens is 1439 Hel II 
2773. DEP CZYG LINA: Ante por tam Tar tar yen sem … Ni col aus Dep czyg lyna 1405 PdLw II s. 11. DEP -
CZYK: Macz ke Dep czig 1441 PdLw IV 61. DEP TA: No bil is et pra ec one (! pro pra ec oni) Dep ta de Korze -
niewo 1426 Mac s. 4. DÊ BONOS: Woy teg Dam bon os 1408 Kacz 1991. D£OTO: Dlotho … no bili Io hanni 
Dlotho, scul teto (dat.) de Po rzec ze 1446 AGZ XIV 1796. DOMA£ACNO: Doma³acz no (dat.) 1404 RKor 
s. 447. DO MAM ILCZ: Do mam ilcz (dat.) 1404 RKor s. 447. DREW NIANKA: Masz Dreff nanka 1438 £p I 
2740. DREW NO: An dr eas Drew no, kmetho de Co mor owo 1448 AC II 1849. DRUM LA: Drum la Jac. 
1415 KoG s. 62. DRY GUL EC: Dri gul ecz Ia cub (kmetho de Wola Swan czis ka) 1450 AGZ XIII 4231. 
DRZE MU£A: Sta nislaw Drze mula, pro pinc erna 1428 Kacz 4087. DUCZAD£O: Duczad lo (dat.) de Dlu -
gye Can ti 1413 Cruc II s. 197. DU DZIK: Du dic onem Po necz, civem Po znan iensem 1405 KZ Pozn 2402. 
DUKA£A: Test(is) … Du kala ple ban us in Ma lon owa 1404 RWl kp V 179 s. 368. DY BACZ: Per Pe trum 
Di bacz 1440 Hel II 2860. DYBA£A: Al berto Dy bala (dat.) 1407 RKor s. 455. DY BIEC: Jo hann es Dy becz, 
kmetho de Wan sow 1417 Hel II 1501. DYBU£A: Kmetho(-) (vil le Myrzevo) … Ni col aus Di bula 1436 
KW V 578. DZIA£OSZ: Heyn rich Dy alos ch von Ko bel icz 1450 Cd Sil II 60 s. 61. DZIA£OSZA: Ia nuss ius 
Dza losa de Da row ice 1427 AGZ III 102. DZIA£USZ: Nic las Dza lus ch 1421 Gr Mark II 48 s. 247. FRY -
KACZ: Mar tin um dic tum Fri kacz de Myedzyr zecze 1449 Semk 123. FRY KOT: Ad re spond endum Mar -
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tino Fri kot de We liczka 1404 PNZK 1436. GA GAT: Pe trus Ga gath de Knis syn, con tum ax 1432 Hel II 
2416. GÊB OLIZ, GÊBO£YS: Ni col aus, fa mil iaris Ni col ai Gam bol is, he red is de Me dzyl esze 1418 RWl kp 
I 935. GÊS IOGON: … in ter areas Pe tri Gan szyo gon et Prze dab ogo wa, in pla tea We ned iensis si tam (in Ka -
lisz) 1420 KW V 327. G£ÊBOKI, G£ÊBOK: Ni col aus, pi stor dic tus Glzboky 1430 £w 118. GORA: Ian 
Gora 1402 P³oñ 128. GRAD: Sta nisl aus Grad de Ga lem ino 1406 AS I s. 24. GRAW DA: Cle mens Graw da 
(de Wan gri) 1414 Ua 118. GRO CHOW AR: Cum Agnethe, vxo re Gro chow ar 1403 Piek 626. GROT: Pet -
rus Groth de Con stant in, al tar ista ad sanctam Ma riam in Cra covia 1428 KmK s. 539. GRO TA: Test(is) … 
Grotha de Wrb nowo (!) 1443 RWl kp I 1630. GRO TEK: Grot hek de Jan kow ice 1432 Hel II 2450. GRU CA: 
Con sul(-) … Jo hann es Gru cza 1414 KsMP 223 s. 90. GRU DZIEÑ: Test(is) … Mi col ai Gru dzeny de Smol -
ska 1437 Zakr II 2766. GRZÊ DA: Su per do mum Ma thie Gr¹da 1439 £w 544. GUR GOL: Ad ca strum 
Schi dloviense … Woyslaw dic tus Gur gol 1415/1416 Boch s. 188. GUZ DRA£KA: Pre sent(e) … do min(o) 
Jo hanne Gu szdralka, vi car io per pet uo in ecc les ia Gnez nensi 1448 KWlp I 221. JU TROW OJ: Iu trow oy de 
Dzar nowo 1431 MkM II 319. KA BAT: Szcze pan Ka bath … con sul(-) … ciu itat is Ra dzeui ensis 1425 CdP 
II/1 366. KA CHEL: Test(is) … An dr eas Ca chel de Cr ziw in 1418 RWl kp III 691. KA GAN EK: Jo hann es 
Ca gan eg de Get czic ze 1409–1410 Boch s. 171. KA LIM¥T: Pre sent(e) ar bitr(o) … Geo rg io, fi lio Caly -
manth 1429 ZbM³p V 1377. KAPA£A: SU PER … Iwan um Ca pala 1448 AGZ XI 2594. KAP TUR EK, 
KAP TURKO: Iohan nes alias Kap tur ek de Sob nyow 1436 AGZ XIII 88. KARCZ MA: Pe trus Karcz ma … 
con sul(-) ciu itat is Ra dzeo uiensis 1425 CdP II/1 366. KAR TOSZ: Ia cuss. alias Car thosz de P. sub trib unus 
1422 KoW II s. 55. KA ZID¥B: Mar czin Pau li Ka sid amp 1426 Kacz 3873. KA ZIM¥KA: Pla tea eu ndo ad 
Iu deos … Ka zym onka 1405 PdLw II s. 14. KÊSY KOÑ: Apud Matchia m K¹sy Con 1450 £NW 259. 
KIE£BAS: Se nior(-) … pis torum … Jan Kel bas 1450 PtCr 419. KIE£BASA: Stre nuus do min us Ni col aus 
Kel bassa 1418 Koch 260. KIE£BA SKA: Cum la bor ioso viro Bar thol omeo alias Kel bas ka de Vola 1443 
£w 752. KIER MASZ, KIR MESZ: Pe trus Ker mas sue le gitt ime uxori … re sig navit 1430 KsMP 57 s. 233. 
KI SIEL, KI SIL: Io hanni dicto Ki szel, he redi de Skar zino 1425 Zakr I 1105. KI TEL, KI TYL: Bar thos Ky -
thel 1416 £p I 774. KLA SKA£O: Cle menti Cla skalo 1440 £w 551. KLI KA: No bili Sta nisl ao Cli ca dicto 
1416 LKP s. 150. KLOC: Al bert us Clocz de Brze sth 1418 Koch 179. KLU KA: Pe trus Clu ka 1435 AC I 
1131. KO BIER ZEC: Hono rabili do mino Jo hanni Ko bier zecz, al tar ista ecc les iarum Wielicze nsis 1438 
ZbM³p II 519. KO CIE£, KOCIO£: Mi chael Ko czel de Za lese 1419 £êcz II 3406. KO CIE£A: Ko czeli ca -
nes cur cze fouen ti 1418 RJJ s. 556. KO CIE£EK, KOCIO£EK: Sta nisl aus Co czelk de Co rz ip 1406 P³oñ 
703. KOCI£O: No bil is Nico laus Co czilo de Voyak owa 1450 In scr 936. KOGA: Iaco Bar tl ome yewi Koga 
cona ne ucratl 1409 P³oñ 1279. KO LASA: Test(is) … Ni col aus Ko lassa 1414 RWl kp V 352 s. 462. 
KO£EK: Kolk se rvit or 1425 Zakr I 1359. KO£O: Do mino Jo hanni Kolo 1422 Kr zy¿ s. 418. KO MIN, KU -
MIN: No bil is Cu myn de Lyubye nice 1441 AGZ XIV 3734. KO MIN EK: Ja cob Ko myn eke 1433 Wierz s. 
171. KO NIECZNY: Pe tro (dat.) dicto Ko neczni 1408 Gol 83. KO NIS KORA: Pe trum Co nys koram, kmeth -
onem de Koze brody 1448 Tym s. 167. KO RYT AJ: No bil is Co rit hay, voywoda et ad voc atus in Glynani 
1444 AGZ XIV 1040. KO RYT ASZ: Test(is) … Jan Co rit asz de Pe chon ino 1402 RWl kp III 186. KO -
RYTKO: Jo hanni Co rit hko, cu bic ula rio re gis 1421 Kr zy¿ s. 416. KO RYTO: Ni col ai dic ti Co rit ho, con -
sul(is) … de Hu scze 1404 Sand 338. KOST KA: Pe trus Coszthca, scul tet us de Oleszn icza 1406/1407 Boch 
s. 163. KO STYRA: Io hann es Co stira 1413 In scr 1371. KOSZ NIK//KOŒNIK: Sta nisl aum Cosz nik 1408 
Hu s. 371. KOŒCIAJ: Pe trass ius Cosz czay (de Man cowo) 1414 Kal 602. KOŒCIA£EK: Pe trum Co sc zalek 
de Co lek 1450 In scr 948. KOŒCIAN KA: Ni col aus Co sc zanka 1420 RWl kp II 644. KOŒCIEJ: Co sczey de 
Co lati 1403 KZ Pozn 1520. KOŒCIEL: … quod te net ur Ko sczel 3-es mar cas 1442 U 1777. KOŒCIE LEC: 
Do min us Ma thias Co sczel ecz, pa lat inus Glaw couiens is 1411 Kal 176. KOŒCIEN KA: Ni col aus Ko scenka 
1424 Zakr I 583. KOŒÆ: An dr eam dic tum Co scz de Oczic ze 1405 Semk 5. KO ZIA NOGA: Koza Noga 
1431 £w 162. KO ZIE MI ÊSO: Sta nisl aus Ko sze Mzszo 1434 £w 270. KO ZIK//KO SIK//KO SZYK: Pau -
lus Co szik de So coln iki 1406 P³oñ 813. KOZI OGON EK: Ia cub dic tus Co szy Ogon ek 1446 £p II 75. KOZI 
PIE KARZ: Ma czek Ko szy Pe kars 1423 Kacz 3536. KR ÊCIBRODA: Pro … olim Pe tri Cran czib roda 1438 
ZbM³p II 524. KRÊC IREJ: Io hanni alias Krzczi rey de Rost kowo 1415 P³oñ 2354. KROJ: Pro mot(us) est 
(ad gra dum ma gis terii) … Sta nisl ays Croy de Co bil any 1444 LProm s. 35. KROP: Im Mer tin Krop von 
Lub lin 1445 PdLw IV 1642. KRO PIDE£: Nic lus Kro pyd el hot … 1 mar cam czins be czal it 1419 £NW 764. 
KRO PID£O: Ni col aus Cro pid lo Ni col ai de Po znan ia 1430 AS I s. 76. KRZY¯AN: Macz ko Cr zis chan von 
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der Bre se 1401 Cd Sil IV 16 s. 212. KRZY¯ANOSZ: No bil(i) vir(o) … Pe tro Crzy san oszo (abl.) 1412 
KM³p 1131. KU PIONY: Ku poni su tor 1428 £w 49. KU RZYN OGA: (Sca bin us) civi tat is (Lu blin ensis) … 
Ma tis Cu rzyn oga 1442 ZbM³p III 606. LATO, LETO: Pre sent(e) … Pe tro dicto La tho 1412 Sand 1694. 
LA TOÑ: Ma thias La thon 1440 KsWar 10. LA TOS ZA: Jan La tosa 1413 Kacz 2535. LE CIECH: Vassyv -
tham, Le czech … ho min es de Mi los chevice 1450 AGZ XIV 2333. LE PIG LINA: Io hanni alias Le pig lina 
1444 £p I 3331. LI¯YGO•D•//£YSY GO•D•: Li szyg osdz 1437 Ko Rodz s. 120. £APACZKA: Ni coa lum 
La paczka 1449 CdUC II 155. £APAJ: Vna cum La pai 1412 RJJ s. 398. £ATAN: Cau sa Ma thie La than 
1446 £w 928. £OMEK, £OMKO: Thom ko … re cog novit ven did isse me dium laneum … pro de cem mar cis 
si tum pe nes eu nd em Thom con em et Lom con em ex illa par te provi do viro Ja cuss io 1411 ZbM³p I 288. 
£OMIK: Ho nes ta mu lier, con thor alis Lo mik de Crzy wyn, mo lend ina tor is 1445 U 4449. £OM IKOÑ: Nico -
laus Lo mik on, he res de Dlus newo 1430 Tym s. 325. £OMIL AS: Sta nisl aus … to tam suam por cion em 
aduo cacie in Czirny cze Ni col ao Lo myl yas sz … ven did it per pet ue1 429 MkM II 92. £UCZYWKO: Lau -
renc ium Lu cziwko, pre dic ato rem de Chro ber zs 1410 In scr 1400. £U CZY WO: Jan Lu cziwo 1405 Kacz 
1662. £YSA ŒWI NIA: Al bert us dic tus Ly sza Swy na 1425 MkM I 115. £YSY KOÑ: Cum Do rot ea, vxo re 
Lisy Con 1434 £w 253. MACH, MA CHO: Kmetho(-) … vil le Mi rzewo … Io hann es Mach 1437 AC I 
1664. MA CHA: Swan toslaus dic tus Ma cha do mum suam ven did it Pe tro texto ri 1429 £NW 90. 
MACHAÑ: Con tra Ywan Ma chayn de No wosdl icz (! pro No wos edl ecz) 1425 AGZ XI 145. MAIK: Mar ci 
Mayk, civ(is) de Cracovia 1448 Górn 12. MAJ: Ma czyek May … kmeth on(is) de Stra choc zina 1446 AGZ 
XI 2302. MA JEK, MAJ KO: May kon em … May kon is et vxo ris sue 1438 £w 481. MAN TYKA: Lau renc io 
alias Man tic ze (dat.) (de Oppa tow ecz) 1409 PNZK 2532. MAR DO: (Te stis) Mar do de Brod nic za 1418 
RWl kp III 690. MAS£EK, MAS£KO: Pe trus Masl ko de We liczka 1401 Kacz 1175. MAS£O: Tho mas 
cum Maslo, vecto re de S¹decz 1450 £p II 783. MA TRAS: Ma tras ch, thaber nator de Ol schina 1441 AGZ V 
88. MA¯YP IEÑ: Ni col aum Ma zip ien de Ogrodi 1434 Pw 43. MIECH//MECH: Apud pro toc onsu lem no -
mine Ni col aum dic tum Mech 1415 P³oñ 2534. MIELCZK: Teo dric us de Ostror og Ni col ay My elczk 1447 
AS I s. 115. MIE LES TA: Nico laum Me leys ta 1420 Hel II 1713. MIG DA£: Ni col aus Mig dal, pres bit er 
Gnez nens is dio ces is 1443 AC II 1167. MI£OWAN, MI£WAN: Su per My low an, scul tet um de Lyp nic za 
1425 Gol 384. MIOT£A, MIET£A: Ja cob us My ot la … de Za krzow kmetho(-) 1450 Hel II 3431. MROZ: 
Io hann em alias Mrosz, kmeth onem de Vsczen yecz 1418 MkM II 529. MROZOÑ: Ni col aus Mro zon 1436 
Hel II 2636. MRZON: (Te stis) … Mrzon de Wel zino 1434 RWl kp I 1429. NAB•DZITU£: Lau renc ius 
Nab szd zitul 1429 £w 84. NAB•DZI WODA: Sta nisl aum Nabsdzi woda … con sul(em) civi tat is Plo cens is 
1446 P³oc 143. NA DOLNY: Sy meon mo lend ina tor Na dolny ante Po znan iam 1448 ARP I 371. NAGNI -
BOK: Prouid(o) … Cle menti Na gnib ogk, car nif ic(i) in Opol 1446 Szr s. 274. NA GWAZD AN: Iuch no Na -
gwas zdan de na nyow, Stan kow 1446 AGZ XIII 2791. NIE WIER: Ny ew yer, Ru then us de su burb io ca stri 
Le opol iensis 1444 AGZ XIV 978. NOWA KARCZ MA, NOWY KARCZMA: Pau lus dic tus Nowa Karcz -
ma, ciu is de War schouia 1427 £w 5. OBA LEC: Oba lecz lu tif igu lus 1425 Pd³w III s. 118. OBIEL: Io hanni 
dicto Oby el de Fal lanc zino 1427 MkM I 493. OBIESI¯EBRAK: Pro par te provi di Gre gor ij Obes zisz ebrak, 
civis Cra coviens is 1408 PNZK 2182. OB JAD£O: Per … Oby adlo, pro cur ato rem … in Ra dzon owo 1439 
UAC 318. OBU LEC, OBO LEC: Bar thol omeo Obu lecz (dat.) 1421 Krz y¿ s. 415. OCI¥CHA: Nic. fi lius Io -
hann is Oczanc ha de Wron czino 1449 KoP I s. 532. OCI¥CHA£A: Ioh. Oczanc hala 1434 KoP I s. 532. 
OD RZYGOŒÆ: Sta nisl aus Od rzig oscz, civ(is) de Za rn owe cz 1415 PNZK 3675. OD RZYM¥DO: Den gar -
ten ge leg en … czwi schen Od rzym ondon (!) vnd czwi schen Cli schen 1438 £p 2777. OD RZYP£ASZCZ: 
Pau lus Od rzyp lascz 1426 £p I 1781. OD RZYW¥S, OD RZYW¥¯: Ad instanc iam Ni col ai alias Odrzi -
wansch, pisca tor is 1437 £NW 167. OD RZYW ILK: Jan Od trzyw ilk (de Msz czon ow) 1448 Tym s. 106. 
OKOP CIA£: Jo hanni Okopc zyal, fa mil iari do mini Ostror og 1447 ARP I 360. OKSZA: Mi kol ay Oks cha 
1410 Kacz 2068. OKSZYNA: Schep pin … Ma tis Och sina, Han nos Och sina 1415 Cd Sil X 312. OLEJ: Ma -
thias Oley 1450 U 2056. OLEJ ARZ: Pe trus Oleya rz 1449 £p II 578. OLEWN IK: Flo rian us Olewn ik … 
ven did it do mum suam Ma thie Ko nus czek 1438 £w 470. OMAS TA: Sta nisl aus Omass ta, de Cauczin (!) 
scul tet us 1417 Gol 159. OPAL ACZ: Cum Opal acz Pau lo de Woys laui cze 1423 Sand 982. OSTRO¯KA: 
Pau lus Ostros ka, ciu(is) Cra couiens(is) 1432 Hel II 2460. OT£UCZONY: Ni col aus de Wlo schyn ow 
Otluc zony 1439 CEp II 255 s. 390. OTU£KA: Otulka de Vlicz 1449 AGZ XI 2776. OTYRA: Al bert us 
Othi ra, quon dam Mar tini de Lu thome, cle ric us Po znan iensis dio ces is 1416 KW V 256. PA LIB ART: Ste -
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phan us Pali bar ti de War da 1444 AS I s. 108. PA LIB RODA: No bil is do min us Ste phan us Pa lib roda, he res 
de Gra bowo 1440 AC II 1088. PA REK, PAR KO: Iwan Pa rek de Ia sen ow 1430 AGZ XI 408. PAR ZN OS: 
Mi chae lem dic tum Par zn oz (civem Gnew coviens em) 1414 Cruc III s. 139. PARZ YGLEÑ: Kmeth onem 
Pe trum Parzi glen 1446 AGZ XIII 3067. PASIK OÑ: No bil is Pa szyk on 1438 Ua 192. PA TENKA: Cum 
prouido viro Sta nisl av alias dic tus Pa tenka 1443 £w 759. PA TOKA: Pa thoka 1406 £êcz II 2671. PIA STA: 
Jo hann es Py asta … con sul(-) Bre stens(is) 1447 CdP II/2 400. PI¥TEK, PI¥TKO: Ni col aus dic tus Py ont ek 
… in Dlugi Stok 1425 MkM I 32. PI¥TKOSZ: No bil em do min am Ca theri nam … fi liam olim Pel cze dic ti 
Pia thk os … de Szczi thn iki 1434 Hel II 2514. PIE CZYK ABAT: Ratsherr(-) … Bar thoss ius Pie czik abat 
1418 KsMP s. 11. PIE CZYK UREK: In domo Sta nisl ai Py eczic urek, la ici in Spi tal 1431 AC III 514. PIER -
DAK: Cri stine, uxori Sta nisl ai dic ti Per dak de Boch na 1414 PNZK 3556. PIER DZI¥TKA: Sar tor(-) … 
Lo rencz Pyer dzantka 1440 ARP I 194. PIR DZI¥CZKA, PIER DZI¥CZKA: Pir dzanczca 1420 Koch 1822. 
PIR DZIEL, PIER DZIEL: Ia cob us Pyrd zel 1439 CEp II 255 s. 388. PIR DZIW ILK: Ex par te pre<c>onis … 
dic ti Pirzi wilk 1409 P³oñ 1368. PIR DZIWO£, PIERDZIWO£: Io hann es Pyr dziw ol re pos uit pri mum ter -
min um 1441 AGZ XII 942. PI ROG: … pre dict us Adam co gnom ina tus Py rok 1422 KkM 158. PISZ -
CZAD£O: Cum Kmeth on(e) … Pi sc zadlo 1450 AGZ XIII 4231. PISZ CZYK OZA: Mi col ai Pi schczyk osa 
1418 Kacz 3120. PIW KO: Pyw ko (de Bi szewi) 1406 £êcz II 2665. PIWO: Pe tro alias Pywo, he redi de 
Mod zele 1421 CdP I 168. PLA SKOM¥D, P£ASKOM¥D: Pla skom¹d 1430 Ko Rodz s. 122. PLU TA, 
PLI TA: Ia cob us Plu tha, bal nea tor Le opol iensis 1445 AGZ XIV 1363. P£AC IMIÊ SO: Io hann es Placzy -
myesso 1448 £w 1073. PO BIC HWAST, PO BIF AST: An dr eas Po bic hwast de We strza 1414 Kal 474. PO -
CHWA: Con tra Ia cuss ium Po chwa 1421 Sand 899. PO CIASK: Mi chael Po czask 1413 Kacz 2506. PO CIS -
KA£A: No bil is Io hann es de Two row, fi lius Po czis kala 1448 In scr 898. POD GRODNY: … me diet atem 
mo lend ini sui … re sig navit provi do Lau renc io, fra tri ger mano Po thgrodni 1424 ZbM³p V 1343. POD -
MIAT ACZ: Test(is) … Pe trus Pod mat acz (de Pu dlis kowi cze) 1416 RWl kp III 613. PO(J)DZIW LAS, 
PO(J)DZIEW LAS: Cir ca do mum Po dzewl as 1432 KsMP 314 s. 267. POJ MAN: An dr eas et Poy man de 
Szi czewo 1442 RWl kp V 393 s. 483. PO LEWKA: Ni col aus Po lewka … kmetho(-) de Noua Wesz 1445 Hel 
II 3449. PO£AJ: Micz ko alias Polay de Cze szow icze (!) 1409 PNZK 2433. PO MYK AD£O: Pe tro Pomi -
cadlo (dat.) 1408 RJJ s. 374. POR TALA: Cum Prouido viri Ni col ao alias Por tala Mi cola 1442 £w 669. 
PO RZUC IRAD£O: Io hann es Po rzuc zira dlo 1438 £w 494. PO RZUC ISZ YD£O: Cum Pau lo Porzucy -
schidlo 1444 £w 792. PORZU CIWO£: Pau lus Po rzutz iwol 1448 £w 1119. PO TRAW: Pe trus kmetho dic -
tus Po traw de Za nd irman 1406 PNZK 1697. PO ZNAN: Po snan … de Za mboc zin 1403 Hel II 1028. 
PO¯¯YS£OD: Vir Pe trus Po sszyslod 1437 £w 387. PRA¯MO: Wo itek Pra zmo ded Strze tky (!) 1440 
Kacz 5036s. PRA¯YGROCH: Io hanni Pra szigroch dicto. opid ano Za croc zimi ensi 1427 Zakr I 2760. 
PRO BO£O: Mar tin us de Ma iori Mo dln ycza dic tus Pro bolo 1443 Semk 116. PRO SZONY, PRO SZENY, 
PRO SZANY: Cum Sta nisl ao alias Pro soni, opid anus (!) de Noua Ciu itate War scheuie 1441 £w 592. 
PRZEB•DZIB£OTO: Chrod nan om ve nat ori bus … Wa schoni … Przebsdzy bloto (dat.) 1415 RJJ s. 486. 
PRZE LAZ£O, PRZELEZ£O: Ni col aus pel lif ex dic tus Prze laslo 1441 £w 637. PRZE SIEKA: Prze szeka 
sa lic ida 1424 Kacz 3649. PRZE•RZ YKA MIEÑ, PR ZEJ RZY KAMIEÑ, PRZEJ RZYK AMI ON: Con tra 
Nic loss onem Prze srz ika men 1412 Hel II 1283. PRZY KUTA: Io hann es Przy kut ha de Wynari 1433 KoZ II 
s. 212. PRZY TU£A: Ma thie Pr zit ula, no stro con civi (civi tat is No wae San decz) 1423 AGZ XI 25. PSUT: 
Io hann es Pschu th … vi cari(us) per petu(us) in ec lessia Gnez nensi 1440 KW V 670. PUKA: Ky kyn ic vnd 
Puka 1445 PdLw IV 1551. RAD£O, RED£O: Gre gor ius Jo hann is dic ti Ra dlo de Skoky 1430 AS I s. 76. 
RAD WAN, RE DW AN: Mar tin us su tor dic tus Rad wan de Ka zim iria 1404 PNZK 1443. RÊ BISZ: Ram bisz, 
pa ter Al berti (de Ram bis zewo) 1407 P³oñ 965. RÊK ACZ: Ptasscouicze su per Ran cacz de Mar szin 1417 
KoW I s. 260. RO GAL: O chtore woli czo szebne Ro gal za low al, tichem ya <n>e wi gnal 1409 P³oñ 1333. 
RO GATKA: Sca bin(us) de Sca la … Pau lus Ro gatka 1410 PNZK 2646. RO GOSZ: Pe ter Ro gos … rot man 
czu Flo rencz vor Cracow 1441 PtCr 367. ROZ NIAT: Fa mos us vir pre co Ro snat 1407 P³oñ 1060. 
ROZP¥D: Li ber os Io hann em Ro spond et Pe trum do lea torem 1433 £p I 2412. ROZTRZ¥S: Ro strzansz … 
la bor iosum Io hann em Ro strzasz de Hrybow ycze 1442 AGZ XIV 366. ROZ WORA: Mi col ai Ro swora 1414 
Kacz 2744. RU BIN: Ru bin, su tor, in cola Sa noc ensis 1429 AGZ XI 311. RU CHA£A: … yako kegdi Cli -
mek Mar cina Ru chal¹ ra nil 1410 Kln 74. RUDA: Pe trus Ruda 1410 Czer 201. RU DEL, RU DYL: Pe tir 
Ru del 1424 Tor 1761. RUD NA: Pre sent(e) di scret(o) vir(o) Mat thia Rud na 1422 Cd Sil X 322. RUD NO: 
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Wawrzeg Rud no 1449 Kacz 5852. RU DYSZ: Jo hann es Ru dis ch, civis Cra coviens is 1407 PNZK 1968. 
RUGA£A: Ja cuss ius Ru gala, kmetho de Bi skup icze 1426 Hel II 2081. RU SZEK, RUSZ KO: Mar gar etha, 
re licta Sta nisl ai Rus sek 1420 Kacz 3307. RU SZY£O: No bil is Ru szilo de Bu zowno 1428 MHer II s. 81. 
RUSZ KA: Ven czes laus Ru ska de Lo wicz 1449 AS I s. 124. RY CZEK, RYCZ KO: Jo hann es Ni col ai Ri czek 
de War schow ia 1442 AS I s. 103. RY CZYCA: Sta nisl aus Ri czic za 1429 £w 75. RY DEL: Mar tin us Ri del 
de Nowa Ciu itate 1439 £p I 2883. RZE MIÊS£O: Pau lus Rze mya slo de Le opoli 1445 AGZ XIV 1515. 
R¯ANY: Rszani, Drob isch … va tham an de Ia mn icza 1447 AGZ XII 1734. SAPA£A: Ma thias Sa pala de 
Cu chari 1411 Kal 66. SA PEK, SAP KO: Ni col aus Sa pek 1420 Koch 1742. SAP KA: Pe trus Szap ka (de Sta -
nisl auic ze) 1436 Hel II 2629. SA PUT, SA PUTO: Sta nisl ao (dat.) Sza put de San grocz 1419 £êcz II 3343. 
SÊPO£AZ: Opid an(um) de Cz<e>cho now … Mi chae lem dic tum Se pol as 1414 Cruc III s. 158. 
SID£O//SZYD£O: Jo hann es dic tus Szi dlo, fi lius olim Wis lai de Gol bic ze 1412 MHer XIV s. 115. SIEJ -
KA//ZIEJ KA: Per do min(um) … Ni col aum Sze ica … (loco) sub cam era rii (Po znan iensis) 1432 Ua ante 
189. SIE KA£A: Jo hann es Se cala … con sul(-) opidi Lip no 1425 CdP II/1 368. SIE KANY: No bil is Iohan -
nes Sy ekani de Ge dlar owa, voywode pro tunc ca stri Le opol iensis 1444 AGZ XIV 978. SIE KIRA: Grego -
rius dic tus Szek yra, kmetho de Man sko 1415 Czer 288. SIE KIR EK, SIE KIRKO: Se kirko von Gal czik 1448 
PdLw IV 2465. SIE KIRKA, SIE KIERKA: Do mina Agnes, re licta Pau li dic ti Szek yrka, civis Ha lic iensis 
1402 AGZ II 28. SIEK£O: Co ram … iu rat(o) … Io hanne Sze klo 1431 Trz 23. SIOD£O: Su per Ni col aum 
dic tum Szod lo 1408 Czer 114. SKA ZIC ZEST: Mi col ay Ska szyc zest 1404 Kacz 1529. SKO CZYB£OTO: 
Sta nisl aus Sco czib loto 1428 £w 49. SKO CZYL AS: Al bert us Scoczi lasch 1435 Hel II 2617. SKO LIM, 
SKO LEM: Ve ner abil(is) vir(-), do min(us) … Jo hann es Sko lim … cano nic(us) … Wra tis la viens(is) eccle -
sie 1419 Gr Mark II 41 s. 41. SKU BICH: Mar tin us Scu bich re sig navit do mum Ni col ao He dw is 1420 £p I 
1248. SKU BIK: Cer do(-) … Mi col ay Sku bik 1416 PdLw III s. 28. SKU BIP IES: Pla thea Thar tar iensis … 
Ian ko Sku bip es 1414 PdLw III s. 6. SKU SZA: Stre nuo mi liti Ni col ao dicto Sku sza, sub cam era rio Czecho -
nowiensi 1413 P³oñ 2096. SKWA RA: Ho nor abi lis do min us Skwa ra, ca non icus Var schoviens is 1434 Zakr 
II 698. SKWAR£O: Jan Squ arlo, Iu rat(us) vil le Crze snowce 1419 Trz 89. SKWIR SZA, SKWIER SZA, 
SKIR SZA, SKIER SZA: Szki rza Ni col aus 1402 RWl kp I 545. S£OCI£O: Ipsi Ni col ao Slo czilo (dat.) de 
Zv kow 1438 AGZ XII 428. S£ODO WY: Lo rencz Slo dowi 1414–1417 TTor s. 57. S£ODZINA m.: Nobi -
lem Pe trum alias Slo dzyna de Mo dr yn 1439 AGZ XIX 1775. S£OTA: Prze czslaus dic tus Slotha, de Go -
sslawicze … here(s) 1407 KW V 107. S£OTY£O: Chocz Slothi lo (acc.) 1443 AGZ XIV 787. SMI£, 
SMI£O, SMIE£: Smyl de Pyss ari 1416 Hel II 1442. SMI£EK, SMI£KO: Po etr (!) Smy lek 1401/1402 Boch 
s. 158. SMI£SZ: Stre nuus Smils ch et Nic. de Czol czino 1418 KoW I s. 74. SMY CZEK, SMYCZ KO: Ja -
cuss ius smic zek, fa mil iaris Wil helni, ad voc ati de Boch na 1412 PNZK 2913. SO BOTA: Ni col aus So bota 
1418 Hel II 1552. SO BOTKA: Vczes zrad (!) con tum ax con tra So botk am de Sza gos zy (!) 1416 Gol 133. 
SPIEK: Ja cob us Spiek 1411 Kacz 2230. STA WIR EJ: Test(is) … Sta wyr ey (de Cze lus czyno) 1420 RWl kp 
II 644. ST£UCZONY: No bil is Stlw czoni luit fer ton em Kole 1443 AGZ XII 1071. STO DO£A: Sto dola 
kmetho 1435 Zakr II 1625. ST PICA, SPI CA: St pic za Ian, pre co 1437 Zakr II 2824. STRA SZYR YBA: Pet -
rus St<r>aschir iba 1431 KsMP 182 s. 250. STRU GA£: Provid(us) et di scret(us) vir(-), Mar tin us Stru -
ga<³> … do mini Mar tini Stru gal 1447 RSW 2. SU CHA PO LEWKA: Mer tin Su cha Po lewka … re sig navit 
do mum 1428 £p I 2004. SU CHA SZCZU KA: Ia cob us dic tus Su cha Scu ka 1431 £w 154. SU CHY LAS: 
Su per domo … Pasz con is Su chi Lyas (civis Ka lis iensis) 1429 KW V 497. SUSZ CZYK: Susz czik (dat.) da -
tus vnus equus ad Gro dek 1420 PdLw III s. 66, 67. SU SZEK, SUSZ KO: Jan Su sch ek 1421 Kacz 3420. 
SUSZ KA: Ma thias susz ka, opid anus War schouiens is 1428 £w 60. SU SZYK: … kegdi Woyczech swych 
koni sza staw acz do Szu zika pr zis edl tegdi Su zik … 1412 Kln 125. SY REK, SE REK, SYR KO: Ni col aus dic -
tus Sy rek, civis de Cracovia 1408 PNZK 2145. SYR NIAK, SYR NAK: Cum no bili Ni col ao Syr nak 1431 
AC II 1023. SYR NIK: Ni col aus dic tus Syr nik de Cra covia 1408 PNZK 2259. SYR NY: Ni col aus dic tus 
Syr ni de Cra covia 1408 PNZK 2217. SY RWATKA, SER WATKA: Cer do(-) … Mi col ay Sir watka 1416 
PdLw III s. 28. SZA FRAN EK, SZA FRANKO, SZE FRAN EK: Provid(o) vir(o) … Geo rg io Schaffra nek 
…con sule opidi … Dzban szim 1440 AC II 1097. SZAR£AT: Ma czy Gor sky ne wy praw yl Grze gor za oth 
Zar lata 1424 RWl kp I 1188. SZCZOT KA: Ma thias Scziothka 1446 £w 990. SZCZUD£O: Iu rat(us) (de 
Le louia) … Ia cob us Sczu dlo 1407 PNZK 2079. SZOST, SZO STO: Ian de Woyni Szo sth 1424 Zakr I 475. 
SZO STA: Ian Szosztha de Nyepiek li 1424 Zakr I 218. SZO STEK, SZOST KO: Pro Sta nisl ao dicto Szo stek 
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1419 Trz 3. SZO STY: (Se nior bra sea torum) Ma czek Scho sty 1430 PtCr 270. SZU DA: … in Trzesnow Pe -
tro dicto Szu da 1431 Trz 24. ŒCINA£A: Pro gum phis Schi nal ye duos gros sos 1433 MkM II 454. ŒMIEÆ: 
Smecz de Wyl kow 1416 LKP s. 148. ŒMIR DZIGROCH: No bil is An dr eas Smird zigroch 1424 Zakr I 688. 
ŒPI GIEZ: Ni col aus Spy gez … per solvit agrum suum … Io hanni Cze czothovycz 1428 Trz 19. ŒPI RYBA: 
… in quo me dio man so re sid et la bor iosus Mar tin us dic tus Spi ryba 1407 Bob 203. ŒWI NIA G£OWA: Swy -
na Glo wa 1444 KoP I s. 184. ŒWI NIG£OWA: Cle mens Swi nig lowa 1434 £p I 2461. ŒWI NIOU CHO: Pre -
sent(e) … Mar tino, ge nero Swy nyo vcho, ciu(e) Bre stens(i) 1447 CdP II/2 400. TAR£O, TER£O: Con tra 
Za cl icam Thar lo de Pod hayc ze 1443 AGZ XIII 7258. T£UMOK, T£OMOK: Pro Ma thia Tlu mok … 
kmeth one 1416 KHist XLV s. 20. TRZÊSIGOŒÆ: Ja cob us Trzans sig oscz … sca bin(us) ciu itat is Ju enis
Wla disl auie 1425 CdP II/1 369. TRZ ÊSIT OBE£A, TRZÊSI TOBO£A, TRZÊSITOBU£A: J. ws sel w Po -
tra Trzan szyt obo ly trzy grzyw ny 1425 £ 2. TRZÊSITO BO£KA: Jo hann es Thrzassy tob olca … con sul(-) 
ciu itat is Lu blin ensis 1450 Hel II 3420. TR ZÊSI WOR, ST RZÊS IWOR: Di screto viro Ni col ao (dat.) Trzan -
szyw or, ca pell ano 1440 CdUC I 103. TU£AJ: Ri chlik lu crat us est Thv laya in Se strzen yecz de Ko mar ow 
vero iure 1438 AGZ XII 445. TU MIG RA£A: Mar tino (dat.) Thu mig rala de Cra couia et de Cle pard ia 1443 
AGZ XI 1725. WAR KA£A: Lau renc ius Var kala, civis Var schouiens is 1437 £w 391. WA RZEC HA, WA -
RZÊC HA: Con tra … Cle ment em Wa rzec ha … sca bin(um) de Pro szouicze 1414 PNZK 3527. WARZY -
GORZE: Ma thias Warzi gor ze 1434 £w 254. WA¯YJEJE (WA¯YJAJE): Con tra Va sig ege de Plo nys ko 
1434 Zakr II 727. WIATR: Ni col aus dic tus Wyatr h (!) … opid an(us) de Za rn owe cz 1426 KM³p 1241. WI -
CHER: Do mnik Wi cher, su tor 1427 Kacz 4038. WI CHER EK, WI CHERKO: Vi cherc oni de Scar zino 1401 
P³oñ 91. WIL CZA DUPA: Su per bona ip sius Mi chae lis alias Wil cza Dupa 1441 £w 631. WIL CZA SKO -
RA: Ia cobo (dat.), opid ano Za croc zimi ensi, dicto Vilcza Sko ra 1424 Zakr I 152. WIO SNA, WIE SNA: Jan 
Wy os na de Wis lim ica (!) 1429 Kacz 4170. WIR CIK IJ, WIER CIK IJ: Ni coa lus Wyrczy kyg 1420 Koch 1955. 
WIR CIOCH: Su per do mum Jo hann is Vir czoch 1426 £NW 74. WO£OWA DU SZA: An drey Wo lowa Du -
sza 1425 Zakr I 1801. WO ZIW ODA: (Ma ciej) Wo zow oda (de Za kroc zym) 1450 Tym s. 110. WY LAZ£O: 
Sta nisl aus de Sat cowo te stes du cit … Pau lus Wi laslo, Pau lus al ter de ibid em 1403 P³oñ 267. WYSZY -
BABA: Pa wel Wi szyb aba 1414 Kacz 2561. WY SZYOK: Con tra Wis siok 1424 Zakr I 364. WY SZYO KO: 
Sta nisl aus de Ko ric iszka dic tus Wis sioko 1424 Zakr I 497. ZABI(J)DY JAB EL: Do mus erat Lau rencij Za -
bid yab el 1439 £w 520. ZA BIJK OT: Iaco bus Za bik ot, mer cat or 1443 £w 758. ZA CZEK ACZ: Jan Zacze -
kacz 1406 Kacz 1764. ZA GRODA: Kmetho(-) … Co scz Za groda 1450 AGZ XIII 4231. ZAJ DA: Lo rencz 
Za yda, pel lif ex de Stre gon ia 1435 Kacz 4671. ZA PAD£O: Ni col aus Za pad lo act or 1416 LKP s. 148. ZA -
WORA: Unum equ um … Za wora ver sus Ty necz 1430 Kr zy¿ s. 439. ZDAN//¯DAN: Szcze pan Zdan de 
Ra thib or 1425 Kacz 3718. 

4. Miej sce cz³owieka w spo³eczeñ stwie 

Miej sce cz³owieka w spo³eczeñ stwie wyra¿ ane by³o przez: 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na wy kon ywa ny za wód, zaj mow any urz¹d 

lub sta now isko (cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): Bart nik 1418 (< bart nik ‘pasiecz -
nik, do zorca barci’ Sstp), Bar wierz 1443 (< bar wierz ‘farb iarz, wa³ka rz’ Sstp), Bed -
narz 1416 (< bed narz ‘rz emieœlnik wyrabia j¹cy becz ki’ Sstp), Bi skup 1440 (< bi skup 
‘ts’ Sstp), Bom bard ysta 1442 (< ³ac. bombard ista ‘puszk asz, rusznik arz’ S£Œ), Bru -
karz 1448 (< bru karz ‘uk³adaj¹cy bru ki’ Sstp), Chmie larz 1414 (< chmie larz ‘zbie -
racz chmie lu’ SXVI), Chom¹tarz 1404 (< chom¹tarz ‘rzem ieœ lnik robi¹cy chom¹ta’ 
Sstp), Drwal 1418 (< drwal ‘ts’ Sstp), For nal 1423 (< fornal ‘rob otnik fol warczny do 
ko ni’ Sstp), Fur man 1414–1415, |Fur man ik 1440 (< furman ‘wo Ÿnica’ Sstp), Fur -
man ek 1434 (< furman ek ‘dem. od for man, furman, woŸnica’ SXVI), Igieln ik, Jigiel -
nik 1431 (< igieln ik ‘rzemi eœlnik wy rab iaj¹cy ig³y’ Sstp), Ka letn ik 1444 (< kaletn ik 
‘r zemi eœlnik wy rab iaj¹cy ka lety, to rebk i’ Sstp), Kan tor 1447, |Kan tor ek 1443 
(< kan tor ‘œp iewak utw orów li turg iczny ch’ SXVI), Kap³an 1407 (< kap³an ‘ksi¹dz’ 
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Sstp), Karcz marz 1413 (< karcz marz ‘ts’ Sstp), Ko³odziej 1436 (< ko³odziej 
‘rzemieœlnik wyrab iaj¹cy ko³a’ Sstp), Kon wis arz 1446 (< kon wisarz ‘rz emi eœlnik, 
od lew acz’ Sstp), Koz(i)arz 1436 (< ko ziarz ‘pas terz kóz’ SXVI), Krup nik 1423 
(< krup nik ‘ten kto robi lub sprzedaje kru py’ Sstp), Ku charz 1404 (< ku charz ‘ts’ 
Sstp), Kuch ta 1402 (< kuch ta ‘kucharz’ Sstp), Kuœn ierz 1403 (< kuœn ierz ‘ts’ Sstp), 
Lgo staj, Li gos taj 1425 (< lgo staj ‘sprzed awca towarów ko rzenn ych’ Sstp), Le piarz 
1443 (< le piarz ‘garnc arz’ SXVI), Lisz nik 1415 (< lisz nik ‘lichwiarz’ Sstp), Ma gis-
trat 1449 (< ma gis trat ‘prze³o¿ony, rad ny’ S£Œ), Mie czarz 1414 (< mie czerz ‘wyra -
biaj¹cy mie cze’ SXVI), M³ynarz 1449 (< m³ynarz ‘ts’ Sstp), M³yna rek 1447 (< m³y -
narek ‘m³ynar z’ SW), Mnich 1425 (< mnich ‘zak onni k’ Sstp), Mni szek 1404 (< mni -
szek ‘dem. od mni ch’ SXVI), Mnisz ka m. 1403 (< mniszka ‘zak onni ca’ Sstp), Myt nik 
1439 (< myt nik ‘najemca’ Sstp), Ogrodn ik 1435 (< ogrodn ik ‘zag rodnik, ch³op z nie-
du¿ym kawa³kiem ro li’, ‘cz³owiek zaj muj¹cy siê ogrodem’ Sstp), Opat 1403 (< opat 
‘prze³o¿ony klasz tor u’ Sstp), Oprawca 1418 (< oprawca ‘urzêd nik œcigaj¹cy przes -
têp ców’, ‘kat lub po mocn ik ka ta’ Sstp), Oracz 1410, |Orac zek, Oraczko 1445, |Ora³a 
1416 (< oracz ‘ten, kto orze, uprawia ziemiê, rol nik’ Sstp), Or gan ista 1417, |Orga -
nist 1449 (< or gan ista ‘graj¹cy w koœciele na orga nach lub wy kon uj¹cy or gan y’ 
Sstp), Owczarz, Owczerz 1431 (< owczarz ‘pas terz owiec’ Sstp), Pa cho³ 1426 (< pa-
cho³ ‘woŸny, s³uga, mi nis ter’ Sstp), Pa cho³ek, Pa cho³ko 1445 (< pacho³ek 
‘ch³opiec’, ‘s³uga, mi nis ter’ Sstp), Ple ban ek 1411 (< pleban ik ‘prob oszcz ubog iej, 
wiej skiej pa raf ii’ SXVI, ple ban ‘ksi¹dz zarz¹dzaj¹cy pa rafi¹ wiejsk¹’ Sstp), PowroŸ-
nik 1414 (< powroŸnik ‘ten kto wy rab ia po wrozy’ Sstp), Pra so³ 1401 (< praso³ 
‘sprzed awca so li’ Sstp), Pro boszcz 1424 (< pro boszcz ‘ts’ Sstp), Ptasz nik 1414 
(< ptasz nik ‘pol uj¹cy na pta ki’ Sstp), Ra zor 1412 (< razor ‘postrzy gacz’ S£Œ), Ry -
marz 1447, |Ry mar ek 1448 (< rymarz ‘r zemieœlnik wyra biaj¹cy ze sk óry cz êœci 
uprzê ¿y ko ñskiej’, ‘garb arz’ Sstp), Rzecz nik 1427 (< rzecznik ‘pe³no mocn ik’ Sstp), 
Skrzy narz 1417 (< skrzy narz ‘ten co robi skrzy nie’ Sstp), Skrzy piec 1432 (< skrzy -
piec ‘grajek, mu zyk’ Sstp), S³o downik 1419 (< s³odow nik ‘ten, kto przy got owu je 
s³ód’ Sstp), Smo larz 1445 (< smo larz ‘ten, co wy pala smo³ê, han dluje lub sma ruje 
smo³¹’ SW, smo³a ‘ts’ Sstp), So koln ik 1429 (< so koln ik ‘s³u¿¹cy zaj muj¹cy siê soko -
³ami do pol owañ’ Sstp), Szaszek, Szaszko 1405 (< szaszek ‘b³azen, ku glar z’ SW), 
Sznur nik 1425 (< sznur nik ‘rzemieœlnik wy rab iaj¹cy sznu ry’ Sstp), Szyn karka ¿. 
1448 (< szyn karka ‘¿ona szyn kar za’, ‘szaf arka, roz dawc zyni’ Sstp), Œlo sarz 1444 
(< œl osarz, œl usarz ‘ts’ Sstp), Te sarz 1449 (< te sarz ‘stol arz’ Sstp), Tkacz 1443 
(< tkacz ‘rzemieœlnik trudni¹cy siê tkac twem’ Sstp), Koœn ik (SSNO Kosz nik//Koœ -
nik) 1408 (< koœn ik ‘kos iarz’ Sstp), Olej arz 1449 (< olej arz ‘ten, kto wy rab ia lub 
sprze daje olej’ Sstp), Olewn ik 1438 (< oliwn ik ‘ten, kto trud ni siê wy rob em olej u’ 
SXVI); na zwa og ólna Rz emiês³o 1445 (< rze mios³o, rze miês³o ‘ts’ Sstp). 

Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na re lac je ro dzinne (cha rakt ery zuj¹ce bez -
poœr edn io): |Ba straj 1435 (< baster ‘dziec ko nie prawego ³o¿a, bêk art’ Sstp), Bra -
cien iec 1439 (< bracien iec ‘brat’ Sstp), Co reczka 1430 (< co reczka ‘dem. od cor -
ka’ SXVI, cora, corka ‘ts’ Sstp), Ciot czany 1404 (< ciot czany ‘cioteczny’ Sstp, 
ciot ka ‘sios tra mat ki, sio stra oj ca’ Sstp), Dzia dek 1435 (< dzia dek ‘dem. od dziad, 
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oj ciec ojca lub mat ki’ SXVI, dziad ‘dziadek, przo dek’ Sstp), Dzie ci¹tko 1445 
(< dzie ci¹tko ‘ma³oletni, syn lub córka wzglêdem rodzi ców’ Sstp), Dziec iê 1447 
(< dziec iê ‘ma³oletni, po toms two wz glêd em ro dzic ów’ Sstp), Dzie cina 1422 
(< dzie cina ‘dem. od dzie ciê, nie letni, nie mowlê, cza sem z od cien iem po lit owa nia’ 
SXVI, dz iec iê por. wy¿ej), Dzie cinka 1439 (< dzie cinka ‘dem. od dziecina, nie -
mowlê’ SXVI), Dziec ko 1403 (< dziecko ‘ma³oletn i’ Sstp), Juno sza 1421 (< ju -
nos za ‘n owo ¿eniec’ Sstp), Kmotr 1449 (< kmotr ‘ojciec chrzestny, kum’ Sstp), 
Nan 1430, |Nan ko, Nank 1427, |Na niec 1450 (< nan ‘ojc iec’ SXVI), Pa tryj archa 
1436 (< patryj archa ‘g³owa ro du’, ‘œ wiêtobliwy sta rzec’ Sstp), Poœ ladek 1414 
(< poœl adek ‘pot omek, nast êpc a’ Sstp), Rod 1440 (< rod, ród ‘osoby po chodz¹ce 
od ws pólnego przod ka’, ‘naród, plemi ê’ Sstp), Ro dak 1403 (< ro dak ‘obyw atel ro -
dem z da nego kraju, krajow iec’ L), Ro dzina 1449 (< ro dzina ‘ts’ Sstp), Siestrze -
niec 1419 (< sio strzen iec ‘syn sio stry’, ‘brat cio teczny, stry jeczn y’ Sstp), Sie -
strzan ek 1434 (< sie strzan ek, sio strzan ek ‘syn sio stry’ Sstp), |Sy niec 1408 (SSNO 
Sy niec// Si niec), Syn 1401 (< syn ‘ts’ Sstp), Sy nek 1448 (< sy nek ‘ts’ Sstp), Syno -
wiec 1403 (< sy now iec ‘syn bra ta’, ‘wnuk, po tomek, bliski krew ny’ Sstp), Si rota 
1403 (< si rota, sierota ‘dziec ko nie maj¹ce rodziców’, ‘osoba osamotni ona po stra -
cie kogoœ bli skieg o’ Sstp), Sta rzyk 1436 (< sta rzyk ‘dzia dek’ SW), Wuj, Uj 1427 
(< wuj ‘brat mat ki’ Sstp), Wu jec, Ujec 1441 (< wu jec ‘brat mat ki, wuj’ Sstp), 
¯enich 1402 (< ¿enich ‘obl ubi eniec, pan m³ody’ SXVI); dzie ci urod zone w kolej -
noœci: Szo sty 1430, Szost 1424, |Szo stek, Szost ko 1419, |Szo sta 1424 (< szo sty, 
szós ty – li czebn ik po rz¹d kowy Sstp); na zwa wska zuj¹ca na okol icznoœci na rod zin 
Wy prot ek 1440 (< wy prot ek ‘dziecko wyjête z ³ona mat ki’ Sstp)
Prze zwis ka-przydomki wska zuj¹ce na kond ycjê maj¹tkowo-spo³eczn¹ (charakte -
ryzuj¹ce bez poœr edn io): Bo gaty 1404, Bo gacz 1424, |Bo gat ek 1407, |Bo gatka 
1425 (< bo gaty ‘z amo ¿ny’ Sstp, bo gacz ‘cz³owiek bo gat y’ Sstp), By wal ec 1442 
(< bywal ec ‘cz³owiek czêsto bywaj¹cy w ja kimœ miej scu’, ‘cz³owiek doœwiadczo -
ny’ SXVI), Do statni 1442 (< do statni ‘wystar czaj¹cy, wyczerp uj¹cy, w³aœ ciwy’, 
‘zas obny, zamo ¿ny’ SXVI), Dziad 1410 (< dziad ‘dzia dek, przo dek’ Sstp, ‘¿eb -
rak, cz³owiek sta ry i ubogi,’ SXVI), Go³y 1413, |Go lan 1421, |Go lan ia 1443, |Go -
lej 1440, |Go lesz 1406, |Go les za 1445, |Go lêta 1444, |Go lik 1417, |Go lisz/Go³ysz 
1411, |Goli sza/Go³ysza 1412, |Go³aczek 1412, na zwa z³o¿ona |Go³obu ta 1427, 
|Go³uch 1413 (< go³y ‘niczym nie obro œniêty’ Sstp, ‘poz bawiony naturalnego 
okryc ia, nagi, sam, zwyk³y, pro sty’ SXVI), Ka cerz 1415 (< kacerz ‘her ety k’ Sstp), 
Kmieæ 1413 (< kmieæ ‘ch³op, pod dany we w³oœciach szla check ich, po siad acz gos -
podarstwa rol neg o’ Sstp), Kmio tek, Kmiot ko, Kmiet ko 1439 (< kmio tek ‘dem. od 
kmieæ, ch³op, wieœniak’ SXVI), KniaŸ 1448 (< kniaŸ ‘so³tys na prawie wo³oskim’ 
Sstp), Li chy 1423 (< li chy ‘nêdz ny, mar ny, ubog i’, ‘nies prawi edli wy, nie god ziwy, 
z³y’ Sstp), Ni ski 1439 (< ni ski ‘niew yso ko po³o¿ony’, ‘ma³o znacz¹cy, ma³o 
wa¿ny, na le¿¹cy do ma³o ce nion ej kla sy’ Sstp), No wotny 1426 (< no wotny ‘nowy 
cz³owiek w da nym œrodowisku’ Sstp), Otrok 1446 (< otrok ‘m³ody mê¿ czyzna, 
pa rob ek’ Sstp), Pan 1404 i licz ne na zwy po chodz¹ce od wy razu pan (‘kaszt ela n’, 
‘d os tojni k’, ‘szlach cic’, ‘mê¿czy zna’ Sstp): |Pa niek, Pañ ko 1414, |Pa niel 1426, 
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|Pa niêga 1449, |Pa noc ha 1405, |Pa nosz 1410/1411, |Pa niêta 1426 (< paniê 
‘cz³onek zna komite go ro du’ Sstp, tu l mn pa niê ta), Pa nek, Pan ko 1414 (< pa nek 
‘dem. od pan, zaw sze iron iczne lub ¿arto bliwe’ SXVI), Pa noszka 1415 (< pa-
noszka ‘s³uga, pa cho³ek, mi nis ter’ Sstp); Pa pie¿ 1402 (< papie¿ ‘ts’ Sstp), |Pogo -
rza³ek 1448 (< po gor za³y ‘ten co stra ci³ mie nie wsku tek po¿a ru’ Sstp), Ry nierz 
1412 (< rynierz ‘pac ho³ek rycer za, giermek’ Sstp), S¹siad 1439 (< s¹siad ‘ts’ 
Sstp), S¹siedz ki 1415 (< s¹siedz ki ‘zwi¹zany z s¹sia dem’ Sstp), |S³ug 1432, S³uga 
1424, |S³ugin ia 1414–1415 (< s³uga ‘ts’ Sstp,) S³u¿ka 1441–1444 (< s³u¿ka ‘dem. 
od s³uga’ SW, s³uga por. wy¿ej), Szlach ta, Œlach ta 1428 (< szlachta, œlachta ‘ts’ 
Sstp), Widz 1421 (< widz ‘s³uga, pos³aniec’ Sstp), Za gan iacz 1449 (< za gan iacz 
‘pas tusz ek’ SW), Za grodn ik 1435 (< za grodn ik ‘ch³op bez roln y’ Sstp), Wa¿ ny 
1444 (< wa¿ ny ‘maj¹cy du¿e znaczen ie, pe³en po wagi, do stojn y’ Sstp), Wie lebny 
1430 (< wie lebny ‘o Bogu i lu dziach: god ny czci’ Sstp), Wiel ki, Wie liki, Wiel gi 
1418 (< wiel ki, wiel gi ‘du¿y pod wzgl êdem roz miaru i wagi, maj¹cy du¿e zna -
czen ie, wy bitny, g³oœ ny’ Sstp); na zwa og ólna Sie mia 1420 (< sie mia ‘rod zina’ 
Sstp); na zwa me taf ory czna Li chota 1444 (< lichota ‘bieda, utrap ieni e’, ‘z³oœæ, 
wystê pek’ Sstp). 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

BA£ABAN: Jo hann es alias Ba lab an … eiusdem Jo hann is Ba lab an 1423 KkM 160. BART NIK: (Te stis) 
Bar thn ik de Go sczeye wicze 1418 RWl kp III 716. BAR WIERZ: Co ram … Nico lao Bar wye rz 1443 AGZ 
XIV, CLXXV. BA STRAJ: Lu kian Ba stray 1435 AGZ XI 756. BED NARZ: Tho mas Bed nars … kmetho(-) 
de Szirz nic ze 1416 AC II 208. BI SKUP: No bili Ni col ao Bi skup (dat.) wl gar iter dic ti (!) 1440 AC I 1149. 
BO GACZ: Sta nisl ao Bo gacz (dat.) de Wro na 1424 Zakr I 208. BO GAT EK: Ni col aus Bo gat hko 1407 Czer 
639. BO GATKA: Provid(us) vir(-) Woy cech Bo gatka 1425 KsMP 444 s. 153. BO GATY: Cu riam, que alias 
Bo gat ego Ia cus cha dwo rz iszcze di cit ur 1404 KM³p 1079. BOM BARD YSTA: Mi chael Bom bard ista de 
Wy eliczca 1442 Hel II 3106. BRA CIEN IEC: A ffa moso Pe tro, ba lis tato re de Cra couia, dicto Bra czen yecz 
1439 Hel II 2779. BRU KARZ: Si mon Bru kars 1448 £w 1069. BY WAL EC: Ian By wal ecz (dat.) vnd seyner 
hausfra wen Cla ran … des sel bin By wal ecz 1442 PdLw IV 577. CHMIE LARZ: Cum Jo hanne dicto Chme -
larz … de Pro szouicze 1414 PNZK 3562. CHOM¥TARZ: Pro par te … Ni col ai dic ti Cho mant harz (Iu rati 
de Hu scze) 1404 Sand 338. CIOT CZANY: Ni col aus Czot czani de Ple schwo (!) 1404 AS I. 20. CO -
RECZKA: (Te stis) Ni col aus Co reczka 1430 RWl kp V 337 s. 261. DO STATNI: Mar tin us Do stat hny 1442 
Kacz 5341. DRWAL: Jas sko Drwal de Ra cow ice 1418 RHer VIII s. 146. DZIAD: Do bey sind ge west dy 
ir birl eute … Mi chal ecz, Dzad 1410 Cd Sil I 84. DZIA DEK: Dza dek, kmetho de Szu kowo 1435 Zakr II 
1187. DZIE CI¥TKO: An dr eas Dze czant hko 1445 AGZ XIII 2712. DZI ECIÊ: Scze pan Dzy ec zen (dat.) von 
Szi recz 1447 PdLw IV 2129. DZIE CINA: Cum Ja cobo dicto Dze czyny 1422 £NW 34. DZIE CINKA: Bar -
thol ome us Dze czinka 1439 £NW 178. DZIEC KO: Dzecz ko de Star cow ecz 1403 RWl kp II 211. FOR NAL: 
Sca bin(us) civi tat is Nowe San decz … Io hann es For nayl 1423 AGZ IX 25. FUR MAN: Johan nes Fur man, 
ca non icus Po znan iensis 1414–1415 AS I s. 36. FUR MAN EK: Jan Fur man ek, ho kinb ecke 1434 Kacz 4623. 
FUR MAN IK: Cum … civ(e) de An drzeow … Pe tro Fur man ik 1440 ZbM³p II 568. GO LAN: Un serm me -
teb urger, der do genent ist Go lan 1421 KsMP 349 s. 121. GO LAN IA: Goly anya 1443 KoP I s. 192. GO -
LEJ: Go ley 1440 £w 560. GO LESZ: Smych na, uxor Jo hann is dic ti Go les ch de Slump niki 1406 PNZK 
1641. GO LES ZA: Ma thias Go les cha 1445 Ty s. 167. GO LÊTA: In pre senc ia Pe tri Go lat he, vi car ii 1444 
AGZ XIV, CCCXLIII. GO LIK: An dr eas Go lik 1417 Kacz 3007. GO LISZ//GO£YSZ: Pau lus Go lisz, civis 
Ka lis iensis 1411 Hu s.55. GO LIS ZA//GO£YSZA: Pau lus Go lis za, ciu is Ka lis iensis 1412 Kal 337. 
GO£ACZEK: Go lac zek de Pyglow icze 1412 RWl kp II 339. GO£OBU TA: Ni col aus dic tus Go lob utha 
1427 Trz 16. GO£UCH: Na stas ia, re licta olim Lau rencij Go luch de Uszcze 1413 PNZK 3314. GO£Y: Qu -
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idam civis Plo cens is Io hann es dic tus Goli 1413 Cruc II s. 199. IGIELN IK, JIGIEL NIK: Provi do Mar tino 
Slang alias Gy geln yk 1431 KsMP 197 s. 252. JU NOS ZA: Jaco mne Ju noss za ne po szic zil sze sczi kop 1421 
Warsz 19. KA CERZ, KA CARZ, KA CYRZ: Ha nuss oni Ca czar de Cra couia 1415 Hel II 1387. KALET -
NIK: Hal kam, uxor em Ca leth nyk 1444 AGZ XIV 1115. KAN TOR: Mi chael Kan tor (ad voc atus Strado -
miensis) 1447 Strad s. 124. KAN TOR EK: …do min us Ni col aus Can thor ek 1443 AGZ IV 83. KAP£AN: 
Mit Han nos Ca plan 1407 Tor 714. KARCZ MARZ: Jan Carcz marz 1413 RWl kp I 689. KMI EÆ: Ni col aus 
Kmy ecz … de Byecz 1413 PdLw II s. 122. KMIO TEK, KMIOT KO, KMIET KO: Test(is) … Hrin Kmyeth -
ko … de Mro chowa kmetho(-) 1439 AGZ XI 1174. KMOTR, KMO TYR, KMITR: No bil is Sta nisl aus 
Cmothr de Staw 1449 AC II 458. KNIA•, KNIE•: Con tra Pe trum de Ma cowa, fi lium Knasz 1448 £p II 
370. KO£ODZIEJ: Kmetho(-) … vil le (Myrzewo) … Io hann es Co lod zey 1436 KW V 578. KONWI -
SARZ: In pre senc ia … Nic los Kon gis sar, civ(e) Le opol iens(i) 1446 AGZ XIV, DCXLVII. KO ZARZ 
(SSNO Ko zarz//Ko sarz, Ko zerz//Ko serz): No bil is Pe trus Cos serz, te nut ari us vil le re gal is My rzewo 1436 
KW V 578. KRUP NIK: Ni col aus Krup nig 1423 KsMP 366 s. 274. KU CHARZ: Mi col ay Ku chars 1404 
Kacz 1597. KUCH TA: Ja cus ch Cuch ta, mo lend ina tor de mo lend ino Boch nensi 1402 Hel II 915. 
KUŒNIERZ//KUSZ NIERZ: Ja cuss ius Cral, An dre<a>s Cusz nerz, Ros sm an ca mer arii 1403 RWl kp I 720. 
LE PIARZ: Ni col aus Le parz … civ(is) Sa noc ens(is) 1443 AGZ XI 1730. LGO STAJ, LI GOS TAJ: Do mino 
Ni col ao Lgoszthay (dat.) 1425 Zakr I 1318. LI CHOTA: Li chota 1444 Tym s. 104. LI CHY, LICH: Py ot rek 
Li chi … ad re gem …equ itanti 1423 Krzy¿ s. 422. LISZ NIK: Provi dus vir Ja nusz dic tus Ly snik, con civis de 
Lu blin 1415 Czer 311. MA GIS TRAT: Io hann es Ma gis trath, Io hann es Ku rek, fa mil iares do mini Alek -
sandri 1449 AC II 470. MIE CZARZ: Ni col aum Me czarz … sca bin(um) de Pro szouicze 1414 PNZK 3527. 
M£YNAR EK: Prouido Ni col ao Mly nar ek, ciui de Let how icze 1447 £w 1012. M£YNARZ: Pe trus Mly -
narz … sca bin(us) civi tat is Po lan yecz 1449 CdUC II 155. MNICH: Sta nisl aus Mnych …con sul(-) … civi -
tat is Byd gos tiensis 1425 CdP II/2 567. MNI SZEK, MNISZ KO: Kmeth oni Ni col ao dicto Mny szek … in 
loco Tu czyna 1404 Kkk 484. MNISZ KA: Do min us An dr eas Mnisca. mi les 1403 CdUC I 27. MYT NIK: 
Pe trus Mid nik … Pe trus Myd nik 1439 £p I 2902. NAN: Ywanko, fi lius Nan de Mor mor zi sch (!) 1430 AGZ 
XI 418. NA NIEC: Su per Na niecz, va tham ano de Cho chvn iow 1450 AGZ XII 2363. NAN KO, NANK: 
Andr. Nan ko, vi car ius de Opal eni ca 1427 KoZ II s. 62. NI SKI: Pre sent(e) … vir(o) do min(o) Jo hanne Ni sky 
… con sul(e) de Ka zim iria 1439 ZbM³p II 534. NO WOTNY: Ma thias No wothni … kmetho(-) de Szirz nic ze 
1426 AC II 208. OGRODN IK: Eyn gar ten … ge leg en uff ey ner sey te ma larka, uff der an der sey te Sy mon 
Ogrodn ig 1435 PtCr 314. OPAT: Opat mi nis teri alis 1403 Piek 612. OPRAWCA: Sta nisl aum de Tu chow, 
dic tum Oprawc za 1418 Hel II 1595. ORACZ: Ia nus ium Oracz 1410 Kal 35. ORAC ZEK, ORACZKO: Sye -
mon Oraczko … ter rig en(a) de Do bra 1445 AGZ XI 2059. ORA£A: Cheb da no luit aprob are mi nis teri alem 
Oral am di cens 1416 In scr 277. OR GAN IST: Io hann es Or gan ist, kmetho Vi gandi 1449 Tmk s. 85. OR -
GAN ISTA: Ter cia pars cir culi … Or gan ista 1417 PdLw III s. 43. OTROK: Pro Ia cobo Otrok 1446 AGZ XI 
2121. OWCZARZ, OWCZERZ: Ja nus ch Owczars 1431 KsMP 225 s. 256. PA CHO£: Ni col aum Pa chol 
… kmeth onem de Oleszn icza 1426 Hel II 2082. PA CHO£EK, PA CHO£KO: Pa cholko cum aliis seniori -
bus pi stor um 1445 Kacz 5651. PAN: Sca bin(um) (in Ka zim iri ensis civi tate) … Ma thiam Pan 1404 Kkk 
480. PA NEK, PAN KO: Sta nisl aus Pa nek de Kar nyow icz 1414 Kacz 2621. PA NIEK, PA ÑKO: Mer cat -
or(em) de Prza sin isch opido … Pau lum dic tum Pa nyek 1414 Cruc III s. 159. PA NIEL: Pro Si gis mu ngo Pa -
nel 1426 U 1278. PA NIÊGA: Kmetho Pa nya ga 1449 KoP II s. 7. PA NIÊ TA: Pano/tha de Po strus che 1426 
Zakr I 2366. PA NOC HA: Kmetho(-) Pa noc ha de Syr niki 1405 KZ Pozn 2338. PA NOSZ: Pa nos ch 
1410/1411 Boch s. 174. PA NOSZKA: Mar tin us, fi lius Sta nisl ai dic ti Pa noszka de Met now (!) 1415 PNZK 
3741. PA PIE¯: Pau lus Pa pesz 1402 P³oñ 254. PA TRYJ ARCHA: Sta nisl aum Pa triarc ham, mon tan um sul -
fur is de Swopscho wic ze 1436 Hel II 2686. PLE BAN EK: Su per Nico laum Ple ban ek 1411 Hel II 1821. 
POGO RZA£EK: Ma czyek Po gor zalek, civis de Can czuga 1448 AGZ XI 2670. POŒLA DEK: Han con em 
dic tum Po slad ek … sca bin(um) de Dobs chicze 1414 PNZK 3418. PO WRO•NIK: Cum An dr ea Powrosz -
nik 1414 PNZK 3536. PRA SO£: Ma thias dic tus Pra ss ol … de Bru now icze 1401 PNZK 1006. PRO -
BOSZCZ: Wanch Pro bos cz (de Slu bowo) 1424 Zakr I 311. PTASZ NIK: Ante portam thar tar iensem … 
And rey Pta schnik 1414 PdLw III s. 11. RA ZOR: Ni col aus Ra szor, civis … de Tho run 1412 CEpV 508. ROD: 
Iohan nes Rod … vi cari(us) per petu(us) in ec lessia Gnez nensi 1440 KW V 670. RO DAK: Sta nisl ao dicto 
Ro dak, ad uo cato de Beyc (dat.) 1403 Hel II 958. RO DZINA: Sta nisl aum Ro dzina, kmeth onem 1449 Tym s. 
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268. RY MAR EK: Su per domo Ry mark onis 1448 ARP I 384. RY MARZ: Vna cum Ger lina, olim An dree 
Ry marz 1447 £p II 134. RY NIERZ: Wern coni Ri nerz de Che chel 1412 Hel II 1290. RZECZ NIK: Rzecz nik 
(in cola de Radzic owo) 1427 Zakr I 2870. S¥SIAD: Test(is) … Cri stin us San szad vi del icet ge ner is No wina 
1439 In scr 1617. S¥SIEDZ KI: Ma thias S¹szecz ski 1415 RWl kp II 390. SIE MIA, ZIE MIA, SI MIA, ZI -
MIA: Apud Sze mia 1420 Boch s. 203. SIE STRZAN EK: Sze strzan ek de St pice 1434 Zakr II 418. SIE -
STRZEN IEC, SIE STRZAN IEC, SIE STRZYN IEC: Ni col aus Sze strzen ecz, bur grab ius de Ban dzen 1419 
Hel II 1642. SI NIEC//SY NIEC: Al bert us dic tus Sy necz de Cra covia 1408 PNZK 2156. SI ROTA: Wincen -
cius dic tus Sy rota qu ond am de Go war zewo 1403 KZ Pozn 1584. SKRZY NARZ: Ven dit or(-) … Gre gors 
Skry narsz 1417 PtCr 202. SKRZY PIEC: An dr eas Szcrzy piecz de Vyeliczka ciu(is) 1432 Hel II 2431. 
S£ODOW NIK: Su per … Pe trum Slo down ik de Cra covia 1419 Hel II 1684. S£UG: Slug (dat.) 1432 Krz y¿ 
s. 449. S£UGA: Mi col ay Szlu ga 1424 Zakr I 365. S£UGIN IA: Jo hann es Slu gina de Go lambe 1414–1415 
AS I s. 35. S£U¯ KA//S£USZKA: Jo hann es Slusz ka 1441–1444 Fed s. 136. SMO LARZ: La bor ios(us) 
kmetho(-) de vil la So koln iky … Ia cob us Smo larz 1445 AC II 415. SO KOLN IK: Am bros ius Soc koln ik, in -
stit or 1429 Kacz 4217. STA RZYK: Ma thias Star zik 1436 U 4443. SYN: Ma this Syn de Zarno wecz 1401 
Kacz 1245. SY NEK: Su tor(-) … Sy nek 1448 ARP I 383. SY NOW IEC: Te stes ducit Iasz co Szi now ecz de 
Scu dla 1403 Piek 644. SZASZEK, SZASZKO: Sta nisl aus Szasschko 1405 Kacz 1695. SZLACH TA, 
ŒLACH TA: Mar tino (dat.) alias Slach ta de Mosz ny 1428 MkM I 711. SZNUR NIK: Ia cob us Snur nyk et Si -
gis mu ndus … sca bini ciu itat is (Ka zym iri ensis) 1425 KmK 410. SZYN KARKA ¿: Pro domo Ia now ey 
Schin karce ven dito 1448 £p II 356. ŒLO SARZ: Fa mos us Slo sarz, civis in Ha licz 1444 AGZ XII 1355. TE -
SARZ: An dris Thas sar de Cra couia 1449 Hel II 3403. TKACZ: Han nos Tkacz 1443 PdLw IV 923a. 
WA¯NY: Al bet rus Wasz ny (de Ko scian) 1444 GPozn s. 24. WIDZ: Yako Dzer szek nye wyøsal Sta nislawa 
Vyza, any go bil 1421 RWl kp II 699. WIE LEBNY: Aream, in qua Ja cob us dic tus Wy elebny ibid em in 
Gosd zel yn re sid et 1430 ZbM³p II 422. WIEL KI, WIE LIKI, WIEL GI, WIE LIGI: Pe trus Vel ki 1418 Koch 
661. WUJ, UJ: In cole de Radzic ouo … Wg cum Ia cobo 1427 Zakr I 2870. WU JEC, UJEC: Lau renc ius dic -
tus Ugecz … ter rig ena(a) du cat us Oswanc zimi ensis 1441 Gr Mark II 15 s. 586. WY PROT EK, (WY -
PROTKO): Kmi tha Wy prot ek co gnom ine, se rvus … Bog dani (Scarb con is de Co zowa) 1440 AGZ XIV 
106. ZA GAN IACZ: Pau lus Za gan yacz 1449 £p II 548. ZA GRODN IK: … jsze czlowek Ma czey Szagrod -
nik … v mpne (!) w Ra duye we ne byl 1435 RWl kp I 1449. ¯ENICH: Pau el Ze nich (su tor de Woynicz) 
1402 PNZK 1098. 

2 p XV w 

1. Ce chy ze wnêtrzne cz³owieka 

Wy dziel ono tu: 
Prze zwis ka-przydomki okre œlaj¹ce wzrost i budowê cia³a, w tym tuszê (charak-
teryzuj¹ce bezpoœrednio): Chu dzisz 1462 (< chu dy ‘szczup³y’ Sstp, chu dzisz 
‘nieb ora k’ SW), Cie niec 1454 (< cien ki ‘ts’, ‘del ika tny’ Sstp, ‘niegruby, delikat -
ny, wy smuk³y’ SXVI); D³ugaj 1460 (< gw. d³ugaj ‘dr¹ gal’ Sgw, ps *dol gaj 
‘dr¹gal’ SpC), |D³ugos zek 1471 (< d³ugosz ‘cz³owiek wy sok i’ Sstp), |D³ugnia 
1452, na zwa z³o¿ona |D³ugosi¹¿ 1458 (< d³ugi ‘o prze strzeni i cza sie’ Sstp, ‘byæ 
d³ugiego wzros tu’ SXVI, siêgaæ ‘wyci¹gaæ rêkê, aby dostaæ do czegoœ’, ‘chwytaæ’ 
Sstp) ‘kto d³ugo, tj. da leko si êga’, Dyl¹g 1477 (< dy lag ‘d ryb las’ SW, dyl, del 
‘gruba deska’ Sstp); |Dro bek 1487, |Dro bich 1482, |Dro bosz 1494, |Dro bot 
1470–1480 (< drob, drób ‘drob ne zwi erzêta do mow e’ Sstp, drob ny ’ma³ych roz -
miarów’ Sstp); Dun dy 1495 (< ps *dun da ‘grub as’ SpC), |Krot ka m 1471 (< krotki 
‘nied³ugi’, ‘zwiêz³y’ Sstp, ‘ma³y, ni ski’ SXVI), |Kr êpiek 1482, |Kr êpusz 1475 (< 
kr êpy ‘oty³y, gru by, t³usty’ SXVI), |Kru bacz 1485 (< gru by ‘ts’, ‘prostacki, nie-
okrzes any’ Sstp), Mi¹¿szy 1456 i na zwa z³o¿ona Mi¹¿sza Noga 1485 (< mi¹¿szy 
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‘grub y’ Sstp, noga ‘ts’ Sstp) ‘ten kto mia³ gru be no gi’, Pê katy 1494 (< pêkaty ‘gru -
by, na pêcznia³y, brzuchat y’ SXVI), |Szy roc zek 1472, Szy roki 1471 (< szy roki, sze -
roki ‘maj¹cy wiel kie roz miar y’ Sstp), |T³ustak 1485, |T³ustko 1489, T³ustosz 1499 
(< t³usty ‘dob rze wy karmiony’ Sstp, t³ustosz ‘cz³owiek t³usty’ SXVI), |Pla skanka 
1474, Pla ski, P³aski 1476, |Pla skota 1461 (< plaski, p³aski ‘nie pêk aty‘ Sstp), |Po -
chy³ek 1496 (< po chy³y ‘o dgiêty od pio nu’ Sstp), |Su charda 1483, |Su chorka 
1497, |Su chorz 1461, |Such ta 1478, |Such to 1453, |Su szek, Susz ko 1478, |Su szyk 
1465 (< su chy ‘poz bawiony wil goci, ob umar³y, us chniêty’, ‘o cz³owieku – roz-
gor¹czko wan y’ Sstp, ‘nie mo kry’, ‘szczup³y, chu dy, wy chud³y’, ‘osch³y, nud ny, 
czczy’ SW), |Wiel gosz 1491 (< wiel ki, wiel gi ‘du¿y pod wzgl êdem roz miaru i wa -
gi’ Sstp), Wie loch 1497 (< wie loch ‘cz³owiek wy sok i’ SW); nazwy og ólne okre-
œlaj¹ce budowê cia³a: Fi gura (< fi gura ‘kszta³t, for ma’ Sstp), Po dobny 1488 (< po -
dobny ‘w³aœciwy, kszta³tny’ Sstp), Po stawa (< postawa ‘p ostaæ, wygl¹d zewnêtrz -
ny’ Sstp); na zwa me taf ory czna Dyl 1471 (< dyl, del ‘gruba de ska, bal’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce ce chy cha rakt ery sty czne twa rzy (cha rakt ery-
zuj¹ce bez poœr edn io): na zwy z³o¿ one: |Bia³og¹b 1452 (< bia³y ‘ts’ Sstp, gêba 
‘twarz, usta, pasz cza’ Sstp) ‘ten kto ma bia³¹ gêbê’, Bia³ous 1470 (< bia³ous 
‘bia³ow¹s’ SW, bia³y, por wy¿ej, w¹s ‘w³osy pod no sem u mê ¿czyzn’ L) ‘ten kto 
ma siwe w¹sy, Bro daty 1499 (< bro daty ‘ts’ Sstp), Go³ow¹sy 1478 (< go³owê sy 
‘bez za ros tu, nie dor os³y’ SXVI, go³ow¹s ‘m³o dy, bez za ros tu, ni edo œwiadczony 
mê ¿cz yzna’ SXVI), |Ostrob rodka 1476 (< ostry ‘maj¹cy cien kie, k³uj¹ce zakoñ -
czenie’, ‘szorstki, drapi¹cy’ Sstp, brod ka ‘dem. od bro da’, ‘zar ost na twarzy’ 
SXVI) ‘ten kto ma ostr¹ bro dê’, Ru miany 1494 (< ru miany ‘maj¹cy ru mieñ ce’ 
Sstp), |Szczyr bak 1486 (< szczyr baty, szczer baty ‘pe³en szczer bin’, ‘przedn ich 
zêbów nie maj¹cy’ L), W¹s 1470–1480 (< w¹s por. wy¿ej), |Zêbaj 1467, |Zêba -
la/Zê ba³a 1490, |Zêborka 1469 (< z¹b ‘ts’ Sstp), Zêbal 1462 (< zêbal ‘cz³owiek 
maj¹cy wielkie zêby’, ‘k³óc¹cy siê z¹b za z¹b, swar liwy, uszczyp liwy’ SW);
obraŸli we na zwan ie twa rzy Cha chu³a 1465 (< cha chu³a ‘pysk, mor da’ SW, por. ps 
*xaxu liti ‘s³abn¹æ, zacz¹æ chor owaæ, omdl ewaæ, usta waæ’ SET – za S³ow. 
etym.-mot., cz. 1, gw chac huliæ ‘osz ukiwaæ, szac hrowaæ’ Sgw). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce ko lor i ro dzaj w³osów (cha rakt ery zuj¹ce bez -
poœr edn io): |Bia³asz 1497, |Bia³êga 1451, |Bia³ynia 1460, Bie lawa 1478 (< bia³y 
‘siw y’ Sstp), Bur 1494, |Bu ran 1494, |Bu rek 1451, Bur ka 1491, |Bu rosz 1494, 
|Bur kan 1467, Bury 1457 (< bury ‘ciemno-sza ro-bru natn y’ Sstp), |Cza rniê 1491, 
|Czar noc ha 1477 (< czarny ‘ni ger, o zwierzêtach, tka nin ie, zbroi’ Sstp), Czar nek, 
Czarn ko 1470–1480 (< czarnek : ps *èürnúkú ‘int ensy wnie czar ny’ SpC), P³owy 
1452 (< p³o wy ‘¿ó³to szar y’ Sstp), |Ry ¿yk 1473 (< ry dzy ‘r dzawy, czerwono-¿ó³ty’ 
Sstp), |Si woch (SSNO Si woch/¯ywoch) 1494, |Si wuc ina ¿ (SSNO Siwu ci -
na//¯ywuc ina) 1452 (< siwy ‘bia³o-sza ry’ Sstp); me ton imi czne na zwy |Czu ba 
1470 i Czu ban 1465 (< czub ‘ czub z w³osó w’ Sstp, por. czu ban, cza ban z turec-
kiego ‘pas terz’ SXVI); na zwy me taf ory czne Czu batka 1497, Czu baty 1497 (< czu -
baty ‘maj¹cy czu b’, ‘wys taj¹cy’ SXVI); na zwy cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io 
|Czu pryk 1456 (< czu per ‘pog ardl iwie czu pryn a’ Sgw, ps *èuprú, *cupra ‘czub 
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w³osów’ SpC), |Kêdzierzo 1471 (< kêdzierz ‘kêdzior, lok w³osów’ Sstp), 
|Kêdzierzawek 1453, Kê dzierzawiec 1470 (< kêdzierzawy ‘o w³osach, pokrêcone, 
po fal owa ne’ Sstp), me ton imi czna na zwa |K³aka 1462 (< k³ak ‘w³ókno lnu zosta -
j¹ce na szczot ce po wy czes ani u’ SXVI); cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io nazwy 
|Kos matka 1497, |Ko smala 1457, Ko smek 1494 (< ko smaty ‘w³o cha ty, kud³aty, 
ow³osion y’ Sstp, ko smek ‘kos myk, pa smo w³os ów’ SXVI); me ton imi czne na zwy 
War kocz 1469 (< war kocz ‘splec ione d³u gie w³osy’ Sstp), War koc zek 1467 
(< war koczyk ‘dem. od war koc z’ L); cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io na zwy £ysak 
1489 (< ³ysak ‘cz³owiek bez w³osów’ SXVI), £ysek, £ysk 1481 (< ³ysek ‘cz³owiek 
wy³ysia³y’ Sstp); na zwy z³o¿ one: |¯o³tow³os 1452 (< ¿o³ty ‘ts’ L, < w³os ‘cienki, 
nit kow aty wy ros tek na sk órze lu dzi i zwierz¹t’ Sstp, ¿o³tow³os ‘gat unek roœl iny’ 
Sstp), Bia³y Jan 1453, Bia³y Ksi¹dz 1452 (< bia³y ‘siw y’ Sstp, ksi¹dz ‘ksi¹¿ê’, 
‘kap³an, du chown y’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce spos ób mówi enia, pa trzen ia, jedze nia (charak-
teryzuj¹ce bez poœr edn io): |Æwi êka³a 1487 (< dŸw iêkaæ, Ÿwiê kaæ ‘dŸ wiêc zeæ’ 
Sstp), |J¹kacz 1455 (< j¹kaæ ‘wydawaæ nie wyra Ÿne dŸw iêki’, ‘mr uczeæ, be³kot aæ’ 
Sstp), |Kle kura 1481 (< klekot ‘gadu³a’ SXVI), |K³a piec 1489 (< k³apaæ ‘otw ieraæ 
i zamy kaæ szyb ko szcz êki w celu chwytan ia pokarm u’ SXVI), |Mo mot ek 1489 
(< mo mot ‘j¹ka³a’ Sstp); na zwa z³o¿ ona |Krzy wop atrz 1453 (< krzy wy ‘niep rosty, 
skoœn y’ Sstp, patrzeæ ‘ts’ Sstp); |Ch³ysta³a 1497 (< ch³ystaæ ‘g³oœno jeœæ i piæ’ 
SXVI), |Go³da 1465, |Go³dacz 1454, |Go³da nik 1490, |Go³decz 1477, |Go³dysz 
1498 (< go³daæ ‘piæ ³ap czyw ie, ³yk aæ’ sgw(c), ukr. go³da ‘niezgrabna, le niwa 
koby³a’, ‘g³upia ko biet a’ SEU – za S³ow. etym.-mot., cz. 1). 
Prze zwis ka-przydomki okre œlaj¹ce czêœ ci cia³a (w tym in tymne, na zwane cz êsto 
wy raz ami ru baszn ymi na zwy me ton imi czne): |Brew ka 1468, |Brew ko 1471 
(< brew ‘ts’ Sstp), Brzuch 1478, |Brzuch nik 1460–1475, Brzu szek 1494 (< brzuch 
‘ts’ Sstp, brzuszek ‘czê œæ tu³owia cz³owieka lub zwier zêcia’ SXVI), ob scen iczna 
na zwa Chuj 1497 (< chuj ‘cz³onek mê ski’ L), |Ko œciej 1460, |Ko œcina m. 1480 
(< koœæ ‘ts’ Sstp), |Ko œciec 1471 (< ko œciec ‘sz kiel et, wszyst kie koœci or gan izmu 
wz iête jako ca³oœæ’ SW, koœæ por. wy¿ej), Kul sza 1489 (< kul sza ‘ko œæ bio drow a’ 
SW), £oki eæ 1469 (< ³okieæ ‘staw u rêki’, ‘miara d³ugoœci’ Sstp), Noga 1459 
(< noga ‘ts’ Sstp), Nogieæ 1465 (< nogieæ ‘pazn okieæ’, ‘hult aj, la daco, ni cpo ñ’ 
SXVI, ̀ cho roba koni i byd³a` Sstp), Nos 1486 (< nos ‘ts’ Sstp), Pa luch 1471 (< pa-
luch ‘pal ec’, ‘du¿y pa lec u rê kawiczki’ SW, pl. tan tum pa luc hy ‘gat unek roœl iny’ 
Sstp), Pêpek 1484, |Pêpu ch 1489, |Pêpy ra 1488 (< pêpek ‘ts’ Sstp), |Pi cak 1490, 
|Pi cyk 1453 (< pica ‘pas za, po karm’,’vu lva, cun nus’ Sstp), |Sa dl ej 1464 (< sad³o 
‘t³uszcz zwierzêcy’ Sstp), Su tek, Sut ko 1456 (< su tek ‘cyc ek, pier si’ SXVI), W¹p 
1490 (< w¹p, w¹pie ‘¿o³¹dek’ SXVI). 
Prze zwis ka-przy domki okre œlaj¹ce kond ycjê fi zyczn¹, ur odê lub u³om noœci fi -
zyczne, cho roby, wiek (cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): Char gul 1471 (< ? kar gol 
‘cz³owiek po³amany, powy krêcany’ SW), Chra my 1473 (< chro my ‘u³omny, ku -
lawy, bezw³ad ny’ Sstp), Ku lawy 1486 (< ku lawy ‘ts’ Sstp), Kul han 1478, |Kulha -
nek 1492 (< kul haæ, ku³aæ ‘ku leæ, chr oma æ’ SXVI), nazwa z³o¿ona |Ko son og 1478 
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(< kosy ‘krzyw y’ L, ps *kosú ‘ukoœny, krzy wy’ SES, noga ‘ts’ Sstp) ‘ten kto mia³ 
krzy we no gi’, |Krzy wiec 1487, |Krzy wula 1469 (< krzy wy ‘niep rosty, skoœn y’ 
Sstp, ‘u³omny’ SXVI), nazwy z³o¿one |Krzy wig³ow 1486, |Krzywog³owy 1458 
(< krzywog³owy ‘maj¹cy g³owê po chyl on¹’ Sstp), Prze zk ost 1497 (< prze zk ost 
‘kal eka’ Sstp); |G³uchow iec 1473 (< g³uchy ‘ts’ Sstp), |Nie mek, Niem ko 1453, 
|Niem oñ 1460 (< niemy ‘nie maj¹cy zdo lnoœci mów ienia’, ‘taki, któr ego nie go dzi 
siê wymieniaæ, na zywaæ’ Sstp), Nie motka 1471 (< niemotka ‘ma³e dziec ko nie 
umiej¹ce jesz cze mówi æ’ SXVI), Nie widz¹cy 1494 (< ne gac ja nie, wi dzi eæ ‘m ieæ 
zd oln oœæ wi dzen ia’ Sstp); Ja³owy 1473 (< ja³owy ‘niep³od ny’ Sstp), |Opar zych 
1495 (< opar zony ‘ten kto ma znamiê na ciele’ SXVI, opa rzyæ ‘ob laæ ukrop em’ 
SXVI), Oziêb³y 1494 (< oziêb³y ‘ostyg³y, zim ny, o ludz kim ciele’ SXVI), Wy puk³y 
1494 (< wy puk³y ‘cierpi¹cy na przepu klinê’ Sstp); |Szma jek 1457 (< szma ja, 
szmaj da ‘cz³owiek leworêczny’ SW), |War dziczka 1490 (< war da ‘ma ñkut’ SW, 
war dawy ‘u¿ ywaj¹cy le wej rêki za miast pra wej’ SW); |Drzy stek 1467 (< drzyst ka 
‘rzadki ka³’, przen. ‘rzecz nic nie warta’ SXVI). 
Do nazw me ton imi cznych za lic zamy: B¹bol 1498 (< b¹bol, bê bel ‘pêcherz na skó -

rze, na brzmien ie, guz’, ‘b añka, pê cherzyk na wodzie’ SXVI, b¹bel, pê pel ‘pê cherz na 
sk órze’ Sstp), Bro dawka 1489 (< bro dawka ‘na roœl’ Sstp), Fla czek 1475 (< fla czek 
‘dem. od flak, fle k’, ‘plama na twa rzy’ SXVI, flek, flak ‘w szelka ska za na cie le’ SXVI), 
|Gar ba³a 1498, |Gar bisz 1460, |Gar biszka 1485 (< garb ‘wyp uk³oœæ na ¿ywym organiz-
mie’ Sstp), Guga 1474 (< ps *guga ‘guz, na roœ l’ SpC, ‘guz, na roœ l’ SW), |Kro stek 1494 
(< kro sta ‘chorobl iwy wy prysk na sk órze’ Sstp), Krost ka 1493 (< krost ka ‘ma³a kro sta’ 
Sstp), |Li szyl 1499 (< liszaj ‘choroba skóry’ Sstp), |Par chol 1492, |Par chomy 1483, 
|Par chul 1489, |Par chula 1489 (< parch ‘chor oba skóry’ Sstp), |Pie gawka 1492 (< pie-
gawy ‘obs ypa ny pie gam i’ SXVI), Œwirzb 1463 (< œwirzb ‘choroba skóry’ Sstp). 

Si³ê, uro dê, m³odo œæ, a z dru giej stro ny brzy dotê i star oœæ okre œla³y prze zwis ka 
i przy domki (cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): Chê dogi 1484 (< chê dogi ‘czys ty, piêk -
ny’ Sstp), Czu do 1489, |Czu der 1478, |Czud noch 1463, |Czu dzich 1494 (< cudo, czu do 
‘cud’ Sstp), |Dziw nak 1497 (< dziw ny ‘cud owny, nie zwyk³y, god ny wi dzen ia’ Sstp), 
|G³ad 1480, (Krpd) H³adko 1451 (< g³adki ‘r ówny, niechro powaty’ Sstp, ‘g³adki przez 
brak w³osów, ³adny (o cerze), sk óra nie szorst ka’ SXVI), Piek ny, Piêk ny 1494 (< piek -
ny, piêk ny ‘bard zo ³ad ny’ Sstp), Ju nak 1485, |Jun ko 1467, |Ju nota 1463 (< ju nak 
‘m³odzien iec, zuch, œmia³ek’ SXVI, ju nek ‘m³ody by czek’ SXVI), |M³odko 1451, 
|M³odzienka 1473, |M³osz 1480 (< m³ody ‘ts’ Sstp), |Si lec (SSNO ¯y lec/Si lec) 1484, 
|Si³ak (SSNO ¯y³ak/Si³ak) 1482 (< si³a ‘en ergia fi zyczna, zd olnoœæ do wysi³ku, do 
dzia³ania’ Sstp); Hadki 1498 (< hadki ‘brzydki, obrzyd liwy’ SW), |Obroœl ec 1461 (< 
ob ros³y ‘zaroœniêty, po roœniêty czymœ’ Sstp) ‘k toœ cz ymœ obroœ niêty, mo¿e nieogo -
lony’, |Oœ liz³o 1496 (< oœliz³y ‘ok ryty œlu zem’ SW, oœl izaæ ‘czy niæ œli skim’ SXVI), 
Pryk 1492 (< pryk ‘stary dzia d’ Sgw(c)), |Szka rad ek 1634 (1465), Szka rady 1471, |Szka -
rad zek 1471 (< szka rady ‘brzydki, wstrêtny, budz¹cy odrazê’, ‘obraŸl iwy, uw³aczaj¹cy 
czci’ Sstp); |Stareñka 1498, |Sta rosz 1451, Sta ruch 1494, |Sta rzak 1469 (< sta ruch 
‘przyk ry sta ry’, ‘star usz ek, sta rzec’ L), na zwy z³o¿ one – (ze staw ienia) Sta ry Brat, Sta ry 
Kot (< sta ry ‘ts’ Sstp); Wiot chy 1493 (< wiot chy ‘stary, daw ny’ Sstp). 
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Stan hi gieny ok reœla³y prze zwis ka i przy domki cha rakt ery zuj¹ce bezpo œrednio: Czy -
sty 1490 (< czysty ‘czys ty fi zycznie i mo raln ie’ Sstp), Kal ny 1488 (< kal ny ‘mêtny, nie -
czys ty’ SXVI, kal iæ ‘wa laæ b³otem’ Sstp) i me taf oryczna: |Bru dek 1466 (< brud ‘ts’ 
Sstp, brud ny ‘ts’ Sstp, brud ny ‘niec zyst y’, ‘niemo ralny, nik czemn y’, ‘œn iady, o ciemnej 
skór ze’ SXVI). 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

B¥BOL: Bona … An dr eae Bam bol in Ca mien ie 1498 Matr II 1195. BIA£ASZ: No bil is Io hann is By alasz 
Gol ski … in Golya 1497 Bob 572. BIA£ÊGA: Brexa tor(-) An dr eas By alanga 1451 ARP I 488. BIA£O -
G¥B: Mar tin us Ba log amb 1452 Ty s. 80. BIA£OUS: Ni col aus By alou sz, homo 1470 AGZ XV 3462. 
BIA£Y JAN: Mar gar eta By ala Ja nova … de bet ha bere pa cem a Sta nisl ao, fra tre By ali Jan 1453 £NW 335. 
BIA£Y KSI¥DZ: Prouidus Ni col aus By aly Kszusz 1452 £w 1415. BIA£YNIA: Ni col aum Ba lina … provi -
sor(em) (Col leg ii Ar tis tarum) 1460 CdUC II 194 s. 199. BIE LAWA: Do min us dux Jo hann es de dit 1 flore -
num tu buc ina tori Be lya wa 1478 Skarb 101. BLESZCZ: Kmeth on(em) in vil la Cypya thicze … Stayn ko 
Bleszcz 1496 AGZ XVII 2862. BREW KA: No bil(is) An dr eas Brew ka de Prze luszky 1468 AC II 1320. 
BREW KO: Pro equo, qui da tus est Brew ko 1471 Rach Król s. 138. BRO DATY: Bro daty (kmetho) 1499 
AGZ XVIII 2670. BRO DAWKA: Di screti Ni col ai Bro dawka 1489 ACL I 2658. BRU DEK: Ma thias Bala 
re cog novit, quia ven did it agrum et pre dium adia cens Civi tati Nove Var schouiensi Ma thia Bru dek de Czyr -
nyk ow 1466 £NW 681. BRUD NAK: Ja cob us Brud nak pau per 1497 Bar 294. BRU DZYNA: Su burb an(us) 
(Bre stens is) Bru dzyna pe nes Ba ran ek 1494 IBrzes s. 368. BRUJ: Co ram test(e) … de Zakob ile: Ma thias 
Brwy 1455 Trz 138. BRZUCH: Io hann em Brzuch (kmeth onem in Trczyenye cz) 1478 AGZ XVIII 1114. 
BRZUCH NIK (SSNO Bruch nik): Inf lata men te Bruch nik cum con cavo den te 1460–1475 Inw II 7759 s. 
210. BRZU SZEK, BRZUSZ KO: Pre sent(e) … Mar tino Bru szek, iu rato (in Du nayow) 1494 ACL II 1371. 
BUR: Apus Ni col aum, pi lea torem co gnom ine Bur 1494 ARec 1652. BU RAN: Hoc ad iuncto, quod Bu ran 
de bet sibi, Iaros ch solve re cen sum per vi ginti gros sic ulos 1494 AGZ XV 2431. BU REK: Una cum … Sta -
nisl ao Bu rek (de Col lac zycze) 1451 Gol 494. BUR KA: Sta nisl aus Bur ka, iu rat us … con sul(-) de Cro pye cz 
1491 ACL II 555. BUR KAN: Bur can (homo ge ner isae do min ae Ka theri nae Gologor ska de Hrvsschia tic ze) 
1467 AGZ XV 3423. BU ROSZ: Ra dzyl owo … Bu ros ch man sum so luit 1494 Vizn s. 10. BURY: Iwan Buri 
1457 AGZ XIX 2788. BU RZEN (SSNO Bu ren*): Bu ren Ko bylka z Ko byl eho 1480 Cd Sil II 93 s. 202. 
CHA CHU£A: Cha chwla (kmeto in Byalka) 1465 AGZ XVI 197. CHAR GUL (SSNO Char gul(?)): Sagit -
tari(us) … Jo hann es Char gul 1471 Gp s. 213. CHÊD OGI: Pau lus de Skwir nyow icz Chan dogy 1484 Kacz 
8138. CH£YSTA£A: Bona … Sta nisl ai Chly stala Szy kurna de Bo nik owo 1497 Matr II 954. CHRA MY: 
Jhan Chra mi, pye karzs 1473 Kacz 7455. CHU DZISZ: Ma thie Hu dis ch (!) 1462 Kacz 6672. CHUJ: Cum 
Io hann es de Thu lis kow dicto Chuy, ci riens(i) do mini Cho deczky 1497 AC III 600. CIE NIEC: No bil is Pe -
trus Cze nye cz 1454 AGZ XIV 3817. CZAR NEK, CZARN KO: Gru schow, vil la … cu ius ha ere(s) Jo hann es 
Czy arn ek 1470–1480 D³Ben I s. 265. CZA RNIÊ: Jan Czar nye de Nis sonk owi cz Rus sie 1491 Kacz 8547. 
CZARN KA: Cir cums pectus Jo hann es dic tus Czarn ka, fi lius Re gula 1489 CNV 223. CZAR NOC HA: Ni -
col aus Czar noc ha de Lu blin, grup nik (!) 1477 Kacz 7740. CZU BA: Vor Tschwba 1470 Kd Tor 148 s. 231. 
CZU BAN: Jo szyp Czv ban (kmetho de Mro chow) 1465 AGZ XVI 262. CZU BATKA: Bona … no bil(is) 
Pe tri Czu bat hka … de Co mon yno in di strictu Ra czya zensi 1497 Matr II 920. CZU BATY: No bili Geo rg io 
Czu bat hy, he redi de Czyr nyno et Bo ruc zyno 1497 Bob 146. CZU DER: Ia cob us Czu der (civis Drohobicen -
sis) 1478 AGZ XVII 1503. CZUD NOCH: … ipse Sta nisl aus Czud noch 1463 Hel II 3728. CZU DO: Cum 
… Cu done de Phal¹ndzyno … ca non ic(o) Pol thoviens(i) 1489 AC III 160. CZU DZICH: Lawsk … Stanis -
laus Czv dzych man sum so luit 1494 Vi zns. 15. CZU PRYK: Pre sent(e) … Pe tro Czu prik de Opend owi cze, 
iu dico ca strensi 1456 Che³m 2 s. 2. CZY STY: Provid(o) Bar tosz Czy sthy … civ(i) de Le opoli 1490 ACL II 
2140. ÆWIÊKA£A: Ma thias Czvy¹kala 1487 RHist II s. 126. D£UGAJ: Cum Io hanne Dlug ay de We lun 
1460 AC II 820. D£UGNIA: Piotr Dlug nya 1452 Kacz 6068. D£UGOSI¥¯: … provi do Ni col ao Dlugo -
sz¹sz 1458 £NW 444. D£UGOS ZEK: Sta nisl ao Dlug osc hek … dedi qu atuor flo ren os 1471 Rac hKr ól s. 
83. DRO BEK: Lau renc ius Dro bek, kmetho(-) 1487 ACL I 2048. DRO BICH: Co ram ter rig ena Io hanne 
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Dro bych, he rede in Nouo syelcze 1482 AGZ XIX 1982. DRO BOSZ: … cum kmeth oni bus … in vil la Wys -
soczskye, qui vo cant ur Ilias … et Dro bos ch 1494 AGZ XVIII 3774. DRO BOT: Bar thod zeye, vil la … cu ius 
ha er edes Ni col aus et Io hann es, fra tres de armis Doly wa, dic ti Dro both 1470–1480 D³Ben I s. 333. DRZY -
STEK: A Pau lo dicto Drzy stek … dic tus Pau lus Drzy stek 1467 Trz 222. DUN DY: Ab Al berto Dun di 1495 
Trz 440. DYL: A do mino Olechno Dyl 1471 Wln 271. DYL¥G: Jan Dyl¹ng, pictor 1477 PtCr 695. DZIW -
NAK: Ie cobo et Ni col ao ger man is de Cos sow bona … cu iusdam Ma thiae Dziw nak de Mo sczen icza me dius 
man sus, quem ibid em ha bet, in ter ra Si rad iensi, data sunt 1497 Matr II 798. FI GURA: No bil(is) … Ma thias 
Fi gura … de Pan cic ze 1478 Pw 24. FLA CZEK: Ad instant iam Mar the Ger lac howa … et N. Fla czek 1475 
In scr 1444. GAR BA£A: Gre gor ius Gar bala de Ma gna La thka, pi stor 1498 Kacz 8909. GAR BISZ: Han -
nos Gar bis ch de Ma iori Glo gow ia 1460 Kacz 6565. GAR BISZKA: Jo hanni Ja sye nsky Gar bys ka (dat.) 
1485 Paw s. 20. G£AD: Jo hann es Glad 1480 AGZ XVI 1422. G£UCHOW IEC: Test(is) … Iaco bus Glu -
chovecz de Piothrovi cze 1473 In scr 1628. GO£DA: In me dium laneum (in Rud nyky), quam te net Gol da 
Sta nisl aus 1465 AGZ XIII 5890. GO£DACZ: No bil is Ma thias alias Gol dacz de Wol kow 1454 AGZ XIV 
3256. GO£DA NIK: Dicto Gol dan ik 1490 BS¹d s. 190. GO£DECZ: Pre sent(e) ge ner os(o) et no bil(i) do -
min(o) Ma thia Gol decz 1477 AGZ XIX, CCXXIV. GO£DYSZ: Fa mos us Pe trus Gol dis, civis Leopo -
liensis 1498 AGZ XV 2657. GO£OW¥SY: Sta nisl aus Go low asc hy (de Ko ryt hky) de ar mis Mory 1478 
ZHer 529. GUGA: Kmeth on(em) … in Dlug ye … Guga 1474 AGZ XVI 985. HADKI (SSNO Hat ki): Iacz -
ko Ha thky … kmetho(-) 1498 AGZ XV 2697. H£ADKO: Kmetho (de Wara) Chlad ko (!) 1451 KsWar 14. 
JA£OWY: Stanis laum Ja lowy de Plo czs ko 1473 Tym s. 127. J¥KACZ: Mi chael Jon kacz de Sweyn ford ia 
1455 AS I s. 143. JE£Y: Provi dus Ja cob us Gy ely 1463 AC II 1298. JU NAK: C. rex mo nas teri um … in 
Stra dom ia a cen su ter res tri 24 gros sor um de area, in posti co cu iusdam civis Ju nak dic ti ia cente … ab solvit 
1485 Matr I 1788. JUN KO: No bil is … Yunko … de Czaykow ycze 1467 AGZ XV 501. JU NOTA: Ju nota, 
Ra dom iensi … ca stell an(o) 1463 Hel II 3722. KAL NY: Ivan Kal ny (kmetho de Ku szen ycze) 1488 AGZ 
XVI 2198. K¥SICH//KÊ SICH: Con tra Sta nisl aum K¹szych 1487 PtCr 976. K¥SK: Pla tea Bre stens is (in 
Ra dziei ow) … Ia cob us Kanssk de domo 1494 IBrzes s. 390. K¥SKA//KÊSKA: Con tra la bor iosum Pe trum 
Kzska de Za mbor zycz 1455 UPrak 104. KÊDZIERZAWEK: Kmeth on(em) … in Bla szow … Ma thiam 
Kan dzer zawek 1453 AGZ XI 3106. KÊD ZIER ZAWI EC: An drey Kan der zavyecz … de Vyszoc zany 1470 
AGZ XVI 770. KÊ DZIE RZO: Mar gar etha, re licta olym Ken dzer zo, pi stor is 1471 RSW 128. KLE KURA: 
Ma czek Klec kura de Dobs chitcz 1481 Kacz 7954. K£AKA: No bil(i) Sta nisl ai (dat.) Claka … de Wy-
thoslaw ice 1462 P³oc 178. K£APIEC: Con sul(-) civi tat is Wo zn iky no min at(us) … Ja cob us Kla pecz 1489 
Wozn 18. KO SMALA: Pre sent(e) … Ni col ao Co smala de Woynicz 1457 CdUC II 189 s. 189. KOS -
MATKA: No bil is Al bert us My edzwye czski dic tus Kosz mat hka 1497 Bob 272. KO SMEK: Can dzyo rowo 
… Sta nisl aus Ko smek di mid ium man sum li ber 1494 Vizn s. 5. KO SON OG: Ma thiam Cos son og 1478 AC I 
2183. KOŒCIEC: A … homin(e) de Be rez owcze … Co stz yecz 1471 AGZ XV 817. KOŒCIEJ: No bili Pro -
cop io alias Co sczey (dat.) 1460 AGZ XIII 4456. KOŒCINA: Kmetho(-) … Co sczyna 1480 AGZ XVIII 
1567. KR ÊPIEK (SSNO Kre piek): Sta nisl aus per sol uit no bis scien tib us mar cam (…) De schow ycz oui Cre -
pyek et Pau loni Ro hat yn, civi bus 1482 AGZ XIX 1637. KRÊP USZ: Con tra no bil es … He len am, An nam … 
fi lias pye me mor ie no bil is Io hann is Cr¹mpus 1475 AGZ XII 3711. KRO STEK: Do mum in ter Bartholo -
meum Iglarz ex una et Cro steg par tib us ex al tera 1494 RSW 251. KROST KA: Fa mos us Pe trus Cro sthka, 
vi tric us ecc les ie clau stral is … (in Ha lycz) 1493 ACL II 985. KROT KA: Crothka 1471 KoP I s. 355. KRO -
TYL: He ras mus Mar tini Kro tyl de Nis sa 1468 AS I s. 190. KRU BACZ: Provi dis (dat.) Cru bacz et Brzo za 
de Chmy elow 1485 Paw s. 43. KRZY WIEC: No bili Krzy wiecz, Li thwano (dat.) 1487 Paw s. 164. KRZY -
WIG£OW: Sten czil Krzy wig low, eyn ca leth ner 1486 Kacz 8281. KRZYWOG£OWY: Io hann es Crzyvo -
glovi de Volya 1458 Tmk s. 29. KRZY WOP ATRZ: Pre sent(e) … Sta nisl ao Cr ziw opa trz cz (!) (de Za bawa) 
1453 Hel II 3505. KRZY WULA: Kmeth on(em) … An dr eam Krzyw la … in vil la An tiqua Mro chow 1469 
AGZ XVI 603. KU LAWY: Pau lus Cu lavy de Cra covia … mu rat or 1486 PtCr 930. KUL HAN: Pel lif ex(-) 
Ja cub Kul han 1478 PtCr 968. KUL HAN EK: Cul han ek, Fri czek … ma gis tri su tor es 1492 ACL II 846. 
KUL SZA: Kmeto Cul sza 1489 KoW I s. 218. LI SZYL: Ly schyl (kmetho in Ku schen ycze) 1499 AGZ 
XVIII 2676. £OK IEÆ: No bil is Ni col aus alias Loky ecz de Mys lac ow 1469 AGZ XIX 1874. £YSAK: Fide -
iussit Ma thias Lis sag 1489 Kacz 8423. £YSEK, £YSK: Fi dei uss(it) … Ma tis Lis sek 1481 Kacz 7948. 
MI¥¯SZA NOGA: (Kmetho) My as zano ga 1485 KoP I s. 454. MI¥¯SZY: Jo hann em dic tum Manschy, 
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kmet onem (de Cro syno) 1456 Lu I s. 800. M£ODKO: Jan Mlotko 1451 Kacz 5965. M£ODZIENKA 
(SSNO Mlozenka): La bor iosis, agric olis et su burb anis de Dro hob icz … Qu orum no mina: Co lod zey … 
Mlozenka 1473 AGZ XVII 910. M£OSZ: Adam Mlos zy de Cosz myn 1480 Kacz 7887. MO MOT EK: Ja -
cobi Momo tek 1489 BS¹d s. 413. NIE MEK, NIEM KO: Ih nat hko et Ny emko 1453 AGZ XIV 2876. NIE -
MOÑ: Jo hann es Ny emon de Novo Foro 1460 AS I s. 164. NIE MOTKA: Ni col aus Ny emothka 1471 Gp s. 
211. NIE WIDZ¥CY: Obo ra (cir ca Ra dziei ow) … Al bert us Ny evid zaczy 1494 IBrzes s. 385. NOGA: Ia -
cobo, fi lio olim Ia cobi Noga 1459 ARP I 816. NO GIEÆ: Con tra … An dr eam No gecz … kmeth onem de 
Pol ska Wy esz 1465 AC II 602. NOS: No bili Jo hanni Noss, de Ra dos chyn 1486 Paw s. 104. OBROŒLEC: 
Steffa nus Ob roslecz 1461 Kacz 6594. OPAR ZYCH: Sta nisl aus iuvenis  Cro din alias Oparz ich 1495 RSW 
288. OSTROB RODKA: Pe trus Ostrob rotka, slo dovn ik 1476 Kacz 7675. OZI ÊB£Y: Pla tea Texto rum (in 
civi tate Bre stensi) … Ma thias Oszamb ly 1494 IBrzes s. 365. PA LUCH: Io hann es Pa luch … con sul(-), iu -
rat(us) et civ(is) de Ska la 1471 CdUC III 232. PAR CHOL: Ja cob us Par chol 1492 BS¹d s. 461. PAR -
CHOMY: Su per no bil(em) … Par chomi alias Pa wel … he red(em) de Du blani 1483 AGZ XV 4113. PAR -
CHUL: Ja cob us Par chul de Go lubk owi cze 1489 BS¹d s. 461. PAR CHULA: Ja cob us Par chula 1489 BS¹d 
s. 461. PÊK ATY: Re gis trum cen suum civi tat is Bre stens is … Io hann es Pan kat hy 1494 IBrzes s. 363. 
PÊPEK (SSNO Pêpek//P¹pek): Sta nisl aum Pam pek 1484 ACL I 657. PÊP IL (SSNO Pêp il//P¹pil): Iohan -
nes bra zea tor dic tus Pzpyl (civis de Sczyrzecz) 1500 AGZ XV 3097. PÊPU CH (SSNO Pêpu ch//Pam puch): 
Kmeth on(em) in vil la Ma lec how … Ni col aum Pam puch 1489 AGZ XV 2015. PÊP YRA: Mar tin us Pam -
pira 1488 BS¹d s. 457. PI CAK (SSNO Pic(z)ak//Py czak): Sta nisl aus Pi czag de Stra dom ia 1490 Kacz 8516. 
PI CYK: Provi dus vir Mo nyt ala (!)re sig navit do mum suam Scze pan owy Py czyk ouy 1453 £NW 315. PIE -
GAWKA: Jo hann es Py egawka de Za livie 1492 ZHer 713. PIEK NY, PIÊK NY: Vi zna … An dr eas Py ankny 
di mid ium man suum so luit 1494 Vizn s. 1. PLA SKANKA, P£ASKANKA: Hrycz Pla skanka 1474 AGZ 
XVI 1005. PLA SKI, P£ASKI: Cum quodam Ma thia Pla sky de ca stro Lovi censi 1476 AC II 920. PLA -
SKOTA, P£ASKOTA: Con tra no bil em Pla scot am de Chrosli cze 1461 Semk 136. P£OWY: Test(is) Plo wi 
Ma thias (de Pa kos chowka) 1452 AGZ XI 3081. PO CHY£EK: Ni col aus Po chyl ek, lu tif igu lus 1496 ACL II 
1582. PO DOBNY: Al bert us Po dobny, opid an(us) Co lac zici ensis 1488 Gol 999. PO STAWA: Pe trus Po -
sthawa de Pro schow ycze 1489 Waw 143. PRYK: No bil es de ar mis Trze sky, Mar tin um, Pe trum, fi lios Jo -
hann is Pryk de Vyetn ycza 1492 ZHer 718. PRZE ZK OST: Io hanni Da lik owski bona … Sta nisl ai Prze -
szkos th … de Cu czino … data sunt 1497 Matr II 856. RU MIANY: Pla tea Texto rum (in civi tate Bre stensi) 
… Mar tin us Rv mya ny 1494 IBrzes s. 365. RY¯YK: An drey Ry zyk (acc.) 1473 AGZ XVII 1007. SA DL EJ: 
Po sses ionat(um) … in Pan thel ouicze vi del icet Ma thiam Sa dl ey 1464 AGZ XIII 5315. SI WOCH (SSNO Si -
woch/¯ywoch): Vi zna … Sy voch man sum so luit 1494 Vizn s. 2. SI WUC INA//¯YWUC INA ¿.: Bar tos ch 
… ta mquam tu tor et provi sor Gri the, uxor is Ia nothe, fi lie Szy wuc zyne 1452 £p II 1103. STA REÑ KA: Kme -
thones Czu rylo … Sta renka (de Rythar owi cze) 1498 AGZ XVIII 2777. STA ROSZ: Una cum Io hanne 
dicto Sta ros ch 1451 Hel II 3456. STA RUCH: Mi nis teri alis Sta ruch de Posh¹dza 1494 Hel II 4426. STA RY 
BRAT: Pre sent(e) nobili et di screto Bar thoss io Sta ry Bra th de Cra covia 1483 ACL I 206. STA RY KOT: 
In ter no bil em Ni col aum Sta ry Koth An dree …par te ex una … et no bil em Io hann em Cze sla 1473 ZHer 428. 
STA RZAK: No bil is Pe trus … de Blud nyky ob lig avit … me diet atem Blud nyky … no bili Io hanni Sta rzak 
1469 AGZ XII 3347. SU CHARDA: In ter no bil em Tosk … de S¹cho cino … et Ni col aum Su charda de ibi -
dem 1483 ZHer 620. SU CHORKA: Bona … Sta nisl ai Su chorka … de Trzeb nic za 1497 Matr II 933. SU -
CHORZ: Pre sent(e) ho nor abil(i) no bil(i) vir(o) … Sta nisl ao Schu chorz … iu rat(o) in Zym naw oda 1461 
AGZ IV 99. SUCH TA: In kmeth oni bus bene po ssession atis in Nouoszeydlc ze vil la, vi del icet … Iosz ko … 
Schuch ta 1478 AGZ XVI 1299. SUCH TO: La bor ios(us) Kosz ma Pyot r fi dei uss(it) Stan kon em Such to 1453 
AGZ XI 3178. SU SZEK, SUSZ KO: La bor ios(us) … Vas syl Schu sko de Ro low 1478 AGZ XVIII 1048. 
SU SZYK: Kmetho(-) … Sta nek Schiszik 1465 AGZ XVI 205. SU TEK, SUT KO: Provi dus Jo hann es Su tek 
1456 £NW 408. SZCZYR BAK: In ta berna Sta nisl ai Scir bak, in vil la dicta Mar skin icze 1486 U 527. 
SZKA RAD EK: Nobil (is) vir(-) … Mat thias Ska rad ek, de vill(a) … Len cze here(s) 1634 (1465) KTn 244. 
SZKA RADY: Co mit iva … Ka tholdi (! pro Ra tholdi) sag ita rio rum … Ska rady 1471 Gj s. 283. SZKARA -
DZEK: Yan Ska rad zek 1471 Gp s. 212. SZMA JEK: Pars Iu nos cha. Sta nisl aus Smay ek, Pe trus Py enye cz 
1457 Tmk s. 54. SZY ROC ZEK, SZY ROCZKO: Pre sent(e) … no bil(i) … Ni col ao Szy roc zek 1472 AGZ 
XVI 860. SZY ROKI: Sag itta ri(us) … Sta nisl aus Sy rocy 1471 Gp s. 217. ŒWIRZB: Io hann es Szwy rzb de 
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Wro czonka 1463 U 20. T£USTAK: Ni col aus Tlu stag (!), vector 1485 Kacz 8248. T£USTKO: Ni col aus 
Tlust ko 1489 Kacz 8472. T£USTOSZ: Ho min em (no bil is Ni col ai Ka lynszki) Tlvszthosz 1499 AGZ XVI 
2536. WAR DZICZKA: Ma thias War dzyczka de Duch now 1490 AC II 1876. WAR KOCZ: Pre sent(e) … 
Fre der ico War kocz de Led now 1469 Cd Sil II 33 s. 101. WAR KOC ZEK, WAR KOCZKO: Wen czes laus 
War koc zek 1467 Kacz 7013. W¥P: Ruf fic erdo(-) … Han nus Wamp 1490 PtCr 1034. W¥S: Brzo zowka … 
cu ius do min ium per tin et ad Derslaum W¹nsz de Smo gor zow 1470–1480 D³Ben I s. 148. WIEL GOSZ: Dis -
cretus Sta nisl aus Wy elg osz de Brzos dowc ze 1491 ACL II 433. WIE LOCH: Con tra … N. Wy eloch … 
kmeth on(em) de Ossno 1497 AC III 599. WIOT CHY: … do mum in oppi do Ru bies chow … pe nes do mum 
Wiot chy 1493 Matr II 243. WY PUK£Y: Vil la Bo dzan owo … Vi puk li 1494 IBrzes s. 394. ZÊBAJ: No bil is 
Za mbay 1467 AC III 86. ZÊ BAL: … con tra An dr eam Za mbal 1462 War 81. ZÊ BALA//ZÊBA£A: Nico -
laus Sza bala de Rczieschevo … de ge nere Cho levi 1490 ZHer 692. ZÊB ORKA: Con tra prouidum Nico -
laum, ciu em Lu blin iensem, dic tum Za mborka 1469 UPrak 157. ̄ O£TOW£OS: Cum oppi dan(o) de Oppa -
thow … Ni col ao Zol thow lossz 1452 Semk 132. ̄ YLEC//SI LEC: Ma ter ia fi dei usso rie Ma thie Szy lecz 1484 
£NW 996. ¯Y£AK//SI£AK: In ter … Ni col aum Si lak et Lau renc ium de Klecz kowo 1482 ZHer 603. 

2. Ce chy we wnêtrzne cz³owieka, tj. ce chy cha rakt eru, uspos obi enia i za chow ania 
oraz ce chy mo ralne i umys³owe 

Wy ró¿n iamy tu: 
a) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce cz³owieka ze wzglê du na ce chy charak te ru, 

uspos obi enia i za chow ania. Po zyt ywne ce chy cha rakt eru, uspos obi enia i zachowa -
nia ok reœla³y przy domki cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io: Chê tny 1489 (< chê tny 
‘mi³y, przy jemn y’ Sstp), |Cich oñ 1470–1480, Ci chy 1454 (< ci chy ‘spok ojny, 
skrom ny, ³agodny, do brot liwy’ Sstp), Dyg 1497 (< dyg ‘uk³on, ta niec’ SXVI), |Go -
razdo 1471 (< go razdy ‘z rêcz ny, sz czêœ liwy’ SW), |Ja snek 1497 (< jas ny ‘po god ny’, 
‘do skona³y’, ‘czys ty’, ‘d os tojny’, ‘l œni¹cy’, ‘p iê kny’ Sstp), |Koja 1469, |Ko jasz 1482 
(< koiæ ‘u spokajaæ, ³ag odziæ, uœ mierzaæ’ Sstp), |£acno 1472 (< ³acny ‘³atwy, nie 
sprawiaj¹cy trud noœci’ Sstp), |Niep³onka 1488 (< niep³ony ‘is totny, wa¿ny, nie -
b³ahy’ SXVI), |Mê¿ no 1488, Mê¿ ny 1453 (< mê¿ ny ‘od wa¿ny, dziel ny’ Sstp), Po -
korny 1461 (< po korny ‘ts’ Sstp), Po œwiê tny 1462 (< po œwiê tny ‘nape³nio ny ³ask¹ 
bo¿¹, oczyszc zony ry tua lni e’ Sstp), |Pro stosz 1499 (< pro sty ‘nie skrzy wion y’, 
‘zwyk³y, skromny’, ‘prawy, szla chetn y’ Sstp), |Sko ruta 1489, |Sko rzyszka 1455 
(< sko ry ‘szybk i’ Sstp), |Ta rapny 1470–1480 (< tarapaciæ ‘k³op otaæ siê’ R), |Œmie-
szak 1489, Œmiesz ny 1494 (< œmieszny ‘rozœmieszaj¹cy’ Sstp), na zwa og ólna pozy -
tywnie ocen iaj¹ca Dosz³y 1494 (< dosz³y ‘do skona³y’ Sstp). Po zyt ywnie ocen ia³a 
te¿ na zwa Osobny 1493 (< osobny ‘odmienny, nie zwyk³y’ Sstp), która od nosi³a siê 
za pewne do cz³owieka niepr zeciêtnego. 
Do me taf ory cznych za lic zyæ na le¿y przy domki: |Bleszcz 1496 (< blesz czeæ ‘lœniæ, 

œwieciæ’ SXVI), |B³yskawa 1465 (< b³yskawy ‘b³yszcz¹cy’ SXVI), Ci sza 1462, |Cisz ka 
1480 (< ci sza ‘brak g³oœnych dŸwiêków, mil czen ie’, ‘sp okój, po god a’ SXVI, cichy 
‘spok ojny, skrom ny, ³agodny, do brot liwy’ Sstp), Kro toc hwila 1499 (< kro toc hwila 
‘¿art , dow cip, za baw a’ Sstp), |Opo czek, Opoczko 1473 (< opoka ‘kamieñ, ska³a’ Sstp), 
Pie cza 1454 (< pie cza ‘tros ka, sta ran ie, opiek a’ Sstp), |Pok³adek 1470 (< pok³ad ‘pod -
pora, coœ co wspiera’ Sstp), Pokój 1454 (< pokój ‘spok ój, bezpi eczeñstwo’, ‘porz¹dek 
pu bliczn y’ Sstp), Po œwiata 1487 (< po œwiata ‘œ wiat³o’ Sstp), Po tu³ 1461 (< potu³ ‘po -
ko ra’ R, po tulny ‘pok orny, pos³uszny’ Sstp), Rzad ki 1492 (< rzad ki ‘niegê sty, nie -
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liczny’ Sstp), Skarb 1460 (< skarb ‘rzec zy cen ne, sta no wi¹ce maj¹tek’, ‘skarb iec’ Sstp), 
Sku ta 1482, |Sku tak 1459 (< sku ta ‘dzia ³anie, pra ca’ Sstp), |Troszcz 1472, |Trosz czek 
1497 (< tro ska ‘k³opot, zmar twien ie’, ‘opieka, ochron a’ Sstp), Z³otek, Z³ot ko 1485, 
|Z³otos za 1487 (< z³oty ‘dotycz¹cy z³ota’, ‘z³otej barwy’, ‘mon eta’ Sstp). 

Po zyt ywnej ocen ie s³u¿y³y tak¿e me taf ory cznie u¿ ywa ne na zwy ze sfe ry re lig ii: 
Jan jo³ek 1495 (< anjo³ek ‘dem. od anjo³, anio³’ SXVI), Mod³a 1496 (< mod³a ‘cz eœæ od -
daw ana Bogu, akt proœby i czci’, ‘fig ura, pos¹g bóstwa pogañsk iego’ Sstp, ‘mod litwa’ 
SXVI) oraz na zwa me ton imi czna Sier ce 1470 (< sier ce ‘ts’, ‘symb ol, sie dlis ko ¿yc ia 
psy chiczn ego, ucz uæ’ Sstp). 

Do prze zwisk wska zuj¹cych na ne gat ywne ce chy cha rakt eru, uspo sobienia i za -
chow ania na le¿¹ na zwy ok reœlaj¹ce ludzi g³oœno krzycz¹cych, popêdliwych i wy-
buc howych, bij¹cych, wszczynaj¹cych awantury, a na wet z³oc zyñców i za bójców. 
Prze zwis ka cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io to: |Ba³osz 1488, |Ba³usz 1488 (< ba³u -
szyæ ‘mó wiæ g³oœno, ha³aso waæ’ Sgw, ps *bal(a)kati ‘pl eœæ, pap laæ’ SpC), Bur da 
1471, |Bur dy³o 1496 (< bur da ‘za mie szanie’, ‘awanturnik, za wad iaka’ SXVI), But ny 
1481, |But 1471 (< but ny ‘pyszny, che³pliwy, zarozu mia³y’ SXVI, buta ‘aro gancja’ 
Sstp), By stry 1472 (< by stry ‘gwa³tow ny, szyb ko p³y n¹cy’ Sstp, by stroœæ ‘gwa³tow-
noœæ uspos obi enia’ Sstp), Ch¹sian ka ¿ 1456 (< ch¹ sa ‘banda, z³odzieje, rozbójnicy’ 
Sstp), |Ch³osta³a 1489 (< ch³ostaæ, chwost aæ ‘biæ, bi czowaæ’ SXVI), Ciê¿ny 1479 
(< ciê¿ki ‘ts’, ‘wielki a przy kry’, ‘pow a¿ny’, ‘smutn y’, ‘d ok uczli wy, przy kry’ Sstp), 
Frant 1470 (< frant ‘cz³owiek chytry, szal bier z’ SXVI), |Fu kacz 1469 (< fu kaæ ‘bur -
czeæ, po krzykiwaæ na ko goœ’ Sstp), |Fur czak 1468 (< furczeæ, dŸwiêko naœladowcze 
Sgw(c)), na zwa z³o¿ ona |Go rzesieka³a 1476 (< od okrzy ku go rze do ping uj¹cego do 
wal ki i czas. sie kaæ ‘ci¹æ na czê œci’ Sstp) ‘zab ija ka’, |Gro zim 1471 (< gro za ‘prze-
ra¿enie, trwo ga’ Sstp), |Krzycz ka 1468, |Krzy kosz 1487 (< krzyczeæ ‘wyd awaæ krzyk, 
wrzeszczeæ, lamentowaæ, g³oœno p³akaæ’ Sstp, krzyk ‘wo³anie’, ‘g³oœne nie zad owo -
len ie, roz ruch, bun t’ Sstp), |Kur tyka 1486 (< kur taæ ‘gro miæ, ³ajaæ’ SW), |Liga 1462, 
|Li gasz 1457 (< ligaæ ‘w ierzgaæ, ko paæ (o ko niu)’ Sstp), Mo³darz 1497, |Mor dak 
1471, |Mor dyñ 1478 (< mor dacz lub mor darz, mo³darz ‘mord erca, zabój ca’ Sstp), 
Nag³y 1498 (< nag³y ‘gwa³tow ny, niespo dziewany’ Sstp), |Po rok 1498 (< po rokowaæ 
siê ‘g niewaæ siê, ³ajaæ, ka rciæ’ Sstp), |Ra biej 1487 (< rabie¿ ‘g rabie¿’ R), |Rê biasza 
1483 (< r¹baæ ‘œ cinaæ, wycinaæ (drze wa)’ Sstp), |Rych³osz 1490 (< rych³y ‘ruc hliwy, 
szyb ki’, ‘po rywczy, popê dliwy’ Sstp), Strasz ny 1493 (< strasz ny ‘budz¹cy grozê’ 
Sstp), Szel ma 1471, |Szel mek 1499 (< szel ma ‘dra pie¿ne zwie rzê, be stia, te¿ o cz³o-
wieku’ Sstp), |Sze miot 1460 (< sza mociæ ‘ps uæ, nis zczyæ’ Sstp), |Szy bak 1458 (< szy -
baæ ‘biæ, raz iæ, ude rzyæ’ SW, szyba³a ‘oszu st’ SXVI), Wœciek³y 1476 (< wœciek³y 
‘nieo pano wany, gwa³tow ny’ Sstp, wœciek aæ siê ‘tr aciæ pano wanie nad sob¹’, ‘za-
chowywaæ siê jak sza len iec’ Sstp), Zboj ca 1472 (< zboj ca ‘ten kto doko nuje napa -
dów’, ‘rozbójnik, mor derca’ Sstp); |Po twor ek 1498 (< po twora ‘t wór’, ‘kszta³t’, ‘is-
tota lub zjawisko osob liwe’, ‘dzi wol¹g, mon strum’ SXVI, po tworka ‘dem. od po -
twor a’ SXVI). 

Do me taf ory cznych na le¿¹ prze zwis ka: |Bu rzen 1480 (SSNO Bu ren*) (< ps *burünú 
‘zwi¹zany z burz¹ SpC, bu rza ‘ts’ Sstp, ‘nawa³nica, wi chura’, ‘rozruchy, za mieszki, 
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wa œñ’, ‘n iebezpieczeñstwo, z³a przygoda’, ‘gwa³ towne uczuc ie, afekt, namiêtnoœæ’ 
SXVI), |Bie szek 1476 (< bies ‘ts’ Sstp), Buta 1480 (< buta ‘arog ancja’ Sstp), Nie pok oj 
1462 (< nie pok oj, nie pok ój ‘zak³óce nie spo koju, roz ruc hy, nie zgod a’ Sstp), Nie zgoda 
1472 (< niezgoda ‘brak zgo dy, jed noœci’, ‘sprzeczka, za targ’ Sstp), Op êkiel 1456 (< 
opêk n¹æ siê ‘r ozer waæ siê, ro zpaœæ siê’ SXVI, op êkiel ‘sz turc hani ec, kuk san iec’ SW), 
Po msta 1497 (< po msta ‘odw et za krzy wdê’ Sstp), Pora ¿ka 1494 (< pora¿ka ‘klê ska’ 
Sstp), Ro gaty 1482 (< ro gaty ‘maj¹cy ro gi’, ‘sk³onny do bo dzen ia’ Sstp), |Ro gula 
1470–1480 (< rog, róg ‘u zwierz¹t charakt ery sty czna nar oœl na koœ ci czo ³o wej’, ‘na -
ro¿n ik’ Sstp), Sza tan ek 1494 (< sza tan ‘czart, dia be³, z³y du ch’ Sstp, sza tan ek ‘dem. od 
sza tan’ SW), Wrzask 1483 (< wrzask ‘ha³as, rwe tes, krzyki’ L, wrze szczeæ ‘wyd awaæ 
g³os w³aœci wy owcy, ko zie’ Sstp), Zmo ra 1455 (< zmo rzyæ ‘uœ mierciæ, zab iæ’ Sstp, 
zmo ra ‘mara, upió r’ SW), |¯a³osz 1461 (< ¿al ‘ts’ Sstp), ¯a³oœæ 1494 (< ¿a³oœæ ‘zmart -
wienie, smu tek, cier pienie’, ‘¿al za grze chy’, ‘nar zeka nie, p³acz’ Sstp). 

Inne prze zwis ka okre œla³y ta kie wady cz³owieka, jak le nis two, nie dba³oœæ, niepo-
radnoœæ, chy troœæ, tch órzostwo, pró ¿noœæ, nu dziars two, pro stact wo, mœc iwoœæ, py -
sza³ko watoœæ, le kkomyœlnoœæ, po spolitoœæ, brak oby cia. Nal e¿¹ tu cha rakt ery zuj¹ce 
bez poœr edn io prze zwis ka: |Chyt rzêc ina ¿. 1500 (< chy try, chy trzy ‘po dstêpny, wyk -
rêtny’, ‘pr zemyœlny, pomy s³o wy’ Sstp), Cia sny 1498 (< cia sny ‘przyk ry, ciê¿ki (¿y-
wot)’ Sstp), |Ciu³ak 1480 (< ciu³aæ ‘pow oli, z tru dem zbi eraæ’ Sstp), |Dzi kosz 1482 
(< dzi ki ‘nieo swojo ny’ Sstp), Dzi wok 1497 (< dzi wok ‘p tak ³owczy na swo bod zie, 
w dzikim stanie’ SXVI, dziwoki ‘dzi ki, na po lach cho wan y’ Sstp) ‘cz³o wiek nieoby -
ty’, Ga bacz 1497 (< gabacz ‘n atrêt’ SXVI), |Ga mun ia 1494 (< gamoñ ‘gamajda, ga -
pa’ L), |Go len ia 1494, |Go len ie 1472, |Go lêda 1458, |Go lut 1460, |Go³osz 1494, 
|Go³oszka 1469, |Go³usz 1495, |Go³yga 1470 (< go³y ‘niczym nie obro œniêty’ Sstp, 
‘nagi, sam, zwyk³y, pro sty’ SXVI), |Gru bak 1494 (< gru by ‘ts’, ‘prostacki, nieokrze-
sany’ Sstp), Ko mudny 1481 (< ko mudny ‘poc hmurny’ Sstp, komu dziæ ‘bru dziæ, 
kala æ’ Sstp), Ko sztowny 1498 (< kosz towny ‘wiele kosz tuj¹cy, wy mag aj¹cy kosz -
tów, dro gi, cen ny, zbyt kown y’ Sstp), Kwaœ ny 1451 (< kwaœ ny ‘o cierp kim sma ku’, 
‘niez ado wol ony, niech êtn y’ SXVI), Le gawy 1466 (< legawy ‘len iwy, gnuœ ny’ 
SXVI), Le niwy 1494 (< leniwy ‘ts’ Sstp), Ma zgaj 1545 (1499) (< ma zgaj ‘cz³owiek 
zniewieœcia³y’ SXVI), Mil czek 1476 (< mil czek ‘cz³owiek milcz¹cy’ SW, milczeæ 
‘nic nie mówiæ’, ‘biern ie, spo kojn ie siê za chowywaæ’ Sstp), |Mo les ta 1460–1475 
(< mole stowaæ ‘n udz iæ pr oœb ami, na prz ykrzaæ siê’ SXVI, mo les tyja ‘t rud noœæ, 
uci¹¿l iwo œæ’ SXVI), |Nie dba³a 1488, Nie dba³y 1459 (< niedba³y ‘o nic siê nie 
troszcz¹cy, niezapo biegliwy’ Sstp, dbaæ ‘troszczyæ siê, staraæ siê o coœ, zwracaæ na 
coœ uwagê’ Sstp), |Nie lub iec 1483 (< nieluby ‘niemi³y, nie przyj emny’ Sstp), |Nie tyk -
sza 1476 (od wyr a¿e nia nie tyk aæ, ne gac ja nie, tykaæ ‘przyk³adaæ coœ do czegoœ, 
dotykaæ, poruszaæ’, ‘dosiêgaæ’ Sstp, por. nie tyk any ‘nie ru szany, nie zaj mow any’ 
SXVI), Ost ro¿ ny 1472 (< ost ro¿ ny ‘przeb ieg³y, chy try’ Sstp), |Po lega³a 1484 (< po -
leg aæ ‘l e¿e æ’ Sstp), P³ochy, P³och 1454, |P³o szek 1498 (< p³ochy ‘swawolny’ Sstp), 
|S³ab nia 1497 (< s³aby ‘nies kory do wysi³ku, opies za³y’ Sstp), Sro motny 1473 (< sro -
motny ‘ten, któ rego trze ba siê wsty dziæ, obra Ÿliwy, li chy’ Sstp), St orzy piêtka 1487 
(< st orzy piêtka ‘py sza³ek’ SXVI), Sza rzak 1497 (< sza ry ‘ciemn opo pie laty’ Sstp, 
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‘zwyk³y, ba naln y’ SW), |Œwi œciel 1491 (< œw iszcz ‘filut, pu stak’, ‘wic her, za wiej a’ 
R), |Tchorz 1494 (< tchórz ‘gat unek ssa ka’, przen. ‘cz³owiek tchórzliwy’ SW, por. 
tchorz, tchórz ‘ssak z ro dziny kun’ Sstp), |Za durka 1452 (< za durz eæ, za durz yæ ‘odu -
rzyæ, zag³us zyæ, oszo³om iæ’ SW, du rowaæ ‘s zaleæ, hulaæ’, ‘p yszn iæ siê’ SXVI), |Za -
wi³ek 1500, |Zawi³ka 1494, Zawi³y 1470 (< zawi³y ‘krzywy, krêty’ Sstp), Zufa³a m. 
1462 (< zufa³y ‘hard y’ Sstp), na zwa z³o¿ona W³oczyk ij 1483 (< w³óczyk ij ‘powsino -
ga’ SWil), So bielga 1460 (< lga ‘ul ga’) ‘ten kto sam so bie przy nosi ulgê’; na zwy me -
taf ory czne: |Ch êci na masc. 1495 (< chêæ ‘c hêæ, sma k’ Sstp), Roz koszka 1470–1480 
(< roz koszka ‘przyj emno stka, uciec ha’ SXVI), Wczas 1453 (< wczas ‘wyg oda’ 
SXVI). 

Nie które prze zwis ka od nosi³y siê do ga dat liwoœci: |Gada³a 1494 (< gadaæ ‘opo -
wiadaæ, mó wiæ o cz ymœ’ Sstp), |Gwa rza³a 1490 (< gwa rzyæ ‘mó wiæ’, ‘zg ie³k czyniæ’ 
Sstp), |Tar 1453 (< taraæ ‘ga daæ g³upstwa, pleœæ, robiæ plot ki’ SW, tarz aæ siê ‘prze -
wracaæ siê, prze walaæ, kulaæ, przen. hañbiæ siê’ SW, ta rach ‘cz³owiek niezrówno wa -
¿ony’ Sgw). 

Na³ogi pijañstwa i ob¿arstwa okreœla³y prze zwis ka cha rakt eryzuj¹ce bezpoœred -
nio i metaforyczne: Lej 1477, |Le jek 1474 (< lej ‘o pój’ SXVI), |Mo czek, Mocz ko 1451 
(< mocz yæ ‘trz ymaæ w wo dzie’ Sstp), na zwy z³o¿one |Mo czyg ard³o 1467, Moczy -
gêba 1471 (< mo czyg êba ‘pij ak’ SXVI), |Mo rzyp iwo 1457 (< mo rzyæ ‘u œmie rcaæ, za -
bija æ’ Sstp) ‘ten, kogo zabi³o/zabije piwo?’, Pi jak 1497, |Pi jad³o 1452 (< pi jak 
‘pij¹cy na³ogowo al koh ol, upij aj¹cy siê’ Sstp), |Win nic zek 1479 (< wino ‘ts’ Sstp, 
win ny ‘zwi¹zany z wi nem’ Sstp); na zwa z³o¿ ona ¯o³tob rzuch 1487 (< ¿o³tob rzuch 
‘pasi brzuch’ SXVI). 

Do prze zwisk ogól nych za lic zamy na zwê me taf ory czn¹ |Szpi lak 1470–1480 (< szpi -
la ‘przedmiot drwi n’ Sstp), a do nazw utwor zony ch od po wied zonek – Je dwo 1459 
(< jedwo, ledwo ‘z tr ud noœci¹’ Sstp). 

Za ró wno ce chy ze wnêtrzne jak i umys³owe mog³y byæ ok reœlane przez wyrazy ze 
œw iata fau ny i flo ry. Wys têpowa³y one jako przezwis ka i przy domki me taf ory czne 
ident yfi kuj¹ce cz³owieka na za sad zie po dob ieñstwa lub me ton imi czne, je œli zw ier zê 
lub ro œli na by³y w ja kiœ sposób zwi¹zane z ¿yciem da nego cz³owieka. Nale¿¹ tu: 

Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ssaków: Bu haj 1485 (< bu haj ‘byk’ 
SES), |Cie loch 1494 (< cie lê ‘ts’ Sstp), Cio³ak 1486 (< cio³ak ‘pod ros³e cielê’ 
SXVI), |Cio³kosz 1500, |Cio³ych 1498 (< cio³ek ‘byc zek’ Sstp), Jagn iê 1473 
(< jag niê ‘ts’ Sstp), Je lon ek 1477 (< jelon ek ‘m³ody je leñ’ Sstp), Ka lêba 1494 
(< kal êba ‘chuda kro wa’ SW), Kier noz ek, Kir noz ek 1471, |Kie rno ziê 1467 (< kier -
noz ‘samiec œwini, knu r’ Sstp), Klê pa 1473 (< klêpa ‘krowa’ SXVI), |Ko cur ak 
1482, |Ko cur an 1494, Ko cur ek 1475 (< ko cur, ko cur ek ‘kot’ SW, ps *ko turú ‘kot’ 
SET – za S³ow. etym.-mot., cz. 1), |Ko tan 1482, |Ko tasz 1466, |Ko tul 1494, |Koty -
nia 1496 (< kot ‘gat unek zwie rzêcia’ Sstp), Ko ziel ec 1498 (< ko ziel ec ‘koz io³, ko -
zio³ek’ R, ko zio³ ‘sa miec ko zy’ Sstp), Krow ka 1487 (< krowka ‘dem. od kro wa’, 
‘nazwa owa da’ SXVI, kro wa ‘ts’ Sstp, por. kró wka ‘gat unek roœl iny’, ‘naz wa 
owad a’ Sstp), £oñsz czak 1479 (< ³oñsz czak ‘Ÿre biê zesz³oroczne’ Sstp), My szor 
1477, |My szor ek 1494, My szur 1476 (< mysz ‘ts’ Sstp, myszur ‘sam iec my szy’ 

 

 
 

  

 

  
 

 

 

  

 

 
 

  
 

 
 

  
  

 

 

    

 
 

 
  

 

206 Zofia Kowalik-Kaleta 

– 


http://rcin.org.pl



SXVI), Ro som ak 1452 (< ro som ak ‘z wie rzê dr api e¿ne’ SXVI), Sar ni 1474 (< sar -
ni ‘z sarnami zwi¹za ny’ Sstp, sar na ‘s sak z rodziny je len iowa tyc h’ Sstp), Sko wyra 
1494 (< sko wera ‘pies’ SXVI), |So bolka 1486 (< so bol, so ból ‘gatu nek zwierzêcia 
fu terk owe go’ Sstp), Stê pak 1456 (< st êpak ‘koñ chodz¹cy stêpa’ SW, st¹paæ 
‘stawiaæ kro ki, iœæ’, odc hodziæ na bok’, przen. ‘schodziæ z w³aœciwej dro gi’ Sstp), 
Wieprz 1455 (< wieprz ‘sam iec œwin i’ Sstp), |Z¹brzec 1493, |Z¹brzoch 1454, 
|Z¹brzuch 1466 (< z¹br ‘¿ubr’ Sstp); na zwy og ólne |Byd³och 1469 (< byd³o ‘zwie-
rzêta domow e’ Sstp), na zwa z³o¿ ona |Œwi niw¹s 1498 (> w¹s œw ini < œw inia ‘zwie -
rzê domow e’ Sstp, < w¹s ‘w³osy pod no sem u mê ¿czyzn’ L); na zwy zwierz¹t mi -
tyczn ych: Dra gon 1489 (< dragon ‘smok’ SW, ³ac. dra co ‘w¹¿’, ‘smok, potwór 
baœ niowy’ S£Œ, por. dra kowy ‘smoc zy’ Sstp); nazwa og ólna Sa miec 1489 (< sa -
miec ‘is tota p³ci mês kiej’ Sstp). 
Przezwis ka-przy domki utworzone od nazw ptaków: |Gawro ñczyk 1483 (< gaw ron 
‘gat unek ptaka, kru k’ Sstp), |Gês iczka 1480 (< gêœ ‘gat unek ptaka’ Sstp), |Kac zoñ 
1473 (< kacz ka ‘gat unek pta ka’ Sstp, ka czor ‘sa miec kacz ki’ Sstp), Ko gut 1481 
(< ko gut ‘ts’ SXVI), |Me wisz 1464 (< me wa ‘p tak p³etwon ogi’ SW), |Pusz czon ek 
1498 (< pusz czyk ‘gat unek ptaka, sowa pójdŸka’ Sstp), Ry bitw 1479 (< ry bitw 
‘gat unek pta ka, ry bit wa’ Sstp), Sêp 1464, |Sê plak 1465 (< sêp ‘p tak dr apie¿ny’ 
Sstp), Skorc, Sko rzec 1476 (< sko rzec ‘gat unek ptaka, szpa k’ Sstp), |Sko wronka 
1461 (< skow ron ek ‘ts’ Sstp), |So kol ak 1462 (< soko³, sokó³ ‘gat unek ptaka dra-
pie¿nego’ Sstp), Sowa 1494, |So wak 1478, |Sowa³ka 1474, |So wianka 1470–1480, 
|So wianko 1497, Sow ka 1459 (< sowa ‘ga tunek ptaka drapie¿nego’ Sstp, sow ka, 
sów ka ‘p tak z rz êdu sów’ Sstp), Sra ka, Stra ka 1500 (< sro ka ‘p tak z ro dziny kru -
kow aty ch’ Sstp), ̄ o³na 1471 (< ¿o³na ‘dziêcio³’ Sstp); na zwy pt aków mi tyczn ych 
Ba zyl isz ek 1494 (< ba zylisz ek ‘mit yczny ptak ‘ Sstp). 
Przezwis ka-przy domki utworzone od nazw ryb, p³azów: |Jasz czora 1470–1480, 
|Jesz czud er ? 1473 (< jasz czorka ‘ts’ Sstp), Je siotr 1465, |Je siot rek 1490 (< jesiotr 
‘gat unek ry by’ Sstp), Mien tus 1488 (< mien tus, miêt us ‘gat unek ry by’ Sstp), |¯abiak 
1465 (< ¿aba ‘ts’ Sstp), ¯mij ka 1490 (< ¿mi ja, ¿mij ‘jado wity ga tunek wê¿a, ¿m ija’ 
Sstp, ¿mijka ‘dem. od ¿mija’ SW); na zwa ogól na Ryba 1461 (< ryba ‘ts’ Sstp). 
Przezwis ka-przy domki utworzone od nazw owadów, insek tów: Gni da 1462 
(< gnida ‘jajo wszy’ Sstp), Giez 1491 (< giez ‘ts’ Sstp), Paj¹k 1455, Paj¹czek 1489 
(< paj¹k ‘ts’ Sstp, paj¹czek ‘dem. od paj¹k’ SXVI), Wie dronka 1500 (< wio -
drunka, bie dronka ‘ts’ Sstp). 
Prze zwis ka-przydomki utwor zone od nazw czêœci cia³a zwierz¹t i obiek tów 
zwi¹za nych ze zw ierzêtami. Ich u¿ ycie w odnies ieniu do cz³owieka mia³o de -
precjonuj¹cy cha rakt er: Fu tro 1481, Fu terko 1485 (< fu tro ‘skó ra zw ierzêca z w³o -
sem’ Sstp, fu terko ‘dem. od fu tro’ SXVI), Kisz ka 1475 (< kisz ka ‘jel ito’ SXVI); 
Go wienko 1483, |Go wienno 1455 (< gó wno ‘ts’ Sstp, gó wienko ‘ts’ SW). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw bo tan iczny ch: Brze stan 1498 (< brze -
stan ‘bluszc z’ Sstp), |Brzo zak 1464, |Brzo zy 1451 (< brzo za ‘ts’ Sstp), Buk 1470, 
|Bu kaj 1482, |Bu kan 1467 (< buk ‘gat unek drze wa’ Sstp), Buksz pan 1472 (< buk -
sz pan ‘gat unek krze wu’ SXVI), |Cho jan ek 1498 (< cho ina, choj na ‘ga³êzie szpil -
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kow e’ Sstp), Choj ka 1498 (< choj ka ‘gat unek ja³owca’ Sstp), Dêbny 1487 (< dêb -
ny ‘przym iotnik od d¹b’ SXVI), G³odek 1482 (< g³odek ‘gat unek roœl iny’ Sstp), 
|Gro chol 1463 SW, |Gro chola 1470–1480, |Gro cholka 1470, Gro szek 1482, |Gro -
szel 1456 (< groch ‘gat unek roœl iny’ Sstp, gro szek ‘dem. od gro ch’ SXVI), Gro no 
1478 (< gro no ‘winne gro no’ Sstp), Jab³uszko 1494 (< jab³uszko ‘dem. od jab³ko’ 
SXVI), Ja skier 1485 (< jaskier ‘gatunek roœl iny’ Sstp), Je mio³ 1484, |Je miel isty 
1463, Je mio³ka 1496, |Je mio³ko 1495, |Je mio³o, Je mie³o 1452 (< jemio³, jemio³a 
‘krzew – paso¿yt’ Sstp, jemio³ka ‘je mio³a, ga tun ek ro œli ny’ SW), Jê czm ieñ 1496 
(< jê czm ieñ ‘gat unek zbo ¿a’ Sstp), Kam fora 1496 (< kamfora ‘gat unek roœl iny’ 
Sstp), |Klon 1470–1480 (< klon ‘ga tunek drze wa’ Sstp), K³¹cz 1480 (< k³¹cz ‘su -
che badyle zi emn iaków’ SW, ps *klŠkú ‘p rzy giête, za krzyw ione drze wo’ SES, 
k³¹cze ‘³odyga’ R), Ko stra 1494 (< ko strzewa ‘chwast zbo¿owy’ Sstp, ko stra, kos -
tro ‘stos, ster ta, s¹¿eñ’, ‘paŸ dzierze’ SW, ps *kostra : *ko strú ‘coœ ostreg o’ SES), 
Krza czek 1482 (< krza czek ‘dem. od krzak, roœlina drze wias ta’ SXVI), Li lija 1494 
(< li lija, li lia ‘rod zaj kwia tu’ Sstp), |£opien ik 1497 (< ³opian ‘gat unek roœl iny’ 
Sstp), £opuc ha 1455 (< ³opucha ‘gat unek roœl iny’ Sstp), Miêta 1465, |Miêtka 1500 
(< miêta ‘gat unek roœl iny’ Sstp), Mo drak 1485–1491 (< mo drak ‘b³awat ek’ Sstp), 
Mo drzew 1467 (< mo drzew ‘gat unek drze wa’ Sstp), No giet 1470–1480 (< no giet 
‘gat unek roœl iny, na giet ek’ Sstp), Pyrz 1490 (< pyrz, perz ‘d ok uczli we ro œl iny’, 
‘proch, py³’ Sstp), Rast 1470 (< rast ‘gat unek roœl iny’ Sstp), |Ro kit 1496, |Ro kit ek 
1472 (< ro kita ‘wierzb a’ Sstp), Ro¿a 1470–1480 (< ro¿a, ró¿a ‘ts’ Sstp), Ro¿any 
1483 (< ro¿any, ró¿any ‘nale¿¹cy do ró¿y, po chodz¹cy od ró ¿y’ Sstp), Rze rzuc ha 
1491 (< rze ¿ucha, rzerzucha ‘gat unek roœl iny’ Sstp), |Rzod kiewka 1464 (< rzod -
kiew ‘gat unek roœl iny’ Sstp), Sto rzysz 1452 (< sto rzysz ‘gat unek stor czyk a’ Sstp), 
|Szcze pionka 1470, Szcze pien iec 1460 (< szcze piæ ‘sadz iæ i uszla chet niaæ drze wa’ 
Sstp), Œliwa 1482 (< œliwa ‘drzewo owocowe’ Sstp), Œnie gu³a 1469 (< œni egu³a 
‘pr zebiœnieg’, ‘p tak zi mow y’ SW, ps *snì gula ‘ro œli na’, ‘p tak’ SpC), To pola 1482 
(< to pola ‘gat unek drze wa’ Sstp), Wie przn ik 1460 (< wie przn ik ‘gatunek roœl iny’ 
Sstp), Wi szow aty 1453 (< wi szowaty ‘bad ylo waty, k³¹cza sty’ R, wisz ‘ro œlin noœæ 
na mo krych ³¹kach’ Sstp), |¯a³uda 1462 (< ¿o³¹dŸ ‘owoc dêbu’ Sstp, wschs³. 
¿o³udŸ); na zwy og ólne Drze wo 1490 (< drze wo ‘ts’ Sstp), G³¹bik 1494 (< g³¹bik 
‘dem. od g³¹b, ³ody ga’ SXVI), £ody ga 1494 (< ³ody ga ‘ts’ Sstp). 

b) Prze zwis ka i przydomki cha rakt eryzuj¹ce cz³owieka ze wzglê du na ce chy mo -
ralne 
Przy domki ocen iaj¹ce po zyt ywnie ce chy mo ralne cz³owieka (cha rakt ery zuj¹ce 

bez poœr edn io) to: Czy sty 1490 (< czysty ‘czys ty fizycz nie i mo raln ie’ Sstp), Gar ny 
1466 (Krpd) (< ukr. ãàð íèé ‘pi êkny’, ‘do bry’ SEU – za S³ow. etym.-mot., cz. 1), 
|Szczo druch 1462, |Szcze drzych 1469 (< szczo dry ‘u¿yczaj¹cy ob fic ie darów’, ‘obfi -
ty, bo gat y’ Sstp), Œwie bod ka 1453 (< œwi ebo da ‘pan hoj ny, szczo dry’ Sstp), |Twar -
dziuk 1481 (< twar dy ‘nie miêkki’, ‘nie ugiêty, niepodatny na wp³ywy’ Sstp), Wy soka 
Rêka 1484 (< wy soka rêka ‘si³a, moc, po têg a’ Sstp), Za kon 1497 (< za kon ‘prawo, 
na kaz’ Sstp), Zbo¿ ny 1491 (< zb o¿ny ‘n abo ¿ny, po czciwy, zacny’ Sstp), prawdo -
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podobnie te¿ na zwa Duch 1497 (< duch ‘oddech, tchnie nie’, ‘wiat r’, ‘d us za, psy -
chicz na stro na cz³owiek a’, ‘is tota nie mat eri alna’ Sstp) oraz me taf ory czna na zwa 
P³om ieñ 1465 (< p³omieñ ‘ts’ Sstp). 

O wie le wiê cej nazw okr eœla³o ne gat ywne ce chy mo ralne. Wie le z nich od nosi³o 
siê do bra ku do bra oraz uc zciwoœci i k³am stwa. Nie uczciwi lu dzie ok reœlani byli 
prze zwis kami ta kimi, jak cha rakt ery zuj¹ce bezpoœred nio: K³amiec 1487 (< k³amca 
‘zwod zici el, oszus t’ Sstp), |Li chacz 1456 (< li chy ‘nies prawi edli wy, nie god ziwy, 
z³y’, ‘nê dzny, mar ny, ubog i’ Sstp), |Oszus tek 1480 (< oszust ‘ten, kto wpro wad za 
kogoœ w b³¹d’ SXVI), Z³y 1459 (< z³y ‘nie dobry, nie god ziwy’ Sstp); ocen iaj¹ca ne-
gat ywnie na zwa Je dwabny 1470–1480 (< jedwabny przen. ‘ob³udny, zwod nic zy’ 
SXVI), na zwy me taf ory czne Mêka 1481 (< mêka ‘ból fizyczny za daw any ce lowo 
w ra mach kary, tor tur y’, ‘nat ura lne cier pien ie fi zyczne (cho roba) lub mo raln e’ Sstp), 
Mi zera 1478, |Mi zer 1488 (< mi zera ‘n ikc zemnoœæ, ni ego dziwoœæ’ SXVI), Su rowy 
1462 (< su rowy ‘nie pod dany obr óbce, w pier wotn ym sta nie’, ‘srogi, œmia³y’ Sstp). 

Po zyt ywny sto sun ek do wia ry od zwierc iedla³a na zwa Kr zeœcijan 1468 (< kr zeœcijan 
‘c hrzeœcijanin’ Sstp), a ne gat ywny na zwy: |Nie wiar ek, Niewie rek 1498 (< negac ja nie, 
wi erz yæ ‘ts’ Sstp, por. nie wiara ‘niew yzn awan ie praw dziw ej wia ry, k³am stwo, zdra da’ 
Sstp, nie wiern ik ‘ods zczepi eniec, bez bo¿nik’ SXVI), Grzesz nik 1485 (< grzesznik ‘ts’ 
Sstp), Prze chrzta, Prze krzta 1483 (< prze chrzta ‘ten kto przyj¹³ chrzest prze ciwny swej 
re lig ii’ Sstp). 

Ni ektó re nazwy od nosi³y siê do sfery ¿yc ia in tymn ego w jego negatyw nych prze-
jaw ach: |Fry jan 1466, |Fry jek 1466 (< fryj ‘zaloty’, fryj owaæ ‘od dawaæ siê rozpuœ -
cie’ Sstp), |Je bil 1470–1480 (< jebaæ, wy jebaæ ‘w ordy narnym ok reœleniu: od byæ sto -
sun ek p³cio wy z ko biet¹’ Sstp, jebaæ ‘spó³ko waæ’ SW), Kiep 1471, Kie pek 1493, 
|Kie pik 1494, |Kie pina 1471, |Kiep ta 1456 (< kiep ‘wyr az obel ¿ywy, cun nus’ Sstp), 
Ko chan ek 1481, Ko chank owna ¿ 1487, |Ko chañc zê 1498, |Ko chañ 1485 (< ko chan ek 
‘ten, kogo siê ko cha, ulub ieni ec’, ‘cz³owiek s³aby, zniewieœcia³y’ SXVI, ko chan 
‘kochanek’ SXVI), |Kur wica 1471 (< kur wa ‘nierz¹dni ca’ Sstp), La tal ec 1487 (< la-
tal ec ‘dia be³, czart’ Sstp), |Mi zga³a 1457 (< um izgaæ siê ‘p rzymilaæ siê’ SXVI), |Pa -
skuda 1451 (< paskud ziæ ‘cud zo³o¿yæ’ Sstp), Œwie rzep iec 1465 (< œwi erze piec 
‘ogier, roz pustn ik’ Sstp). 

c) Prze zwis ka i przydomki cha rakt eryzuj¹ce cz³owieka ze wzglê du na ce chy 
umys³owe 
Ce chy umys³owe znaj duj¹ od bic ie w przy domk ach ocen iaj¹cych po zyt ywnie, cha -

rakt ery zuj¹cych oso bê bez poœr edn io lub me taf ory cznie jako: zde cyd owan¹ |Go towka 
1494 (< go towy ‘z dec ydo wany, sk³onny, ch êtn y’ Sstp), oso bê m¹dr¹, myœl¹c¹, pe³n¹ 
bla sku i po siad aj¹c¹ wi edzê (na zwa bezpo œrednio cha rakt ery zuj¹ca) Mêd rzec 1470 
(< mêdrzec ‘cz³owiek pe³en m¹d roœci’ Sstp, (me taf oryczna na zwa) Lo gika 1494 (< lo -
gika, lo ika ‘u miejêtnoœæ po prawn ego ro zum owa nia’ SXVI); Mo zgowy 1470–1480 
(< mo zgowy ‘przym. od. mózg’ SXVI, mózg ‘ts’ Sstp), |Ro zuma 1466 (< ro zum ‘ts’ 
Sstp), na zwa z³o¿ ona Wy soka Myœl 1451 (< wy soki ‘d u¿e go wzro stu’, ‘wyró¿nia j¹cy 
siê, wznios³y, wspa nia³y, stoj¹cy w jaki ejœ hie rarchii po nad in nymi, nad rzêdny’ Sstp, 
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myœl ‘ts’ Sstp), Œwiat³y 1470–1480 (< œw iat³y ‘j aœn iej¹cy œwiat³em’, ‘pog odny’, ‘czci-
godny, do stojn y’, ‘p rzeŸr ocz ysty’ Sstp). 

Ne gat ywnie ocen iaj¹ ce chy umys³owe cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io prze zwis -
ka: Ba³amut 1480 (< ba³amut ‘b³azen, g³upiec’ SXVI), |B³azno 1490 (< b³azen ‘tref-
niœ’, ‘g³upi’ Sstp), |Pier do³ek, Par do³ek 1476 (< pierdoliæ ‘pl eœæ g³upstwa’ SXVI), 
Sza lony 1491 (< sza lony ‘poz bawiony ro zumu, nie rozs¹dny, g³upi’ Sstp), |Têp ica 
1494 (< têpy ‘cz³owiek ociê¿a³y w myœleniu i dzia³aniu’ Sstp); me taf oryczne: Kocz -
ka 1453 (< kocz ka ‘kot’, me taf or. ‘g³upota’ SXVI), Mrok 1499 (< mrok ‘ts’ Sstp) 
oraz na zwa Filo zofek 1488 (< fi loz ofek ‘lic hy, nêdz ny fi loz of, mê drek, fi glar z’ SW),
kt órej zna czen ie me taf ory czne po wsta³o w p³as zczyŸnie apel aty wnej. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

BA£AMUT: No bil is Sy enko Ba lam uth de Laczkye 1480 AGZ XIX 1542. BA£OSZ: Swy ach et Ba losz, 
boni ho min es 1488 AGZ XV 1944. BA£USZ: Ba lusz de Lo zyna 1488 AGZ XV 1926. BA ZYL ISZ EK: 
Pla tea Lesz nya (in civi tate Bre stensi) … Ni col aus Ba szyl ysz ek 1494 IBrzes s. 366. BIE SZEK: Apud Mar -
tin um By ez ek 1476 Ra ch Król s. 171. B£AZNO: Co ram sca bin(o) … Si mone Blasz no 1490 Trz 383. 
B£YSKAWA: In stit or(-) … Mi chael Bli skawa 1465 ARP I 1050. BRZE STAN: Aput Brze stan 1498 ACL 
II 1826. BRZO ZAK: Cum … kmeth on(e) pro fug(o) de Me czue dza … Brzo zak 1464 AGZ XIII 5376. 
BRZO ZY: Per … Ma thiam Brzoz og lowy … Ma thias Brzo zy (!) 1451 (!) ARP I 466. BU HAJ: In kmetho -
n(e) … Bu hay (de vil la Pro szyek) 1485 AGZ XVI 1718. BUK: Ho nor abil(em) do min(um) … An dr eam 
Buk, in Or chowo ple ban(um) 1470 KTn 254. BU KAJ: Sta nisl aus Bu kay, kmetho de Prand nyk 1482 CdUC 
III 266. BU KAN: Hanc vi del icet do mum, aream et laneum (in Prand nyk), qui fuit olim Io hann is Bu kan 
1467 CdUC II 217. BUKSZ PAN: Sta nisl aus Bu xp an de Wylga, lo rif ex 1472 Kacz 7359. BUR DA: Stanis -
laus Bur da 1471 Gp s. 210. BUR DY£O: Tho mas … na cione ex Lom no Ma gna, fi lius Bur dylo 1496 CNV 
301. BUT: Troy anus Buth 1471 Ty s. 15. BUTA: Mar tin us Bu tha 1480 AGZ XVI. BUT NY: Provid(us) Io -
hann es But ny de Cu cund orw ff 1481 AC II 1427. BYD£OCH: Cum no bili Jo hanne Bi dloch de Ja now icze 
1469 Hel II 3965. BY STRY: Mar tin us de Stro byno alias By stri 1472 AC III 100. CH¥SIAN KA ¿.: Mar -
gar etha Cha szya nka de Nocz kowa 1456 UPrak 125. CHÊCINA: La bor ioso Sta nisl ao Chzczy na, carpen -
tario (dat.) 1495 AGZ XVII 2967. CHÊ TNY: Io hann es Chunt ny 1489 ARP II 1511. CH£OSTA£A: Cir -
cums pectus Jo hann es Przy thwla, fi lius Chlosztha la 1489 CNV 225. CHO JAN EK: Con tra … la bor iosum 
Wach Choy anek, tha bern ato rem (de Chrzyp sko) 1498 AC II 1538. CHOJ KA: Kmetho(-) vil le By ala … 
Choy ka 1498 IP³oc s. 151. CHYT RZÊCINA ¿.: No bil is Anna Chy trenc zyna, te nut rix de Kvp cze 1500 AGZ 
XIX 2579. CIA SNY: Aput Io hann em Cza ssny, pel lic em (in oppi do Tu rob in Chel mens is dio ces is) 1498 
ACL II 894. CIC HOÑ: Ter tia do mus est Sta nisl ai Czy chon (de Stra dom ia) 1470–1480 D³Ben III s. 116. CI -
CHY: Al bert us Cy chy (ad voc atus Stra dom iensis) 1454 Strad s. 124. CIE LOCH: Bo zeye vo … Pe trus Czye-
loch 1494 Vizn s. 3. CIÊ¯NY: Jan Czensz ny de Po tyl isz 1479 Kacz 7860. CIO£AK: Sta nisl aus Czo lag 
1486 ARP I 47. CIO£KOSZ: … kmetho(-) in Za rschyn la bor ios(us) Adam Czol kos ch 1500 AGZ XVI 
2604. CIO£YCH: Bona Ber hardi Cyo lych de Gor ka 1498 Matr II 1152. CI SZA: Ni col aus Czy sza, con sul 
1462 ARP I 960. CISZ KA: Per no bil em Io hann em Cisz ka de Swyrczyno 1480 AC III 528. CIU -
£AK//CZU£AK: Jo hanne Czy ulak 1480 BS¹d s. 100. CZY STY: Provid(o) Bar tosz Czy sthy … civ(i) de 
Le opoli 1490 ACL II 2140. DÊ BNY: No bil is Stan. Do/bny de Min<oris> Ro gal yno 1487 KoP I s. 121. 
DOSZ£Y: Pla tea Su tor um (in civi tat is Bre stensi) … Sta nisl aus Do szly 1494 IBrzes s. 366. DRA GON: Hoc 
con stat bo nis ho min ibus fi ded ign is vi del icet … Al berto Misz kouicz, Jo hanni Dra gon 1489 Wozn 18. 
DRZE WO: Do mini Za bor ows czi … mul ta damp na kmeth oni Drze wo fece runt 1490 AC II 1872. DUCH: 
Bona … Io hann is Duch Mi lak owsky 1497 Matr II 797–1497. DYG: Bona … Io hann is Dig … <ded> Sche -
ligy 1497 Matr II 985. DZI KOSZ: Ma thias Dzy kosz 1482 £NW 941. DZI WOK: Ex re convent ione no bil is 
Ia cobi Dzy wok, pro cur ato ris 1497 Bob 34–1497. FI LOZ OFEK: Jo hanni clien tulo Phi loz ophek 1488 Skarb 
1139. FRANT: Kmeth on(em) … in Py¹tkowa … Ma thias Fran th 1470 AGZ XVI 721. FRY JAN: Labo -
rioso Ja cobo dicto Fri gan 1466 U 4464. FRY JEK: Ni chael Fri gek 1465 Ul Lub 16. FU KACZ: Ma thie alias 
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Fu kacz 1469 Hel II 3947. FUR CZAK: A Pe tro Fur czak 1468 AGZ XIII 6950. FU TERKO: … ad instancio -
nem dic ti Fu terko Ni col ai … dicto N. Fu terko 1485 ACL I 1002. FU TRO: Waw rzyn yecz sbyl Paw la Phu -
tra 1481 Warsz 1515. GA BACZ: No bili Pau lo Ma lac howski (de Ma lac howo) dicto Ga bacz 1497 Bob 156. 
GADA£A: Brzo stovo … Ga dala d<imid ium man sum> so luit 1494 Vizn s. 10. GA MUN IA: Man si civi les 
(in Ra dziei ow) … Ga mvn aya 1494 IBrzes s. 391. GAR NY: Kmetho(-) (de Strzel czic ze) … Io hann es Gar ni 
1466 AGZ XIII 6524. GAW ROÑCZYK: Co ram ho min(e) fi ded ign(o) (in Wo zn iky) … To mek Gau ronc zik 
1483 Wozn 1. GÊS ICZKA: Sta nisl aum Gan szyczka, gra cial is in sum mo Po znan iens(is) pres bit er(-) 1480 
AC II 1400. GIEZ (SSNO Giez//Je¿): A … Ma theo co gnom ine Gy esz 1491 U 560. G£¥BIK: Per no bil em 
Adam Gla byk de Van grz ino wo 1494 ZHer 743. G£ODEK: Jo ann es Glo dek 1482 BS¹d s. 186. GNI DA: Ni -
col aus Gny da, con civis no ster 1462 ARP I 930. GO LEN IA: Bo zeye wo … Ma thias Goly enya, m<an sum> 
li ber 1494 Vizn s. 3. GO LEN IE: Ja cob us Go len ye, vil lic us de Bo gus zewo 1472 Lu I 803. GO LÊDA: Co -
ram … An dr eam Go landa … de czarn cow oppi dan(um) 1458 AC II 1281–1458. GO LUT: Kmetho(-) … 
Jo hann es Go luth 1460 Tym s. 318. GO£OSZ: Kow nat hi … Go los ch m<an sum> so luit 1494 Vizn s. 9. 
GO£OSZKA: Ma gis tro Ni col ao Go los ka, sa cre the olog ie pro fessori 1469 PtCr 579. GO£UST (SSNO Go -
lust): Do mum in ter Opal acz et Go lust in Pisca tur is ia cent em 1495 RSW 272. GO£YGA: Kmetho Ioh. 
Goly ga 1470 KoP I 196. GO RAZDO: Mart. Go razdo 1471 KoP I s. 199. GO RZESIEKA£A, GORZYSIE -
KA£A: Jo hann es Go res zeka la 1476 £NW 819. GO TOWKA: In Cram kovo … Mar tin us Go towka man-
sum so luit 1494 Vizn s. 3. GO WIENKO: Jo hann es dic tus Lada … re sig navit suam do mum … provi do Ma -
thia, dicto Go wienko 1483 £NW 979. GO WIENNO: Sta nisl aus Go wye nno 1455 Ty s. 167. GRAMA -
TYKA: Mydlow, vil la … cu ius ha er es … Pe trus Gra mat ica …de ar mis Ostoya 1470–1480 D³Ben I s. 
383–384. GRO CHOL: Na tem pra wya sze dal … Voy czech Gro chol 1463 RWF XXII s. 382. GROCHO -
LA: Prze pyo row, vil la … cu ius ha er es … Sta nisl aus Gro chola, no bil(is) 1470–1480 D³Ben II s. 339. GRO -
CHOLKA: Con tra … Sta nisl aum Gro cholka … ciu(em) de Scar bim iria 1470 Hel II 4025. GRO NO: Albe r -
tum Gro no, kmeth onem de Nye stronno 1478 AC I 2183. GRO SZEK: Ho nes tam Bar bar am, con sort em 
provi di Pe tri Gros sek, sar tor is de Le opoli 1482 ACL I 132. GRO SZEL, GRO SZYL: Co ram ge ner os(o) do -
min(o) … Io hanne Go hanne Gros schel 1456 AGZ XIV, MCDLII. GRO ZIM: No bil is Gro zim de Mi chy 
1471 ZHer 358. GRU BAK: Ma thias Gru bak 1494 BS¹d s. 202. GRZESZ NIK: Apud Ni col aum Grzesch-
nyk de Czar novo 1485 Skarb 1064. GWA RZA£A (SSNO Gwa ra³a): Al berto Krszta now icz alias Gwara -
³a … Al berti Gwa rala 1490 BS¹d s. 209. JAB£USZKO: Vil la Skot niki … de man sis de sert is … Iabluss -
ko 1494 IBrzes s. 396. JAGNIÊ: Ia gny¹, Pyesak … ex lo cac ione ge ner osi Pel ka Lyssak owsky 1473 AGZ 
XV 1157. JAN JO£EK: Ni col aus de Ka wiori Jan giol ek 1495 Kacz 8779. JA SKIER: La bor iosi Ja cobi 
Yask er 1485 UPrak 208. JA SNEK: Ho nor abi lis Ia snek, ple ban us in Mo krsko 1497 AC II 873. JASZ -
CZORA: Mar tin us Iesz czorka 1470–1480 D³Ben II s. 314. JE BIL: Je bil (agric ultor in Wy elg ye Polye) 
1470–1480 D³Ben I s. 649. JE DWABNY: Hor tus Ie dwabny (su burb ani Ra dom iensis) 1470–1480 D³Ben I 
s. 304. JE LON EK: Cau sa Sta nisl aum dic tum Ge lon ek, de Kyern osya oppi dan um 1477 AC II 925. JEMIE-
LISTY: Mro czek et Pe trus Ge mye lyste 1463 ZHer 229. JE MIO£: Ni col aus Gy emyol de Czi chawa 1484 
Kacz 8136. JE MIO£KA: Per … Ia cob um Gy emyo lka … kmeth on(em) de Unyk owo 1496 AC I 856. JE -
MIO£KO: Ni col aus Pro schows zky et Pe trus Gie miolko, ta nquam exe cut ores te stam enti 1495 PtCr 1196. 
JE MIO£O, JE MIE£O: No bil em Mar tin um Je myo lo de Mosz ny 1452 ZHer 82. JE SIOTR: Gy ess otr Jo -
hann es (kmetho) 1465 AGZ XVI 205. JE SIOT REK: La bor iosi Ma thie Iesso trek de Lomp ny 1490 AC II 
1871. JESZ CZUD ER: Su tor(-) … Sta nisl af Je sczud er 1473 PtCr 613. JÊ CZMIEÑ: Post mor tem … Io -
hann is Jecz myen Rossz nyo wsky 1496 Matr II 567. KACZOÑ: Kmeth onem … Ni col aum Ka czon 1473 
CdUC III 242 s. 35. KA LÊBA: Ra dzei ow proven tus opidi … pla tea Bre stens is in su burb io: Mi chael Ca -
lamba 1494 IBrzes s. 383. KAM FORA: Cum Ma thia Kam fora 1496 RSW 345. KIEP: Sag itta ri(us) … Ni -
col aus Kyep 1471 Gp s. 215. KIE PEK: Rex Ni col ao Wi dzga … bra sea tori um … (in oppi do Ru bies chow) 
… post mor tem Gre gor ii Kie pek … do nat 1493 Matr II 243. KIE PIK: Re gis trum in Cova le cen sum … Kye -
pyk 1494 IBrzes s. 374. KIE PINA: Io hanni Ky epina dedi X flo ren os 1471 Rac hKr ól s. 51. KIEP TA: In ter 
Phi lippum de Clo dno et Ky eptha de Fasz czic ze 1456 ZHer 127. KIER NOZ EK, KIR NOZ EK: Ma gis ter Ni -
col aus Ky ern osek 1471 AC II 894. KI ERN OZIÊ: Ho nor abil(em) do min(um) … ma gis trum Ni col aum 
Kyer nosya, bac cal are um 1467 KWl kp I 265. KISZ KA: Su per no bil(em) Mar tin um Ki ska, de Chra plyn te -
nut ari um 1475 AGZ XII 3773. KL ÊPA: Kmetho(-) … in Dam bowa Gora … Io hann es Klau pa 1473 AC II 
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902. KLON, KLUN: Ger trudi, con sorti Klon 1470–1480 D³Ben III s. 312. K£AMIEC: Se bas tiani Cla -
miecz, te nut ario in Gnyew 1487 Paw s. 126. K£¥CZ: Pre sent(e) ho nor abil(i) do min(o) Ia cobo Kloncz … 
pres bit er(i) Wladis laviensis dio ces is 1480 AC III 895. KO CHAN EK: Arvi nat or(-) Ma this Ko chan ek 1481 
PtCr 785. KO CHANK OWNA ¿.: Do rothea Co chanc owna 1487 M¹cz s. 100. KO CHAÑ: Ma thias By al ek 
... ven did it qu art ale agri … Ivan Ko chan yowy … Ko chan 1485 KsWar 119. KO CHAÑCZÊ: La bor ioso 
Hrycz Co chanc ze, he redi … in Wara 1498 KsWar 139. KO CUR AK: Jan Ko czur ak 1482 Kacz 8010. 
KOCU RAN: Ja kub … myal dacz shest nas cze kop gros sy po dzew cze swey Ka tharz ine Ja cub ovj Koczvra -
nowy 1494 Warsz 1762. KO CUR EK: De agris … quos con dam Pe trus Kol thuch alias Ko czur ek co leb at 
1475 Insc r 1448. KOCZ KA: Mar ciss ium Kocz ka de Cu dzin ouicze 1453 In scr 980. KO GUT: Al bert us Co -
gut 1481 Trz 338. KOJA: (Piotr) Koya 1469 Tmk s. 55. KO JASZ: Anna, con sors Io hann is Koy asch, 
molen dinatoris qu ond am de Du kla 1482 AGZ XVI 3331. KO MUDNY: Provi dus Ma thias Komvd ny re sig -
navit do mum suam … Jo hanni dicto Buyak 1481 £NW 898. KO STRA: Co wale … se pin ii (!): Co stra, Ny -
szyo 1494 IBrzes s. 379. KOSZ TOWNY: Kmetho(-) vil le By ala … Pe trus Co sthowny 1498 IP³oc s. 151. 
KO TAN: Ni col aus alias Kothan 1482 BS¹d s. 299. KO TASZ: Ko tass owi IV gros sos a vec tura do mini Bla -
sii in Cra coviam 1466 Mus s. 338. KO TUL: Vi zna … Cothul di mid ium man sum so luit 1494 Vizn s. 2. KO -
TYN IA: Kmetho Cothy nya 1496 KoP I s. 82. KO ZIEL EC: (Kmetho vil le Chel pow) Co zel ecz 1498 IP³oc s. 
153. KRO TOC HWILA: Gre gor ius Krotho chwila, ri mer de Cle pars ch 1499 Kacz 8964. KROW KA: Con -
tra Bar thol ome um Crow ka 1487 AC II 1947. KRZA CZEK (SSNO Krza czek//Krzê czek): Ni col ao Krza -
czek 1482 BS¹d s. 321. KRZEŒCI JAN: Sta nisl aum Krze sczyyan, con ciuem de Ko lac zyce 1468 Gol 678. 
KRZYCZ KA: Ho nes tum vi rum Ni col aum krycz ka, recto rem … (fra tern ita tis or din is mi nor is sanc ti Fran -
cis ci) 1468 KmK 465. KRZY CZYG¥CZ: Pre sent(e) test(e) … no bil(i) Ma thias (!) Krzy czyg¹cz 1459 AGZ 
II 90. KRZY KOSZ: Nic. Crzy kos ch de Kwyathk owo 1487 KoP I s. 363. KUR TYKA: Lau renc ius Kur thika 
1486 U 533. KUR WICA: Pre sent(e) … Jo hanne Cu ruyc za de Mi scheuo, pin cerna … Plo censi 1471 KkM 
225. KWAŒNY: Mi chael Czu chra mi sit li ber um suum discipu lum Bla sium Qu ass ny de Zy rzaw icza 1451 
£p II 946. LA TAL EC: Ioh. La thal ecz de Nowe Mye szczysko 1487 KoZ I s. 446. LE GAWY: Pre sent(e) … 
no bil(i) do min(o) … Io hanne Le gawy de Wa nyow 1466 AGZ XIX, DXLV. LEJ: Jurg Ley, ve nat or(i) dedi 
mar cam 1477 Rac hKról s. 207. LE JEK: Mi col ai Lay ek 1474 Kacz 7496. LE NIWY: Sye<s>trzan kowo … 
Mar co Ly enyvi di mid ium man sum so luit 1494 Vizn s. 10. LI CHACZ: Ly chacz nun cius 1456 AGZ XIV 
3593. LIGA: Ho nor abil(is) Sta nisl ai Liga 1462 CdUC II 198 s. 209. LI GASZ: Ly gas ch in Co ludzk en rot te 
1457 KZPr s. 30. LI LIJA, LE LIJA: Pla tea Cra coviens is (in Ra dziei ow) … Io hann es Ly lia de domo 1494 
IBrzes s. 388. LO GIKA: An dr eas Lo gica, pro cur ator 1494 AC II 1953. £ACNO: Ma tieg Lacz no z Ja nik -
owi cz 1472 Cd Sil II 88 s. 196. £ODY GA: Las sel ti scher fi dei ussit pro Jo hanne Lo diga 1494 PtCr 1175. 
£OÑ SZC ZAK: Io hann em Lon schczak 1479 AGZ XIX 1612. £OPIEN IK: Con tra di scret(um) Mar tin um 
Lo pye nyk 1497 ACL II 1597. £OPUC HA: Pro par te do mini Al berti Lo puc ha 1455 AC II 520. MA ZGAJ: 
Co ram … iu rat(o) … Mat thia Ma szgay … in oppi do Fre deck 1545 (1499) Woel 743. M¥KA, MÊKA 
(SSNO M¹ka//Mêka): La bor ios(um) … Ma thiam Man ka … laic(um) de Ra dzym 1481 AC II 1408. ME -
WISZ: Cro lik owsz ky ist <schul dig> Me wysz 12 mrc. 1464 KZPr s. 110. MÊ DRZEC: Cau sa Ja cobi Rak 
cum fi lia Man drecz … fi lie (gen.) Men drzecz 1470 RSW 108. MÊ¯NO: Jo hann es alias M¹zno, ministeria -
lis de Lany 1488 Hel II 4338. MÊ¯NY: Ma thias M¹szni, ad uo catus de villa Volya 1453 Hel II 3542. 
MIEN TUS: Ja cob Men tusz 1488 Kacz 8380. MIÊ TA: Fyed Man ta 1465 AGZ XII 5674. MIÊ TKA: 
Kmetho(-) in Za rschyn … My¹tka 1500 AGZ XVI 2604. MIL CZEK: Le gac io Si mon is a Pe tro Myl czek 
cam pert ario (!) 1476 £NW 803. MI ZER: Ni col ai Mis sero de Le opoli 1488 ACL II 2073. MI ZERA: Civi 
Dro hob ice nsi … Mi sera An dree (dat.) 1478 AGZ XVII 1506. MI ZGA£A: Ni col aus Misga la … de Ostroff 
1457 ARP I 725. MO CZEK, MOCZ KO (SSNO Moc(z)ek): Mi col ay Mocz ko 1451 Kacz 5981. MOCZY -
GARD£O: Con sul(-) … Bar thoss ius Mo czyg ardlo (de San decz) 1467 AGZ IX 69. MOC ZYGÊBA: Mo -
czyg amba au rige dedi flo ren um 1471 Rac hKr ól s. 91. MOD£A: Jo hann es, fi lius Ni col ai Mo dly, mistrz de 
Glywyc zy 1496 CNV 310. MO DRAK: Nic. Mo drak 1485–1491 KoP I s. 477. MO DRZEW: Con tra … 
Cle ment em Mo drzew, pi stor em 1467 In scr 1439. MO LES TA: Ho nor abil(is) Jo hann es Mo les ta 1460–1475 
Inw 7759 s. 184. MO£DARZ: Ia cobi Mol darz et io hann is, fra tris eius de Kow nat hy Voynowe … in ter ra 
Plo censi 1497 Matr II 826. MOR DAK: Sag itta ri(us) … Ja cob us Mor dak 1471 Gp s. 219. MOR DYÑ: … 
provi dus Sta nisl aus Mor dyn 1478 RSW 184. MO RZYP IWO: Pascheg Mor szyp ywo 1457 Kacz 6391. 
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MOZ GOWY: Mlod nycze, vil la … cu ius ha erd es Mlod nyczsky Ni col aus, Szy estrzen yecz Mo szgowy, 
omnes de ar mis Po luk oza 1470–1480 D³Ben I s. 307. MROK: Cum Sta nisl ao Mrogk, pi store 1499 RSW 
489. MY SZOR: Cum sca bin(o) … Ni col as (!) My szyor 1477 U 4474. MY SZOR EK: Slucz … Mi syo rek 
man sum so luit 1494 vizn s. 16. MY SZUR: Dedi My ss ur duas mar cas 1476 Rac hKról s. 114. NAG£Y: 
Kmetho(-) vil le By ala … Sta ny Na gly 1498 IP³oc s. 151. NIE DBA£A: Cir cums pectus Jo hann es dic tus Ny -
eth bala 1488 CNV 204. NIE DBA£Y: … or tum … in Novis Or tis olim Bro de in ter Ny ed baly et An dree Pu-
stalka si tum 1459 ARP I 844. NIE LUB IEC: Ter mini in ter no bil em Iohann(em), he red(em) de Bel zecz … et 
kmeth onem … Onaczko alias Ny elub yecz 1483 AGZ XV 4136. NIEP£ONKA: Cir cums pectus Do min icus, 
qui mo rat us apud Ny eplonka 1488 CNV 197. NIE POK OJ: Per no bil em Mar tin um Ny epok oy, he red em … 
de Sand couicze 1462 AGZ XIII 4845. NIE TYK SZA: Rota … Sta nisl ai Ny eth ykscha 1476 £NW 824. NIE -
WIA REK, NIE WIER EK: Fi dei usso rem May sel Ny ew yar ek 1498 ACL II 1999. NIE ZGODA: Ni col aus 
dic tus Nye zgoda de San dom iria … ma gis ter(-) ar tis sel lat orum 1472 AGZ VI 104. NO GIET: Rector (ecc -
les ie in Nova Civi tate) Pau lus Nocta (gen.), sa cerd os 1470–1480 D³Ben II s. 438. OP ÊKIEL: (Kmeth ones) 
Iagyel ka … Op¹kel 1456 Tmk s. 20. OPOC ZEK, OPOCZKO: Ma thias Opoczko, civis 1473 PtCr 614. 
OSOBNY: No bil em Jo hann em Ossob ny de … Za lus ky … de ar mis Trza sky 1493 ZHer 726. OSTRO¯NY: 
Provi dus Pe trus Ostrozny, civis in Lom za 1472 Tym s. 116. OSZUS TEK: Mit tim us (Ni col aus de Cu thno, 
pa lat inus Lan cic iensis et ca pit aneus Go stin ensis) hunc provi dum Oschus th ek, civem 1480 APr I 11. 
PAJ¥CZEK: Sta nisl aus, fi lius olim Ni col ai Pay¹nczek 1489 BS¹d s. 455. PAJ¥K: Mar tin um Pay¹k (de 
Stro za) 1455 UPrak 115. PA SKUDA: Provi dum Gre gor ium Pas skuda de Za rn owe cz oppi dan um 1451 
CdUC II 166 s. 130. PIE CZA: Io hann es dic tus Py ec za 1454 Trz 133. PIER DO£EK, PAR DO£EK: Alber -
tus … re cog novit, quod ven did it do mum suum Jo hanni Per dol ek, civi ex War schowa 1476 £NW 816. PI -
JAD£O: No bil is Ja cob us Py adlo 1452 Semk 297. P£OCHY, P£OCH: Ma thias alias Plo chi re sig navit … 
do mum 1454 £NW 359. P£OSZEK: Co ram … sca bino in Vo zn iki … Gre gor ius (!) Plo szek 1498 Wozn 
25. P£OMI EÑ: Sta nisl aus Pe tri Plo myen de Mstow 1465 AS I s. 181. POK£ADEK: Ni col ao (dat.) Pokla -
dek 1470 U 56. PO KORNY: Pe trus Po korny 1461 Kacz 6587. PO KÓJ: Ma tis Po kuy (!) 1454 Kacz 6197. 
PO LEGA£A: Mi col ai Po leg ala … ro tif ex 1484 Kacz 8167. PO MSTA: Bona … Lu cae Po mstha … de … 
Ba bal icze in dic trictu Biel scensi 1497 Matr II 936. PORA¯KA (SSNO Pora ¿ka//Po razka): Ra dzyl owo … 
Po ras chka … di mid ium man sum li ber 1494 Vizn s. 6. PO ROK: Kmetho(-) vil le By ala … Po rok 1498 IP³oc 
s. 150. POŒWIA TA: Cum qu ond am cive Po szwya tha 1487 AC II 1865. POŒWI ÊTNY: Vinc. Po szwat hny 
de Po szwat hne 1462 KoP II s. 76. POTU£ (SSNO Po tul//Potu³): Con sul(-) de Brzesz nic za … Ni col aus Po -
thul 1461 Hel II 3658. PO TWOR EK: Po thwor ek 1498 BS¹d s. 507. PRO STOSZ: Ni col aus Pro sthos 1499 
Mysz 68. PRZE CHRZTA, PRZE KRZTA: Fa mosi Ni col ai Prze chs tha et Do rothe<a> … cives de Le opoli 
1483 ACL I 513. PUSZ CZON EK: Bona … Io hann is Pusczo nek de Dlus nowo … in ter ra Plo censi 1498 
Matr II 1176. PYRZ: Ma thias Py rzsz 1490 U 2634. RA BIEJ: Mi nis trialem ter res trem (Lu blin ensem) And -
ream dic tum Ra bey 1487 LKP s. 111. RAST: Ruf fic erdo(-) … Rast Han nus 1470 PtCr 587. RÊB IASZA: 
Ni col aus Rem bya sza de Wola 1483 Kacz 8107. RO GATY: Apud Ro gat hi Jan 1482 ACL I 23. RO GULA: 
Jo hann es Ro gula, scho las ticus Scar bim iri ensis 1470–1480 D³Ben I s. 434. RO KIT, RO KUT: Mar tin us 
Roky th, nov(us) car nif ex(-) 1496 ARP II 1686. RO KIT EK, RA KUT EK: Nic. Roky th ek de Gyelyt howo 
1472 KoG s. 257. RO SOM AK: Cau sa By aloc zyne cum An dr ea Ro som ack, ge nere suo 1452 £w 1412. 
ROZ KOSZKA: Sta nisl aus Rosz koszka dic tus, ab bas Thin cziens is 1470–1480 D³Ben III s. 225. ROZ NOS: 
Ho nes tus Bla sius Rossz nos, la icus de Sransche wo 1493 AC I 2351. RO ZUMA: Pro Ni col ao kmeth one Ro -
zuma dicto 1466 Tym s. 254. RO¯A: Zo raw ie Blotho, vil la … cu ius ha er es Ni col aus Ro sza 1470–1480 
D³Ben II s. 66. RO¯ANY, RO¯AN: Boh dan, Pau lus Ro zani, opid ani de Vysnya 1483 AGZ XV 1696. 
RYBA: Con sul(-) de Brzesz nic za … Pe trus Ryba 1461 Hel II 3658. RY BITW: A Ma thia Ry bit hw, kme -
thone de Ho czow 1479 Trz 316. RYCH£OSZ: Ni col aus Ry chlosz 1490 M¹cz s. 180. RZAD KI: Iosz de Ia -
worzn yk, qui di cit ur Rzad ky 1492 AGZ XVI 2092. RZE RZUC HA: Apud Al bert um Rze rzuc ha 1491 AC II 
1469. RZOD KIEWKA: Pe trus Rzothky ewka de Cro snye 1464 ZHer 232. SA MIEC: Con tra … Lau renc ium 
Sa mye cz, kmeth on(em) de … Vythow icze 1489 In scr 1468. SAR NI: Ho min em Ivan Sar ni 1474 AGZ XII 
4094. SÊP: Ni col aus Semp de Ze lye ch ow 1464 AGZ VII 55. SÊ PLAK: Sta nisl aus Sun plak de Ko estrin 
1465 Kacz 6858. SIER CE: La bor iosus Io hann es Ser cze … kmetho(-) de Su per iori Lu bat hova 1470 AGZ 
XVI 704. SKARB: Erga Pe trum Scarb, kmeth onem do mini Su lecz 1460 Insc r 1337. SKORC, SKO RZEC: 
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Pe tro Schorcz (dat.) tenut ario in Kysche wa 1476 Matr I 1419. SKO RUTA: Ge ner os(us) Olechno Sko rut ha, 
he res de Mlod atycze 1489 AGZ XVIII 1875. SKO RZYSZKA: Ve niens ho nes ta Mar gar etha … re sig navit 
do mum suam ia cent em cir ca Gro tek et cir ca Sco rz isc hka … Ma thie, genero suo 1455 £NW 385. SKOW -
RONKA: Ni col aus Skow ronka de Gnesz na 1461 Kacz 6626. SKO WYRA: Le onard um, Jo hann em … fi lios 
Ni col ai Sko wyra, he red es de Sko roshe de ar mis Ju noshe 1494 ZHer 737. SKU TA: Scu tha Sta nisl aus non 
ste tit ad ius 1482 Trz 350. SKU TAK: Ni col aus Skwtak 1459 Tym s. 235. S£AB NIA: Bona … Ia cobi, Io -
hann is Slab nya et An dr eae ger man orum de Pa trz iko zy (!) in Srze nensi (di strictu) 1497 Matr II 886. SO -
BIELGA: Ja cob us So bye lga de Bel zicz 1460 Kacz 6545. SO BOLKA: Pe trus Gl¹b So bolka et Vr ban us So -
bolka, kmeth ones de Bu kows ko 1486 AGZ XVI 3406. SO KOL AK: Sca bin us dic tus So kol ak 1462 Ty s. 
142. SOWA: Ro tif ex(-) … Woy tek Szo wa 1494 PtCr 1140. SO WAK: Sta nisl aus Szo wak 1478 AGZ XVII 
1429. SOWA£KA: Pe trus Szo walka 1474 AGZ XVI 1005. SO WIANKA m.: Zd bik, vil la … cu ius pro -
priet as ad no bil(em) … Iaco bum So wanka de ar mis Ba ran ye Rogi 1470–1480 D³Ben II s. 64. SO -
WIANKO: Ia cob us So wanko de Ban thk owi cze 1497 Ku 509. SOW KA: Sta nisl aum Sow kam … kme -
thon(em) de Lob szow 1459 Hel II 3621. SRA KA, STRA KA: Pre sent(e) nobil(i) … Pe tro Sra ka 1500 AGZ 
XIX, DXCI. SRO MOTNY: An dre far tri equm bo num no tum Mi chali (!) Sro mothny, qui obiit 1473 KZPr s. 
73. STÊPAK: Pro ho mine Ni col ao Sta pak 1456 AGZ XIV 3693. STO RZYPIÊTKA: Provi dus Pe trus Sto -
rzyp yet ka, braxa tor ce rvis ie 1487 ACL I 2060. STO RZYSZ: … prouid(us) vir(-) Lau renc ius Sto rzysz 1452 
£w 1388. STRASZ NY: Prouid(us) … Stras sny, su tor … con civ(is) no ster(-) … pre fat(us) Ni col aus Stras -
sny 1493 ARP II 1567. SU ROWY: Py otr Su rowy 1462 Kacz 6662. SZA LONY: Con cord ia in ter re lictam 
olym Al berti Schal oni et ip sius fra trem 1491 ARP II 1532. SZA RZAK: Bona … Io hann is Srza rzak (!) … in 
Cra coviens(i) di strictu 1497 Matr II 872. SZA TAN EK: Re ges trum fu male in Co wale ... Sa than ek 1494 
IBrzes s. 382. SZCZE DRZYCH: … eu isdem Scze drzych 1469 AGZ XIX 1866. SZCZE PIEN IEC: Sta -
nislaw Scheppe nye cz 1460 Kacz 6533. SZCZE PIONKA: Tho mek Scze ponka 1470 Kacz 7267. SZCZO-
DRUCH: Olk Sczo druch de ar mis Trzask 1462 ZHer 197. SZEL MA: Sag itta ri(us) … Ni col aus Schel ma 
1471 Gp s. 218. SZEL MEK: Rex co sens it, ut Sta nisl aus Schel mek, te nut or bo nor um re gal ium Ny edzya -
lowycze … in scrib at 1499 Matr II 1386. SZE MIOT: Pre sent(e) … no bil(i) vir(o) … Sche myo th Nyemoyko-
wycz 1460 Wln 233 s. 263. SZY BAK: In … kmeth on(em) … Pau lum Schi bak 1458 Tym s. 318. ŒLIWA: 
Sca bin(us) de Gy erl ach owo … Sta nisl aus Sly va 1482 U 4475. ŒMIE SZAK: Jan Smy es zag de Pil cza 1489 
Kacz 8464. ŒMIESZ NY: Vi zna … Smy esny di mid ium man sum so luit 1494 Vizn s. 2. ŒNIE GU£A: No bil is 
Ni col aus Sny egula de Iva nowka 1469 AGZ XII 3374. ŒWIAT£Y: Vil la Wolya … cu ius ha er es est Johan -
nes Swy athli, no bil is de ar mis Pi lawa 1470–1480 D³Ben I s. 129. ŒWIE BOD KA: Pre sent(e) … Mi chae le 
Swy ebot hka, pro toc onsu le … Wyszn ens(i) 1453 Ty s. 85. ŒWIE RZEP IEC: Iaco bus Swy erzep yecz 1465 
AGZ XIII 5695. ŒWI NIW¥S: Apud Io hann em Swy nyw assch 1498 ACL II 1826. ŒWIR NIK: Per Bartho -
lomeum Swyrnyk de Wyl na 1451 PrF V s. 30. ŒWIœ CIEL: Ma thias Swys czel (provi dus de Zu dac zow) 1491 
ACL II 377. TAR: Fran cis cus Pe tri Thar de So klo (!) 1453 AS I s. 136. TA RAPNY: Glu zy, vil la … cu ius 
ha er edes Ni col aus Ta rapny, Jo hann es Mi kul 1470–1480 D³Ben II s. 372. TCHORZ: In Bru novi … Tchors 
man sum so luit 1494 Vizn s. 4. TÊ PICA: Tam pic za (nom.) 1494 KsMP s. 386. TO POLA: Sta nisl aus … 
Tho pol ey (dat.) XIV gros sos la tos (solvit) 1482 AGZ XIX 1637. TROSZCZ: No bil em Ni col aum Tro scz de 
Za bye le de ar mis Po myany 1472 ZHer 400. TROSZ CZEK: Lau renc ius Tro sczek (ta bern ator in Parzin-
czewo) 1497 Matr II 883. TWAR DZIUK: La bor ios(um) Ni col aum Twar dzuk, laic(um) de Ra dzym 1481 
AC II 1408. TYRCZ KA: Do mino Ni col ao Thircz ka dedi du cent os flo ren os 1471 Rac hKr ól s. 80. WCZAS: 
Cau ca Ma thie Wczas cum Ma thie (!) Wan chel 1453 £w 1464. WIE DRONKA, WIE DRUNKA: … provi -
dus Ma thias Wy edronka le nit extor, con civis no ster 1500 ARP II 1766. WIEPRZ: Ni col aus We prs, car nif ex 
1455 Kacz 6257. WIE PRZN IK: Pe trus Wye pirsnig de Za thor 1460 Kacz 6514. WIN NIC ZEK: Pre sent(e) 
ge ner os(o) et no bil(i), do min(o) … Pe tro Wi nic zek (!) de Byenk ow Vi schnya 1479 AGZ VI 126. WI -
SZOW ATY: In ter Swan thoslaum … par te ex una et in ter (…) Ni col aum Vi schovat hi par te ex al tera 1453 
Tym s. 168. W£OCZYK IJ: Fi lias olim Ma thie Wlo czyky, mo lend ina tor is Pre misl iensis 1483 AGZ XVII 
1815. WRZASK: In kmeth ones … in par te dicta Da bovic za … vi del icet Wyeczor ek … Ia cob um Wrzask 
1483 ACL I 365. WŒCIEK£Y: Dedi Ivasz ko Wcze kly (!), de cem ul nas pan ni Flo rent ini 1476 Rac hKról s. 
129. WY SOKA MYŒL: Prouidus Al bert us Wis soka Mysl 1451 £w 1346. WY SOKA RÊKA: Provi dus … 
Ja cob us Wis soka Ran ka pel lif ex, con civ(is) nost(er) 1484 ARP II 1403. ZA DURKA: Ad pe tit ionem Mat -
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thiae Za durka de Ky erz. in ter ra Lu blin iensi … Ja cobo Za durka 1452 Matr I 147. ZA KON: Bona … Bar -
thol omei Za kon de Sczep kow … in Mlaven si et Srze nensi di strict ibus 1497 Matr II 953. ZAWI£EK: Nico -
laus Za wil ek de War schow ia, bra zea tor 1500 Kacz 9051. ZAWI£KA: In Cram kovo … Sta nisl aus Za wilka 
man sum so luit 1494 Vizn s. 2. ZAWI£Y: Ho nor abi lis do mini Ni col ai Za vili de Za gaye wicze 1470 CdP II/2 
420. Z¥BRZEC: Pre sent(e) ve ner abil(i) vir(o), ma gis tr(o) … Pe tro Za mb rzecz 1493 ARec 1566. Z¥B -
RZOCH: Co ram sca bin(o) … Ni col ao Za mb rzoch 1454 £NW 352. Z¥BRZUCH: Co ram … Ni col ao 
Szam brzuch, sca bin(o) 1466 £NW 702. ZBOJ CA: Ni col ai Sboyc za, oppi dani de Ran czansz (!) 1472 AC II 
896. ZBO¯NY: Pre sent(e) … ge ner os(o) do min(o) Sbos ny … fili(o) pre fati olim do mini Fe lic is (de Pa nye -
wo, ca stell ani Le opol iensis 1491 KmK 481. Z£OTEK, Z£OTKO: Su per vil la Pro schyek in kmeth on(e) … 
Zl loth ek 1485 AGZ XVI 1718. Z£OTOS ZA: Do mini commi se runt Al berto Zlo tos che et Ia cobo Za gross -
lowo … du cere sal Cracoviense 1487 AC I 787. Z£Y: … or tum … re tro ca strum si tum, olim Pasc hek Sly, 
ho spit ali ad Sanc tum Spi rit um 1459 ARP I 796. ZMO RA: Scrip tus in Co lon ia … per Io hann em Zmo ra de 
Sle sia de Le znycz 1455 RUJ 2109. ZUFA£A m: Fi dei uss(it) … Zuffa la 1462 Kacz 6647. ¯ABIAK: Du uos 
te stes vi del icet Rasz ko Sza bak et Mal Tarhow ka 1465 AGZ XIX 2500. ̄ A£OSZ: Apud An dr eam Sza los ch, 
civem … in Ve lun 1461 AC II 824. ¯A£OŒÆ: Slucz … Ni col aus Za los cz man sum so luit 1494 Vizn s. 16. 
¯A£UDA: Schal uda in duc et te stes con tra Mi chae lem Mod zel 1462 ZHer 199. ¯MIJ KA: Con tra labo -
riosum Ni col aum Smy ka 1490 AC II 855. ¯O£NA: Dedi Sol na … de cem flo ren os 1471 Rach Król s. 44. 
¯O£TOB RZUCH: Pre sent(e) di scret(o) … Zol tho brz uch 1487 ACL I 2015. 

3. In ter akcje ze œw iat em ze wnê trzn ym 

Wœ ród tych nazw osob owy ch wyró ¿ni amy kil ka grup. Nal e¿¹ do nich: 
a) Prze zwis ka-przy domki cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io lub me taf ory czne o zna cze -

niu ge net ycznym wy kon awców cz ynn oœci oparte na jed nym rdze niu. Moty wacjê 
dla tych nazw dawa³y ró¿ ne czynnoœci wykonywa ne przez cz³owieka sta le lub okaz -
jona lnie. Two rzono je od czasown ików okr eœlaj¹cych te czy nnoœ ci. S¹ to na zwy: 
|BŸ dziel 1497 (< bŸdziæ ‘odda waæ ga zy’ SXVI) ‘ten kto bŸdzi’, |Br zêc zka 1451 (<
brzê czeæ ‘w yda waæ dŸ wiê ki me tal iczne (o dŸ wiê kach mu zyczn ych i o dŸwiê kach 
w³aœ ciwych owadom)’ SXVI, por. brzê czek ‘cz³owiek sta le nie zad owo lony, zrz êda’ 
sgw(c)), |Cho du³a 1474 (< cho dziæ ‘ts’ Sstp)’ten kto cho dzi³’, |Chy lec 1485, |Chy³a 
1453, |Chy lino 1462, |Chy³acz 1495 (< chyliæ siê ‘op usz czaæ siê, opa daæ’ Sstp) ‘ten 
kto siê chy li³’, |Ci¹g³o 1478, |Ci¹gosz 1474 (< ci¹gaæ, ci¹gn¹æ ‘ts’, ‘iœæ, wyr uszaæ, 
zmi erzaæ’, ‘po zywaæ do s¹du’ Sstp) ‘ten kto ci¹gn¹³ (coœ), po zywa³ do s¹du’, |Cie paj 
1470–1480 (< cie paæ, ciepn¹æ ‘rzuciæ, cisn¹æ, uderzyæ, waln¹æ, trza sn¹æ’ SW) ‘ten 
kto (coœ, czymœ) rzu ca³’, |Ci ska³a 1494 (ci skaæ ‘r zucaæ’ Sstp)’ten kto (coœ, cz ymœ) 
rzu ca³’, |Cis³o 1499 (< cisn¹æ ‘rz uciæ’, ‘zg niataæ’ Sstp) ‘ten, kto (coœ) zgn iót³’, |Cze -
ka³a 1498 (< cze kaæ ‘ts’ Sstp) ’ten kto (na coœ) cze ka³’, |D³ubacz 1472, |D³ubca 1456 
(< d³ubaæ ‘rzeŸbiæ’ Sstp) ’ten kto rzeŸbi³’, Dra pacz 1463 (< drapacz ‘nap astnik, dra-
pie¿ca’, ‘gol arz, balwier z’ SXVI, dra paæ ‘ts’, ‘drzeæ, sza rpaæ, roz dzie raæ’, ‘œw ierz -
biæ’ Sstp), |Drzy zga³a 1497 (< drze zgaæ ‘³amaæ’ SW, ps *drìz gati ‘³amaæ, rozb ijaæ, 
druz gotaæ’ SpC) ‘ten kto (coœ) ³ama³’, |Drzysz 1472 (< drzeæ ‘rwaæ, targaæ’ Sstp) ’ten 
kto (coœ) (po)dar³’, |Duda³a 1484, Dud ka 1469, |Dud oñ 1498 (< ps *du dati ‘wy -
dawaæ ni ski g³os, graæ na du dac h’ SpC, du daæ ‘g raæ na du dac h’ SW, duda ‘ins trume -
nt mu zyczn y’ SXVI) ’ten kto dra³ na du dac h’, |Duma³a 1471 (< du maæ ‘roz myœlaæ’ 
Sstp) ‘ten kto ro zmy œla³’, |Dusi³o 1494 (< du siæ ‘ts’ Sstp) ’ten kto dusi³ (kogoœ )’, 
|Dy basz 1490, |Dy big 1485, |Dy biga 1458 (< dybaæ ‘s kra daæ siê, pr zyb li¿aæ siê ni -
epo strze¿enie’ SXVI) ‘ten kto siê skra da³’, |Dy mel 1494, |Dy mina 1499, |Dy min iec 
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1472, |Dy mosz 1489 (< dy maæ ‘w ytwarzaæ ruch po wiet rza’ SXVI), ‘ten kto d¹³, 
dmu cha³’, |Dyn da 1491, |Dyn do 1454 (< dyn daæ ‘wi sieæ, ko³ysaæ siê, huœ taæ’ SW, ps 
*dyn dati ‘ch wiaæ siê, ko³ysaæ’ SpC) ‘ten kto siê chwia³, ko³ysa³’, |Dyn gu³a 1474 (< 
dyn gowaæ ‘po lewaæ wod¹’ Sstp) ‘ten kto po lewa³ wod¹’, |Dyr da 1485, |Dyr do³ 
1455, |Dyr dosz 1473 (< dyr daæ, dyrdn¹æ ‘pob iec szyb ko drob nymi krocz kami’, 
‘uciec, umkn¹æ’ SW, ps* dürda ti ‘ta rgaæ, rwaæ, iœæ szyb ko’, ‘tur kotaæ’ SpC), |Dy szyk 
1474–1484 (< dy szeæ ‘ciê¿ko, z trud noœci¹ od dychaæ’ Sstp) ‘ten kto dy sza³’, |Dziu -
ga³a 1477 (< dziu gaæ ‘sztur chaæ, uder zaæ’ Sgw) ‘ten kto sztur cha³, uder za³’, |DŸwi -
ga³a 1453 (< dŸwi gaæ ‘nie œæ, prze nosiæ ciê¿ ar’ SXVI, dŸwi gaæ ‘(o op³atach) œci¹gaæ, 
pobieraæ’ Sstp) ‘ten kto nosi³ ciê¿ary’, |Fry kacz 1471 (< frykac yja ‘nacie ranie’ 
SXVI, ³ac. fri co ‘na cieraæ’ S£Œ), |Gda ka³a 1464 (< gdakaæ ‘wyda waæ krzyk 
w³aœciwy ku rze’, pr zeno œnie ‘p okrz ykiwaæ na ko goœ, wy myœl aæ ko muœ’ Sstp), 
|Gdziuk 1464 (< gdziukaæ ‘przywo³ywaæ prosiê ta’ Sgw) ‘ten kto przy wo³ywa³ 
prosiê ta’, Giba³a 1494 (< gibaæ ‘krêciæ, zgi naæ’ Sstp, por. giba³a ‘cz³o wiek, który siê 
ko³ysze’ sgw(c)) ‘cz³owiek, który siê zgi na/ko³ysze’, |Graj 1470, |Gra³a 1476, |Gra -
lec 1483 (< graæ ‘ba wiæ siê, graæ w jak¹œ grê’, ‘uprawiaæ grê ha zard ow¹’ Sstp) ‘ten 
kto gra³, tj. bawi³ siê’, |Gru cha³a 1489, |Gru cha³ka 1494 (< gruchaæ ‘wy dawaæ g³os 
(o go³êbiu)’ SXVI) me taf or. ‘ten kto mówi³, jak by gru cha³ go³¹b’, |Gwiz da³ka 1470 
(< gwiz daæ ‘ts’ Sstp) ’ten kto gwiz da³’, |Kaza³a 1489, |Ka zid³o 1481 (< kazaæ ‘po -
leciæ, rozkazaæ’, ‘n auczaæ za sad mo raln ych’ Sstp) ‘ten kto roz kaza³/roz kaz ywa³/na -
ucza³’, |Kica³a 1494 (< ki caæ ‘s kakaæ z przypad ani em do zie mi’ SES) me taf or. ‘ten 
kto cho dzi³, jak by kica³’, |Ko³at 1492, |Ko³ata 1481 (< ko ³ataæ ‘st ukaæ, puk aæ, ude -
rzaæ’ Sstp) ‘ten kto stu ka³, uder za³’, |Korz êda 1479, |Ko rzym ek 1491, |Ko rzysz 1464, 
|Ko rzyb ? 1475 (< ko rzyæ siê ‘o kazywaæ po korê’ Sstp) ‘ten kto okazywa³ poko rê’, 
|Krop 1454, |Kro pa 1494 (< kropiæ ‘ob rzucaæ kro plami wo dy’ Sstp) ‘ten kto kro pi³’, 
|Kwacz 1486, |Kwa cza³a 1476, |Kwa czo³a 1481 (< kwa czeæ ‘o g³osie ka czek’ SES) 
me taf or. ‘ten kto mówi³, jak by kacz ka kwaka³a’, |Kwa pisz 1470–1480 (< kwa piæ siê 
‘byæ sko rym do cze goœ’ Sstp) ‘ten kto by³ do czegoœ sko ry’, |£askosz 1496, |£asko -
sza 1496, |£ask usz 1491 (< ³askaæ ‘g³askaæ’ Sstp) ‘ten kto g³aska³’, |£upich 1494 (< 
³upiæ ‘braæ za staw’, ‘o grab iaæ, ok radaæ’ Sstp) ‘ten kto okrada³ in nyc h‘, |Ma cha³a 
1500, |Ma cha³ek 1451, |Mach na 1471, |Mach nik 1475 (< mach aæ ‘por uszaæ szyb ko, 
np. rêk¹’ Sstp) ‘ten kto ma cha³’, |Ma low acz 1463 (< ma low aæ ‘ts’ Sstp) ‘ten kto ma -
lowa³’, |Ma zan ek 1487, |Ma zuch 1482, |Ma Ÿnik 1463 (< ma zaæ ‘n amaszczaæ, smaro -
waæ ma œci¹’, ‘k alaæ, plamiæ, be zczeœciæ’ Sstp) ‘ten kto kala³, be zczeœci³’, |Miel 1455, 
|Mie lich 1473, |Mie lik 1477, |Mie loch 1482 (< mleæ ‘rozcieraæ zbo¿e na m¹kê’ Sstp) 
‘ten kto mie li³’, na zwa z³o¿ ona |Mie lis kiba 1459 (< mleæ por. wy¿ ej, ski ba ‘pas zie mi 
od walany p³ugiem przy oran iu’, ‘kawa³ek (chleba)’ Sstp) ‘ten kto od wala³ sk ibê zie -
mi jak by j¹ mie li³’, |Mie³kacz 1485 (< mia³ czyæ ‘t³uc na mia³ko’ SW, ps *mìlúkú 
‘okrus zek, dro binka, cz¹stka maleñ kich rozmiar ów’ SET – za S³ow. etym.-mot., cz. 
1) ‘ten kto t³uk³ na mia³ko’, |Migu³ 1478 (< mig aæ ‘szybko po ruszaæ oczam i’ Sstp) 
‘ten kto szyb ko po rus za³ oczami’, |Mi nek, Min ko 1487, |Mi niec 1452 (< min¹æ 
‘przej œæ obok cz egoœ’, ‘u nikn¹æ czegoœ’, ‘zlek ce wa¿yæ’ Sstp) ‘ten kto (coœ, ko goœ) 
min¹³, zl ekcewa¿y³’, |Mu ska³a 1460 (< mu skaæ ‘del ika tnie doty kaæ’ Sstp) ‘ten kto 
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de lik atnie do tyka³’, |Na gwazd aj 1469 (< na gwazd aæ ‘n abazg raæ, na gryzm oliæ’ SW, 
gw azdaæ, ps *gwaz dati ‘baz graæ, gryz mol iæ, part acz yæ, robiæ byle jak’ SES) ‘ten kto 
ba zgra³’, |Na maca³ 1453, |Na maca³o 1485 (< na mac aæ ‘z nal eŸæ za po moc¹ do tyk u’ 
SXVI, na mac aæ, ma caæ ‘d otykaæ’ Sstp) ‘ten kto do tyk aj¹c coœ zna laz³’, |Nie czuja 
1477 (< od wyr a¿en ia nie czuj nie, czuæ ‘czu waæ, nie spaæ’, ‘pil nowaæ’, ‘byæ czuj -
nym’, ‘wie dzi eæ, myœl eæ, mnie maæ’ Sstp, nie czujny ‘nied ost rzegaj¹cy niebez -
pieczeñstwa, nieostro ¿ny’ SXVI) ‘ten kto nie by³ czuj ny‘, |Nie czu³a 1458 (< nie-
czu³y ‘ni eo¿ywiony, niepos iadaj¹cy zmys³ów’ SXVI) ‘ten kto nie by³ czu³y’, 
|Niedobie¿a ³o 1480 (< od wyr a¿enia nie dob ie¿aæ : dob ie¿eæ ‘do jœæ’ SXVI) ‘ten kto 
nie do szed³’, |Ni edole¿a³o 1480 (< od wyra¿enia nie dole¿eæ : dole¿eæ ‘prze trwaæ 
le¿¹c do ja kiegoœ cza su, wyl e¿eæ siê’ SXVI) ‘ten kto siê nie wyle ¿a³’, |Nie dopi³ 1471 
(< od wyr a¿enia nie dop iæ : dop iæ ‘do piæ wszyst ko do dna’ SXVI) ‘ten kto nie wypi³ 
wszyst kieg o’, |Nie dor ast aj 1496 (< od wy ra¿enia nie dor óœæ : dor óœæ ‘st aæ siê do -
ros³ym, do jrzeæ’ Sstp) ‘ten kto nie do rós³’, |Nie wstajko 1482 (< od wyr a¿enia nie 
wst ajaæ : wst ajaæ ‘przybie raæ poz ycjê pionow¹, podnosiæ siê z pos³ania’ Sstp) ‘ten 
kto nie lubi³ wstawaæ (prawdop odo bnie rano)’, |Nu czek 1480 (< nu czyæ ‘u ciekaæ, 
umy kaæ’ SXVI) ‘ten kto ucieka³’, |Obieca³a 1470–1480 (< obiec aæ ‘przyr zec’ Sstp) 
‘ten kto (coœ) obieca³’, |Ob jad ek 1479 (< ob jad aæ ‘j eœæ ogryz aj¹c’ lub objad aæ siê 
‘jeœæ zbyt ob fic ie’ SXVI) ‘ten kto jad³ ogryz aj¹c lub ob jada³ siê’, |Ob³ap 1495 (< 
ob³apiæ ‘przyc isn¹æ, przytu liæ’ Sstp) ‘ten kto ob³apia³ (kogoœ)’, |Osiewa³a 1494 
(< osiewaæ ‘obsi ewaæ, sypaæ ziar no do oko³a w zi emiê’ SXVI) ‘ten kto ob siewa³ po -
le’, |Oszczerz 1492 (< osz cze rzaæ ‘pokazywaæ zêby’ SXVI) ‘ten kto ods³ania³ zêby 
(w jakichœ oko li cznoœciach)’, |Pa chacz 1454 (< pa chaæ ‘c zyniæ, dzia³aæ’ Sstp) ‘ten 
kto dzia³a³’, |Patrz 1471 (< patrzaæ ‘spogl¹daæ, widzi eæ’ Sstp) ‘ten kto patrzy³ (przy -
pat rywa³ siê)’, |Pil 1476 (< piliæ ‘d ogl¹daæ’ SXVI) ‘ten kto dogl¹da³’, |Pik 1472, |Pi -
kasz 1463, |Pik sza 1466 (< pik aæ ‘od dawaæ mo cz’ Sstp, ‘po piskiwaæ, dr ¿eæ’ SXVI) 
‘ten kto od dawa³ mocz/pisz cza³’, Pier dzioch 1479 (< pier dzieæ, pird zieæ ‘g³oœno 
odda waæ ga zy’, przen. pirdzieæ rady ‘dawaæ rady’ Sstp) ‘ten kto od dawa³ g³oœno ga-
zy’, |Pi skad³o 1485 (< pi skaæ ‘wy dawaæ cien ki, pi skliwy g³os’, ‘g raæ na pisz cza³ce’
SXVI, pisz czeæ ‘wyda waæ wysoki, prze nikliwy dŸwi êk’, ‘graæ na pisz cza³ce lub or -
gan ach’ SXVI) ‘ten kto pisz cza³’, |P³aczych 1469 (< p³akaæ ‘wylewaæ ³zy, g³oœno 
szlochaæ, ³kaæ’ Sstp, p³acz ‘ts’ Sstp) ‘ten kto p³aka³’, |Poje¿d¿a³a 1494 (< poje¿d¿aæ 
‘odwiedzaæ, wizytowaæ’ Sstp) ‘ten kto od wied za³, wizyto wa³’, |Po maga³a 1472 (< 
po mag aæ ‘ts’ Sstp) ‘ten kto po maga³’, |Po myka³a 1485 (< po myk aæ ‘p oru szaæ, prze -
suwaæ’ Sstp) ‘ten kto (coœ) przesuwa³’, |Porê ba³a 1494 (< r¹baæ ‘œci naæ, wyci naæ 
(drze wa)’ Sstp) ‘ten kto œcina³ drze wa’, |Po rzych 1457 (< próæ, po rzê ‘r ozcinaæ, 
rozrywa æ’ Sstp) ‘ten kto roz cina³, roz dziera³’, |Po skocz 1453 (< po skoczyæ ‘p rêdko 
po biec’ Sstp) ‘ten kto prêdko biega³’, |Pra czek, Pracz ko 1471 (< praæ ‘ts’ Sstp, por. 
pracz ‘ten, co pie rze’ L) ‘ten kto pra³’, |Po tyra 1493 (< po ter aæ, po tyr aæ ‘gu biæ, mar -
nowaæ, ni szc zyæ’ SEB, po tyr aæ ‘p ogu biæ, po tra ciæ, po rzu ciæ’ R) ‘ten kto mar nowa³’, 
Roz dar³o 1461 (< roz drzeæ ‘rozerwaæ, si³¹ roz dzieliæ’ Sstp, roz draæ ‘rozerwaæ, roz -
targaæ’ Sstp) ‘ten kto coœ roz dziera³’, Roz nos 1493 (< roznosiæ ‘no siæ w ró¿ne stro -
ny’ Sstp) ‘ten kto (coœ) roz nosi³’, |Ru cha³a 1464, |Ru choñ 1497, |Ru chota 1479, 
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|Ruch ta 1462, |Ru szaj 1498 (< ru chaæ ‘wy ko nywaæ ru chy, po ruszaæ’, ru szaæ ‘ts’, 
‘na pa stowaæ ko goœ’ Sstp) ‘ten kto coœ po rus za³ lub ko goœ na pas towa³‘, |Ry cza³ 1452 
(< ryczeæ ‘(o zw ierzêtach) wydawaæ donoœny g³os’ Sstp) ‘ten kto rycza³, krzycza³ 
g³oœno’, |Rzy ga 1470–1480 (< rzygaæ ‘cz kaæ, bek aæ, zwra caæ z ¿o³¹dka pokarm’ 
Sstp) ‘ten kto wy miot owa³’, |Siej do 1467 (< siaæ ‘rzu caæ na siona w zi emiê’ Sstp) ‘ten 
kto sia³’, |Sk aleñ 1472 (< skalaæ ‘zbru dziæ, za niec zyœciæ’ Sstp) ‘ten kto coœ zabru -
dzi³’, |Skro bad³o 1498, |Skro bat 1486 (< skro baæ ‘zdr apywaæ, wyci eraæ’ Sstp) ‘ten 
kto skro ba³’, |Skrzy pa³a 1471 (< skrzy pieæ ‘wyda waæ cha rakt ery sty czny odg³os wy -
wo ³ywany tar ciem, trz eszczeæ’ Sstp) ‘ten kto wydawa³ skrzypi¹cy odg³os‘, |Sku biel 
1456, |Sku biela 1471, |Sku biê 1478 (< sku baæ, osk ubaæ ‘ogo³ociæ z pierza’ Sstp, sku -
baæ ‘szczypi¹c wyrywaæ, oskubywaæ’ SW) ‘ten kto sku ba³’, Smo lik 1471, |Smo lisz 
1479, |Smo laj 1464 (< smo³a ‘ts’ Sstp, smo lik ‘brud as’ R, smoliæ ‘smar owaæ smo³¹’, 
‘brud ziæ’, ‘piæ têgo, chlaæ’ SW) ‘ten kto sma rowa³ smo³¹’, |So luch 1477 (< so liæ ‘ts’ 
Sstp, sol, sól ‘ts’ Sstp) ‘ten kto soli³’, |Sma ga³a 1498 (< sma gaæ ‘ud erzaæ bi czem, 
ch³ostaæ’ Sstp) ‘ten kto ch³osta³ (ko goœ)’, |Stê kacz 1471 (< st êkaæ ‘j êczeæ (pod 
wp³ywem cho roby, bólu)’ Sstp) ‘ten kto stêka³’, |Str adoñ 1468 (< str adaæ ‘zo staæ 
pozbawio nym cze goœ’ Sstp) ‘ten kto (coœ) stra ci³’, |Stro bil 1462, |Stro botka 1473 
(< post robiæ ‘pos iliæ siê’ Sstp, star baæ siê, star botaæ ‘chw iaæ siê’ R) ‘ten kto siê po -
sili³’, |Szczy piec 1466 (< szczypaæ ‘l¿yæ, zniewa¿aæ R, szczypaæ ‘ts’, ‘przymawiaæ, 
przyc inaæ, obmaw iaæ’ L) ‘ten kto szczypa³, tj. zniewa ¿a³’, Szczyp ka 1476 (< szczyp -
ka ‘uszczypliwy przycin ek’, ‘szczyp ta’ L, szcz ypaæ por. wy¿ej), |Sz³apk 1470–1480 
(< sz³apaæ ‘cho dziæ, dep taæ’ Sstp) ‘ten kto dep ta³ (coœ)’, |Szu dy 1481, |Szu dzi³o 1498 
(< szu dziæ, szy dziæ ‘dr wiæ, kpiæ z kog oœ’ L, szyd ‘szyd erst wo’ R) ‘ten kto szy dzi³’, 
|Œci ska³a 1494 (< œc iskaæ ‘w ywieraæ na cisk z obu stro n’, ‘nêkaæ, drêc zyæ’, ‘œci naæ 
mro zem’ Sstp) ‘ten kto naciska³’, |Trli kacz 1481 (< trli kaæ, terl ikaæ ‘wyw odziæ tre le, 
wyœ piewywaæ wy sok im g³osem’ Sstp) ‘ten kto œpie wa³ wy sok im g³osem’, |Tru bak 
1487 (< tr¹ba ‘ins trume nt mu zyczn y’ Sstp, wschs³. tru ba) ‘ten kto gra³ na tr¹bie’, 
|Try ba³a 1494 (< trybowaæ ‘oc zyszczaæ’, ‘wykonywaæ, zaj mowaæ siê’ Sstp) ‘ten kto 
(coœ) oczysz cza³’, |Trz¹sk 1454, |Trz¹ska 1496 (< trz¹œæ ‘potrz¹saæ’, ‘dr¿eæ (zwasz -
cza z zim na)’ Sstp) ‘ten kto czymœ potrz¹sa³’, |Tyrcz ka 1471 (< tarkaæ, tarko taæ, 
terkotaæ ‘furk otaæ, zasze leœciæ’ L), |Wa rzych 1471, |Wa rzysz 1497 (< wa rzyæ ‘goto -
waæ’, ‘piec, wypiekaæ’ Sstp) ‘ten kto go towa³’, Wa ¿nik 1454 (< wa ¿nik ‘ten kt óry 
wa ¿y’ Sstp), |Wê dzi szek 1492 (< wê dziæ ‘³owiæ ryby wêdk¹’, ‘susz yæ, ko nse rwowaæ 
w dy mie mi êso’ Sstp) ‘ten kto ³owi³ lub wê dzi³ mi êso’, |Wir ciesz 1459 (< wie rciæ, 
wir ciæ ‘dr¹¿¹c rob iæ otwór, œwi drowaæ’ Sstp) ‘ten kto wier ci³ otwó r’, |Wirz gacz 1465 
(< wirz gaæ, wier zgaæ ‘(o zwie rzêciu) kopaæ, uder zaæ tyl nymi no gam i’ Sstp) ‘ten kto 
uder za³ no gam i’, |Wo ros zy³o 1483 (< wo ros zyæ ‘n iszczyæ’ SWil) ‘ten kto niszczy³’, 
|Woz isz 1497 (< woz iæ ‘transportowaæ coœ wo zem’ Sstp) ‘ten kto (coœ) wozi³ wo -
zem’, |Wspi nek 1454 (< wspi¹æ, wspi naæ siê ‘do góry siê wyci¹gaj¹c podn osiæ’ L, 
wspinek ‘ws pinaj¹cy siê’ SW), |Wœci¹gacz 1500 (< wœci¹gaæ ‘wy pros towywaæ, 
wyci¹gaæ’, ‘za trzy mywaæ, pozba wiaæ wol noœc i’, ‘za jmow aæ na za bezp iecz enie 
pretensji’ Sstp) ‘ten kto wyci¹ga³ coœ, za trzym ywa³, po zbaw ia³ wo lnoœ ci’, |Wy cis³o 
1459 (< wycisn¹æ ‘przez na cisk wyt³oc zyæ zna k’, ‘zw alczyæ’, ‘wyrzu ciæ z maj¹tku’ 
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Sstp) ‘ten kto zwal cza³/wyrzu ci³’, Wy rwa³ 1497 (< wyrwaæ ‘w ydrzeæ, ode braæ si³¹, 
zn iszczyæ’ Sstp) ‘ten kto (coœ) wyr wa³’, |Wy stêp 1494 (< wy st¹piæ, wy stêpiæ ‘wyjœæ 
na zewn¹trz’, ‘post¹piæ naprzód, przed grupê’, ‘naruszyæ za sady mo raln e’ Sstp) ‘ten 
kto wyszed³ na zewn¹trz lub naru szy³ za sady mo raln e’, |Wy stuk 1497 (< st ukaæ 
‘dawa æ znak rêk¹’ Sstp, stukn¹æ ‘dawaæ znak rêk¹’, ‘uderzyæ czymœ o coœ’ Sstp) ‘ten 
kto (wy)stu ka³’, |Wy szczela 1478 (< wy skaæ ‘g³oœno krzyczeæ’ SW, wysk ‘wo³anie, 
krzyk, wy cie, pi sk’ Sstp, ps *višè ‘wyc ie’ SpC) ‘ten kto g³oœno krzy cza³’, |Za bag³o 
1470–1480 (< za ba¿yæ siê ‘z achcieæ siê, ko rciæ’ SXVI) ‘ten, kt óremu siê (coœ) za -
chc ia³o’, |Za orz 1493 (< za oraæ ‘orz¹c pr zygotowywaæ zi emiê pod za siew’ Sstp) ‘ten 
kto zaora³’, Zda rzy³o 1466 (< zda rzyæ ‘da æ’, ‘sp owodowaæ, ¿e coœ siê sta nie’, ‘udaæ 
siê, pos zczê œciæ siê’ Sstp) ‘ten ko mu siê coœ zda rzy³o’, |Zmar zl ik 1470–1480, 
|Zmarz³ek 1454 (< zmarz³ek ‘sop el lo du’, ‘w ysc hniête od chod y’ Sstp, ps * mürznŠti 
‘marzn¹æ’ SES), |¯da niec 1499, |¯da niek 1477 (< ¿daæ ‘o czekiwaæ’ Sstp) ‘ten kto 
cz egoœ oczek uje’. 

b) Prze zwis ka-przy domki o zna czen iu ge net ycznym wy kon awców cz ynn oœci opar te 
na dw óch rdze niach lub wy raz ach (z³o¿ one). Wi êks zoœæ z nich cha rakt ery zowa³a 
swych no sic ieli be zpo œred nio, ale wy stê powa³y te¿ prze zwis ka i przy domki meta -
foryczne i me ton imi czne. 
Nale¿¹ tu: |B³ysz czyw oda 1462 me taf. ‘ten kto b³ysz czy jak wo da’, |B³ysz czyz¹b 

1499 ‘ten kto ma b³yszcz¹cy z¹b’ (< b³yszczeæ siê ‘b³yszczeæ z³otaw o’ Sstp, woda ‘ts’ 
Sstp, z¹b ‘ts’ Sstp), |Broñ cep recz 1470 (< broñ ca ‘obr oñc a’ Sstp, precz ‘w zwi¹zku z od -
dal ani em siê na inne miej sce’ Sstp) ‘rozkaz: obroñcy idŸcie pre cz’, |Cic ho¿ryj 1463 
(< ¿reæ ‘po ¿eraæ, zja daæ’ Sstp, ci cho ‘ts’ Sstp) ‘rozk az: jedz cicho’, |Cie czyg arnek 1494 
(< ciec ‘p³y n¹æ, wyp³ywa æ’ Sstp, gar nek ‘nac zynie do go tow ani a’ Sstp) ‘ten kto ma 
ciekn¹cy/dziu rawy gar nek’, mo¿e te¿ zna czen ie me taf ory czne ‘k toœ nie gos poda rny’, 
|Dar mot runek 1454 (< dar mo ‘bez przy czyny, bez zap³aty’ Sstp, tru nek SXVI) ‘ten kto 
lubi³ piæ trun ki za dar mo’, |Dar mow yk³ 1493 (< dar mo por. wy¿ ej, wyka³ ‘nasienie sam-
ca’ Sstp lub wykn¹æ ‘uc zyæ siê’ Sstp) ?’ten kto na pró ¿no wy dawa³ na sien ie, cz³owiek 
bez dzietn y’, |D³u bibaba 1494 (< d³ubaæ ‘rzeŸbiæ’ Sstp, ps *dülba ti ‘przez dr¹¿enie robiæ 
ot wór’, ‘kopaæ, ryæ’, ‘niepokoiæ kogoœ, dokuczaæ komuœ’ SpC) ‘ten kto doku cza³ ko -
biec ie’ (mo ¿liwe te¿ zna czen ie ob scen iczne), |Do idzb an 1492 (< doiæ ‘ts’, ‘k armiæ 
(piersi¹)’, ‘s saæ’ Sstp, por. doja ‘u dój’, ps *dojiti ‘da waæ ssaæ, karmiæ mle kiem’ SpC, 
dzban ‘nac zynie na p³yny’ Sstp) ‘ten kto doi dzban, tj. jego zawartoœæ’, |Drzy og on 1465 
(< drzeæ ‘rwaæ, targaæ, szar pa æ’ Sstp, ogon ‘u zwiê rz¹t ts’, ‘u cz³owieka – pe nis’ Sstp) 
‘ten kto szar pa³ ogon’ (mo¿l iwe te¿ zna czen ie obscen iczne), |Du sip iwo 1471 (< du siæ 
‘ts’ Sstp, piwo ‘ts’ Sstp) ‘? ten kto pi³ piwo, jak by je dusi³’, |Go nig roch 1494 (< go niæ 
‘g oniæ, œc iga æ’ Sstp, groch ‘gat unek roœl iny’ Sstp) ‘ten kto œciga³ gro ch’ (do tyc zy ja kie jœ 
¿a rto bliwie in terp reto wan ej scen ki), |Grze bik ura 1494 (< grze baæ, grzeœæ ‘kop aæ’, 
‘sprawiaæ po grzeb’ SXVI, kura ‘ts’ Sstp) ‘ten kto (po)grze ba³ kurê’ lub me taf ory czne 
‘ten kto grzeba³ w ziemi jak ku ra’, |Grze bin oga 1494 ‘ten kto kopa³ nog¹’, |Gu biw oda 
1482 (< gu biæ ‘za bijaæ, pu sto szy æ’ Sstp, woda ‘ts’ Sstp) ‘ten kto po wod owa³ zniszcze -
nie/za nik wo dy’, |Iz dar zy³o 1461 (< zdarz yæ ‘d aæ’, ‘s pow odowaæ, ¿e coœ siê sta nie’, 
‘udaæ  siê, pos zczê œciæ siê’ Sstp) fragment wypow iedzi ‘i zda rzy³o, tj. i pos zczêœci³o siê’, 
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|Ka zimleko 1483, |Ska zimleko 1468 (< (s)kaz iæ ‘ps uæ, nis zczyæ, niweczyæ, odr zucaæ’ 
Sstp, mle ko ‘ts’ Sstp) ‘ten, kto nisz czy³ mle ko’, |Kol ipi êtek 1499 (< kol iæ ‘ch odz iæ 
w ko³o, kr¹¿yæ, b³¹kaæ siê’ Sstp, piêtka ‘dem. od piê ta’ SXVI) ‘ten kto cho dzi³ w ko³o’ 
por. fra zeo logzm cho dziæ/gon iæ w piê tkê, |Ko zib ieda 1483 (< bieda biada ‘ub óstwo, 
nie szczêœcie’ Sstp, koza ‘gat unek zwie rzê cia’ Sstp) ‘ten kto by³ biedny, bo mia³ tyl ko 
koz ê’, |Kozi noga 1452 me taf. ‘ten kto mia³ nogi jak koza ’, |Kozi szyja 1460 me taf. ‘ten 
kto mia³ sz yjê jak ko za’ (< szyja ‘ts’ Sstp), Kro win oga 1473 (< kro wi ‘maj¹cy zwi¹zek 
z krow¹’ Sstp, kro wa ‘ts’ Sstp) me taf. ‘ten kto mia³ nogi jak kro wa’, |Krzy wo(o)pasz 
1459 (< krzy wy ‘niep rosty, skoœn y’ Sstp, opasaæ ‘obwi¹zaæ pasem’, ‘przypi¹æ mie cz’ 
Sstp) ‘ten kto by³ krzy wo opasany’, |Ku lin os 1452 (< kuliæ siê ‘kurc zyæ siê’ L, nos ‘ts’ 
Sstp) ‘ten komu kur czy siê (? marsz czy siê) nos’, |Ku nin oga 1460 (< kuna ‘gatu nek 
zwie rzêcia’, ‘o brê cz zak³adana na sz yjê pr ze stêpcy’ Sstp) me taf. ‘ten kto mia³ nogi jak 
ku na’ lub be zpo œr. ten kto mia³ ob rêcz na no dze’, |Ku rop³och 1471 (< kura ‘ts’ Sstp, 
p³os zaæ ‘p³os zyæ’ Sstp, p³os zyæ ‘straszyæ’ SXVI, por. ku rop³och ‘lekk odu ch, zawa-
diaka’ R) ‘ten kto p³oszy³ ku ry’, |Ku rzyd ym 1495 (< ku rzyæ ‘d ymiæ, pa rowaæ, ko pciæ’ 
Sstp, dym ‘ts’ Sstp) ‘? ten kto wy twar za³ dym’, |Li czym ieszka 1494 (< liczyæ ‘r acho waæ’ 
Sstp, mie szek ‘wor ecz ek na pie ni¹dze’ Sstp) ‘ten kto liczy³ to, co jest w miesz ku’, 
|Li¿yg êba/Lisig êba 1459 (< lizaæ ‘ts’ Sstp, lis ‘gat unek zwie rzê cia’ Sstp, gêba ‘twarz, 
usta, pasz cza’ Sstp) ‘ten kto liza³/ob liz ywa³ usta’ lub me taf. ‘ten kto mia³ twarz po dobn¹ 
do mor dy li sa’, |£upik oza 1471 (< ³upiæ ‘braæ za staw’, ‘o grab iaæ, ok radaæ’ Sstp, koza 
por. wy ¿ej) ‘ten kto ukrad³ kozê’, |£upic huj 1471, |£upip yje 1471 (< ³upiæ por. wy¿ej, 
chuj ‘cz³onek mêsk i’ L, ps *pyjü ‘pen is’ SpC) ‘nazwy ob scen iczne’, |Mie rzys kiba 1452 
(< mie rzyæ ‘ok reœl aæ wie lkoœæ, odm ierz aæ’ Sstp, ski ba ‘pas zie mi od wal any p³ugiem 
przy oran iu’ Sstp) ‘ten kto od mier za³ zi emiê’, |Mio dow arz ec 1477 (< miód ‘ts’ Sstp, 
warzyæ ‘go tow aæ’ Sstp) ‘ten kto warzy³ mi ód’, |Nie tuby³ 1486 (< wyr a¿enia nie tu by³, 
ne gac ja nie, tu, byæ ‘ts’ Sstp) ‘ten kto nie by³ tu taj’, |Opiec zyrak 1492–1495 (< opiec 
‘przypaliæ, opaliæ’ SXVI, rak ‘gat unek zwie rzê cia’ Sstp) ‘ten kto opala³ ra ka’, |Oszczy -
dura 1494 (< szczaæ ‘oddaw aæ mo cz’ Sstp, dura ‘dziu ra, otwór’ Sstp) ‘naz wa obsce -
niczna’, |Pa rzyd¹b 1452, |Pa rzygleñ 1493, |Pa rzyg³owka 1499, |Pa rzym iesz ek 1462, 
|Pa rzym iêso 1495 (< pa rzyæ ‘o blew aæ wrz¹tkie m’ Sstp, gleñ ‘twarda, wierz chnia war -
stwa’ Sstp) ‘ten kto obla³ wrz¹tkiem wierzch ni¹ warstwê, g³owê, mie szek, miê so’ (nie -
jas ne parzyæ d¹b), |Pie czyg roch 1451, |Pie czyk abat 1464, |Pie czyk otcz yna ¿ 1500, |Pie -
czym ucha 1470–1480, |Pie czyr og 1497 (< piec ‘po ddaw aæ po karm dzia³aniu ognia’ 
Sstp, groch por. wy¿ej, kabat ‘rod zaj krót kiego p³asz cza’ Sstp, kot por. wy¿ ej, mu cha 
‘ts’ Sstp, rog, róg ‘u zwierz¹t cha rakt ery sty czna nar oœl na koœ ci czo³owej’ Sstp) ‘ten kto 
piek³ lub przy pieka³ groch, p³aszcz, kota, muchê, róg’, |Pierzyko szula 1491 (< praæ ‘ts’ 
Sstp, ko szula ‘o dzie¿ spodnia’ Sstp) ‘ten kto pra³ ko szulê’, |Pisz czyk ur 1484 (< pisz czeæ
‘wyd awaæ wysoki, prze nikliwy dŸwiêk, graæ na pisz cza³ce lub or gan ach’ SXVI, kur
‘kog ut’ Sstp) me taf. ‘ten kto wy dawa³ dŸ wiêki jak ko gut’, |P³oc zyg êba 1494 (< p³ukaæ, 
p³ókaæ ‘myæ, cz yœc iæ coœ w wo dzie’ Sstp, gêba por. wy ¿ej) ‘ten kto p³uka³ gêbê, tj. du¿o 
pi³’, |P³oszyr yba 1472 (< p³oszaæ ‘p³oszyæ’ Sstp, p³oszyæ ‘stra szy æ’ SXVI, ryba ‘ts’ 
Sstp) ‘ten kto p³oszy³ ry by’, |Pni skora 1453 (< pni eæ ‘na pinaæ siê’ SXVI, sko ra ‘zew -
nêtrzna tkan ka cia³a, kora drze wa, skór ka chle ba’ Sstp) ‘ten kto na pina³ sk órê’, |Po³koñ, 
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Pu³koñ 1489, Po³œw iat 1489 (< po³, pó³ ‘ts’ Sstp, koñ por. wy ¿ej, pó³œwiat ‘po³owa 
œwia ta’, ‘œwiat po zorny, niby-œw iat’ SW) me taf. ‘ten kto by³ w po³owie jak koñ, jak 
œwiat ?’, |Po³tor 1454, Po³to rak 1472, |Po³to rek 1499 (< pó³tory, pó³tora ‘jed en i pó³’ 
Sstp, po³to rak ‘mon eta 1 i 1/2 gro sza’, ‘gat unek mio du pit nego’, ‘wóz sze roki, sil ny’ 
SW) ‘ten kto mie rzy³ pó³tora me tra, tj. ktoœ ni skiego wzro stu’, |Po rzyd¹b 1457 (< próæ, 
po rzê ‘r ozcinaæ, ro zrywaæ’ Sstp, d¹b por. wy¿ej) ‘ten kto roz cina³ dêb y’, |PrzeŸrzy -
kamieñ 1498 (< prz eŸr zeæ, prz ejr zeæ ‘zacz¹æ widzieæ’, ‘zobaczyæ, dok³adnie po znaæ’, 
‘p rzewidzieæ (przysz³oœæ)’ Sstp, ka mieñ ‘ts’ Sstp) ‘ten kto przej rzy, tj. roz szyf ruje na -
wet ka mieñ’, |Ry czywo³ 1471, |Ry czyw oda 1460 (< ryczeæ ‘(o zw ierz êta ch) wydawaæ 
do noœny g³os’ Sstp, wo³, wó³ ‘kastrowany sa miec kro wy’ Sstp, woda por. wy¿ ej) me taf. 
‘ten kto ry cza³ jak woda, jak wó³’, |Sko czyl as 1471 (< sko czyæ ‘skok iem dostaæ siê 
gdzieœ’ Sstp, las ‘ts’ Sstp) ‘ten kto sko czy³ (? uciek³) w las’, |Sko tur ad 1454 (< skot 
‘byd³o’ Sstp, rad ‘byæ zadow olo nym z cz egoœ, ci eszyæ siê cz ymœ’ Sstp) ‘ten kto by³ za -
dow olo ny z byd³a’, |Skro bir og 1478 (< skro baæ ‘zdr apy waæ, wyci eraæ’ Sstp, rog por. 
wy¿ej) ‘ten kto skro ba³ róg’, |Smo lib yk 1460 (< smo³a ‘ts’ Sstp, smo liæ ‘smaro waæ 
smo³¹’, ‘brudz iæ’ SW, byk ‘ts’ Sstp) ‘? ten kto sma rowa³ byka smo³¹’, |So lip ies 1493 
(< sol iæ ‘ts’ Sstp, pies ‘ts’ Sstp) ‘ten kto soli³ psa’, |Stoj nog 1465 (< staæ, stojê ‘ts’ Sstp, 
noga por. wy¿ej) ‘ten kto sta³ na no gac h’ (? na zwa me taf ory czna), |Sta³yjaje 1456 (<staæ 
por. wy¿ej, jaje ‘jaj a’ Sstp) ‘? na zwa ob scen iczna’, |St rasz ydro¿ d¿e 1464 (< st rasz yæ ‘ts’ 
Sstp, drozd ‘gat unek ptaka’ Sstp, ps *drozdü, pol. gw. dro¿d¿ SpC) ‘ten kto stra szy³ 
droz dy’, |Stru ¿ym as³o 1469 (< stru gaæ ‘oci osy waæ, obra bia æ’ Sstp, mas³o ‘ts’ Sstp) ‘ten 
kto ob rab ia³ mas³o’, |St rze ¿ydziura 1493 (< strzec ‘pilnowaæ, za cho wywaæ coœ’ Sstp, 
dziura ‘ts’ Sstp) ‘naz wa ob scen iczna’, |Su chop ole wka 1484 (< su che dni ‘trzy dni zo -
bowi¹zuj¹ce do po stu‘ Sstp, po lewka ‘zupa jarzyn owa lub owoc owa’ Sstp) ? na zwa me -
ton imi czna ‘ten kto jad³ postn¹ zupê’, |Su choz¹b 1471 (< su chy ‘poz bawiony wil goci, 
ob umar³y, uschniê ty’ Sstp, z¹b por. wy ¿ej) ‘ten kto mia³ su chy (mar twy) z¹b’, |Œmir-
dzim iech 1458 (< œmi rdzi eæ, œmi erdzieæ ‘ts’ Sstp, miech ‘wor ek tor ba’ Sstp) ‘nazwa ob -
scen iczna’, |Trzesz czyn oga 1498 (< trzesz czeæ ‘wydaw aæ dŸwiêki cha rakt erystyczne 
dla pêk ania, ³aman ia siê’ Sstp, noga ‘ts’ Sstp) ‘ten komu trzesz cza³a noga’, |Tr zês ibroda 
1468–1501, |Tr zês ig³owa 1489, |Trzêsino ga 1495 (< trz¹œæ ‘potrz¹saæ’, ‘dr¿eæ (zwasz -
cza z zimna)’ Sstp, bro da ‘ts’ Sstp, g³owa ‘ts’ Sstp, noga por. wy¿ ej) ‘ten kto trz¹s³ 
brod¹/g³ow¹/nog¹’, |Trzy hubka 1455 (< trzeæ ‘pi³owaæ’, ‘œci eraæ na pro szek’, ‘ucisk aæ, 
gnê biæ, unicest wi aæ’ Sstp, huba ‘rod zaj grzy ba’ Sstp, ukr. huba, gêba ‘u sta, twarz’ Sstp) 
‘ten kto œci era³ na pro szek grzyba’ lub ‘naz wa ob scen iczna’, |Twar dyc zo³o 1493, |Twar -
dyc zo³ka 1494 (< twar dy ‘nie miêkki’, ‘nie ugiêty, niepo datny na wp³ywy’ Sstp, czo³o 
‘ts’ Sstp) ‘ten kto mia³ twar de czo³o’, |Wa lig ora 1479 (< wa liæ ‘w ywr óci æ’, ‘r ozb iæ’ 
Sstp, gora, góra ‘ts’ Sstp) ‘ten kto wali³ góry, tj. ktoœ sil ny’, |Wa rzyg arnek 1467 (< wa -
rzyæ ‘g otow aæ’ Sstp, gar nek ‘nac zynie do go tow ani a’ Sstp) na zwa me ton imi czna ‘ten 
kto go towa³ gar nek cze goœ’, |Wa rzyw oda 1492 ‘ten kto go towa³ wo dê’, |Wo dol eja 1454 
(< lej, lij ‘przyrz¹d u³atwiaj¹cy na lew anie p³yn ów’ Sstp, lej ‘nac zynie w kszta³cie 
sto¿ka’, ‘opój’ SXVI, woda ‘ts’ Sstp) na zwa me taf ory czna ‘ten kto by³ opoj em’, |Wo -
zim¹ka 1481 (< wo ziæ ‘t ransportowaæ coœ wo zem’ Sstp, m¹ka ‘ts’ Sstp) ‘ten kto wozi³ 
m¹kê’, |Wy drzyo ko 1470–1480 (< wy drzeæ ‘wyszarpaæ, wy rwaæ’ Sstp, oko ‘ts’ Sstp) 
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‘ten kto wybi³ oko’, |Za bijkoñ 1497 ‘ten kto zabi³ ko nia’ lub ¿¹da nie ‘zab ij ko nia’, |Za -
wies igêba 1484 (< za wies iæ ‘u moco waæ, za czep iæ’, porosn¹æ czymœ wisz¹cym’, ‘ob-
róœæ’ Sstp, gêba por. wy¿ej), |Za wrzyj ata 1454 (< za wrzeæ ‘zam kn¹æ’, ‘umi eœciæ coœ/ko -
goœ w po mieszc zeniu za mkniêt ym’ Sstp, jata ‘sza³as, szo pa, bu da’, ‘kram ku piecki’ 
Sstp, jat ka ‘budka ku piecka, kram, stra gan’ Sstp) ‘ten kto za mkn¹³ budê, kra m’, |¯abo -
klik 1464 (< ¿aba ‘gat unek p³aza’ Sstp, klik – dŸwiêkon aœl.) ‘ten kto kli ka jak ¿ab a’. 

Prze zwis ka o for mie ze staw ienia dw óch wy razów cha rakt ery zowa³y cz³owieka pod 
wzglê dem zewnê trznym lub wewnê trznym drog¹ me taf ory lub me ton imii: Bia³a Suknia 
1453, Bia³y Kwiet 1474, Dwa ¯elaza 1469, Ka cza Noga 1497, Kêsa Piotrkowa ¿. 1455 
(< kêsy ‘krót ki, ni ski, ma³y’ Sstp) ‘w od niesieniu do ¿ony: ‘ma³a ¿ona Piotr ka’, Ko cia 
G³owka 1488, Ludz ka Szko da 1471, Ol szowa Szy ja 1485 (< ol szowy ‘zwi¹zany z olsz¹’ 
Sstp, ol sza ‘gat unek drze wa’ Sstp, szyja ‘ts’ Sstp), Ostry By czek 1498 (< ostry ‘maj¹cy 
cien kie, k³uj¹ce, tn¹ce zako ñczenie’, ‘szorstki, dra pi¹cy’, ‘przenikl iwy’ Sstp), Piw ny 
Miech 1454, Pu³tora Miko³a (tj. Miko³aja)1460, Sta ry Kot 1473, Sta ry P³ot 1474, Sta ry 
Rad Ÿca 1478, Sz³apowa Noga 1476 (< sz³apaæ ‘cho dziæ, dept aæ’ Sstp, sz³ap ‘chód koñ -
ski ociê ¿a³y’ SW), Trzy Jaja, Trzy Jaje 1466, Twar dy Chleb 1454, Wil czy Gon 1497 
(< gon ‘polowa nie’ Sstp), Wszyst kim Swak 1467 (< swak ‘m¹¿ sio stry, krew ny, powi -
nowaty’ Sstp), Za Grosz S³oma 1472, Za Grosz S³omy 1454 (<s³oma ‘ts’ Sstp), Za 
Grosz S³owo 1487, Z Bo giem Mar cin 1473 (zapewne od po¿egnania Z Bo giem), Zie -
lone Pole 1495 (< pole ‘ziem ia uprawna, ro la’, ‘³¹ka, ró wni na’, ‘p rze strzeñ na zewn¹trz 
bu dynk u’, ‘t³o (w opis ie her bu)’ Sstp), Z³y Dzi eñ 1470–1480 (< dzi eñ ‘ts, do ba’, ‘termin 
s¹dowy, czas, chwi la’ Sstp), •le Wlaz³ 1459 (na zwa ob scen iczna ?). 
c) Me ton imi cznie u¿ yte na zwy pr zedmiotów i zja wisk zwi¹za nych z da nym cz³o -

wiekiem. Na zywa³y one te go¿ cz³owieka, czyli pewn¹ ‘ca³oœæ’ przez charakterys -
tyczny, zwi¹zany z nim szc zegó³, czyli ‘cz êœæ’. 

Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw ró¿ny ch przed miot ów: Ba tog 
1453, |Ba to¿ek 1480 (< batog ‘ts’ Sstp), |Bi czys ko 1470–1480 (< bicz ‘ts’ Sstp), 
|Bi sior ek 1462 (< bi sior ‘t kan ina jedwabn a’ Sstp), Blat 1498 (< blat ‘cienka 
sztab ka’ SXVI), Cio sek 1460 (< cio sek ‘kos tur’ SW), Cir liczka 1499 (< cir -
liczka ‘przyrz¹d do ot³ukiw ania lnu i ko nopi z paŸdz ierzy’ Sstp), Cka 1493 (< 
cka ‘des ka’ Sstp), |Cuga 1472 (< cug ‘zap rzêg kon ny’ SXVI), Cze piga 1455 (< 
ps *èep iga ‘u chwyt, rêkojeœæ p³uga’ SpC, cze piga ‘cz êœæ p³uga’ SW), Dr¹¿ek 
1476 (< dr¹¿ek ‘dem. od dr¹g’, ‘las ka do pod pier ania siê’, ‘sz czud³a’ SXVI,
dr¹g ‘¿e rdŸ’ Sstp), Dy szel 1474 (< dy szel ‘ts’ Sstp), Fir ka 1488 (< fier ka ‘drob -
na mo neta nie mieck a’ SXVI), Fiu tek 1498 (< fiu tek ‘gwizd awka’ SW), Gro -
szyk 1464 (< gro szyk ‘dem. od grosz, srebrna mo net a’ SXVI), Grze bak 1468 
(< grze bak ‘pogrzeba cz’ SW, grze baæ, grze œæ ‘kop aæ’ SXVI), Grze bieñ 1479 
(< grze bieñ ‘ts’ SXVI), Gu nia 1499, Gu ñka 1488 (< gu nia ‘derka, koc’ Sstp, 
guñ ka ‘proste, gru be odzien ie’, ‘koc, der ka’ SXVI), Grzyw na 1476 (< grzyw na 
‘jedn ostka pieni ê¿na’ Sstp), Ka lonka 1495 (< kalonka ‘wierzch da chu’ SW, ps 
*ka len ica ‘grzbiet dwu spad owe go da chu’ SES), Karb 1453, |Kar busz 1476 (< 
karb ‘na ciêcie na drze wie’, ‘re jestr, spis w po staci na ciêæ na ki ju’ Sstp), Kli niec 
1452 (< kliniec ‘klepka do po kryw ania da chu’ SXVI), |Ko bik, Ku bik 1471 
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(< kob ‘chlew’ Sstp), Kob za 1485 (< kob za ‘ins trume nt mu zyczn y’ SXVI), 
|Ko ciub aj 1483 (< ko ciuba ‘dr¹¿ek. po grzeb acz, miot³a’ SW), Ko panka 1483 
(< ko panka ‘nieck a’ Sstp), Ko pica 1486 (< ko pica ‘s tóg, kopa sia na’ Sstp), |Ko -
peczka 1455 (< kopa ‘miara iloœci’, ‘stóg zbo¿a lub siana’, ‘jedn ostka pieni -
ê¿na’ Sstp), Ko pystka 1477, |Ko pystko 1454 (< ko pystka ‘d rewn iana ³opatka do 
mie szan ia’ Sstp), |Kor daj 1473, Kor dek 1477, |Kor det ko 1492, |Kor du cz 1471, 
|Kor dula 1488, |Kor dul ec 1475 (< kord ‘miecz krótki, pro sty’ Sstp, kor dek 
‘dem. od kord, mie cz’ SXVI), Ko runa 1470–1480 (< ko rona, ko runa ‘nak rycie 
g³owy oznac zaj¹ce w³adzê’ Sstp), Ko stur 1470–1480, Ko stur ek 1497 (< ko stur 
‘kij, la ska’ SXVI, ko stur ek ‘dem. od ko stur’ SXVI), Ko tel 1496, |Ko tlara 1466, 
|Ko tl ec 1478 (< ko cie³ ‘met alo we na czyn ie do go tow ani a’ Sstp), Ko twa 1477, 
|Ko twiec 1462 (< ko twa ‘kot wica’ Sstp), Kow nata, Kom nata 1471, Kow natka 
1473 (< kownata, komnata ‘osobny bu dyn ek lub izba, po kój’ Sstp, kownatka, 
komnatka ‘dem. od komnata, iz debka, po koi k’ SXVI), Ka dzid³o 1490 (< ka-
dzid³o ‘ts’ Sstp), Kro sna, Chro sna 1465 (< kro sna ‘warsztat tkac ki’ Sstp), |Kru -
szel 1498, |Kru szyl 1498 ?, |Krusz ka 1494, Kru szyna 1492 (< kru szyna ‘odro -
bina, okruch, cz¹st ka’ SXVI, kru szyna ‘gat unek roœl iny’ Sstp), Kuch nia 
1470–1480 (< kuch nia ‘ts’ Sstp), Kut nia 1493 (< kut nia ‘si eæ wor kow ata do 
³owien ia ptakó w’ SXVI), Lar wa 1472 (< larwa ‘mas ka, zas³ona wyob ra¿aj¹ca 
postaæ’, ‘zjaw a’ SXVI), |£uczyw ionko 1494 (< ³uczywo ‘ka wa ³ek smol nego 
drze wa u¿yw any do oœwi etlania’ Sstp), £uk 1463 (< ³uk ‘broñ wy rzucaj¹ca 
strza³y’ Sstp), Ma czuga 1491 (< ma czuga ‘kij gru by’ Sstp), Mosz na 1462 
(< mosz na ‘wor ek’ Sstp), Mo¿d ¿eñ 1473 (< mo¿d ¿eñ ‘œwider’ SW), Mul tanka 
1493 (< mul tanki ‘ins tr. mu zyczny, piszcza³ka’ SXVI), Myd³o 1488, |Myd³ek, 
Myd³ko 1482 (< myd³o ‘ts’ Sstp), Obro¿ 1494 (< obro¿, obró¿ ‘obr o¿a, pa sek 
zak³adany psu na sz yj ê’ Sstp), Ogar ek 1453 (< ogar ek ‘nied opa³ek œwie cy’ 
SXVI), Ogniwo 1496 (< ogniwo ‘krzes iwo’ Sstp), Olejn ik 1454 (< olejn ik 
‘nac zynie na olej’ Sstp), Pa czyna 1495 (< paczyna ‘wios³o sterowe, ster’ Sstp), 
Pa³asz 1454 (< pa³asz ‘rod zaj sza bli’ SXVI), |Pan cerna 1471 (< pan cerz ‘cz êœæ 
uzbroj enia ochronn ego ry cer za’ Sstp), Pie luc ha 1479, Pie luszka 1485 (< pie-
luc ha, pie luszka ‘kawa³ek p³ótna do spo wij ania nie mow lêc ia’ Sstp), Pie rzyna 
1458, Pie rzynka 1474 (< pierzyna ‘rod zaj ko³dry wype³nio nej pierzem’ Sstp, 
pie rzynka ‘ma³a pie rzyn a’ Sstp), |Pika 1497 (< pika ‘br oñ sk³adaj¹ca siê 
z d³ugiego drzew ca i gro tu’ SXVI), Ro galka 1482 (< ro galka ‘n arzê dzie do 
mie szan ia m¹ki’ SW), Roz ga 1484 (< roz ga, róz ga ‘ga³¹Ÿ’, ‘ga³¹zka wrê czana 
jako sym bol czy nnoœci prawnej’ Sstp), Runo 1470–1480 (< runo ‘ost rzy ¿ona 
we³na owcza’ Sstp), Sieæ 1489 (< sieæ ‘plecionka do ³apan ia ryb lub zwierz¹t’ 
Sstp), Smycz ka 1498 (< smycz ka ‘rzemyk’ SW), |So czewa 1498 (< so czewka 
‘r ó¿ne przed mioty w kszta³cie ziar na so czew icy’ SW, por. soczew ica ‘rod zaj 
gro chu’ Sstp), Sta ciwa 1469 (< sta ciwa ‘na wój tkac ki, wa³ w warsz tac ie tkac -
kim’ Sstp), Stra gan 1452 (< stra gan ‘stó³, ³awa, na któr ej prze kupieñ rozk³ada 
to war y’ SW), St ru¿ yna 1492 (< st ru¿ yna ‘w iór’ Sstp), Sza bla 1472 (< sza bla 
‘br oñ rêc zna’ Sstp), Szczyt 1479 (< szczyt ‘tarc za’, ‘wierzc ho³ek’ Sstp), Szczyrk 
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1476 (< szczerk ‘pias ek, ziar no’ SXVI), Szku ta 1482 (< szku ta ‘ma³y statek 
rzecz ny’ Sstp), Œæklan ka 1466 (< œæklanka, szklan ka ‘szklane na czyn ie bez 
r¹czki’ SW, œæk³o, szk³o ‘ts’ Sstp, szkla nica ‘nac zynie szkla ne bez ucha’ Sstp, 
szkla ny ‘zrob iony ze szk³a’ Sstp), Œwie ca 1484, Œwiecz ka 1464 (< œwieca ‘na -
tu ralne lub sztucz ne Ÿród³o œwiat³a’, ‘œwiat³o, bla sk’ Sstp, œwi eczka ‘ma³a 
œwie ca’ Sstp), Œwicz nik 1472 (< œwie cznik ‘licht arz, kan del abr’, ‘rz emi eœl nik 
wy rab iaj¹cy œw iec e’ Sstp), Tarcz 1453 (< tarcz ‘tarc za’ SXVI, tarcza ‘uzbroje -
nie ochronn e’ Sstp), Ta rab un 1486 (< tarab an ‘wielki bêben’ SW, ta rab an 
‘wielki bêben’, czes. ta raba ‘o nie zgrabn ym’ SEB), |To bolca 1480 (< tobo³a 
‘torba podró ¿na’ Sstp), Tobu³ka 1468 (< tobo³ka ‘torba, wo rek’ Sstp), Ty gil 
1483 (< tygiel ‘nac zynie, mi seczka z d³ug¹ r¹czk¹’ Sstp), Waga 1497 (< waga 
‘przyrz¹d do wa¿enia’, ‘ciê¿ar’, ‘wartoœæ’ Sstp), Wa rzec ha, Wa rzyc ha 1478 
(< wa rzecha, warz¹chew ‘³y¿ka kuchenna’ L, warz¹chew ‘d u¿a ³y¿ ka’ Sstp), 
|Wi êcior ak 1483, Wi êcior ek 1471 (< wi êcierz ‘s ieæ na ryby w kszta³cie wor ka 
lub ko sza’ Sstp, wiêcio rek ‘dem. od wi êcie rz, kosz do po³owu ryb’ SW), Wrze -
cionko 1497 (< wrzeciono ‘oœ ka mien ia m³yñ skiego’, ‘oœ w pra sie’ Sstp, wrze -
cionko ‘dem. od wrze ciono, urz¹dze nie do przêdzenia’ SW), Ze gar ek 1498 
(< ze gar ek ‘dem. od ze gar’ L, ze gar ‘urz¹dze nie od mier zaj¹ce czas, zwykle 
umieszc zane na wie¿y’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw obiek tów fi zjog rafi cznych, bu dowli 
i in.: Basz ta 1482 (< basz ta ‘wie ¿a obronn a’ Sstp), Bruk 1497 (< bruk ‘kamienna 
na wierzchn ia’ Sstp), Dura 1497, Dur ka 1469, |Du rzyna 1458 (< du ra ‘dziu ra, 
otwór’ Sstp, dur ka ‘krata w oknie’ Sstp), Gra nica 1498, Gra niczny 1497 (< gra-
nica ‘ts’ Sstp, gra niczny ‘stan owi¹cy grani cê’ Sstp), |Gra nisz 1477, |Gra nosz 
1484, |Gra nusz 1482 (< grañ ‘kr awêdŸ, granic a’ Sstp), Jama 1453, Jam ka 1459 
(< jama ‘dó³, ja skinia’ Sstp, jam ka ‘dem. od jama, zag³êbi enie w zie mi’, ‘schro -
nienie, kry jówka cz³owiek a’ SXVI), Ka wior 1467, |Ka wior ek 1496 (< kawior 
‘ka³u¿a, dó³ z wod¹’ SW), Ko³ban 1465 (< ko³bañ ‘grz¹skie jezioro, staw, ba jor o’ 
SES), Mie dza 1472 (< mie dza ‘gran ica, pas nie za oranej zie mi od dziel aj¹cy dwa 
ob szar y’ Sstp), Most 1472 (< most ‘ts’ Sstp), Na roga 1500 (< narog ‘kop iec gra -
niczn y’ SXVI), Sta wid³o 1497 (< sta wid³o ‘zastawa, œluz a’ Sstp), Staw 1469 
(< staw ‘ts’ Sstp), |Sto doln ik 1496 (< sto do³a ‘bud ynek w go spod arst wie wiej -
skim’ Sstp), |Stru mi³ 1497, |Stru mi³ko 1477 (< stru mieñ ‘ma³a rzecz ka’ Sstp, 
strum ‘pot ok’ SW), Szyrzy na/¯yrzyna 1485 (< szyrzyna ‘szer oka p³asz czyz na’ 
Sstp), Œwi niec 1494 (< œw iniec ‘chlew’ Sstp), Wêgiel nik 1464 (< wêgiel nik ‘ko -
piec gra niczn y’ Sstp), Za³êga 1500 (od wyr a¿enia za ³êgi em, por. gw. za³êga ‘pole 
za ³¹ka mi’ Sgw, za³ê¿ny ‘po³o¿ ony za ³azem czy za ³êgiem’ Sstp, ³¹g, ³êg ‘bag -
nista ³¹ka, las, za gajnik na mo kradle’ SXVI); na zwy zwi¹zane z miej scem za -
mieszk ania Pod gajny 1478 (< pod gajny ‘u mieszc zony pod „gaj kiem”, ro dzajem 
pu³apki na pta ki’ SXVI), Pod gorny 1487 (< pod gorny ‘mieszk aj¹cy na podgórzu’ 
SXVI), Podleœny 1470–1480 (< pod leœny ‘znajd uj¹cy sie w pobli¿u lasu’ Sstp), 
Uliczny 1494 (< uliczny ‘zwi¹zany z ulic¹’ Sstp), |Za smu¿ny 1492 (< wyr. za smu -
giem, smug ‘do lina, obn i¿enie tereny, ³¹ka, staw’ Sstp). 
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Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw dni ty god nia, mi esi êcy, pór roku 
i in.: Gr udz ieñ 1486 (< gr udz ieñ ‘naz wa mie si¹ca’ Sstp), La to, Leto 1452, |La -
tosz 1493, |La tos zek 1460 (< lato ‘pora ro ku’, ‘rok’ Sstp), Nie dziela 1483 
(< niedziela ‘ostatni dzieñ ty god nia’, ‘t ydz ieñ’ Sstp), |Ra nist 1464, |Ra nisz 
1456, |Ran ko 1492, |Ra noch 1460 (< rano ‘na pocz¹tku dnia, ran kiem’, ‘wczeœ -
nie’ Sstp), Œrzo da, Œroda 1453 (< œro da ‘dzieñ ty god nia’ Sstp), Wi gil ija 1497 
(< wi gil ija ‘ostatni dzieñ przed œwiêtem’ Sstp). 
Prze zwis ka-przydomki utwor zone od nazw zja wisk atmosferycz nych, cia³ nie -
bies kich: Ch³odek 1479 (< ch³ód ‘miejsce ch³odne, cie nis te’ Sstp, ‘u miark owa -
nie ni ska tem per atu ra’, ‘miejs ce cie nis te’, przen. ‘obojêtnoœæ, oziêb³oœæ’ 
SXVI), Dym 1471 (< dym ‘ts’ Sstp), Gwiaz da 1461 (< gwiazda ‘ts’ Sstp), Lija 
1459, |Li jawka 1489 (< lija ‘u lewa’ SXVI), Mg³a 1497 (< mg³a ‘ts’ Sstp), 
MroŸ ny 1479 (< mroŸ ny ‘przejmuj¹cy mro zem, lo dow aty’ SXVI, mroz, mróz 
‘ts’ Sstp), Znoj 1464, |Zno jek 1480 (< znoj, znój ‘upa³, spiekota, skwa r’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw czêœci gar der oby, mate ria³ów: Ak -
sam it 1471 (< ak sam it ‘ts’ Sstp), Bal 1480, |Bala 1457, |Ba lesz 1497 (< bal 
‘zwó j p³ót na’ Sstp), |Cho lewc zyk 1475 (< chole wa ‘prym ity wne okryc ie no gi’ 
Sstp), Chust ka 1470–1480 (< chust ka ‘p³at p³ótna, czêœæ odzien ia’ Sstp), Filc 
1493 (< filc ‘mat eria³ ze spra sow anej we³ny’ SW), Je dwab 1498 (< jedwab 
‘tka nina lub nici jed wabne’ Sstp), Kiec ka 1496 (< kiec ka ‘d³uga, p³ócie nna sza -
ta’ Sstp), Ko¿ usz ek 1491 (< ko¿usz ek ‘ma³y ko¿ uch, fu terk o’ Sstp), Podo³ek 
1478 (< podo³ek ‘kraj, brzeg szaty’ Sstp), Trze wik 1466 (< trze wik ‘lekk ie obu -
wie’ Sstp), Trzos 1476 (< trzos ‘mies zek na pie ni¹dze’ Sstp), Wan tuch, Wañ -
tuch 1470 (< wan tuch ‘grube p³ótno’ Sstp), Wy szyw any 1484 (< wy szyw any : 
wy szyw aæ ‘h afto waæ’ Sstp), Zas³ona 1456 (< zas³ona ‘to, co zas³ania, tka nina 
zas³aniaj¹ca’, ‘niejasnoœæ, tajemnoœæ’, ‘cieñ, za ciemn ieni e’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw po traw, posi³ków: Ba³uk 1492 
(< ba³uk ‘sol ona i su szona cz êœæ ryby’ SXVI), Gra mat yka 1470–1480 (< gra-
mat yka ‘gê sta po lewka z wody, piwa i tar tego chle ba’ Sstp, por. gramat yka 
‘nauka o w³aœci wo œciach jêzyka’ SXVI), |Ja gie³ka 1457, |Ja gie³ko 1476 (< jag -
³y ‘ziarna prosa’ Sstp), Ju¿ yna 1485 (< ju¿yna ‘podw iecz orek’ Sstp), Kasz ka 
1455 (< kasz ka ‘dem. od ka sza’ SXVI), |Ka szuk 1456, |Ka szarz 1465 (< kasza 
‘grubo zmie lone ziar no zbo¿ owe’, ‘pot rawa o pap kow atej kon sys tencj i’ 
SXVI), Knysz 1470–1480, |Kny sza 1493, |Kny szek 1497, |Knysz ka 1479 
(< knysz ‘pieróg ru ski’ SW, ukr. knys SES), Krom ka 1482 (< kromka ‘odciêty 
kawa³ek chle ba’ Sstp), |Kru pak 1490, |Kru pek 1463, |Kru piec 1471, Krup ka 
1460 (< kru pa ‘kas za’ SXVI, krup ka ‘dem. od kru pa, kasza’ SXVI), Ma³ma zyja 
1480 (< ma³ma zyja ‘gat unek wina grec kiego’ Sstp), Maœl anka 1490 (< ma -
œlanka ‘ciecz powsta³a ze œmie tany po ubic iu mas³a’ Sstp), Ma sny 1481 (< ma -
sny, mast ny ‘t³us ty, miês isty’ SXVI), Ma zan iec 1493 (< ma zan iec ‘rod zaj 
pieczy wa’ Sstp), Olej ek 1492 (< olej ek ‘spec yfik sporz¹dzo ny przez do dan ie 
ró¿ nych sub stanc ji do olej u’ SXVI), Oliwka 1453 (< oliwka ‘dem. od oliwa, 
owoc drze wa oliwn ego’ SXVI), Podp³omyk 1494 (< pod p³o myk ‘p³aski pla -
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cek’ Sstp), Ro zyn ek, Ro zynko 1497 (< ro zyn ek ‘ro dzynek’ R, ro zyn ek SXVI, 
ro dzynka, ro zynka ‘suszony owoc wi nej latoroœli’ Sstp), S³unina 1482 (< s³o -
nina ‘t³usto œæ wie przowa’ L, s³oniny pl. tan tum ‘t³uszcz i miêso wieprzowe so -
lon e’ Sstp), Szper ka 1491 (< szperka ‘s³onin a’ Sstp), Ukrop 1479 (< ukrop 
‘wrz¹tek’ Sstp), Twaro¿ek 1454 (< twa rog, twa róg ‘œw ie¿y ser’ Sstp, twa ro¿ek 
‘dem. od twaróg, serek’ L), Wo³oga 1455 krpd (< rus. wo³oga ‘przy prawa 
t³usta’ SEB), |¯eme³ko 1492 (< ¿em³a ‘bu³ka pszen na, placek’ Sstp), |¯ar³o 
1479 ( < ¿reæ ‘po ¿er aæ, zja daæ’ Sstp), ̄ ytny 1482 (< ¿yt ny ‘do ty cz¹cy zbo ¿a, zbo -
¿owy’ Sstp, ¿yto ‘zb o¿ e’, ‘owoc, plon, p³ody ziemi’ Sstp); na zwa og ólna •wie -
rzyna 1465 (< Ÿwi erzyna, zwie rzyna ‘miê so zwierz¹t ³ow nych, dzi czyz na’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki utwor zone od nazw mi nera³ów: Bursz tyn 1485 (< bur -
sztyn ‘ts’ Sstp). 
Przezwis ka-przy domki utworzone od nazw zja wisk spo³ecz nych i psy chicz -
nych: |Du rasz 1478, |Du ras zek 1467 (< dur ‘od urz enie, nie prz ytom noœæ, sza³, 

ob³êd’ SW, ps *durú ‘wzbu rzen ie, za mroc zenie umys³u’ SpC), Kaba³a 1496 
(< kaba³a ‘u ¯ydów ust na tradyc ja’ SXVI), Obrz¹dek 1497 (< obrz¹dek ‘uro -
czysty akt re lig ijny’, ‘rytu a³’, ‘porz¹dek, sposób, tryb postêpowania’ SXVI), 
Siódmy 1497 (< sio dmy, sió dmy ‘ts’ Sstp), Sta tek 1486 (< sta tek ‘mien ie ru -
chom e’, ‘n arzê dzi e’, ‘uczy nek, sku tek uczynk u’, ‘porz¹dek’, ‘sposób ¿ycia, 
oby czaj’ Sstp), Sych ta/Szych ta 1484 (< szych ta ‘dnió wka rozlicze nio wa w ko -
paln i’ Sstp), Tysi¹c 1468 (< tysi¹c ‘ts’ Sstp). 

d) Prze zwis ka i przy domki o zna czen iu ge net ycznym no sic iela sta nu lub pro cesu. 
Two rzone by³y od wyr azów okr eœlaj¹cych doœ wiad czony przez cz³owieka pro ces 
lub stan, g³ówn ie form czasowników. W funk cji nazw osob owy ch wyst êpo wa³y 
czês to imies³owy bier ne zakoñczone na -n, -t lub for my utwor zone od czasowni ków
w p³aszcz yŸnie an trop oni mic znej (cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): Dy bany 1465 
(< part. pra et. pass. dybany od czas. dybaæ ‘s kra daæ siê, pr zyb li¿aæ siê os tro¿ nie, nie -
postrze¿enie’ SXVI) ‘cz³owiek przy³apany ?’, Kie³dan 1484 (< part. praet. pass. 
kie³dany od czas. kie³daæ, kie³taæ ‘ch wiaæ siê, ko³ysa æ’ Kuca³a 1958) ‘cz³owiek roz -
ko³ysany ?’, Ko wany 1480 (< part. praet. pass. ko wany ‘wyk uty m³otem’ SXVI od 
czas. kowaæ ‘kuæ, biæ m³otem me tal’, ‘z aku waæ w kaj dan y’ Sstp) ‘cz³owiek za kuty 
w kajdany ?’, Lan ny 1470 (< part. praet. pass. lany, lan ny ‘pol ewany, ob lewany, wy -
lew any, od lew any’ SXVI od czas. laæ ‘r ozl ewaæ, wy lew aæ’, ‘w yko nyw aæ przy po -
mocy form ró ¿ne przed mioty z wo sku, me talu, odle waæ’ Sstp), Ma zan 1495 (< part. 
pra et. pass. ma zan od czas. ma zaæ ‘n amaszczaæ, sm arowaæ ma œci¹’, ‘k alaæ, plamiæ, 
be zczeœciæ’ Sstp) ‘cz³owiek na maszc zony lub zbesz czeszc zony’, Na gwazd an 1491 
(< part. pre at. pass. na gwazd an od czas. na gwazd aæ ‘n abazg raæ, na gryzm oliæ’ SW, 
gw azdaæ, ps *gwaz dati ‘baz graæ, gryz mol iæ, part acz yæ, robiæ byle jak’ SES) ‘na -
bazgrany, mo¿e za baz grany’, Na pis any 1494 (< part. preat. pass. napis any od czas. 
na pis aæ ‘ts’ Sstp), Na siek any 1464 (< part. preat. pass. nasiek any ‘pon acinany, kar -
bow any’ SXVI od czas. nasiek aæ ‘niezbyt g³êboko nacin aæ’, ‘pora niæ wie lu bro ni¹ 
sieczn¹’ SXVI), Na sut, Na suto 1464, |Na suta 1484, |Na sut ek, Na sutko 1481, (< part. 
pre at. pass. na suty ‘na pe³nio ny przez sypan ie’ SXVI od czas. na suæ ‘nasypaæ na coœ, 
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czymœ  ob syp aæ Sstp) ‘naz wa me taf ory czna’, Omyl ony 1494 (< omyl ony ‘oszu ka ny’ 
SXVI, part. pra et. pass. omyl ony od czas. omyl iæ), Stawia ny, Sta wieny, Sta wiony 
1464 (< part. pre at. pass. sta wiany od czas. sta wiaæ ‘um iesz czaæ, prz edst awiaæ, 
budo waæ’, sta waæ ‘by waæ gdz ieœ’, ‘byæ obecn ym, byæ do dys poz ycj i’ Sstp) 
‘cz³owiek gdzieœ umieszc zony lub gdzieœ obecn y’, ¯dan 1489 (SSNO Zdan/¯dan) 
(< part. pra et. pass. ¿dan od czas. ¿daæ ‘oc zekiwaæ’ Sstp) ‘cz³owiek oczek iwa ny’. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

AK SAM IT: Jo hann es Axa myth de Bu czyno 1471 ZHer 372. BAL: Re lig iosus vir, fra ter Mi chael alias Bal, 
or gin is Mi nor um ob ser vancie re gul aris 1480 AC III 518. BALA: Provi do Ma thie Bala, opid ano (Var -
soviensi) 1457 £NW 433. BA LESZ: Bona … Ba les ch de Gro chow arsko … in ter ra Plo censi 1497 Matr II 
789. BA£UK: No bil is Hryn ko Ba luk … in vil la Knyehyn yn 1492 AGZ XV 2611. BASZ TA: Su per bona 
he red ita ria … Mar tini dic ti Basz tha 1482 £NW 949. BA TOG: Pe tro … dicto Ba thok (dat.) de Masst kowo 
1453 Ty s. 80. BATO¯EK: Yako ya nye szbyl yemv Mi kol aya Ba thoszka, kmec za s Pa czycz 1480 Warsz 
1501. BIA£A SUK NIA: Troy anum By ala Suk nya 1453 ZHer 90. BIA£Y KWIET: Jhan By ali Quet, do lea -
tor 1474 Kacz 7480. BI CZYS KO: Wyszokye … vil la … cu ius ha er es Sta nisl aus Bi czys ko de ar mis Nye -
czuya 1470–1480 D³Ben I s. 319. BI SIOR EK: Ni col aus Vczye ch cum Pe tro By szyo rek 1462 £NW 567. 
BLAT: Per … Io hann em bac cal are um Bla th 1498 Gol 1247. B£YSZ CZYW ODA: Labo riosus An dr eas 
Blisz czyw oda, kmetho de Luka 1462 AGZ XII 3909. B£YSZCZYZ¥B: Mar tin us Bly sc zyza mb 1499 BS¹d 
s. 51. BRON CEP RECZ (SSNO Broñ cie precz (?)): Ja cob us Broncze precz, men sat or 1470 Kacz 7231. 
BRUK: Bona … Mi chae lis Bruk … de Dra myno … in Racziazensi di strictu 1497 Matr II 987. BRZÊCZ -
KA: Iu dic ium con tra Brzancz ka 1451 £p II 844. BURSZ TYN: Provid(us) vir(-), opid an(us) de Lyvb acz ow 
Ni col aus Bur styn 1485 ACL I 1162. B•DZIEL: Ia hann is Bz dziel de Cova lye 1497 Matr II 1008. CH£O-
DEK: Cu bic ula ri(us) … Chlo dek 1479 Skarb 262. CHO DU£A: Te stis Ma thias na cione de aren is ante 
Obor nyki … fi lius Ma thie Cho dula 1474 AC II 1377. CHO LEWC ZYK: Cum Pe tro Cho lewa de Scha -
wlowo 1475 RHer VI s. 29. CHUST KA: Krzecz kow icze, vil la cu ius ha ere(s) Ni coa lus Chust ka de Jas szyo -
na 1470–1480 D³Ben II s. 335. CHY LEC: Qu inta (area in vil la Sa thin, in ter ra Chel mensi) in qua se det Chi -
lecz … hom(o) 1485 Proch 203. CHY LINO: Test(is) … Ni col ay Chy lino 1462 Tym s. 327. CHY£A: Kme -
thon(em) … in Har tha Nova, vi del icet Macz kon em Chi la 1453 AGZ XI 3108. CHY£ACZ: … fa mos us Sta -
nisl aus Chi lacz 1495 RSW 290. CI¥G£O: No bil is Jo hann es Cza glo de Bra thk owka 1478 AGZ XVI 1340. 
CI¥GOSZ: Prop ter ab sent iam Pe tri Cza gos ch (de Thlu mok owa Wolya) 1474 Matr I 1233. CI CHO¯RYJ: 
Provi dus Pe trus Czy chos ryg 1463 £NW 607. CIE CZYG ARNEK: Cau sa do min orum con sul um … re sig -
nati onis aree Cze czig arneg 1494 RSW 176. CIE PAJ: Cze pay (hor tul anus in By skup ycze) 1470–1480 
D³Ben I s. 639. CIO SEK: Per Jo hann em de Dam byc za dic tum Czo sch ek 1460 RUJ 2213. CIR LICZKA: 
Co ram … con sul ibus opidi Wo zn iki … Mar tino Pyskorz, Jo hanne Cir liczka ve nit 1499 Wozn 26. CIS -
KA£A: Quar ta pars cir culi (in Ra dzeyow) An dr eas Czy skala de domo 1494 IBrzes s. 390. CIS£O: Pe trus 
Cis lo von Ti czen, kan neng iss er 1499 Kacz 8994. CKA: Per … sca bin(um) … An dr ea (!) Czk¹ (!) 1493 Trz 
412. CUGA: Kmeth on(em) … in Dlug ye … Czu ga 1472 AGZ XVI 869. CZAP KA: Io hann em Cap ka … 
kmeth on(em) de Ruda 1459 AC II 813. CZE KA£A: Sta nil aus Cze kala, pel lif ex 1498 RSW 402. CZE -
PIGA: Mar gar etha, uxor Sta nisl ai Cze piga de Pro koc zino … Ma thias Cze piga pre fat us … 1455 UPrak 103. 
DAR MOT RUNEK: Apud Ni kel Dar mot runek 1454 £NW 344. DAR MOW YK£: Mi chael de Zir nic ze 
Dar mow ykl 1493 Kacz 8661. D£UBACZ: Ma thias Dlub acz … con sul(-) iu rat(us) et civ(is) de Ska la 1472 
CdUC III 232 s. 5. D£UBCA: Ma thias de bet Dlubcy … pro agro di mid iam sextam mar cam 1456 KsWar 
28. D£UBIB ABA: Loca Sa lis (in oppi do Ra dziei ow) … Dlub iba ba 1494 IBrzes s. 393. DO IDZB AN: 
Adam et An dr eas, fi lii olim domini Ni col ai Doydzban 1492 AGZ XVI 2055. DRA PACZ: Jo hann es Dra -
pacz 1463 KWiel s. 26. DR¥¯EK: Sta nisl aus Drun sek 1476 Kacz 7693. DRZY OG ON: Sta sek Drzy og on 
(kmetho de Za gor ze) 1465 AGZ XVI 205. DRZYSZ: … vil lico in Iadowo de ge nere ple beyo pro gen ito … 
dicto Drzysz vil lico 1472 AC III 102. DRZY ZGA£A: Pau lus Drysga la 1497 BS¹d s. 131. DUDA£A: Post 
mor tem olim MI chae lis Du dala 1484 ARP II 1405. DUD KA: (Te stem) Ste pan Dud ka (kmeth onem in Mro -
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chows ka Vola) 1469 AGZ XVI 603. DUD OÑ: Bona Iohan nis Du don dic ti de Ban thk ovicze 1498 Ku 440. 
DUMA£A: Provi dus Mar tin us Dv mal¹ (!) 1471 £NW 749. DURA: Bona … Sta nisl ai Dura … de Petrako -
zy 1497 Matr II 844. DU RASZ: Jan Dwrasz de Ka zim iria, men sat or 1478 Kacz 7806. DU RAS ZEK: Con -
tra … Lau renc ium Du ras zek 1467 In scr 1439. DUR KA: Kmeth on(em) … Ja cob um Dur ca 1469 Tym s. 
317. DU RZYNA: Mar tin us Du rina de Za mbor zi cze 1458 UPrak 133. DUSI£O: Glin ky … Mi chael Dusy lo 
do min ium man sum li ber 1494 Vizn s. 15. DU SIP IWO: Sag itta ri(us) … Al bert us Dwschy pywo 1471 Gp s. 
220. DWA ¯ELAZA (SSNO Dwa¿ elaza): Item no bil is Pe trus Tho me de Gro dzone Lanky proc lam at Sta -
nisl aum alias Dwa sel yaso (!) de cle nod io Ro gal ye 1469 MHer XI s. 2. DY BANY: Stecz ko Dy bany 1465 
AGZ XIII 5873. DY BASZ: Nov(us) carni fex(-): Ni col aus Dy basz 1490 ARP II 1523. DY BIG: Kmetho -
n(em) … in … vil la Ja szon ow … Al bert um alias Dy byg 1485 AGZ XVI 1680. DY BIGA: Ho nes tus vir Io -
hann es alias Dy byga de Bw cowa 1458 Trz 160. DYM: Ma thias Dym 1471 Gp s. 211. DY MEL: Vi zna … 
Dy mel di mid ium man sum so luit 1494 Vizn s. 2. DY MINA: Kmeth oni bus (in Dlothowo) … Ni col ao Di -
myna … An dree Di myn ycz 1499 AC III 180. DY MIN IEC: La bor iosi Dy myn yecz de Na rayow kmeth onis 
1472 AGZ XV 1119. DY MOSZ: … provi dos Ar men os sca bin os … vi del icet … La zar et Di mos ch 1489 
AGZ XV 2039. DYN DA: Ge ner osum Pe trum Der snyak … cum fa mil iari suo Io hanne alias Dyn da 1491 
AGZ XIX 457. DYN DO: Pro ho min ibus … no min antur hiis nomi nibus: Din do … et Jo hann es 1454 Ty s. 
132. DYN GU£A: Su per ho min(em) … Ni col ai epis copi. vi del icet … Dyn gula 1474 AGZ XIX 120. DYR -
DA: Pau lus Dir da de Bu sko 1485 ACL I 1190. DYR DO£: A Gre gor io dicto Dyr dol 1455 Trz 145. DYR -
DOSZ: Vir(-) la bor ios(us) … Grego rius Dir dos 1473 Trz 276. DY SZEL: An dr eas Dy szel 1474 AGZ XVI 
1005. DY SZYK: Kmetho Thom. Dys syk 1474–1484 KoZ I s. 196. DZIU GA£A: No bil is Io hann is Dzu gala 
1477 AC II 924. D•WIGA£A: Dzwi gala 1453 Tym s. 333. FILC: Ni col aum Ffilcz, civem San dom iri ensem 
1493 Matr II 129. FIR KA: Provi do Io hanni Fir ka de Lo bz ni cza 1488 ARP II 1491. FIU TEK (SSNO Fu -
tek): Kmeth ones vil le (Cze kan ow) … Phu tek An dr eas in man so 1498 IP³oc s. 157. FRY KACZ: No bil em 
Mar ciss ium alias Fri kacz de Mni kow1471 Hel II 4037. GDA KA£A: Pe trus Gda kala 1464 Kacz 6810. 
GDZIUK: Kmetho Gdzuk 1464 KoP s. 175. GIBA£A: Gre gor ius Gi bala, pan nif ex 1494 BS¹d s. 181. GO -
NIG ROCH: Pla tea Texto rum (in civi tate Bre stensi) … Mar tin us Go nyg roch 1494 IBrzes s. 365. GRAJ: Lu -
cas Ni col ai Gray de Wra tis la uia 1470 AS I s. 201. GRA£A (SSNO Gra la, Gre la, Gro la, Gryla): Jhan Grel la 
de Po znan ia, caletn ik 1476 Kacz 7684. GRA LEC: Do min us An dr eas Gra lye cz, vi cec ust os 1483 Waw 117. 
GRA NICA: Jo hanni sar tori dicto Gra nic za 1498 BS¹d s. 198. GRA NICZNY: A Jo hanne Gra nyczn ego 
1497 BS¹d s. 198. GRA NISZ: Si mon Gra nis ch 1477 Kacz 7753. GRA NOSZ: Gra nosz 1484 Kacz 8135. 
GRA NUSZ: Gra nusz 1482 Kacz 8020. GRO SZYK: De cima campes tris in Klczo wicz … vendita Hen rico 
Gros schik 1464 Szr s. 275. GRU CHA£A: Pe trus, fi lius Gru chala, he red is de Sczepya thin 1489 AGZ XIX 
2105. GRU CHA£KA: Se cunda pars Cir culi (in Radziei ow) … Gru chalka de domo 1494 IBrzes s. 389. 
GRUDZIEÑ: Con tra Mar tin um, oppi dan um de Wlo dzyslaw, dic tum Gru dzyen 1486 Hel II 4309. GRZE -
BAK: Ja kom ya Pio tra Grze baka, kmyeczia … nye sbil gwal them 1468 Ty s. 162. GRZE BIEÑ: Kmeto-
nem … Ma thiam Grze byen in bo nis … Cru kye nycze 1479 AGZ XVIII 1271. GRZE BIK URA: Se cunda 
pars cir culi (in Radziei ow) … Grze bik ura de domo 1494 IBrzes s. 388. GRZE BIN OGA: Slucz … Ni col aus 
Grze bin oga … man sum so luit 1494 Vizn s. 16. GRZYW NA: Jo hann es Gryw na de Plocz ko, pel lif ex 1476 
Kacz 7663. GU BIW ODA: Va lent inus provi dus, fi lius Jo hann is Gv byw oda alias Ny edzal ek 1482 CNV 89. 
GU NIA: Cum Ni col ao Gu nya de Wro blow¹ (!) 1499 Gol 1251. GUÑ KA: Ad instan ciam Ma thie Gu nyka 
1488 AGZ XVII 2223. GWIAZ DA: La bor ios(us) … An dr eas Gwiaz da de Su chi Las 1461 ARP I 910. 
GWIZ DA£KA: Con tra con sul(em) civi tat is Skar bim iri ensis … Ma thiam Gvisdal ka, ciu(em) de Scarbimi-
ria 1470 Hel II 4025. IZ DAR ZY£O: Mar tin us Isdar sylo de Chmel nycke 1461 U 2358. JA GIE£KA: Sta -
nisl aus Ja gye lka … Ni col aus Ja gye lka, kmeth ones de Ram bowo 1457 Tmn s. 146. JA GIE£KO: Ho min em 
Ia gielko 1476 AGZ XV 1532. JAMA: Sar tor(-) … Jo hann es Gy ama 1453 ARP I 557. JAM KA, JEM KA: 
Sta nisl aum et Pe trum, fi lios olim Mi chae lis Gem cze de Slu goc zin 1459 In scr 1624. JE DWAB: Cau sa Ma -
czey Je dwab 1498 RSW 426. JU¯YNA: Co ram … Sta nisl ao Iu zyna 1485 U 525. KABA£A: Civ(em) 
Opoczen s(em) … pres bit erum Pe trum Ka bala 1496 Matr II 577. KA CZA NOGA: Bona Ma thiae, Bartho -
lomaei Cza cza Noga, ger man orum de Lu brow idz (!) in Srze nensi(!) … di strict(u) 1497 Matr II 965. KA -
DZID£O: Sel lat or(-) … Jan Ka dzyd lo 1490 PtCr 1034. KA LONKA: Pre sent(e) … An dree (!) Ka lonka … 
test(e) 1495 P³oc 261. KARB: Mi chael, fi lius Wysz Karb, kmetho de Cro sczenko 1453 AGZ XI 3176. 
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KAR BUSZ: An dr eas Kar bus ch de Opol 1476 AS I s. 225. KA SZARZ: Io hann es Ca sc harz, pisca tor 1465 
ARP I 1039. KASZ KA: Pro eva sione Ma thiae Kasz ka … ho min em 1455 AGZ XIV 3269. KA SZUK: 
Kmeth ones Thyr sza et Ca szuk 1456 Hel II 3574. KA WIOR: La bor iosus Math. Ca wyor de Le schnye wo 
1467 KoG s. 426. KA WIOR EK: La bor iosus Ja cob us Ka wyo rek, kmetho de Kam pa 1496 Hel II 4459. 
KAZA£A: Pre sent(e) ge ner oso et no bili … Io hanne Cas sala de Hu nas kow 1489 AGZ XIX, CDLXVI. 
KA ZID£O: Ian Ka zid lo de Pol tusk, ze ll ator 1481 Kacz 7998. KA ZIMLEKO: Ma tis Ka zymleko 1483 Kacz 
8071. KÊSA PIOTR KOWA ¿.: Agnes Kas sa Py otrk owa 1455 ARP I 631. KICA£A: Sta ri Ra dzei ow, vil la 
… Ki cala 1494 IBrzes s. 393. KIEC KA (SSNO Kiec(z)ka): Ky eczka 1496 BS¹d s. 267. KIE£DAN: Ja kom 
ya Ma thiam Ky eld ana de Lu thk owa Volya sbyl 1484 Warsz 1577. KLI NIEC: In Volya Gro czs ka … Cli -
nye cz Voy czech 1452 Tym s. 332. KNYSZ: No cola Kny schs 1470–1480 D³en I s. 644. KNY SZA: Nic. Cny -
sza 1493 KoP I s. 307. KNY SZEK: Pre sent(e) ge ner os(o) et no bil(i) Sta nisl ao Kny szek 1497 AGZ XIX, 
CLI. KNYSZ KA: Ja cob us Ja cobi Kny ske 1479 AS I s. 241. KO BIK, KU BIK: Wen ces lao Co byk (dat.) 
1471 Ra chKról s. 78. KOB ZA: Data est qu itanc ia Jo hanni Cob za 1485 Paw s. 35. KO CIA G£OWKA: Ma -
thias fa ber dic tus Co cza Glow ka, oppi dan us in Il kus ch 1488 Olk 18. KO CIUB AJ: De Ma nas tir … Se lyw an 
alias Co czub ay 1483 AGZ XV 1666. KO LIPI ÊTEK, KO LIPI ÊTKA: … do mum … qua ia cet in vicin atu 
Szokol nik ex una et Ko lip entek ex al tera 1499 RSW 451. KO£AT: Di scret(um) Pau lum Co lat 1492 ACL II 
728. KO£ATA: No bili Ni col ao Co lat ha, mo lend ina tori de Grod<ek> 1481 AGZ XV 1589. KO£BAN: 
Provi dis civi bus … Kol ban owi, Vloc howi … in oppi do Brzo stek 1465 KTn 245. KO PANKA: Proch novye, 
fra tres … re sig naveru nt do mum … vir gini Do rothee, fi lie Jo hann is Ko panka 1483 £NW 955. KO -
PECZKA: Ni col aus Ko peczk<a> <de> Wan grz ino wo 1455 ZHer 116. KO PICA: Pro no bili Sta nisl ao Co -
pic za, cu bic ula rio 1486 Paw s. 98. KO PYSTKA: Post qu att or sor tem Ko pystka 1477 AC II 924. KO -
PYSTKO: Sta nisl aus Ko pystko, oppi dan us de Kxansch 1454 Prand s. 450. KOR DAJ: Ni col aus Kor day 
1473 Hel II 4112. KOR DEK: Per ma gis trum Cor dek dic tum de Szlu py 1477 MPH V s. 1008. KOR DET -
KO: Mar tin us Cor det hko 1492 Trz 406. KOR DU CZ: Iwan Cor du cz 1471 AGZ XVII 610. KOR DULA: 
Te stis Cor dula, he res de Ma lac zyn 1488 LKP s. 113. KOR DUL EC: Prze wosz, de agris Bern hardi Cordu -
lecz, kmeth onis 1475 In scr 1448. KO RUNA: Be dlno Mi nor, vil la … cu ius ha er es Ni col aus Ko runa, no bil is 
de ar mis Wy enya wa 1470–1480 D³Ben I s. 351. KO RZÊDA: Cum Mar tino Co rzenda 1479 Matr I 1497. 
KO RZYB: Pre sent(e) … Sta nisl ao Ko rzyb, ar cium li ber ali um ma gis tr(o) 1475 ARec 398. KO RZYM EK: 
Ni col aus Cor szim ek de su burb io 1491 BS¹d s. 294. KO RZYSZ: Per Co risz, mi nis teri alem 1464 Hel II s. 
686. KO STUR: Ni col ai Ko sthur … ta bern ator(is) (in Byenc zyce) 1470–1480 D³Ben I s. 479. KOSTU -
REK: Sta nisl aus Co stur ek 1497 BS¹d s. 296. KO TEL: Cum provid(o) … Ste phano Cothel, opid an(o) de 
Strze lyc ze 1496 ACL II 1562. KO TLARA: Joh. Co tlara Gor gins ki 1466 KoG s. 430. KO TL EC: Venato-
r(i) … Cothlecz … dedi mar cam 1478 Rac hKról s. 240. KO TWA: Co ram no bis Io hanne Kothwa cum ce -
ter is iu rat is 1477 £NW 837. KO TWIEC: Cri stof orus Cothwy ecz de Spru tauia 1462 AS I s. 168. KO -
WANY: Hom(o) … Al bert us Cova ny, olea rz 1480 AGZ XVIII 1316. KOW NATA, KOM NATA: In ter no -
bil em Do min icum, fi lium olim Kow nat ha et suos fra tres 1471 Tym s. 173. KOW NATKA, KOM NATKA: 
Do min icum Kow nat hka 1473 ZHer 432. KO ZIB IEDA: Stanis laus Co zib yeda … opid an(us) de Vysnya 
1483 AGZ XV 1696. KOZI NOGA: Cum Sta nisl ao, fi lio pye me mor ie Cle ment is Khos yno ga 1452 £w 
1397. KOZI SZYJA: Provi dus vir Co szys zya … re cog novit … do mum provi do viro Jur ga 1460 £NW 528. 
KO¯USZAK: Jo hann es Ko zus chag, cur rif ex 1491 Kacz 8557. KROM KA: Ffig ul(us) Sta nisl aus Krom ka 
1482 PtCr 814. KROP: Ni col aus Crop … here(s) de Raysko 1454 Gr Mark II 24 s. 601. KRO PA: Cu cze 
omnes in li bert ate … Jo hann es Kro pa di mid ium man sum 1494 Vizn s. 11. KRO PID£KO: Pe trus Kropidl -
ko 1495 Kacz 8781. KRO SNA, CHRO SNA: Kro sna Jo hann em 1465 Hel II 3806. KRO WIN OGA: Ho nes -
tam He dui gim, re lictam Ma thiae Krouino ga de Lu blin 1473 Ul Lub 18. KRU PAK: … dem ge nant en Pe tro 
Cru pag 2 gul den be czal em 1490 PtCr 2055. KRU PEK: Na tiui tas do mini Eras mi Kru pek 1463 RUJ 3225. 
KRU PIEC: Provid(us) Cru pye cz … de Psar cze 1471 AGZ XVII 594. KRUP KA: Ex par te prouidi Ja cobi 
Crup ka, ciu is Leknen sis 1460 RHist XIV s. 324. KRU SZEL: Fi dei ussor(-) … Cru szel 1498 Wozn 25. 
KRUSZ KA: Man si civi les (in Ra dziei ow) … Pau lus Cru ska 1494 IBrzes s. 391. KRU SZYL: Kmetho(-) 
vil le By ala Cru szyl 1498 IP³oc s. 150. KRU SZYNA: Do min us Pe trus Cru schyna 1492 AGZ XVI 2056. 
KRZY WO(O)PASZ: Bar thol omo (!) Crzy wop asz (nom.) 1459 Gol 569. KUCH NIA: Yar zabky, vil la … 
cu ius ha ere(s) … Pau lus Kuch nya 1470–1480 D³Ben II s. 444. KU LIN OS: … prouidus Mar tin us Khu lin os 
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1452 £w 1382. KU NIN OGA: Con sul(-) civi tat is Lu blyn … Ma thias Ku nin oga 1460 Riab s. 16. KURO -
P£OCH: Mar tin us Cu rop loch 1471 Gp s. 218. KU RZYD YM: Con tra … Ma thiam Cu rzyd ym … iu rat(um) 
de Bo brka 1495 ACL II 1456. KUT NIA: Tho mek Cu thn ya, su burb anus 1493 BS¹d s. 335. KWACZ: Ad in -
stanc iam An dree Cva cza, scut<un>arij de Sczithn yky 1486 ARec 1059. KWA CZA£A: De ma nib us Ni col -
ai, Tho mae et alior um, fi lior um olim Kwa czala de Mo nya ticze, iu dic is Bel zens is 1476 Matr I 1368. KWA -
CZO£A: Pre sent(e) ge ner os(o) et no bil(i) do min(o) … Tho ma Kwa czola 1481 AGZ XV, DXXIV. KWA -
PISZ: Hor tus Kwa pis ch (subur banus Ra dom iensis) 1470–1480 D³Ben I s. 304. LAN NY: Ad fi lium Woyt -
kon is Lan ny, piscato ris … (in Nova Civi tate War schoviensi) 1470 RSW 118. LAR WA: Fa mos(um) … 
Ven ces laum Lar wa de Strze zym irzi cz … roth mag istr(um) pe dit es 1472 Hel II 4122. LATO, LETO: Di -
screto do mino Sta nisl ao Ly atho, al tar iste et vi car io ecc les ie Pre misl iensis 1452 £p II 1070. LA TOSZ: Pro -
cur ato rem Ni col ai La thosz de Ru ska Wy esz 1493 ACL II 1083. LA TOS ZEK, LA TOSZK, LA TOSZKO: 
Jo hann es La tos cheg de Mar schow icz 1460 Kacz 6509. LI CZYM IESZKA: Man si civi les (in oppi do Ra -
dziei ow) … Li czim yes zka de qu art ali 1494 IBrzes s. 392. LIJA: Fu rem dic tum Lya 1459 AGZ XII 4312. LI -
JAWKA: Cir cums pectus Al bert us ta tor (!), fi lius Ade dic ti Ly awca de Lyszyc za 1489 CNV 215. 
LI¯YGÊBA//LI SIGÊ BA: Ma thias Li szyg amba … civ(is) de Chan czyn 1459 ARP I 834. LUDZ KA 
SZKO DA: Swan thoslaus Lud ska Sko da 1471 Gp s. 219. £ASKOSZ: No bil(em) … Pe trum La skoss 1496 
In scr 1179. £ASKOS ZA: Su per … Pe trum La skosha de Ia nouicze 1496 In scr 1172. £ASK USZ: Con tra la -
bor iosum Lau renc ium Laszkus h de Dluga 1491 AC II 1883. £UCZYW IONKO: Vil la By egan owo … 
Fran cis cus Lu czew onko (!) 1494 IBrzes s. 395. £UK: Luk Jan de Stro ze 1463 AGZ XVI 25. £UPICH: Clo -
bya Ma gna … Sta nisl aus Lu pych 1494 IBrzes s. 373. £UPIC HUJ: Sag itta ri(us) … Sta nisl aus Lupy chuy 
1471 Gp s. 214. £UPIK OZA: Pau lus Lu pyk oza 1471 Gp s. 217. £UPIP YJE: Sag itta ri(us) … Pe trus Lupy -
py ge 1471 Gp s. 220. MA CHA£A: Su per orto et domo Gre gor ii Ma chale in … pla tea su burb ii (Thoru -
niensis) 1500 Woel 747. MA CHA£EK, MA CHA£KO: Ma chalk one de Sczawne 1451 AGZ XI 3039. 
MACH NA: Jo hann Mach na … dedi L-ta et unum flo ren um 1471 Rac hKr ól s. 62. MACH NIK: In vil la 
Mar schow ycze in domo Al berti Mach nyk 1475 UPrak 181. MA CZUGA: … pe nes do mum Ma czuga 
serato rem 1491 AGZ XV 2165. MA LOW ACZ: Al bert us Ma low acz emit do mum … apud pre nom ina tum 
Bla sium 1463 £NW 597. MA£MA ZYJA: Dedi sexa gen am qu idam ar tif ici dicto Mal mas ia, qui la bor at 
scu tham pro do mino duce Jo hanne 1480 Skarb 441. MA SNY: Jan Masz ny 1481 Kacz 7955. MAŒLAN KA: 
Pel lif ices: Ffo sch, Maszlan ka 1490 ARP II 1523. MA ZAN: Ex par te do mus Mas sani (civis Vil nens is) 1495 
Wln 433 s. 506. MA ZAN EK: De ma nib us provvi dum Ma zan eck et Fra neck, stol nyk orum (de Boch nya) 
1487 Matr I 1855. MA ZAN IEC: Pro cur ator la bor iosi Ma thie Ma zan yecz, kmeth onis de Bo row 1493 Hel II 
4403. MA ZUCH: Sa sin um Ma zuch de Rac czic ze 1482 ZHer 604. MA•NIK: Ma thias Masz nyk 1463 
KWiel s. 26. MG£A: Mgla An dr eas, tu tor 1497 U 6064. MIE DZA: Woy tek My edza 1472 Kacz 7350. 
MIEL: Cri stian us Geo rgy Myel de Cru ce 1455 AS I s. 143. MIE LICH: Ma ter ia Pe tri My elych 1473 £NW 
786. MIE LIK: Do mini iu rati cau sam Yurge Me lik et Han nus Opecz re mis eru nt ad ius eorum de Cascho -
wiam 1477 PtCr 707. MIE LIS KIBA: Provi dus Ma thias alias My elis kyba 1459 £NW 481. MIE LOCH: Ma -
ter ia Sta nisl ai, fi lii My eloch de Dze kan owo 1482 £NW 954. MIE£KACZ, MI£KACZ: Pro My elk acz, cu -
bic ula rio (re gis) 1485 Paw 34. MIE RZYS KIBA: Ni col aus emit do mum aput My erz isk yba 1452 £NW 285. 
MIGU£: My gulo dedi duas mar cas 1478 Rac hKról s.262. MI NEK, MIN KO, MI NI EK, MI ÑKO: Min ko, 
Ar men us de su burb io ca stri Le opol iensis 1487 AGZ XV 1886. MI NIEC: Sta nisl aus, vi tric us uxor is My -
mye cz 1452 £p II 1100. MIO DOW ARZ EC: Pro Bog dan My odow arz ec 1477 Ra chKr ól s. 172. MOST: Fa -
mos us Geo rg ius mo sth, of fic ialis epis copi Pre misl iensis 1472 AGZ XVI 896. MOSZ NA: Gre gor ius de bet 
solve re Ni col ao Mosz na me diam sexa gen am 1462 £NW 567. MO¯D¯EÑ: Cum Io hanne Mo szd zyen 1473 
Gol 847. MRO•NY: Do min um Io hann em Mroz ny 1479 Gol 898. MUL TANKA: Io hann es Al bert us, rex 
duas areas in civi tate Si rad iensi, in qu ibus Mul tanka et Zi schka se deb ant, Ma thie Glo waczky … do nat 1493 
Matr IV/3 sup pl. 1161. MU SKA£A: Sa lic ida(-). Ma thias Muszka la 1460 PtCr 520. MYD£EK, 
MYD£KO: Jo hann es Zlothy … do navit … 5 flo ren os in auro cer ti de biti di screto Bla sio My dlk onis de Cle -
parz 1482 PtCr 834. MYD£O: Provi dus Io hann es My dlo, opid anus de Ia wor ow 1488 ACL I 2110. NA -
GWAZD AJ: Juch no Na gwas zday de Stan kow 1469 Jab³ s. 20. NA GWAZD AN: Ge ner osi Ivan Na gvasdan 
1491 AGZ XVIII 1966. NA MACA£: Ni col aus alias Na mac zal 1453 AGZ XIV 2901. NA MACA£O: Pre -
sent(e) … An dr ea Na mac zalo, cive de Bo brka 1485 ACL I 1195. NA PIS ANY: Eund in Czo lowo (in oppi do 
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Ra dziei ow) … Na pis any de domo 1494 IBrzes s. 386. NA ROGA: Al bert us Na roga … cmeyho(-) de L¹ng 
1500 AC III 633. NA SIEK ANY: Con tra provi dum Sta nisl aum Nas sye kani, oppi dan um de Obor nyky 1464 
AC II 1305. NA SUT, NA SUTO: No bil is Alexius alias Na szut ho 1464 AGZ XII 3174. NA SUTA: Con tra 
An dr eam Na suta 1484 ACL I 670. NA SUT EK, NA SUTKO: Provi dus Io hann es Nas sut hko 1481 AGZ XV 
1587. NIE CZUJA: La bor ios(us) … Ste phan us Ny ec zuga … su burb anus Pre misl iensis 1477 AGZ XVII 
1397. NIE CZU£A: Fu rem dic tum Ny ec zula 1458 AGZ XII 4300. NIE DOBIE¯A£O: Srze ms ki ho spit aba -
tur cir ca Nie dob esz alo (v.l. Nyedol esz alo) pe nes Ca sper 1480 Vlad IV s. 5. NIE DOLE¯A£O: Srze ms ki ho -
spit aba tur cir ca Ny edol esz alo (v.l. Niedob esz alo) pe nes Ca sper 1480 AC III 515 NIE DOPI£: Ni col aus Nye -
dopyl 1471 Gp s. 210. NIE DOR AST AJ: La bor iosum Ba trhol ome um Ny edor ast ay, or tul anum de Wy dzyn 
1496 AC II 1516. NIE DZIELA: … provi dus Io hann es Ne diela cum ho nes ta Bar bara, con sorte sua 1483 
ARP II 1395. NIE TUBY£: (Kmetho) Ny eth ubyl 1486 KoP II s. 686. NIE WSTAJKO: Pro ho mine pro fugo 
Ny ews thayko 1482 AGZ XIX 1996. NU CZEK: Sta nisl aus Nu czek 1480 Kacz 7880. OBIECA£A: Podgo -
rze, vil la … cu ius ha er es … Sta nisl aus Obec zyal ya (!) 1470–1480 D³Ben III s. 248. OB JAD EK: In vil la 
Zwy¹czyna (!) in di strictu Przevor censi … kmetho(-) Oby ad ek 1479 AGZ XIX 187. OB£AP: Ia cob um Ob -
lap de Golyni 1495 Matr II 547. OBRO¯: Cro szyna, vil la … Ni col aus Ob rosz 1494 IBrzes s. 370. 
OBRZ¥DEK: Bona … An dree Obrzant hek (!) de Ru dowo in dic trictu Biel scensi 1497 Matr II 944. 
OGAR EK: No bil is Ni col aus Ogar ek 1453 AGZ XII 2610. OGNIWO: Io hann es Ognyvo de voy ak oua 1496 
In scr 1173. OLEJ EK: In domo Oleyek, civis (Leop liensis) 1492 ACL II 807. OLEJN IK: Ma thiam Olejn ik 
1454 ARP I 605. OLIWKA: Ih nat alias Oliwka 1453 AGZ XIV 2809. OL SZOWA SZY JA: Homo Pe trus 
alias Ol schowa Schya 1485 AGZ XV 4285. OMYL ONY: Pla tea Mo nac horum (in civi tate Bre stensi) … Io -
hann es Omyl ony 1494 IBrzes s. 364. OPIEC ZYRAK: Ma theus Opye cz yrak 1492–1495 Gl 49 s. 54. OSIE -
WA£A: Pla tea Texto rum (in civi tate Bre stensi) … Jo hann es Oszye vala a domo 1494 IBrzes s. 365. 
OSTRY BY CZEK: Sta nisl aus Cha bri … re sig navit aream suam in Fre ta Bernar dini … Sta nisl ao Ostri Bi -
czek 1498 RSW 424. OSZCZERZ: Ma thias Oschczerz de Po lik owo 1492 ZHer 713. OSZCZY DURA: Pla -
tea Lasz nya (in civi tate Bre stensi) … Pe trus Oszczy dura a domo 1494 IBrzes s. 366. OŒLIZ£O: Cum Jo -
hanne, Ca sper … nec non Ma thia Oslis lo 1496 AGZ XVII 2896. PA CHACZ: Stro milo, vexil lif er Leopo -
liensis ab ho mine suo Pa chacz 1454 AGZ XIV 3159. PA CZYNA (SSNO Pac(z)yna): Jo hann es Pa czyna 
1495 BS¹d s. 455. PA£ASZ: Apud Ma thiam Pa las ch, su tor em 1454 UPrak 82. PAN CERNA: Bar thol ome -
us Pan czerna, se rif ex(-) 1471 AGZ VI 99. PA RZYD¥B: Cum oppi dan(o) de Oo athow … An dr ea Parzi -
damb 1452 Semk 132. PA RZ YGL EÑ: Pre sent(e) … Ni col ao Pa rzyg lyen, pro tunc pro cons ule 1493 AC II 
1175. PA RZYG£OWKA: Sta nisl aus Pa rzyg lowka 1499 AGZ XV 2833. PA RZYM IESZ EK: Pre sent(e) 
Sta nisl ao Par zim esek, vi cari(o) perpetu(o) 1462 AC II 828. PA RZYMIÊSO: Ia cobi Par zim yas zo (dat.) 
1495 Matr II 551. PATRZ: Sag itta ri(us) … Mar tin us Pa trcz 1471 Gp s. 213. PIE CZYG ROCH: No bili Io -
hanni, fi lio olim Ma thiae Py ec zygr och de Opye cz ycze 1451 Ko Zap 49. PIE CZYK ABAT: Provi dus Pe trus 
Py ec zyka batt 1464 ARP I 1009. PIE CZYK OTCZ YNA ¿.: Ho nes te Do rothee (dat.) Pie czic othcz ina de 
Clecz sko 1500 AC II 740. PIE CZYM UCHA: Rze czyc za Mo kra, vil la … cu ius ha ere(s) … Tho mas Pyeczi -
mu cha de domo Szu lima 1470–1480 D³Ben s. 388. PIE CZYR OG: Gre gori<us> Py ec zurog 1497 M¹cz s. 
163. PIE LUC HA, PIO£UCHA: A la bor ioso viro Sy mone Py eluc ha 1479 Trz 319. PIE LUSZKA: Pisca -
tor(-) … Voy tack Pe luszka 1485 TTor s. 57. PIER DZIOCH: Io hann es Py erd zoch de Krzyw cza 1479 AGZ 
XVII 1700. PIE RZYK OSZ ULA: Bra sea tor … Io hann es Pier zik ossu la 1491 ARP II 1543. PIE RZYNA: 
Con tra Al bert um Py erz ina, kmeth onem de So col owo 1458 AC II 1893. PIE RZYNKA: Su per … Io hann em 
Py erzynka, prze chrzta … civ(em) de Bo brka 1474 AGZ XV 1358. PI JAK: La bor iosus Sta nisl aus Pyak 
1497 Bob 211. PIK (SSNO Pik//Pyk): Kmetho(-) … Iwan Pyk 1472 AGZ XVIII 285. PIKA (SSNO 
Pika//Pyka): Bona no bil(is) … Sta nisl ai Pyka … de Sche ligy 1497 Matr II 888. PI KASZ (SSNO Pi -
kasz//Py kasz): Py kas ch de Mar chowc ze 1463 AGZ XVI 26. PIK SZA (SSNO Piks(z)a//Pyks(z)a): No bil is 
Ia cob. Pixa, he res de Drz¹szno 1466 KoZ I s. 190. PIL (Pil//Py³): Ha nus Pyl 1476 Ra chKról s. 107. PIS -
KAD£O (SSNO Pi skad³o//Pyskad³o): Cum sca bino … Pe trus Py skad lo 1485 U 3742. PISZ CZYK UR: Jo -
anni Pisz czik ur, civi et ner cat ori Lu blin ensi 1484 Matr I 1665. PIW NY MIECH: Ja cob um sar tor em dic tum 
Pyw ni My ech in Kyani 1454 UPrak 80. P£ACZYCH: A qu ond am bac cal ario Mi chae le Pla czych 1469 
ARec 51. P£OCZ YGÊBA: Co wale … Plo czyg aba 1494 IBrzes s. 379. P£OSZYR YBA: Kmetho Plo -
schyr yba 1472 KoP II s. 47. PNI SKORA: Pny skora 1453 Tym s. 333. POD GAJNY: Provi dus Io hann es 
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Pod gayny de su burb io Mosz czys ka 1478 AGZ XVII 1615. POD GORNY: Su per kmeth on(e) (in vil la 
Chisz ne) … Ma thia Pod gorny 1487 AGZ XVI 1826. POD LEŒNY: Pod lye szne, vil la … cu ius ha er es Sta -
nisl aus Pod leszni 1470–1480 D³Ben II s. 521. PODO£EK: Opid an(um) de Dro ho bycz … Za nk onem Po -
dol ek 1478 AGZ XVII 1506. PODP£OMYK: Ni col aus Pod plom ik, tu tor vxo ris sue Ka therine 1494 Gol 
1089. POJE¯D¯A£A: Pla tea Texto rum (in civi tate Bre stensi) … Bar thol ome us Poy eszd zala 1494 IBrzes 
s. 365. PO£KOÑ, PU£KOÑ: … cum con sensu. do min(i) … Pe tri Po lkony, con sul(is) civi tat is Vy elun ensis 
1489 AC II 853. PO£ŒWIAT: Mi chael Pol szwya th, con sul de Ro hot yn 1489 ACL I 2771. PO£TOR: My -
col ay Pol tor 1454 Kacz 6221. PO£TO RAK, PU£TO RAK: Lau renc ius Pol thor ak solvit tres fer ton es cen -
sum an nua lem 1472 RSW 127. PO£TO REK: Ffe lix Pol thor ek. eyn gor tl er de Slup cza 1499 kacz 8961. 
POMA GA£A: Ho nes to Pe tro Po mag ala (dat.) 1472 IP³oc 194. PO MYKA£A: <Troya>num Car wows ky 
Po myk ala 1485 ZHer 649. PO RÊBA£A: Ta ras kovo … Po rab yala (!) man sum so luit 1494 Vizn s. 9. PO -
RZYCH: Provi dus Mar tin us Po rzych, con civis no ster 1457 £NW 432. PO RZYD¥B: Provi dus Mar tin us 
Po rzych, opid anus no ster 1457 £NW 432. PO SKOCZ: Steffan Po szkotz 1453 ZP V s. 139. PO TYRA: … 
provi do Sta nisl ao Po tyra 1493 RSW 204. PRA CZEK, PRACZ KO: Sag itta ri(us) … Ni col aus Pra czek 1471 
Gp s. 214. PRZE•RZY KAMIEÑ, PRZ EJRZYKAMIEÑ, PRZEJ RZYK AMI ON: Provid(us) Ma thias 
Prze rzik amy en … con civ(is) no ster(-) (Po znan iensis) 1498 ARP II 1716. PU£TORA MIKO£A: Ni col aus 
alias Pul tora My cola de Crob na 1460 Kacz 6557. RA NIST: Vac lav de Gro decz … re sig nat do mino Ra nist 
… suam par tem he red ita tis 1464 OsvZat 59. RA NISZ: Mi kol ay Ra niss z Du bye nska 1456 Cd Sil II 84. 
RAN KO, REN KO, RE NEK: Is sack, Ran ko fi lio (dat.) de Brze scze Ru then ica li 1492 ARP II 1555. RA -
NOCH: Kmetho(-) (in Dze kan ovicze) … Ni col aus Ra noch 1460 AC II 566. RO GALKA: Item Ro galka 
sep tem ul nas et pe cun ias 1482 Skarb 831. ROZ DAR£O: Mar tin us Rosdar lo de Chmel nyca 1461 U 2356. 
ROZ GA: Ro szga de Pol thows ko 1484 On I s. 80. RO ZYN EK, RO ZYNKO: La bor iosus Ro zynko (in oppi -
do dicto Myas teczko) 1497 Bob 181. RU CHA£A: Per Sven toslaum Ru chal am de Chra plin 1464 AGZ XII 
3139. RUCH OÑ: … bona … An dr eae Ru chon de Cyvyno 1497 Matr II 1021. RU CHOTA: By enyek rece -
pit me dium man sum, ia cent em in ter man sos Ru chota et Pe tri iach nyk 1479 AC I 2191. RUCH TA: Cum … 
Sta nisl ao Ruchtha 1462 AGZ XI 3718. RUNO: Jo hann es Runo de Oppa thow 1470–1480 D³Ben I s. 310. 
RU SZAJ: Sti bor ius de Vyrzyky, Pau lus Ru schay de ibid em de ar mis Lubi 1498 ZHer 777. RY CZA£: Lau -
renc ius Ni col ai Ri czal de Wra tis la uia 1452 AS I s. 132. RY CZYW ODA: Ma tias bal nea tor dic tus Riczywo -
da 1460 ARP I 855. RY CZYWO£: Sa gittari(us) … Sta nisl aus Ry czyw ol 1471 Gp s. 215. RZY GA: Per Ni -
col aum Rzi ga, ab bat em 1470–1480 D³Ben III s. 402. SIEÆ: De cu ria, que fuit no bil is mei (An nae, du ciss ae 
de Losz ko) dic ti Secz 1489 Wln 361 s. 421. SIEJ DO: Pro Sey do Sowa et aliis kmeth oni bus de Czar noc yno 
1467 Ty s. 93. SIO DMY: Nic los Sy odmy, su tor(-) 1497 Kacz 8849. SK ALEÑ: De ma nib us Iaco bi Ska len 
1472 Matr I 818. SKA ZIMLEKO: Sta nisl aus Ska zimleko 1468 Kacz 7125. SKO RZYL AS: Sag itta ri(us) … 
Gre gor ius Sko ryl asz 1471Gp s. 215. SKO TUR AD: Con tra la bor ios(um) … Pe trum Sko tur ad de Bel zyc ze 
1454 UPrak 97. SKRO BAD£O: Kmetho(-) vil le Tro szyno … Scro bad lo 1498 IP³oc s. 155. SKRO BAT: 
Lau renc ius Szkro bat 1486 M¹cz s. 185. SKRO BIR OG: Opid an(um) de Dro ho bycz … Scro bir ok 1478 
AGZ XVII 1605. SKRZY PA£A: Sag itta ri(us) … Ja cob us Scrzy pala 1471 Gp s. 215. SKU BIEL: Con tra 
Jo ann em Sku bell de Gymlyn 1456 Matr I 244. SKU BIELA: Do mini Jo hanni Sku biela dedi de cem flo ren os 
1471 Rac hKr ól s. 40. SKU BIÊ: Kmeth on(em) in vil la Nouoszyed lcze … Hryn Sku by¹ 1478 AGZ XVI 
1303. S£UNINA: Slu nyna cmet ho 1482 AC II 653. SMA GA£A: Szma gala or tul anus 1498 IP³oc s. 155. 
SMO LAJ: Alb. Smo lay de Sdzynyc ze 1464 KoZ II s. 539. SMO LIB YK: Sa lic id(a) … Woy tek Smo lib ig 
1460 PtCr 520. SMO LIK: Ad Smo lik in Be rwald 1471 Ra chKról s. 92. SMO LISZ: Cum bra sea torio Fye -
doronis, in quo la bor at … Smolysz 1479 AGZ XIX 189. SMYCZ KA: 2 la neos la bor iosi Io hann is Smycz ka 
cir ca So czaviam 1498 Matr II 1277. SO CZEWA: Per … iu rat um … Sta nisl aum So czewa 1498 U 580. SO -
LIP IES: No bil is Jo hann es So lip yesz de So lipsy 1493 ZHer 733. SO LUCH: Ni col aus Zolvch cum Ma thia 
Bru dek 1477 £NW 835. STA CIWA: Kmeth on(em) (de Lo chowo) … Sta nisl aum Sta czywa 1469 Tym s. 
317. STA£YJAJE (SSNO Sta lig eye*): Provi dus Pau lus alias Co lanka re sig navit do mum Ma thie alias Sta -
lig eye 1456 £NW 402. STA RY KOT: In ter no bil em Ni col aum Sta ry Koth An dree …par te ex una … et no -
bil em Io hann em Cze sla 1473 ZHer 428. STA RY P£OT: Wa lent inus Jo hann is Star ri Ploth de Nova Civi -
tate 1474 AS I s. 216. STA RY RAD•CA: An dree Sta ry Raczcza (civi dro hob ice nsi 1478 AGZ XVII 1503. 
STA TEK: Pre sent(e) … ho nor abil(i) et di scret(o) Ia cobo Sta tek 1486 ACL I 1682. STAW: Ma gis trum Ni -
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col aum Staw 1469 ARec 45. STA WIANY, STA WIENY, STA WIONY: Cum sca bin(o) … Ni col ao Sta -
wya ny 1464 £NW 626. STA WID£O: Bona … Sta nisl ai Stavi dlo … in Ra cziec zino in Ra cziazn ensi di -
strictu 1497 Matr II 1008. ST ÊKACZ: Su per Sta nisl aum Stan kacz 1471 Tym s. 289. STO DOLN IK: Hono -
rabilis Sta nisl aus Sto doln yk, actu pres bit eri de Lu blin 1496 ACL II 1581 STOJ NOG: Una cum … con sul(e) 
civi tat is Bel zens is … Mi chael Stoy nog 1465 AGZ XIX 2500. STRA DOÑ: No bil(is) Sta nisl ai Str adoñ (!) 
1468 In scr 1338. STRA GAN: Pau lus Stra gan de bet II ma nua lia et ius de bet 1452 Ty s. 80. STRASZY -
DRO¯D¯E: Py otr Stra schid rosz dze 1464 Kacz 6834. STRO BIL: Cum Ni col ao Stro bil 1462 ARP I 928. 
STRO BOTKA: (Su burb anos de Dro hob icz) Iwanko, Stro bothka 1473 AGZ XVII 910. STRU MI£: Gene -
rosi Geo rg ii Stru myl, ca stell ani Le opol iensis 1497 Bob 36. STRU MI£KO: Stru mylko dedi duos flo ren os 
1477 Rac hKr ól s. 197. STRU¯YMAS£O: Stru zym aslo 1469 KoP I s. 448. STRU¯YNA: Io hann em Luszk 
alias Stru szyna, ta bern ato rem 1492 AC II 864. STRZE¯YDZIURA: Con sul es tres (de Skar myr) An dr eas 
Clo nyc za … Ni col aus Strzeszy dziura 1493 Hel II 4408. SU CHOP OLE WKA: Con tra la bor iosum Ni col aum 
car nif icem Sucho polewka 1484 ACL I 919. SU CHOZ¥B: Ex par te la bor iosi Sta nisl ai Su choz¹b de Ia -
szonka vil la 1471 AGZ XVI 850. SYCH TA//SZYCH TA: Si mon Szychtha, opid anus de Ny es zanko wyc ze 
1484 AGZ XVII 1928. SZA BLA: Ho min em dic tum Pi lip alias Scha bla 1472 AGZ XII 4057. SZCZY-
PIEC: Ni col aus Sc zip ecz de Mo dln icza 1466 Hel II 3860. SZCZYP KA: Gre gor io (dat.) Scip ka 1476 Gol 
869. SZCZYRK: Mar tin us, fi lius olim Ma thie Sczyrk de domo ar chip isc opi Gne snens is 1476 Hel II 4177. 
SZCZYT: Bie gan owska: Jako ya sza mos zodma z domu Sczy thow nye syec hala do Gosdu w dom Ja kub ow 
1479 Czer s.LXXXVI. SZKU TA: Scu tha Sta nisl aus 1482 Trz 350. S(Z)£APK: Hort(us) su burb an(i) Rado -
miens(is) … Ni col ai Slapk 1470–1480 D³Ben I s. 304. S(Z)£APOWA NOGA: Kmetho Mart. Slapowa -
noga 1476 KoP II s. 211. SZPER KA: Ho nes ta Do rat hea, olim Tho mae Szper ka re licta 1491 Górn 19. SZPI -
LAK: Zdzysla wyc ze, vil la ... cu ius ha er es … Mar tin us Spi lak … no bil(is) 1470–1480 D³Ben II s. 168. 
SZU DY: Ia cob us Szchu dy 1481 Trz 340. SZU DZI£O: Sta nisl aus pe nek de dit di mid iam ter ciam mar cam 
… Ia cobo Szv dilo 1498 Trz 467. SZY RZYNA//¯YRZYNA: Pre sent(e) … ve ner abil(i) … Io hanne Zy rina, 
de cano Pre misl iensi 1485 AGZ, XVII, DCCLXVI. ŒCI SKA£A: Man si civi les (in Ra dziei ow) … An dr eas 
Sczy skala 1494 IBrzes s. 391–392. ŒÆKLANKA: Ka thar ina Lo rinc zewa do navit et re sig navit omnia bona 
sua … provi dis Io hann is (!) Sczklan ka 1466 ARP I 1073. ŒMIR DZIM IECH: Provi dus Mar tin us Szmyr -
dzym yech … opid anus no ster 1458 £NW 459. ŒRZO DA, ŒRODA, STRZO DA: Pre sent(e) do min(o) An d -
rea Sro da … vi cari(o) canon ical(i) (ecc les iae Gnez nens is) 1453 AC I 1829. ŒWIE CA//ŒWIÊ CA: Con tra 
qu end am do min um Mar tin um Szwe cza, pres bit erum (de Gdanczk) 1484 AC III 898. ŒWIECZ KA: Mi chael 
Swy eczka 1464 Kacz 6779. ŒWICZ NIK: Pre sent(e) … fa mos(o) … Gre gor io Swy eczn yk … civ(e) de Cra -
covia 1472 CdUC III 237. ŒWI NIEC: Jo hann es Shvy necz, mi nis teri alis de Ka zim iria 1494 Hel II 4434. 
TA RAB UN: … pre fat us Ni col aus Ta rab vn 1486 U 533. TARCZ: Mi chael Tarcz et Bar bara, uxor sua, no -
ster con civis 1453 ARP I 544. TO BOLCA: … Ian Th obolc zy (gen.) nye szbyl 1480 Warsz 1501. TO -
BU£ KA: Vr ban us To bulka 1468 Kacz 7070. TRLI KACZ: Ioh. Trli kacz Gwy asd owsky 1481 KoZ II s. 415. 
TRU BAK: Unus ban cus sa lis Sta nisl ao Tru bak 1487 Paw s. 190. TRY BA£A: Mar tino Try bal, pro cur ato ris 
Io hann is Gem se pre sente 1494 AC II 1953. TRZ¥SK: Tho mas Trzansk de Slu bic ze 1454 AS I s. 142. 
TRZ¥SKA: Per … Ohann em Trzan ska … kmeth on(em) de Unyk owo 1496 AC I 854. TRZESZCZYNO -
GA: Sta nisl aus Ko tlarsz in sin uav it Jo hann is Trzesz czyn adze (! pro Trzesz czyn odze) car nif ici pro eo, quia 
ve niens ad eum conve nit sw cum pro fa ciendo cal dar pro 7 flo ren os 1498 PtCr 1323. TRZE WIK: 
Joh<ann>is Trze wyk, km<et hon is> de Volya 1456–1466 Lu III s. 643. TRZÊ SIBRODA: Jan Trz¹si broda 
1468–1501 RHist VI s. 90. TRZÊSIG£OWA: : Jan Trzen szyg lowa 1489 Kacz 8439. TRZÊS INOGA: Jan 
Trzen szyn oga de Ra tib or 1495 Kacz 8782. TRZOS: Mat czey Trzosz, de Sa gor za pi stor 1476 Kacz 7619. 
TRZY HUBKA: Sy enko Tr zih ubka de Krze myo na 1455 AGZ XI 3247. TRZY JAJA, TRZY JAJE: Marti -
num Trzy Gyaye 1466 £NW 690. TWAR DY CHLEB: Provi do Jo hanni Twar dic hlep … con civi Posna -
nien si 1454 ARP I 595. TWARDY CZO£KA: Pre sid ent(e) … Pe trus Twar dic zolca … sca bin(o) 1494 ARP 
II ante 1575. TWAR DYC ZO£O: Sca bin(us) … Pe trus Twar dic zolo (!) 1493 ARP II 1573. TWA RO¯EK: 
Per Ma thiam de Chel nyk (!) dic tum Twa ros zek 1454 Trz 133. TY GIL: Jan Ti gil, iu nior 1483 Kacz 8131. 
TYSI¥C: Lau renc ius Ty sya cz, ciu is de Cra couia 1468 Hel II 3937. UKROP: An dr eam Ukropp 1479 U 
2569. ULICZNY: Re gis trum in Cova le cen sum … Vlyczny 1494 IBrzes s. 375. WAGA: Ja cob us Vaga de 
Schyky 1497 Bar 53. WA LIG ORA: Ihan Wa lig ora, der mol ner 1479 PtCr 1387. WAN TUCH, WAÑ -
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TUCH: Paul Wan tuch Sbel icz (leg. z Bie lic) 1470 Kacz 7247. WA RZYCH: Ia cob us Wa rzych … con sul(-) 
de Ska la 1471 CdUC III 232 s. 5. WA RZYC HA: La bor ios(i) … Ia cobi Va ric ha … su burb an(i) Premi -
sliensis 1478 AGZ XVII 1428 WARZY GARNEK: Pe trus War szig arnek 1467 Kacz 7042. WA RZYSZ: 
Io hann es Va rys ch, fa mil iaris do min ae He dui gis, he red is de Byelka 1497 AGZ XV 2567. WA RZYW ODA: 
Cum se rvo Ru theno dicto Wa rzyw oda 1492 ACL II 744. WA¯NIK In pre dio Ni col ai Wasz nyk in Boch nya 
1454 UPrak 78. WÊDZISZEK: La bor ioso Al berto Wan dzys sek (dat.) 1492 ACL II 901. WÊ GIELNIK: Jan 
Van gye lnyk, gayewn yk w Osieczku 1464 Czer s. LXII. WIÊCIOR AK: Yan Wyen czorag de Zy wiecz 1483 
Kacz 8058. WI ÊCIOREK: Sag itta ri(us) … Sta nisl aus Wy anc zyor ek 1471 Gp s. 214. WI GIL IJA: Bona no -
bil is … An dr ea Vi gil ia … in di strictu Srze nensi 1497 Matr II 815. WIL CZY GON: Bona no bil is … Stanis -
lai Vil czi Gon de Lugy … in di strictu Srze nensi 1497 Matr II 815. WIR CIESZ: Pre sent(e)… test(e) hono -
rabil(i) ac no bil(i) … Ian ko Vyr tesz 1459 AGZ II 90. WIRZ GACZ: Nun cius Vir gacz 1465 AGZ XIII 5924. 
WO DOL EJA: Cum He lis abet, vir gine mo rante aput Vo dol eya, opid anum Lu blin iensem 1454 UPrak 92. 
WO£OGA: Ho min es de Ma czos chyn … Sta necz … Wo loga et alios 1455 AGZ XIV 3452. WOROSZY -
£O: Provi dus Sy enko Vo ros chilo de Le opoli 1483 AGZ XV 1693. WO ZIM¥KA: Provi dus Ma thias 
Komvd ny re sig navit do mum suam … si tam in ter do mos ex una par te Mi chae le (!) mer cat ore et ex alia par te 
Wo szym¹ka Ma thia, Jo hanni dicto Buyak 1481 £NW 898. WOZ ISZ: Bona … Io hann is Vo zys ch … de Mi -
nori Zglynic ze … in di strict(u) Mlaven si 1497 Matr II 994. WRZE CIONKO: Tres man sos in oppi do dicto 
My as teczko, in qu ibus re sid ent la bor iosi … Wrze czonko et Klasz kos (!) 1497 Bob 181. WSPI NEK: Hono -
rabili Pe tro Wspi nek, ca non ico Gnez nensi (dat.) 1454 Ty s. 148. WSZYST KIM SWAK: Ho nes ta Bar bara, 
con sors An dree in stit oris Wschyt kym Swak 1467 ARP I 1083. WŒCI¥GACZ: An dr eas Wsczy¹gacz de Dar -
szycz 1500 Kacz 9075. WY CIS£O: Sta nisl aus Wi cislo et Al bert us Ci chy de Stra dom ia, do mini consu les 
(Ca sim iri enses) 1459 KmK 169. WY DRZYO KO: Ar chiep isc opus Gne snens is Dobrogo stius vo cat us Wi -
drz ioko 1470–1480 D³Ben I s. 337. WY RWA£: Bona … Ni col ai, Sta nisl ai et Pau li Vy rvaly de Ky elb owo 
1497 Matr II 816. WY STÊP: An dree de Za rwanc ze … con tra dic tum An dr eam Za rwans ky Wy stap 1494 
ACL II 1272. WY STUK: Ho nor abi lis do min us Io hann es Wy stuk 1497 AC III 561. WY SZCZELA: … ipsi 
Sta nisl ao Wy szczela 1478 AC III 131. WY SZYW ANY: Provi do Wi schiw ani, civi de Sam bor 1484 ACL I 
836. ZA BAG£O: Pra eb enda Scar bim iri ensis ha bet … vi car iam. quam oopt inetIo hann es Za bag lo, presby-
ter 1470–1480 D³Ben I s. 526. ZABIJK OÑ: Bona … Pau li Za bik on … de Ma iori Po mor zani 1497 Matr II 
779. ZA GROSZ S£OMA: Provi do Ma thie Za grosloma 1472 ARP II 1213. ZA GROSZ S£OMY: An -
tiqu(us) car nif ex(-) Ma thias Za groslomy 1454 ARP I 608. ZA GROSZ S£OWO: Do mini com mis eru nt Al -
berto Zlo tos che et Ia cobo Za gross lowo … du cere sal Cracoviense 1487 AC I 787. ZA£ÊGA: Jan Za lenga 
de Thi czin, su tor 1500 Kacz 9090. ZA ORZ: Pre sent(e) … Za orssio By kows ki 1493 Sejm 90. ZAS£ONA: 
Ma thias Za slona de Za mbrovo 1456 Ty s. 81. ZA SMU¯NY: Ja cob um Za smvs ny, he red em de Cho rom ani 
… de ar mis Lu byc ze 1492 ZHer 715. ZA WIE SIGÊBA: Do mus (quae) ia cet in ter do mum Za vye sygab¹ … 
et … pe nes do mum Proch nows ky 1484 £NW 1000. ZA WRZYJ ATA: Sta nislaw Za wrzyj ata, sar tor 1454 
Kacz 6204. Z BO GIEM MAR CIN: Provi dus Mar tin us Z Bo gem Mar czin con civis no ster 1473 ARP II 
1231. ZDAN//¯DAN: Pre sent(e) … Szdan Al berti, vi cer ege nte Vil nensi 1489 Wln 363 s. 425. ZDA -
RZY£O: No bil is Io hann es dic tus Wy rzba suo et fi lias trorum su orum … Szda rzylo, Bo guslai … no min ibus 
… 1466 AGZ XVI 355. ZE GAR EK: Ad in stanc iam Gre gor ii Ze gar ek 1498 ACL II 1840. ZIE LONE 
POLE: Hanns Ze lene (!) Pu ole (!) 1495 ARP II 1643. Z£Y DZIEÑ (SSNO Z³y Dzieñ//Œlidz ieñ): Phalo-
wicze, vil la … cu ius ha er es Jo ann es Szly dzyen de ar mis Griffo num 1470–1480 D³Ben I s. 461. ZMAR ZL -
IK: In vil la Gacz ky (pro pe Schi dlow) … me dium laneum, in quo se det Sta nisl aus Szmarsz lik 1470–1480 
D³Ben II s. 388. ZMARZ£EK: Con tra la bor ios(um) … Al bert um Zmarslek (de Voyczec how) 1454 UPrak 
97. ZNOJ: Mi col ay Znoy a du obus or tis (tres Od ram) V gros sos d<ebet> 1464 Szr s. 273. ZNO JEK: Ni col -
aus Snoy ek … fi dei uiss(it) pro Jo hanne Di cas 1480 AGZ XVI 1422. •LE WLAZ£: An dr eas Sly ewl asl et 
Toma, bra sea tores et con civis no stri 1459 ARP I 820. •WIE RZYNA: Fra ter Jo hann es Swy erzyna or din is 
Prae dicatorum 1465 AS I s. 183. ¯ABOK LIK: Pri mus (te stis) Pau lus Za bok lyk 1464 MHer XI s. 1. 
¯AR£O: La bor iosus Szar lo By enyek 1479 U 2604. ¯DA NIEC (SSNO Zda niec//¯da niec): No bil is Sta nisl -
ai Szda nye cz de Gda schyc ze 1499 AGZ XVIII 2677. ¯DA NIEK (SSNO Zda niek//¯da niek): Zda nyek dedi 
sex gros sos 1477 Rach Król s. 198. ¯EME£KO: Mi col ay Ze melko de Czi chawa, pistor 1492 Kacz 8606. 
¯YTNY: Ni col aus Szy thny, opid anus de Skar bies chow 1482 ACL I 165. 
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4. Miej sce cz³owieka w spo³eczeñ stwie 

Miej sce cz³owieka w spo³eczeñ stwie wyra¿ ane by³o przez: 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na wy kon ywa ny za wód, zaj mow any urz¹d lub 
sta now isko (cha rakt ery zuj¹ce bez poœr edn io): B³onarz 1488 (< b³oniarz ‘szkla rz’ 
SW, b³ona ‘³o¿ysko, pla ster’ Sstp, ‘szyba z b³ony’ R), Bo jar 1497, |Bo jarc zyk 
1494 (< bojar ‘szlach cic na Rusi i Li twie’ Sstp), Bor mistrz 1465 (< bur mistrz ‘je -
den z raj ców, któ ry prze wodniczy ra dzie miej skiej’ Sstp), Cech mistrz 1462 
(< cech mistrz ‘stars zy ce chu’ Sstp), Dwo rak 1497 (< dwo rak ‘poz ost aj¹cy w 
s³u¿bie dwor skiej’ Sstp), Fur man 1455 (< furman ‘wo Ÿnica’ Sstp), |Gaj dos znik 
1478 (< gaj da ‘du dziarz, kob ziar z’ R, gaj dy ‘d udy, kob za’ R, gaj dos ‘kobziarz, du -
dar z’ SW), |Gi gacz 1494 (< giga ‘d awny stru nowy in strument mu zyczn y’ SXVI) 
‘graj¹cy na gidze’, Gra barz 1483 (< gra barz ‘cz³owiek grze bi¹cy zmar³ych’ Sstp), 
Gryf nik 1476 (< gryf nik ‘rze mieœlnik zajmuj¹cy siê wytap iani em i sp rze da¿¹ ³oju’ 
SXVI), Iglarz 1476 (< iglarz ‘rzemieœlnik wyrab iaj¹cy ig³y’ Sstp), Ka lanny 1453 
(< kalanny ‘n ale¿¹cy do kr ólewskiej lu dnoœ ci s³u¿ ebnej na wsiach ha lick ich 
i lwow skich’ Sstp), Kano nik 1497 (< kanon ik ‘du chowny ka tol icki’ Sstp), |Ka -
strzy³o 1494 (< ³ac. ca strar ius ‘cz³owiek pe³ni¹cy jakieœ funkcje na zam ku’ S£Œ), 
Klucz nik 1489 (< klucz nik ‘odŸwierny’ Sstp), Ko mik 1495 (< ko mik ‘komediopi -
sarz’ SXVI), |Ko nar zec 1500 (< ko narz ‘zajmuj¹cy siê ho dowl¹ ko ni’ Sstp), Ko -
tlarz 1467 (< ko tlarz ‘r zemieœlnik wy rab iaj¹cy kot³y’ Sstp), |Ko wacz 1470–1480 
(< ko waæ ‘kuæ, biæ m³otem me tal’, ‘zaku waæ w kajdan y’ Sstp) ‘ten kto ku je’, |Ko -
wal ec 1458, |Ko wal ek 1487, |Ko walka 1499 (< ko wal ‘ts’ Sstp), Ksi¹¿nik/Ks iê¿nik 
1470–1480 (< ksi¹¿nik ‘ksiê garz’ SXVI), Kuch mistrz 1478 (< kuch mistrz ‘urzêd -
nik sprawuj¹cy opie kê nad kuch ni¹ królewsk¹’, ‘mistrz ku chars ki, ku charz’ Sstp), 
£o¿ny 1460 (< ³o¿ny ‘dwo rzan in opiek uj¹cy siê sy pialni¹ kr ólewsk¹’ Sstp), 
£ucznik 1464 (< ³ucznik ‘wytwórca ³uków’, ‘¿o³nierz uzbroj ony w ³uk’ Sstp), Mie -
chown ik 1492 (< mie chown ik ‘rz emieœ lnik wy rab iaj¹cy wor ki skó rzane’ SXVI), 
M³ynarz 1482 (< m³ynarz ‘ts’ Sstp), M³ynarc zyk 1462 (< m³ynarc zyk ‘czel adnik 
w m³ynie’ Sstp), My dlarz 1474 (< my dlarz ‘wyr abi aj¹cy myd³o lub han dluj¹cy 
myd³em’ Sstp), No¿ ewnik 1471 (< no¿ownik, no¿ewnik ‘rz emieœlnik wy rab iaj¹cy 
no ¿e’ Sstp), Olejk arz 1459 (< olejk arz ‘ten, kto wy rab ia lub sprzedaje olej’ Sstp), 
Pan cern ik 1470–1480 (< pan cern ik ‘rz emie œlnik wy rab iaj¹cy pan cer ze’ Sstp), Pa -
newn ik 1499 (< pa newn ik ‘kot larz’ SW, pa new ‘met alo we na czyn ie ku chenn e’ 
Sstp), Par tacz 1488 (< par tacz ‘przer abi aj¹cy sta re obu wie, odzie nie’ Sstp), Pas -
tuch 1465, |Pa stuc ha 1485, |Pa sturc zyk 1480, Pa sturz 1494 (< pastuch, pa stucha, 
pa sturz ‘ten, kto pil nuje pas¹cego siê byd³a’ Sstp), Pi wow ar 1473 (< pi wow ar 
‘cz³owiek zaj muj¹cy siê wa rzen iem pi wa’ Sstp), Ple ban 1491 (< pleban ‘ksi¹dz 
zarz¹dzaj¹cy pa rafi¹ wiejsk¹’ Sstp), Pose³ 1494 (< pose³ ‘cz³owiek wys³any z wia -
do moœci¹’ Sstp), Prze or 1455 (< prze or ‘prze³o¿ony klasz tor u’ Sstp), |Re jek 1469 
(< rej ‘p rzywódca, przewodn ik’ SXVI), Ryba³t 1456 (< ryba³t ‘œpiewak koœc ielny, 
or gan ist a’ Sstp), Ry bitw 1479 (< ry bitw ‘ten, co ³owi ryby, ry bak’ Sstp), Sep ny 
1477 (< sep ny ‘ur zêdnik po bier aj¹cy da ninê zwan¹ sep’ Sstp), Sta jenny 1473 
(< sta jenny ‘zat rudni ony w stajni’ Sstp), Sta wown ik 1470–1480, Sta wowy 1468 
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(< sta wown ik, sta wowy ‘prac ownik za trudn iony przy sta wac h’ Sstp), Sto larc zyk 
1489 (< stolar czyk ‘syn sto lar za albo ch³opiec za trudn iony u sto lar za’ Sstp), Stry-
charz 1451 (< stry charz ‘rze mieœlnik pro duk uj¹cy ceg³ê’, ‘jedn ostka mia ry cia³ 
syp kic h’ Sstp), Sza farc zyk 1485, |Sza far ek 1476, |Sza fern iak 1480 (< sza farz ‘za -
rz¹dca’, ‘rozd awca’ Sstp, sza farc zyk ‘za stêp ca sza far za’ SW), Œklar czyk 1480 
(< szklar czyk ‘syn albo uczeñ szkla rza’ Sstp), Œwiecz ny 1483 (< œwiec zny ‘cz³o -
wiek za pal aj¹cy œw iec e’ Sstp), |Œwir nik 1451 (< œwi renny, œwi erenny, œwi erzenny 
‘ur zêdnik na Li twie za rz¹ dzaj¹cy sp i¿arni¹ kr ólewsk¹’ Sstp), |Ty wun iec 1452, |Ty -
wunko 1498 (< ty wun, ci wun ‘ekon om’ Sstp), Tul nik 1458 (< tulnik ‘rzemieœlnik 
wyrab iaj¹cy tu³y (pochwy na strza³y)’ Sstp), W¹grod ny 1453 (< w¹grod ny 
‘zwi¹zany z ogrod zeniem wokó³ wsi’ Sstp), |Zdu nak 1480, |Zdu niek 1464 (< zdun 
‘rz emieœlnik, któ ry lepi coœ z gli ny, garn carz’ Sstp), Ze garn ik 1467 (< ze garn ik 
‘opiek un ze gara umieszc zone go zwy kle na wie ¿y’ Sstp), Z³otarz 1456 (< z³otarz 
‘z³ot nik’ SXVI), ¯o³nierz 1486 (< ¿o³nierz ‘ts’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na re lac je ro dzinne (cha rakt ery zuj¹ce bezpo-
œrednio): Dziu ba 1500, |Dziub ka 1500 (< dziu ba ‘dziewczyn a’, ‘kura i in dyczk a’ 
SW, dz iubaæ ‘u derzaæ cz ymœ ostro zakoñ czo nym’ SXVI), Je dyn ak 1479 (< jedy -
nak ‘jed yny syn’ SXVI), Kum 1469, |Ku mala 1499 |Ku malka 1492 (< kum ‘ojc iec 
chrzest ny’ Sstp), Ma coc ha 1457 (< ma coc ha ‘¿ona ojca w sto sunku do jego dzieci 
z po przedn iego ma³¿e ñstwa’ Sstp), Mama 1486 (< mama ‘mac och a’, ‘mamka, 
pias tunka’ Sstp), Mam ka 1487 (< mamka ‘blis ka krew na’, ‘pias tunka, karmiciel -
ka’, ‘po³o¿na’ Sstp), Mie zyn ek 1453 (< mi zyn ek, mi zin iec ‘ostatn ie dziecko, 
piesz czoszek’ SW, ps *mìzinújü, *mìzinkú ‘najm³od szy, najmniejszy’ SET – za 
S³ow. etym.-mot., cz. 1), |Na naj ek, Na najko 1471 (< nan ‘ojc iec’ SXVI), Ociec 
1471 (< ociec, ojciec ‘ts’ Sstp), Pa sirb 1475 (< pasirb, pa sierb ‘syn mê¿a albo ¿ony 
z po przedn iego ma³¿eñ stwa’ Sstp), Szu rza 1460 (< szu rza ‘brat ¿ony, szwa gier, 
krew ny, po win owa ty’ Sstp), Wdo wiec 1462 (< wdo wiec ‘mê ¿czyzna, któ rego 
¿ona umar³a’ Sstp), Œwie kier 1497 (< œwi ekier ‘ojc iec mê¿a lub ¿ony, teœæ’ Sstp), 
Kom pan 1458 (< kom pan ‘tow arz ysz, przy jac iel, wspó lni k’ SXVI), Przy jac iel 
1480 (< przy jaciel ‘ts’ Sstp), Szczyt nik 1488 (< szczyt nik ‘cz³onek tego sa mego 
rodu szla check iego’ Sstp); na zwa me taf ory czna Oko³ 1457 (< oko³, okó³ ‘otocze -
nie, s¹siedz two’ Sstp). 
Prze zwis ka-przy domki wska zuj¹ce na kond ycjê maj¹tkowo-spo³eczn¹ (charakte -
ryzuj¹ce bezp oœrednio): |Bie gan ek 1497, |Bie goj 1487 (< biegan, biegun ‘tu³acz, 
obi e¿yœwiat, bez domn y’ SXVI), Graf 1475 (< graf ‘mo ¿ny pan feu daln y’ Sstp), 
Jaw ny 1473 (< jaw ny ‘pub liczny, wy datny, okaza³y’ SXVI), Kap³aniec 1499 
(< kap³aniec ‘kap³an po gard liwie’ SXVI), Ksi¹¿¹tko 1472 (< ksi¹¿¹tko ‘dem. od 
ksi¹¿ê, w³ad ca’ SXVI), M³ody Mistrz 1458 (< mistrz ‘cz³owiek wy kszta³cony, na -
uczyc iel’ Sstp), Mo carz 1486 (< mo carz ‘ten, kto siê odznac za wielk¹ si³¹ fi zyczn¹ 
lub psychiczn¹, maj¹tkiem, w³adz¹’ Sstp), Moc ny 1494 (< moc ny ‘odzna czaj¹cy 
siê du¿¹ si³¹ fi zyczn¹ lub polit yczn¹, bo gact wem’ Sstp), Pa nos za 1488 (< panos za 
‘n i¿s zy szlach cic bez her bu i dzie dzict wa, zale ¿ny od mo¿n iejsz ej szlach ty’, 
‘s³uga’ Sstp), Pa noszka 1477 (< panoszka ‘s³uga, pa cho³ek, mi nis ter’ Sstp), Po -
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czes ny 1453 (< po czes ny ‘czcig odny’ Sstp), |Po gor za³ka 1459, Po gor za³y 1494 
(< po gor za³y ‘ten co stra ci³ mie nie wsku tek po¿a ru’ Sstp), Ro botn ik 1497 (< ro -
botn ik ‘cz³owiek wy kon uj¹cy pewn¹ pr acê’ Sstp), |S³o¿ ewi ec1482, |S³u¿ ewo 
1489 (< s³uga ‘ts’ Sstp), Sza rek 1452, |Sza roch 1494 (< sza rek ‘ob erwaniec’ SXVI, 
sza ry ‘ciemn opo pie laty’ Sstp, ‘zwyk³y, ba naln y’ SW), |Wiel gosz 1494 (< wiel ki, 
wiel gi ‘du¿y pod wzgl êdem roz miaru i wa gi’ Sstp), Za mo¿ny 1497 (< za mo¿ny 
‘znakomi tej mocy, potêgê maj¹cy’ L, zamo¿ ysty ‘zamo ¿ny, za sobny’ R), Zie -
mian in 1484 (< zie mian in ‘szlach cic, w³a œciciel maj¹tku ziem skiego’S stp), 
|¯ebrac zek 1458 (< ¿ebrak ‘ten co pro si o ja³mu¿ nê, nêd zarz, biedak’ Sstp); na zwy 
me taf ory czne Mi trê ga 1496 (< mi trê ga ‘bieda, nie dos tate k’, ‘part actw o’ SXVI), 
Stra dza 1456 (< stra dza ‘nie szczêœcie, ciê¿ kie po³o¿en ie, ubós two, szko da’ Sstp). 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

BIE GAN EK: Bona … Mar gar ethe, re lictae Bie ganka de Mi nori Zglynic ze 1497 Matr II 994. BIE GOJ: Ni -
col aus, fi lius By egoj 1487 CNV 180. B£ONARZ: Ja cob us Blo narz 1488 BS¹d s. 50. BO JAR: Apud no -
bil(em) NI col aum Boy ar de Clo dzyno 1497 Bob 10. BO JARC ZYK: Sta ri Ra dzei ow, vil la … Boy arc zik 
1494 IBrzes s. 394. BOR MISTRZ: Pi stor es: Han nus, Bor mys trs 1465 ARP I 1050. CECH MISTRZ: Nico -
laum Czech mistrz 1462 Hel II 3662. DWO RAK: Bona … Kiel bovo Ia cobi Dwo rak 1497 Matr II 804. 
DZIU BA: Wen czek Dzywba, or tul anus de Lu bolya 1500 Kacz 9042. DZIUB KA: Pe trus Dzub ka 1500 
AGZ XV 3031. FUR MAN: Do min us Be ned ictus Fur man de Marqu acz 1455 AC I 1854. GAJ DOS ZNIK: 
Pro ho mine … Haydos znyk … de Dv bovyc za … ho min em Gay dos nyk 1478 AGZ XIX 1597. GI GACZ: 
Ni col aus de dit … tria sta dia agri pe nes Gi gacz 1494 PrF I s. 217. GRA BARZ: Ma thiam Gra barz (de Lub -
cza) 1483 U 6057. GRAF: Io hanne Graff, no tari(o) 1475 In scr 1445. GRYF NIK: Jhan Griff nyk de Cresz -
lawicz 1476 Kacz 7647. IGLARZ: Ffa ber(-) … Gre gors Yglars 1476 PtCr 643. JA DWO, JE DWO: Nico -
laus Ja dwo, civis no stre civi tat is 1459 £NW 511. JAW NY: No bil(is) Mar tin us Jaw ny de Col cino 1473 Hel 
II 4108. JE DYN AK: Bona … Io hann is Je din ak … de Boyanovo in di strictu Plo censi 1479 Matr II 909. 
KA LANNY: Pro C<ho>dor alias Ca lanny 1453 AGZ XII 2717. KA NON IK: Ma thiam Ca non yk 1497 
Bob 289. KAP£ANIEC: Gre gor ius Ka plan iecz de Kot schitc za (!), figul us 1499 Kacz 8979. KASTRZY -
£O: Aream … in ter Ni col aum Ca strz ilo et Jo hann em Liss … ia cent em 1494 RSW 226. KLUCZ NIK: Con -
tra … Io hann em Clucz nyk, kmeth on(em) de … Vythow icze 1489 In scr 1468. KO MIK: No bil is Iwanko Co -
myk de Podvysso kye 1495 AGZ XV 2478. KOM PAN: Mar tin us Jo hann is Com pan de Gdanscz (!) 1458 AS 
I s. 154. KO NAR ZEC: Jan Ko nar zecz de Thi niecz 1500 Kacz 9077. KO TLARZ: Sta nisl aus Ko tlar zs 1467 
Kacz 7037. KO WACZ: Po gon ya, vil la … cu ius ha er es Ste phan us Ko wacz de domo Ser pent um 1470–1480 
D³Ben II s. 190. KO WAL EC: La bor iosus Ni col aus Co wal de Grocho wiska 1458 AC II 550. KO WAL EK, 
KO WALKO: Ko wal ek … in ter man sos kmeth onum Cova lek et Tho mae 1487 Ziel 45 s. 168. KO WALKA: 
(Kmetho vil le Po wszyno) Coval ka 1499 IP³oc s. 153. KSI¥¯¥TKO: Xan zat hko dedi flo ren um 1472 
RachKró l s. 50. KSI¥¯NIK//KSIÊ¯NIK: Mo lend ina tor is dic ti Xy aznik 1470–1480 D³Ben II s. 480. 
KUCH MISTRZ: Sca bin(us) … Al bert us Cuchmy strzs 1478 ARP II 1297. KUM, KUMO: Ni col aus Kwmo 
cum uxore sua 1469 RSW 102. KU MALA: Kmeth on (em) in Na thk ouicze dict(um) … Kv mal ya 1499 AGZ 
XVIII 2724. KU MALKA: Kmetho(-) … Ku malka Ia cob 1492 AGZ XVIII 2273. £O¯NY: In ter So koly ab 
una et Mar tin um Lo sny de ar mis Dam browy ex utraque par cium 1460 Tym s. 176. £UCZNIK: No bil is 
Oles ko alias Lucz nyk de Sro ki 1464 AGZ XV 3274. MA COC HA: Ma czos che, pa trui Al lexand ri 1457 AGZ 
XV 78. MAMA: … thy my ala do brovoln ye pusczycz kmec za … a thegosz Sta nisl aum Mama wzy ala y the -
gom u czyebye za sthal 1486 Warsz 1581. MAM KA: No bil is Sta nisl aus Mam ka de Ka wye czino 1487 AC II 
1864. MIE CHOWN IK: In gen iosus Sta nisl aus My ec hownyk cum Do rothea co niuge 1492 ACL II 800. 
MIE ZYN EK (SSNO Mie¿yn ek): Mi chael Meszi nek 1453 Trz 120. MITRÊ GA: Sta nisl aus Dra bek dic tus 
My tranga de Polyno 1496 BS¹d s. 405. M£YNARZ: Va lent inus Mlin arz, pi stor 1482 Kacz 8011. M£ODY 
MISTRZ: Pre sent(e) … Ni col ao Mlodi Mysztrz, cive Plo censi 1458 P³oc 169. M£YNARC ZYK: … cum 
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eod em Mlin arcz ik Ma czek 1469 AGZ XVIII 36. MO CARZ: Ma thias Mo czarz de Mo czar ze Ny emyr owy cz 
1486 ZHer 657. MOC NY: Pla tea Texto rum (in civi tate Bre stensi) … Pe trus Mocz ny 1494 IBrzes s. 366. 
MY DLARZ: Provid(u) civ(em) Pre misl iensem … Ste phan um Mi dlar zs 1474 AGZ XVII 1034. NANA -
JEK, NA NAJKO: Ge ner osus Ni col aus Na nayko de Wyelog lowy 1471 Hel II 4030. NO¯EW NIK: Ma this 
No szewn yk 1471 Gp s. 212. OCIEC: Sag itta ri(us) … Sta nisl aus Oczye cz 1471 Gp s. 220. OKO£: Ab ho -
mine … Okol de Low czic ze 1457 AGZ XV 29. OLEJK ARZ: Co ram … sca bin(o) … Ia cob us (!) Oleyc asz 
(!) 1459 Trz 162. PAN CERN IK: Do mus (in civi tate Cracoviensi) … quam Tho mas Pan czern ik in hab itat 
1470–1480 D³Ben I s. 88. PA NEWN IK: Fa mos orum Fre der ici Wie trz ich et Sta nisl ai Pa newn yk, Boch -
nens ium 1499 Hel II 4512. PA NOS ZA: Andr. Pa nos za 1488 KoZ II s. 131. PA NOSZKA: Sta nisl aus Pa -
nos ka 1477 AGZ XVIII 976. PAR TACZ: Pe trus Par tatcz (!) de Prze gyn ye 1488 Kacz 8372. PA SIRB: Io -
hann is Pa syrb et Do rothee, co niug um de Cra couia 1475 In scr 1119. PA STUCH: Mar tyn Pa stuch (kmetho) 
1465 AGZ XVI 205. PA STUC HA: La bor ioso Bar tos ch dic tus Pa sthuc ha de Ga ras chewo 1485 AC I 756. 
PA STURC ZYK: Apud Ma thiam Pa sthurc zik … in Nowa Nyeschowa 1480 AC III 519. PA STURZ: Gran -
di … Pa stvrz di mid ium man sum so luit 1494 Vizn s. 12. PI WOW AR: Cum … Io hanne Py wow ar de Squir -
nyevicze 1473 AC II 900. PLE BAN: Woy teck Ple ban in sin uav it su per Mar tin um picto rem 1491 PtCr 1076. 
PO CZES NY: Provi dum Jo hann em Po czes ny, pel lif icem 1453 ARP I 559. PO GOR ZA£KA: Provid(us) … 
Ma thias Po gor zalka, pi stat or(-) (! pro pisca tor) 1459 ARP I 835. PO GOR ZA£Y: Ra dziei ow … pla tea Bre -
stensi in su burb io … Pe trus Po gor zali 1494 IBrzes s. 384. POSE£: Pla tea Tho run iensis (in oppi do Radzie -
iow) … Ni col aus Po sel de domo 1494 IBrzes s. 389. PRZE OR: Su per Nicola um, kmeth onem alias Prze or 
1455 Tmk s. 5. PRZY JAC IEL: Ma thie dicto Przy ac zel (so ror io no bil is Ni col ai Za rog ows ky, he red is de Be -
lany et Chelm) 1480 Hel II 4224b. RE JEK: Li tere Jo hann is Rey ek 1469 Jab³ s. 39. RO BOTN IK: Bartholo -
meus dic tus Bar th ek Ro botn yk 1497 BS¹d s. 530. RYBA£T: Fa moso Ma thiae (dat.) Ri balth de Dam browa 
1456 Matr I 267. RY BITW: A Ma thia Ry bit hw, kmeth one de Ho czow 1479 Trz 316. SEP NY: A do mino 
Pe tro Sep ny 1477 Rac hKról s. 204. S£U¯EWIEC: Doc tori Ma thie Slu zew yecz, qui tran sivit in le gac ione ad 
domi num re gem Po lon ie a do min is du cib us dedi 2 sexa gen as gros sor um la tor um in Cze chan ow 1482 Skarb 
767. S£U¯EWO: Ma thias Slu szewo (nun cius re gis Po lon iae) 1489 CEp III 337. STA JENNY: Ni col aus 
Stey enyy (!) de Boch na 1473 PtCr 612. STA WOWN IK: Ni col aus Sta wown ik me diam sexa gen am solvit 
1470–1480 D³Ben III s. 42. STA WOWY: Ni col ao (dat.) Stavovy 1468 Hel II 3937. STO LARC ZYK: Jo -
hann es … re cog novit se te neri de bit orie mar cam Mar tino Sto larc zik 1489 PtCr 1027. STRA DZA: Ni col aus 
Stra dza … sub dit us de Aren is 1456 ARP I 678. STRY CHARZ, STREJ CHARZ: Al bert us Stry charz 1451 
ARP I 487. SZA FARC ZYK: Pre sent(e) di scret(o) Marhia Scha farc zik (cive) Le opol iens(i) 1485 ACL I 
1298. SZA FAR EK: … su per provi dum Swy atoslaum Sa far ek, fa brum ca stri et su burbi Le opol iensis 1476 
AGZ XV 1531. SZA FERN IAK: Kmeth on(em) in vil la Ja blonka … Sza fern ak 1480 AGZ XVI 1406. SZA -
REK: Scha rek 1452 Tym s. 332. SZA ROCH: Vi zna … Al bert us Scha roch di mid ium man sum so luit 1494 
Vizn s. 1. SZCZYT NIK: Con tra … Io hann em Sczy thn yk 1488 ACL I 2268. SZU RZA: Jo hann es Szu srza 
…re cog novit se mu tua re seu acom oda re me diam ter ciam sexage nam Mar tini Trzy Gege 1460 £NW 514. 
ŒKLAR CZYK: Mar tin us pictor fi dei ussit Jo hann em Sklar czik sta tue re 1480 PtCr 769. ŒWIECZ NY: Do -
mum si tam in pla tea Pi stor um … inter Szwye czny et in ter Krzysek 1483 £NW 970. ŒWIE KIER: Bona … 
Bar thol omei Szwie kier … in Glu chowo 1497 Matr II 905. TUL NIK: Jan Tul nyg … de dit XVIII gros sos 
1458 Kacz 6410. TY WUN IEC: Su per … Vas syl Thy wun um … in Strzel ky 1452 AGZ XIX 2708. TY -
WUNKO: Thy wunko … kmeth on(em) de Sta nym irz 1498 AGZ XV 2698. W¥GROD NY, W¥GROD NI: 
Schi mec Wan grodny de dit mar cam 1453 Kacz 6140. WDO WIEC: Kmetho Ni col aus dic tus Wdouecz 1462 
AGZ XIII 4921. WIEL GOSZ: Di scret us Sta nisl aus Wy elg osz de Brzos dowc ze 1491 ACL II 433. 
ZAMO¯NY: Ja cobo Sul kovs ky bona … Io hann is Za mos chny … in di strictu Si lirz iensi (!), data sunt 1497 
Matr II 995. ZDU NAK: Al bert us Jo hann is Sdu nak de Proschowycze 1480 AS I s. 246. ZDU NIEK: Mar tin -
us Zdu nyek mon tan us 1464 Prand s. 499. ZE GARN IK: Ze garn ik de Wyeliczka 1467 Kacz 7017. ZIE -
MIAN IN, ZIE MIEN IN: Per mi nis teri alem ter re Pre misl iensis Bar thol ome um dic tum Zy emya nyn 1484 
AGZ XVII 1895. Z£OTARZ: Iwan Maxy mowicz cum Zlotharz 1456 AGZ XIX 2755. ¯EBRAC ZEK: 
Haws of sin te Nic las gas se czwi schen Sze braczk en und Czar ny Macz ken 1458 PtCr 512. ¯O£NIERZ: No -
bil is Ni col aus Zol nye rz, he res de Ho rupn yk dio ces is Hel mens is (!) 1486 ACL I 1460. 
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Zaj miemy siê te raz bu dow¹ jê zykow¹ na zwisk oda pel aty wnych, czy li pierwot -
nych prze zwisk-przy domków, a zw³asz cza pro blem em ró¿ nic, ja kie za chod zi³y po -
miêd zy nimi a wy raz ami po spol ity mi. 

Struk tura jêzyk owa na zwisk oda pel aty wnych w por ówn aniu 
z wy raz ami po spol ity mi 

Jak ju¿ po wied ziano wy ¿ej, na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy-
domki, two rzone by³y od rze czow ników po spol ity ch, pr zymi otn ików i cz asow nik ów 
przez do dan ie ró ¿ny ch su fik sów, przez derywacjê pa rad ygma tyc zn¹ lub przez kompo -
zycjê (prze zwis ka z³o¿one). np Rak a³a < rak, Mroz oñ < mróz, Dusz ota < du sza, 
Lat-a³a < la taæ; S³ug < s³uga, P³osz < p³os zaæ, Wa ligóra, Wszyst kim Swak. 

Py tan ie o to, czy na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki, by³y 
pod wzglêdem bu dowy jê zyk owej ta kie same, jak wy razy pospo li te, zaj muje jêz yko -
znawców od daw na. Idzie tu o identycznoœæ pod stawy i su fiksu, kt óry jest wy razist ym 
elem entem zaró wno na zwis ka, jak i wy razu po spol ite go oraz o zna czen ie kon strukc ji, 
w przy padku na zwisk, ge net yczne. Jed ni uwa ¿aj¹, ¿e na zwis ka oda pel aty wne, pier -
wotne przezwis ka i przy domki, mia³y od mienn¹ st rukturê jê zykowa ni¿ wy razy pospo -
lite (Ko walik-Kaleta 1983, 242–48, Kaleta 1998, 73–86), inni nie zga dzaj¹ siê z t¹ 
opini¹ (Cieœ likowa 1994). Anal iza struk tury na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych 
prze zwisk i przy domków, zako ñczonych posz czególnymi su fiks ami w po równ aniu 
z rze czown ika mi po spol ity mi za koñc zon ymi ta kimi sa mymi su fiks ami przeprowa-
dzona w ksi¹¿ce pt. Prze zwis ka i przy domki w œred niow iecznej Pol sce (XII–XV w.) (Ko -
wal ik-Ka leta, w dru ku) po zwoli³a ostat ecznie odpow iedzi eæ na to py tan ie. Wz iêto 
w niej bo wiem pod uw agê wszyst kie sta rop olsk ie prze zwis ka i przy domki utworzone
przez sufiksacjê i derywacjê pa rad ygma tyc zn¹ za warte w histor ycznych Ÿród³ach dru-
kow any ch, a umiesz czone w SSNO, i porówn ano je z pe³nym zasob em rz eczowników 
pospoli tych za wart ych w S³ow niku sta rop olsk im (Sstp). Rze czown iki te zo sta³y 
omówio ne w nie zwyk³ej wagi wy dawn ictw ie pt. S³ow otwó rstwo doby staro polskiej. 
Przegl¹d for mac ji rze czown iko wych, pod red. K. Kleszczowej (Kl). Porów nanie to uka -
za³o w sposób niew¹tpliwy odmiennoœæ struk tury jêzy kowej wieks zoœ ci typów przez -
wisk i przy domków w sto sunku do rzeczo wników po spol ity ch. Po zwoli³o te¿ wskazaæ 
su fiksy wystêp uj¹ce wy³¹cznie w prze zwis kach i przydomk ach, a nie obecne w rze -
czown ika ch po spol ity ch doby sta rop olsk iej, a tak ¿e inne in ter esuj¹ce w³aœ ciw oœci sys -
temu na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ie prze zwisk i przy domków. Szcz egó³owe 
wnio ski przed staw ione zo sta³y ni ¿ej. 

Tu nale ¿y jesz cze pocz yniæ uwagi co do po traktowa nia pew nej czê œci ma ter ia³u. Nie -
kt óre prze zwis ka i przy domki mog³y mieæ podw ójn¹ moty wacjê jêzy kow¹, tzn. mog³y 
byæ two rzone zarówno od wyr azów po spol ity ch, jak i od imion, np. nazwa Groch ota 
mog³a pochodziæ od wy razu po spol ite go groch lub od imion Gro mi-s³aw, Gro dzi-s³aw 
(por. MSk). Wszyst kie for my nazw osob owy ch przy toc zone przez zna kom it¹ bad acz kê 
imion doby staro polskiej M. Malec w jej opracowa nia ch jako po chodz¹ce od imion 
dwu cz³onow ych lub chrzeœcijañskich (MSs, MCh), a mog¹ce ewent ual nie pocho dziæ 
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tak¿e od wyraz ów po spol ity ch, zo sta³y z ni niejs zego oprac owa nia wy³¹czo ne z uwagi 
na to, ¿e i tak po zos ta³ do anal izy nie zwyk le ob fity materia³ przezwisk i przy domków 
o niew¹tpli wie oda pel aty wnej pro wen iencji.

 Znaczn¹ grupê prze zwisk i przy domków sta nowi³y na zwy z³o¿one, nieznane 
jako wy razy po spol ite, jak podano ju¿ wczeœniej. Po wsta³y one jako przezwis ka, tj.
w p³aszc zyŸn ie an trop oni mic znej. Sk³adaj¹ siê z dw óch wy razów po³¹czo nych 
w tzw. zrost, np. Krzywog³owy, Wo zim¹ka, Czêsto pi jan, Kro win oga lub sta nowi¹ 
zesta wienie dw óch wy razów, np. Chu dy Piotr, Gêsi Ogon. Niekiedy stanowi¹ wypo -
wiedzenia, np. Wszyst kim Swak. Na zwis ka z³o¿ one cha rakt ery zowa³y naj czêœ ciej ich 
no sic ieli be zpo œred nio, mówi³y o ich ce chach fi zyczn ych, za chow ani ach i czynnoœ -
ciach wykony wanych sta le lub do rywc zo lub o wy dar zeniach, w kt óry ch uczestni -
czy li. W ni niejs zej ksi¹¿ce na zwis ka te zo sta³y przed staw ione z wy kor zyst aniem 
dwóc h ar tyku³ów M. Malec (1974, 1975). 

Na zwis ka oda pel aty ne zak oñc zone su fiks ami pro stymi 

Ba dan ia przed staw ione szcze gó³owo w ksi¹¿ce pt. Prze zwis ka i przy domki w œred -
niow iecznej Pol sce (XII–XV w.) (Ko wal ik-Ka leta, w dru ku) po kaza³y, ¿e sta rop olsk ie 
na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki, two rzone by³y od rze-
czow ników po spol ity ch, pr zymi otn ików i cz asow nik ów przez do dan ie 142 su fik sów 
pro stych (przy czym od miany ro dzajowe su fiks ów li czono jako od dzielne jed nostki). 
Licz ba jed nos tek prze zwis kowy ch z posz czeg ólny mi su fiks ami by³a zr ó¿ni cow ana 
i wy nosi³a od 1 do 375. 

Su fiks -ek (wraz z rzad ko po jawiaj¹c¹ siê dialekt yczn¹ od mian¹ pó³noc no polsk¹ -k) 
wy sun¹³ siê na pierw sze miej sce, utworzy³ 375 przezwisk i przy domków od cin aj¹c siê 
ol brzymi¹ fre kwencj¹ od po zos ta³ych su fik sów. 

Na stê pny by³ su fiks -ka, kt óry utwor zy³ 198 przezwisk i przy domków, tj. nie omal 
o po³owê mniej ni¿ su fiks -ek. Oby dwa su fiksy o na jwiêkszej frekwencji maj¹ w pod -
staw ie spó³g³oskê -k-. 

Nie co mniej jed nos tek prze zwis kowy ch, tj. 144, utwor zy³ su fiks -a³a przybiera -
j¹cy cza sem pos taæ rodzaju mês kiego -a³ lub ni jak iego -a³o. 

W pod staw ie dwó ch ko lejn ych su fiks ów, kt óre utwor zy³y wi êcej ni¿ po 100 prze -
zwisk i przy domków, powtórzy³a siê spó³g³oska k-. S¹ to su fiksy: -ik/-yk, kt óry 
utwor zy³ 111 przezwisk oraz -ak, który utwor zy³ 104 przezwis ka i przy domki. 

Czte ry dal sze su fiksy utworzy³y wiêcej ni¿  po 50 prze zwisk i przy domków. S¹ to 
su fiksy: -osz, -osza – 83 przezwis ka, -ec – 78 przezwisk, -isz/-ysz, -isza/-ysza – 76 
prze zwisk oraz -ko – 66 przezwisk. Po wtar za siê w nich pod staw owa spó³g³oska -k-, 
zaœ spó³g³oski -sz– i -c– pojawi³y siê po raz pierw szy w su fiks ach cz êsto tworz¹cych 
prze zwis ka i przy domki. 

29 su fiks ów utworzy³o miêdzy 11 a 50 przezwisk i przy domków. By³y to su fiksy 
(li czbê utwor zony ch prze wisk poda no w na wias ach): acz (45), -usz, -usza (45), 
ina/-yna, -in/-yn, -ino (45), -el, -ela (42), -an, -ana, -ano (41), -no, -na (34), -³o, -³a 

(33), -nik (32), -och, -ocha (31), -ich/-ych, -icha/-ycha (30), -asz, -asza, -aszo (28), 
oñ (27), -ota, -ot, -oto (27), -ej (24), -eñ (23), -uch, -ucha (23), -aj (22), -esz, -esza 

  
  

  
  

   
 

   
   

  
 

 
 

 

  
   

  
 

    
  

  
   

 
 

 
  

 
  

 
 

  

240 Zofia Kowalik-Kaleta 



-

-


-


http://rcin.org.pl



(19), -ica/-yca (19), -a³, -a³a (18), -i³o/-y³o, -i³/-y³ (17), -êta, -êt, -êto (17), -o³a, -o³ 
(15), -ut, -uta, -uto (15), -awa (15), -ny (14), -ech (13), -la (13), -u³a, -u³ (13). 

Pra wie tyle samo suf iksów, bo 28, utworzy³o od 3 do10 przezwisk i przy domków. 
S¹ to su fiksy : -czyk (10), -i³/-y³ (9), -sza, -sz (8), -ol, -ola (8), -ula, ul (8), -arz (6), -on, 
ono (6), -owo, -ewo (6), -uj (6), -ost, -osta (6), -ach (5), -ch (5), -cz, -cza (5), 
iga/-yga (5), -un, -una (5), -ca (4), -êga (4), -oj (4), -uk (4), (-inia)/-ynia, (-iñ)/-yñ 

(4), -nia, -nio (4), -ta (4), -êda (3), -im/-ym, -ima (3), -ania (3), -ar, -ara (3), -or, -ora 
(3), -isko (3). 

10 su fiks ów utwor zy³o po dwa prze zwis ka-przy domki: am, -d³o, -en, -ê, -ist, 
-ista (³¹cznie 2), -niak, -ok, -owy, -unia, -uñ (³¹cznie 2), -ur, -ura (³¹cznie 2). 

28 sufi ksów utwor zy³o po jed nym prze zwis ku: -any, -añ, -asa, -at, -¹g, -ba, -da, 
enie, -er, -erz, -eto, -êba, -ida, -yka, -isty, -ita, -uba, -ocz, -o³t, -oma, -omy, -orza, -sa, 
owiê, -ucz, -wa, -yra, -yrz. 

Su fiksy pro ste tworz¹ce wy³¹cznie na zwis ka oda pel aty wne – nie wys têp uj¹ce 
w rze czown ika ch po spol ity ch 

Wyst¹pi³o 59 su fiks ów, kt óre two rzy³y wy³¹cznie nazwis ka odapelatyw ne, pier -
wotne prze zwis ka i przy domki, nie wyst êpowa³y na tom iast w rze czown ika ch pospo -
litych w do bie sta rop olsk iej. Jest to po nad 1/3 wszyst kich sufiks ów tworz¹cych na zwis -
ka oda pel aty wne. S¹ wœr ód nich su fiksy o du ¿ej, œr edni ej i ma³ej frekwencji. Su fiksy te 
poda no poni ¿ej w porz¹dku wed³ug frekwencji. Przed staw ia je ze staw ienie nr 1. Przy 
su fiks ach po siad aj¹cych dwie i wi êcej od mian ro dzaj owy ch, poda ne zo sta³y oby dwie 
od miany. 

Ze staw ienie 1. Su fiksy pro ste tworz¹ce wy³¹cznie na zwis ka oda pel aty wne – nie wys têp uj¹ce 
w rze czown ika ch po spol ity ch. XII–XV w. 

W na wias ie poda no licz bê jed nos tek na zwis kowy ch za koñc zony ch da nym su fiks em 
(uk³ad wg fre kwenc ji) – 59 suf iksów 

-a³a, -a³, -a³o (144) 
-ich/-ych, -icha/-ycha (30) 
oñ (27) 
esz, -esza (19) 

-i³o/-y³o, -i³/-y³ (17) 
-êta, -êt, -êto (17) 
ut, -uta, -uto (15) 
ny (14) 
osza (14) 
czyk (10) 
o³a (-o³) (10) 
isza/-ysza (10) 
ela (-el) (9) 
il/-yl (9) 
sza, -sz (8) 
ol, -ola (8) 

-ula, -ul (8) 
on, -ono (6) 
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-owo, -ewo (6) 
ost, -osta (6) 
ach (5) 
ch (5) 
cz, -cza (5) 
iga/-yga (5) 
êga (4) 
nia, -nio (4) 
oj (4) 
ta (4) 
uk (4) 
ala (-al) (3) 
usza (3) 
³a (-³o) (3) 
asza, -aszo (-asz) (3) 
êda (3),
im/-ym, -ima (3), 

ania (3), 
ar, -ara (3), 
am (2), 
ino (-ina/-yna, -ino) (2) 
niak (2), 
ok (2), 
ur, -ura (2) 
ano (-an, -ana) (1), -any (1), -asa (1), -enie (1), -er (1), -eto (1), -êba (1), -ida (1), -isty (1), -ita (1), -o³t (1), 
oma (1), -orza (1), -owiê (1), -ucz (1), -yra (1), -yrz (1) 

Su fiksy pro ste wys têpuj¹ce czê œciej w na zwis kach oda pel aty wnych, rza dziej 
w rze czown ika ch po spol ity ch 

Wyst¹pi³y po nadto 23 su fiksy, kt óre two rzy³y znaczn¹ liczbê na zwisk odapela -
tywnych, pier wotn ych przezwisk i przy domków (od 6 do 69), a tyl ko nie liczne rze -
czown iki po spol ite (1–6). Przed staw ia je ze staw ienie nr 2. 

Ze staw ienie 2. Su fiksy pro ste wys têpuj¹ce czê œciej w na zwis kach odapelatyw nych, rza dziej 
w rze czown ika ch po spol ity ch. XII–XV w. 

W na wias ie poda no licz bê rzec zowników po spol ity ch i na zwisk 
(uk³ad wg frekwen cji nazwisk) – 23 su fiksy 

Na zwis ka Rze czown iki po spol ite 

osz (69) osz (2) > (-osza) 
-isz/-ysz (66) isz/-ysz (4) > (-isza/-ysza) 
usz (42) usz (3) 
an, -ana (38) an, -ana (3) 
el (33) el (14) 
eñ (23) eñ (nie liczne) 
no (22) no (5) 
och, -ocha (31) -och, -ocha (2) 
asz (24) asz (1) 
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ej (24) ej (4) 
aj (22) aj (6) 
uch (19) uch (6) 
al (15) al (3) 
awa (15) awa (5) 
ech (13) ech (6) 
la (13) la (2) 
u³a (12) u³a (2) 
ot (7) ot (5) 
uj (6) uj (1) 
o³ (6) o³ (3) 
un (-una) (5) un (3) 
inia/-ynia (4) -inia/-ynia (2) 
ucha (4) ucha (2) 

W zestaw ieniu tym po mini êto su fiksy wy stêp uj¹ce w trzech, dwóch lub jed nym naz-
wisku.

 Jak wi daæ, na 142 su fiksy tworz¹ce na zwis ka oda pel atywne, pier wotne prze zwis ka 
i przy domki, 59 wyst êpowa³o wy³¹cznie w na zwis kach, brak tych su fiks ów w rze -
czown ika ch pospolitych, zaœ 23 su fiksy utwor zy³y znacz nie wiêcej na zwisk ni¿ rze -
czowników po spol ity ch. W tych ostatn ich po jawia³y siê one spo rad ycznie. Wy nika³oby 
z tego, ¿e 82 su fiksy na 142 wy stêp uj¹ce w nazwis kach, czy li po nad 1/2, mo ¿na nazwaæ 
su fiks ami na zwis kowy mi. 

Su fiksy pro ste wsp ólne dla na zwisk oda pel aty wnych i rze czo wni ków po spol ity ch 

Wyst¹pi³o 16 su fiks ów ws póln ych dla na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych 
prze zwisk i przy domków oraz rzec zowników po spol ity ch w pro porc jach zbl i¿on ych 
do rów nowa ¿nych, jeœ li idzie o liczbê na zwisk z jed nej stro ny, a rzec zowników po -
spol ity ch z dru giej. Ni¿ej przed staw iono listê tych sufik sów. 

Su fiksy pro ste wsp ólne dla na zwisk oda pel aty wnych i rze czo wni ków po spol ity ch 
(wed³ug fre kwenc ji utwor zonych przez nie na zwisk) – 17 su fiksów 

ek 
ka 
ik/-yk 
ak 
ec 
ko 
acz 
ina/-yna, -in/-yn 
el 
³o 
nik 
ota 

-ica/-yca 
arz 
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ca 4 na zwis ka//-ca cz êsty w apel aty wach 
or 2      "  //-or   " " 
isko 3       " //-isko " " 

Ró¿n ice w struk tur ze jêzyk owej na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwisk 
i prz ydo mków zak oñc zonych su fiks ami prostymi w poró wnaniu z rze czown ika mi po spol ity mi 

Do tychc zas za jmowa liœmy siê su fiks ami wy kaz uj¹c, ¿e ist nia³y znacz ne ró¿ nice 
pomiêdzy sufiksami tworz¹cymi na zwis ka oda pel atywne z jednej stro ny, a two-
rz¹cymi rze czown iki po spolite, z dru giej. Obecn ie zaj miemy siê struk tur¹ jêzyk ow¹ 
tych na zwisk, pier wotn ych przezwisk i przy domków z jed nej stro ny, a rzeczow-
ników po spol ity ch z dru giej. By³y one zak oñczone 17-oma su fiks ami wspóln ymi dla
jed nej i drug iej kateg orii wy razów. Chce my daæ odpo wiedŸ na py tan ie, czy struk tura 
jêzy ko wa i zna czen ie tych na zwisk oraz pa ral elny ch rz ecz owni ków po spol ity ch by³y 
jed nak owe. Aby odp owi edz ieæ na to py tan ie po rów nano st ruk turê jê zyk ow¹ na zwisk 
oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwisk i przy domków z jed nej stro ny i rzeczow-
ników po spol ity ch doby staro polskiej z dru giej, uwzglêd niaj¹c sze reg par ametrów 
(Ko wal ik-Ka leta, w dru ku). 

Wyniki tej anal izy po zwoli³y za uwa¿yæ wiele ró¿ nic, któ re zo stan¹ tu przedstaw ione. 

Od mienna ³¹cz liwoœæ su fiksów ze wz glêdu na fo net yczny wyg³os pod staw owy ch rze czow nik ów 
w na zwis kach oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwis kach i przy domk ach oraz w apel aty wach – 
obejm uje tyl ko su fiks -ik/-yk 

Wyst¹pi³o zja wis ko od mienn ej ³¹cz liwoœ ci su fiksów w na zwis kach odapelatyw -
nych w sto sunku do rze czow ników po spol ity ch w za kres ie tyl ko jed nego su fiksu, tj. 
su fiksu -ik/-yk. 

W na zwis kach su fiks ten ³¹czy³ siê z pod staw ami zak oñcz ony mi na spó³ g³oski 
twar de, miêk ke i funk cjon alnie miêk kie, pod czas gdy w rze czown ika ch pospoli -
tych tyl ko z pod staw ami zak oñcz ony mi na spó³g³oski miê kkie i funk cjon alnie 
miêk kie (£oœ 1925, 67–68). St¹d nazwis ka typu Ba bik < baba, Kwie cik < kwiat, 
Kro wik < kro wa, Smo lik < smo³a, Za dzik < zad o struktur ze nie znan ej rzeczow -
nikom po spol itym. 

Do daw anie w na zwis kach oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwis kach i przy domk ach, sufi ksów 
o mêsk im ro dzaju gra mat ycznym do pod staw ¿eñ skiego i ni jak iego ro dzaju gra mat yczne go oraz 
suf iks ów o ¿eñ skim ro dzaju gra mat ycznym do pod staw mês kiego i ni jak iego ro dzaju gramatycz -
nego vs. zgo dno œæ ro dzaju gra mat yczne go su fiksu i pod stawy w rze czown ika ch po spol ity ch 

Zja wis ko od mienn ej ³¹cz liwoœ ci su fiksów ze wz glêdu na ro dzaj gra ma tyczny 
pod stawy w na zwis kach oda pel aty wnych w sto sunku do rze czow ników po spol ity ch 
obejm owa³o najcz êœc iej wystê puj¹ce su fiksy, a to -ek, -k, -ka, -ik/-yk i -ko. Zja wis ko 
to nie wyst¹pi³o we wszyst kich nazwis kach za koñc zonych da nym su fiks em, a jedy -
nie w ich cz êœci. W pozo sta³ych na zwis kach ro dzaj gra mat yczny podstawy i su fiksu 
by³y zgod ne, po dobn ie jak w apel aty wach. Szcz egó³y przed staw iono ni¿ej. 
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Su fiks -ek, -k. Sufiks -ek, -k by³ do daw any przy two rzen iu na zwisk oda pel aty wnych 
r. mêskiego do rz ecz own ików pospo litych ro dzaju ¿e ñski ego i ni jak iego, pod czas gdy 
w rze czown ika ch pospo litych su fiks -ek do daw any by³ wy³¹cznie do rze czown iko wych 
pod staw mês kiego ro dzaju gra mat yczne go W wy niku tego po wsta³y na zwis ka typu 
Cebu lek < ce bula, G¹sek < gêœ, Mogi³ek < mogi³a, Uzdek < uzda, Rz¹sek < rz¹sa, La tek 
< lato, Ru nek < runo ‘o strzy¿ona we³na owcza’. Struk tury tego typu nie s¹ znane rze -
czown ikom po spol itym. Zja wis ko to objê³o 34 na zwis ka odape la tywne utwor zone od 
rzecz owni ków po spol ity ch r. ¿e ñski ego i 5 utworzo nych od rz eczo wni ków r. ni jak iego, 
³¹cznie 39 nazwisk. W trzech na zwis kach dosz³o do zmia ny plurale tantum w rzeczow -
niku po spol itym na liczbê po jed yncz¹ w przezwis ku (np. Nie bios ek < niebiosa). W po -
zos ta³ych na zwis kach wystê puje zg odno œæ ro dzaju gra mat yczne go podsta wy i su fiksu, 
tak jak to ma miej sce w rze czown ika ch pospolitych. 

Su fiks -ka. Su fiks -ka by³ do daw any w na zwis kach oda pel aty wnych, pier wotn ych 
prze zwis kach i przy domk ach do pod staw ro dzaju mê skie go za koñc zonych na 
spó³g³oskê oraz rzad ko do pod staw ro dzaju ni jak iego (np. Bob ka < bob, bób, Ogonka 
< ogon, Rocz ka < rok, Tracz ka < tracz ‘robotnik pra cuj¹cy przy obróbce drze wa’, 
Tret ka < tret ‘sch ód, kro k’; Sit ka < sito). Zja wisko to obejmowa³o 33 na zwis ka od -
apelatywne utwor zone od rzecz owni ków po spol ity ch ro dzaju mê skie go zakoñczo -
nych na spó³g³oskê i dwa nazwis ka utwor zone od rzecz owni ków po spol ity ch ro dzaju 
nija kiego, ³¹cznie 35 na zwisk. Po nadto wy stêp owa³y na zwis ka re gul arne, w kt óry ch 
su fiks -ka do daw any by³ do rz ecz own ików r. ¿e ñsk iego (np. Brzy tewka < brzytwa, 
Ga dzinka < ga dzina, Œwit ka < œwi ta ‘sukm ana’). Na tom iast w rze czown ika ch po -
spol ity ch su fiks -ka doda wany by³ do pod staw ¿eñ skiego ro dzaju gra mat yczne go i do 
rze czo wników ro dzaju mê skie go za koñc zonych na -a typu wo jew oda. W na zwis kach 
dwu krotn ie zmia nie uleg³a licz ba: plu rale tan tum rzeczow nika po spol ite go zmie ni³o 
siê na licz bê po jed yncz¹ prze zwis ka (Ja gie³ka < jag³y ‘ziarna prosa’). 

Su fiks -ik/-yk. Su fiks -ik/-yk do daw any by³ w na zwis kach odapelatyw nych, pier -
wotn ych prze zwis kach i przy domk ach do pod staw ro dzaju ¿eñ skiego (np. Ba bik < 
baba ‘babka, sta ruszka, po³o¿n a’), pod czas gdy w rze czown ika ch po spol ity ch su fiks 
ik/-yk do daw any by³ tyl ko do pod staw mês kiego ro dzaju gra mat yczne go. Zja wis ko 

to objê³o 20 na zwisk utwo rzonych od rzeczowników po spol ity ch o ¿eñskim ro dzaju 
gra mat ycznym i 5 utwor zony ch od rzecz owni ków po spol ity ch r. ni jak iego (np. Kros -
tek < kro sta, Uszyk < ucho), ³¹cznie 25 prze zwisk. Po nadto w na zwis kach zmia nie 
uleg³a licz ba: plu rale tan tum rze czown ika po spol ite go zmie ni³o siê na l. po jed yncz¹ 
nazwi ska (Ru pik < ru pie ‘larwy gzów’). 

Su fiks -ko. Su fiks -ko ni jak iego ro dzaju gra mat yczne go ³¹czy³ siê w na zwis kach od -
apelatywnych, pier wotn ych prze zwis kach i przy domk ach, z rze czownikowymi pod -
staw ami ro dzaju mê skie go i ¿e ñski ego (np. Krzycz ko < krzyk, Pan ko < pan, Pie ñko < 
pieñ; Ka pustko < ka pus ta, Rzecz ko < rze ka, ¯y³ko < ¿y³a). Inac zej w rze czown ika ch po-
spol ity ch, gdzie su fiks -ko ³¹czy³ siê z pod staw ami rze czown iko wymi gra mat yczne go 
ro dzaju ni jak iego. 
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Roz szer zenie za kresu gra mat yczne go pod staw na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwisk 
i p rzyd omk ów, w sto sunku do rze czow ników po spol ity ch 

Niekiedy brak by³o zgod noœci co do zakresu gramatycznego pod staw, od kt óry ch 
two rzono na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki z jed nej stro -
ny, a rze czown iki po spol ite z dru giej. Np. na zwis ka za koñc zone su fiks em -ek, -k 
two rzono, miê dzy in nymi, od przymiot ników, kt óre nie stanowi³y pod staw rze -
czowników po spol ity ch. Ni ¿ej ukaz ano tego ro dzaju ró ¿nice. 

Na zwis ka za koñc zone su fiks em -ek, -k – roz szer zenie pod stawy derywacyjnej naz -
wisk o przy miotn iki. Po wsta³y na zwis ka typu Bo gat ek < bo gaty, Bru dek < brud ny, 
D³u¿ek < d³ugi, nie znane w p³asz czyŸ nie apel aty wnej doby sta rop olsk iej. 

Na zwis ka za koñc zone su fiks em ik/-yk roz szer zenie pod stawy dery wa cyjnej 
na zwisk o cza sown iki. Po wsta³y na zwis ka typu Dy szyk < dyszeæ, Gam lik < gam laæ 
‘mó wiæ nie wyraŸnie’, Wrzesz czyk < wrzesz czeæ, nie znane w p³asz czyŸ nie apelatyw -
nej doby sta rop olsk iej. 

Na zwis ka za koñc zone su fiks em -ec – roz szer zenie pod stawy derywacyj nej na zwisk 
o cza sown iki. Po wsta³y na zwis ka typu K³apiec < k³apaæ, Oba lec < oba laæ ‘po wodowaæ 
upad ek’, Obiec iec < obiec aæ, nie znane w p³asz czyŸ nie apel aty wnej doby sta rop olsk iej. 

Na zwis ka za koñc zone su fiks em -ko – roz szer zenie pod stawy de ryw acy jnej na -
zwisk o przy miotn iki i cza sown iki, pod czas gdy rze czown iki po spol ite zakoñ -
czone su fiks em -ko, o znaczen iu zdrob nia³ym, by³y two rzone tyl ko od rzeczow-
ników r. ni jak iego. Po wsta³y na zwis ka typu Czarn ko < czar ny, M³odko < m³ody; 
Nie wstajko < nie wstawaæ, Trzym ko < trzym aæ, nie znane w p³asz czyŸ nie apela -
tyw nej doby sta rop olsk iej. 

Na zwis ka za koñc zone su fiks em -el – roz szer zenie pod stawy dery wa cyj nej na zwisk 
o przy miotn iki i to oznac zaj¹ce bar wy i ce chy bu dowy cia³a, kt óre nie stanowi³y pod -
staw dla rze czowników po spol ity ch, np. Ru del < rudy, Kr êpiel < kr êpy. Powsta³y naz -
wiska o struk tur ze nie znan ej w p³asz czyŸ nie apel aty wnej doby sta rop olsk iej. 

Na zwis ka za koñc zone su fiks em -³o – roz szer zenie pod stawy derywacyj nej na zwisk 
o przy miotn iki re prez ento wane jed nym tylo na zwis kiem. Po wsta ³o na zwis ko typu 
Bur³o < bury ‘ciemno-sza ry’, struktura nie znana w p³asz czyŸ nie apel atywnej doby sta -
rop olsk iej. 

Na zwis ka za koñc zone su fiks em -ota, -ot – roz szer zenie pod stawy de ryw acy jnej 
na zwisk o rze czown iki. Po wsta³y na zwis ka typu G³ogota < g³og, g³óg, Ry bota < 
ryba, Zê bota < z¹b; Gro chot < groch, struktury nie znane w p³asz czyŸ nie apel atywnej 
doby sta rop olsk iej. 

Zaw ê¿e nie za kresu gra mat yczne go podstaw na zwisk oda pel aty wnych, pierwot nych prze zwisk 
i prz ydo mków, w sto sunku do rze czow ników po spol ity ch 

Wyst¹pi³o te¿ zja wis ko zaw ê¿e nia baz de ryw acy jnych w na zwis kach odapelatyw -
nych, pier wotn ych prze zwis kach i przy domk ach w sto sunku do rze czow ników pospo -
litych, któ re objê³o na zwis ka wy stêp uj¹ce nie liczn ie. Zaw ê¿enie do tyc zy³o na zwisk za -
koñczonych trze ma su fiks ami: -arz, -ca oraz -isko. 
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Na zwis ka za koñc zone su fiks em -arz – ( 6) two rzono tyl ko od rzeczowni ków, zaœ 
rze czown iki po spol ite od rz eczo wni ków i cz asow nik ów. Na zwis ka za koñc zone su -
fiks em -ca – (4) two rzono tyl ko od rzeczowników i czasow ników, zaœ rze czown iki 
po spol ite od rz eczo wni ków, pr zymi otn ików i czaso w ników. Na zwis ka za koñc zone 
su fiks em -isko – (3) two rzono od rze czowników, zaœ rze czown iki po spol ite od rze -
czowników i cz asow nik ów. 

Zr ó¿ni cow anie lek syk alno-zna czen iowe pod staw na zwisk oda pel aty wnych, pierwot nych przez -
wisk i przydo mków, w sto sunku do pod staw rzeczowników po spol itych 

Istotn¹ rolê w kre owan iu zró ¿nic owania pom iêdzy na zwis kami odape la tywnymi, 
pier wotn ymi prze zwis kami i przy domk ami, a rze czown ika mi po spol ity mi odeg ra³o 
zró¿nicowanie lek syk alne pod staw, od któ rych two rzono ka¿d¹ z tych dwó ch grup 
wyr azów. In nymi s³owy: od pew nych grup zna czen iowy ch rze czow ników, przy -
miot ników i cza sown ików two rzono na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka 
i przy domki, a nie two rzono natomiast lub two rzono spo rad ycznie rze czown iki pos -
polite. Ni¿ ej przed staw iono szcze gó³y do tycz¹ce zna czen ia pod staw na zwisk odape -
latywnych zak oñc zon ych okr eœl ony mi su fiks ami w po równ aniu ze zna czen iem pod -
staw pa ral elny ch rz ecz owni ków po spol ity ch. 

Zna czen ie pod staw na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwisk i przy domków zakoñczo nych 
su fiks ami -ek, -k, w po równ aniu ze zna czen iem pod staw pa ral elny ch rze czowników po spol ity ch 

Wœr ód pod staw od rzec zowni kow ych na zwisk oda pel aty wnych zakoñ czonych su -
fik sami -ek, -k prz ewa ¿a³y rze czown iki kon kretne, tak samo jak i w odrzeczowniko -
wych rze czown ika ch po spol ity ch. Jed nak pew na licz ba na zwisk utwor zona zo sta³a od 
rz eczowników abs trakc yjny ch (Zno jek < znoj) lub zwi¹za nych z ¿yciem re lig ijnym 
albo spo³ecz nym, jak na zwy god noœci ko œcielnych, funk cji zwi¹za nych z ob rzêdami re -
lig ijny mi i ob rzê dów re lig ijny ch (np. Bi skup ek < bi skup, Kap³anek < kap³an, Miêsz -
porek < mi êszpor, Ku mek < kum ‘ojc iec chrzestny’). Wœród rzeczow nik ów pospo li tych 
zakoñcz ony ch na -ek, -k nie spo tyk amy der ywa tów two rzon ych od tego ro dzaju pod -
staw, wyj¹tkowy de ryw at od rze czown ika abs trakc yjne go ro zum ek (< ro zum) ma zna -
czen ie ‘cz³owiek m¹dry – o Ada mie’, Kl 130). 

Zna czen ie pod staw na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwisk i przy domków zakoñczo -
nych su fiks em -ka, w po równ aniu ze zna czen iem pod staw pa ral elny ch rze czowników po spol ity ch 

Wœ ród pod staw na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwisk i przy domków 
od rzec zowni kow ych za koñc zonych na -ka wy stêp owa³y rzeczow niki abs trakc yjne (np. 
Bied ka < bie da, Kaba³ka < kaba³a ‘ust na tra dyc ja u ¯ydów’, Regu³ka < regu³a ‘zb iór 
prz epi sów, pra wid³o’, Œmiert ka < œmieræ), od który ch nie two rzono der ywat ów apela -
tywnych (Kl). 
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Zna czen ie pod staw na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwisk i przy domków zakoñczo nych 
su fiks ami -ik/-yk, w po równ aniu ze zna czen iem pod staw pa ral elny ch rze czowników po spol ity ch 

Na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki zako ñczo ne su fiks em 
ik/-yk two rzono od grup zna czen iowy ch prz ymio tnik ów, któ re nie sta nowi³y pod staw 

rze czowników po spol ity ch. Na le¿¹ tu przymiot niki ok reœl aj¹ce wi elko œæ i roz miar, bar -
wy, ce chy fi zyczne i psy chiczne (por. Grze gorc zyko wa i in, 1998, t. 2, 418–19), (np. 
Czud nik < czud ny ‘piê kny, do skona³y’ Sstp, Go lik < go³y Sstp). 

Zna czen ie pod staw na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwisk i przy domków zako ñczonych 
su fiks ami -ak, w po równ aniu ze zna czen iem pod staw pa ral elny ch rze czowników po spol ity ch 

Zna czen ie pod staw cza sown iko wych na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych 
przezwisk zako ñczonych na -ak mia³o w wiêk szoœci ne gat ywne na cec howa nie (np. 
Pie niak < pi eniæ siê, ¯ar³ak < ¿reæ), inac zej ni¿ cza sownikowych pod staw rze -
czowników po spol ity ch, które by³o neu tralne. 

Na zwis ka za koñc zone na -ak two rzono od grup zna czen iowy ch przy miotników, 
któ re nie sta nowi³y pod staw rze czowników po spol ity ch. Na le¿¹ tu przy miotn iki 
okre œlaj¹ce wiel koœæ i roz miar, bar wy, ce chy fi zyczne i psychiczne (np. Bie lak < 
bia³y, Rdzak < rdzy, por.Grze gorc zyko wa i in. 1998, t. 2, 418–19). 

Zna czen ie pod staw na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwisk-przy domków zakoñczo -
nych su fiks ami -ec, w po równ aniu ze zna czen iem pod staw pa ral elny ch rze czowników po spol ity ch 

Na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki zako ñczo ne na -ec two -
rzono od grup zna czen iowy ch prz ymio tnik ów, któ re nie sta nowi³y pod staw rze-
czowników po spol ity ch. Na le¿¹ tu przy miotn iki okre œlaj¹ce wiel koœæ i roz miar, bar wy, 
ce chy fi zyczne i psychiczne (np. Bie lec < bia³y ‘siw y’, Krzy wiec < krzywy, por. Grze -
gorc zyko wa i in. 1998, t. 2, 418–19). 

Zna czen ie pod staw na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwisk-przy domków za koñczo -
nych su fiks ami -ko, w po równ aniu ze zna czen iem pod staw pa ral elny ch rzeczow ników po spol ity ch 

Nnaz wiska oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki zako ñczo ne na ko 
(nie liczne) two rzono od grup zna czen iowy ch prz ymio tnik ów, któ re nie sta nowi³y pod -
staw rze czowników po spol ity ch. Na le¿¹ tu przy miotn iki okre œlaj¹ce wiel koœæ i roz miar, 
bar wy, ce chy fi zyczne i psychiczne (np. Czarn ko < czar ny, por. Grze gorc zyko wa i in. 
1998, t. 2, 418–19). 

Zna czen ie pod staw na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwisk-przy domków zakoñczo -
nych su fiks ami ina/-yna, -in/-yn, w po równ aniu ze zna czen iem pod staw para lelnych rzeczow-
ników po spol ity ch 

Na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki zako ñczo ne na 
ina/-yna two rzono od grup zna czen iowy ch prz ymio tnik ów, któ re nie sta nowi³y pod -

staw rze czowników po spol ity ch. Na le¿¹ tu przy miotn iki okre œlaj¹ce wiel koœæ i roz -
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miar, bar wy, ce chy fi zyczne i psychiczne (np. Bie lina, Bie lin < bia³y ‘siw y’, G³up -
czyna < g³upi, por. Grze gorc zyko wa i in. 1998, t. 2, 418–19). 

Zna czen ie pod staw na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwisk-przy domków za koñczo -
nych su fiks ami -el, w po równ aniu ze zna czen iem pod staw pa ral elny ch rzeczow ników po spol ity ch 

Na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki zako ñczo ne na -el two -
rzono od grup zna czen iowy ch prz ymio tnik ów, któ re nie sta nowi³y pod staw rzeczow-
ników po spol ity ch, tj. od pr zymi otn ików ok reœl aj¹cych wiel koœæ i roz miar, bar wy, ce -
chy fi zyczne i psychiczne (np. Ru del < rudy, Krê piel < kr êpy, por. Grze gorc zyko wa i in. 
1998, t. 2, 418–19) oraz najczêœciej od grup znaczen iowy ch cza sown ików o nace cho -
waniu ne gat ywnym, któ re nie po jawia³y siê jako pod stawy rze czowników pospoli tych 
(np. BŸ dziel < bŸ dziæ, Gry zel < gryŸæ). 

Zna czen ie pod staw na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwisk-przy domków za koñczo -
nych su fiks ami -³o, w po równ aniu ze zna czen iem pod staw pa ral elny ch rzeczow ników po spol ity ch 

Na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki zako ñczo ne na -³o two -
rzono od grup zna czen iowy ch cza sown ików o na cec howa niu ne gat ywnym (np. Cis³o < 
cisn¹æ, Skrud³o < skrudziæ ‘brudziæ’, Zaziêb³o < zaziêbn¹æ siê ‘stac siê zim nym’), a je -
dyne prze zwis ko od przym iotni kowe zo sta³o utwor zone od okreœ lenia bar wy (Bur³o < 
bury), nal e¿¹cego do gru py zna czen iowej prz ymio tnik ów, któ re nie sta nowi³y pod staw 
rzeczowni ków po spol ity ch (por. Grze gorc zyko wa i in. 1998, t. 2, 418–19). 

Zna czen ie pod staw na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwisk-przy domków za koñczo nych 
su fiks ami -ota, w po równ aniu ze zna czen iem pod staw pa ral elny ch rzeczow ników po spol ity ch 

Na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki zako ñczo ne na -ota 
two rzono od grup zna czen iowy ch prz ymio tnik ów, któ re nie sta nowi³y pod staw rze-
czowników po spol ity ch (por. Grze gorc zyko wa i in. 1998, t. 2, 418–19). Nale¿¹ tu 
przy miotn iki okre œlaj¹ce wiel koœæ i roz miar, bar wy (np. Ru sota < rusy ‘rudawo -
¿ó³ty’, Wy sota ‘d³ugi w pio nie, du¿ego wzro stu’). Wyj¹tek wœród rzec zown ików po -
spol ity ch sta nowi³ rze czown ik ciem nota ‘cie mno œæ’ < ciem ny, który mo¿na uznaæ za 
okre œlenie zwi¹zane z bar wami. Rze czown iki po spol ite od przym iotni kowe za koñcz -
one sufik sem -ota by³y rze czown ika mi abs trakc yjny mi, na zyw aj¹cymi ce chy (Kl). 
Od przym iotni kowe na zwis ka ok reœla³y zaœ ge net ycznie no sic iela ce chy. Ist nia³o za -
tem zr ó¿nicowanie pier wotn ego zna czen ia ka teg ori alnego tych for mac ji jêzy kowych 
w dwó ch omaw iany ch p³asz czyz nach jêz ykow ych. 

Na zwis ka od czas owni kowe za koñc zone na ota mia³y zna czen ie gene tyczne 
‘wyk ona wca czyn noœ ci’ lub ‘nos ici el sta nu’ w wiê ksz oœci negatyw nie na cec howa ne 
(np. St êpo ta < st¹paæ ‘iœæ’, ‘s cho dziæ z w³aœ ciw ej drogi’– ten kto zszed³ z w³aœciwej 
dro gi, Sze piota < sze piot aæ ‘wad liwie wyma wiaæ’ – ten kto wymaw ia wa dliw ie). Ina -
czej w rze czown ika ch po spol ity ch, gdzie od czas owni kowe rze czown iki na ota 
mia³y, jak poda no w Kl, zna czen ie ‘naz wa czyn noœci lub stanu’ (np. chra pota 
‘chrypk a’ < chrapaæ, chrapieæ). 
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Od mienne ge net yczne zna czen ie na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwisk i przy dom-
ków, w sto sunku do pa ral elny ch rz ecz owni ków po spol ity ch oraz udzia³ meta fory i me ton imii 
w kreo waniu od mienn ego zna czen ia 

Ge net yczne zna czen ie na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych prze zwisk i przy-
domków zako ñczonych na -ek, -k to ‘nos ici el ce chy’, a nie de min uti wum’, jak w rze -
czown ika ch po spol ity ch. Ge net yczne zna czen ie ka teg ori alne na zwisk od czas owni -
kow ych za koñc zony ch na -ek, -k to ‘wyk ona wca czyn noœ ci’, zna czen ie ka teg ori alne 
po spol ity ch rz eczo wni ków od czas owni kow ych to ‘naz wy czyn noœci i stan ów’, ‘naz-
wy obiek tów’ i ‘naz wy lo kat ywne’ (Kl). 

Ge net yczne zna czen ie ka teg ori alne na zwisk oda pel aty wnych, pierwot nych przez -
wisk i przy domków od rzec zowni kow ych za koñc zonych su fiks em -ka to ‘nos ici el ce -
chy’. Na tom iast po spol ite rze czown iki od rzec zowni kowe za koñc zone na -ka to for my 
sy non imi czne zna czen iowo w sto sunku do pod stawy lub de min uti wa, albo na zwy ¿eñ -
skie utwor zone od mêskich (Kl). 

Ró¿ni ce obejm owa³y te¿ zna czen ie ka teg ori alne na zwisk od czas owni kow ych 
i od przymiotnikowych za koñcz onych na -ka w sto sunku do para lelnych ape laty wów. 
Na zwis kom od czas owni kow ym, kt óre oznac za³y cz³o wieka, nale¿y przyp isaæ zna -
czen ie ‘wyk ona wca czyn noœ ci’, tj. ‘ten kto wy kon uje dan¹ cz ynn oœæ’ (np. Bacz ka < 
bacz yæ), pod czas gdy po spol ite rze czown iki od czas owni kowe to na zwy cz ynnoœci 
i r ezulta tów cz ynnoœci (Kl). Na zwis ka od przym iotni kowe za koñcz one na -ka mia³y 
ge net yczne zna czen ie ka teg ori alne ‘nos ici el ce chy’, a rz eczo wników po spol ity ch – 
‘naz wy obie któw’ (Kl). 

Ge net yczne zna czen ie ka terg ori alne na zwisk od rzec zowni kow ych za koñc zonych 
su fiks em -ak to ‘nos ici el ce chy’ ze wz glêdu na re lacjê do przedmiotu na zwan ego rze -
czown iki em sta nowi¹cym pod sta wê jêz ykow¹ prze zwis ka’ (np. No sak < nos, Sto pak < 
sto pa, Zêb ak < z¹b, Czar tak < czart), a wiê c za sadn iczo ró¿ne ni¿ od rzec zownikow ych 
rz eczo wników po spol ity ch, kt óre mia³y zna czen ie ka teg ori alne ‘wyk ona wca czyn noœ -
ci’ ze wzglêdu na obiekt czynnoœci (typ ry bak < ryba, Kl). 

Na zwis ka od rzec zowni kowe za koñc zone na ak mia³y na jczê œciej ge net yczne 
zna czen ie ka teg ori alne ‘nos ici el ce chy’ oparte na me taf orze lub me ton imii, w rze -
czown ika ch po spol ity ch to zna czen ie wys têpo wa³o rzad ko i mia³o cha rakt er re alny. 
Brak w na zwis kach zn aczeñ ka teg ori alnych w³aœ ciw ych po spol itym rze czown ikom 
od rzec zowni kow ym, tj. sy non imi cznego z pod staw¹ i zna czen ia ‘is tota m³oda’. 

Na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki odrzeczow nikowe na 
-ik/-yk, mia³y ge net yczne zna czen ie ka teg ori alne ‘nos ici el ce chy’, zaœ pa ral elne rze -
czown iki po spol ite – zna czen ie sy non imi czne z pod staw¹, rzad ko ‘wyk ona wca czyn -
noœ ci’ i ‘nos ici el ce chy’. 

Zna czen ie ka teg ori alne na zwisk od rzec zowni kow ych za koñc zonych na ko to 
‘nos ici el ce chy’, zna czen ie ka teg ori lane rz ecz own ików po spol ity ch na -ko to for my 
zdrob nia³e (Kl). 

Od rzec zowni kowe i od przym iotni kowe na zwias ka oda pel aty wne, pier wotne przez -
wiska i przy domki zako ñczo ne na -ina/-yna, -in/-yn, mia³y zna czen ie ge net yczne ‘no-
siciel ce chy’, na jczê œciej o cha rakt erze me taf ory cznym lub me ton imi cznym, na tom iast 
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od rzec zowni kowe rze czown iki po spol ite mia³y zna czen ie sy non imi czne w sto sunku do 
pod stawy, a od przym iotni kowe zna czen ie nazw czy nnoœ ci i rez ulta tów czy nnoœ ci 
(Kl). Su fiks -in/-yn two rzy³ lic zbê po jed yncz¹ rz ecz owników po spol ity ch od rzeczow-
ników kolek tywnych (cze lad zin < coll. cze ladŸ), podczas gdy od rzec zownikowe naz -
wiska na -in/-yn, mia³y ge net yczne zna czen ie ka teg ori alne ‘nos ici el ce chy’, podob nie 
jak i na zwis ka od przym iotni kowe. Do daæ na le¿y, ¿e su fiksy -ina/-yna, -in/-yn wystêpo -
wa³y w na zwis kach obocz nie (np. Bie lina, Bie lin < bia³y), pod czas gdy w apel atywach 
ka¿dy z nich mia³ odrê bny za kres wy stêpowania i niós³ od rêbne zna czen ie (Kl). 

Na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki odcza sownikowe 
zako ñczo ne na -³o, mia³y ge net yczne zna czen ie ka teg ori alne ‘wyk ona wca czyn -
noœ ci’ lub ‘nos ici el sta nu’, pod czas gdy rze czown iki po spol ite od czas owni kowe 
mia³y zna czen ie ka teg ori alne ‘naz wy narzê dzi’ (Kl). 

Na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki zako ñczo ne sufik -
sem -nik, mia³y me taf ory czne lub me ton imi czne ge net yczne zna czen ie kategorial-
ne ‘nos ici el ce chy’ (np. Bi skopn ik < bi skop ‘k toœ po dobny do bi skup a’, Brzuch nik 
< brzuch ‘ktoœ brzu chat y’), zaœ rze czown iki po spolite mia³y re alne zna czen ie 
‘nos ici el ce chy’ oparte na ce chach de not atu rze czown ika po spol ite go (mio down ik 
< miód, Kl). Po nadto nazwis ka zakoñc zone na ³o mia³y praw dop odo bnie zna -
czen ie ka teg ori alne ‘naz wa miej sca’ me ton imi cznie od nies ione do osoby (Sto -
doln ik < sto do³a). 

Na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki zako ñczo ne su -
fiks em -ota, mia³y ge net yczne zna czen ie ka teg ori alne ‘nos ici el ce chy’, najczêœ -
ciej me taf ory czne i me ton imi czne, rze czown iki po spol ite mia³y na tom iast zna -
czen ie ka teg ori alne ‘abst ractu m’ (rze czown iki abs trakc yjne, Kl). W na zwis kach 
su fiksy -ota i -ot wy stêp owa³y obocz nie (Gro chota, Gro chot), w rze czown ika ch 
pospoli tych nios³y one odmien ne znaczen ia: sufiks -ota ‘abst ractu m’, rzad ko 
wystê pu j¹cy su fiks -ot two rzy³ rze czown iki po spol ite o ró ¿nor odn ym zna czen iu 
(np. grzmot < grzmieæ, Kl). 

Prze zwis ka i przy domki od czas owni kowe za koñc zone na el mia³y zna czen ie 
‘wyk ona wca czyn noœ ci’, od rzec zowni kowe me taf ory czne i me ton imi czne zna -
czen ie ‘nos ici el ce chy’ (Dr¹giel < dr¹g ‘jak dr¹g’), pod czas gdy od rzec zownikowe 
i o dczas owni kowe rze czown iki po spol ite mia³y zna czen ia ró¿ noro dne (Kl). 

Od czas owni kowe na zwis ka za koñc zone na -³o mia³y ge net yczne zna czen ie ka -
teg ori alne ‘wyk ona wca czyn noœ ci’ lub ‘nos ici el sta nu’ (np. Prze laz³o < prze leŸæ’), 
pod czas gdy od czas owni kowe rze czown iki po spol ite mia³y zna czen ie ka teg ori alne 
‘naz wy narz êdzi’. 

Od rzec zowni kowe na zwis ka za koñc zone na -ica/-yca mia³y zna czen ie ka teg ori alne 
‘nos ici el ce chy’ oparte na me taf orze i me ton imii, pod czas gdy od rzec zowni kowe rze -
czown iki po spol ite mia³y zna czen ie sy non imi czne z pod staw¹, zdrob nia³e lub ozna -
cza³y istotê p³ci ¿eñsk iej. Na zwis ka od przym iotni kowe to ge net ycznie na zwy no sic ieli 
cech, a od przym iotni kowe rze czown iki po spol ite to na jczê œci ej na zwy miej sca. Na -
zwis ka od czas owni kowe to ge net ycznie wy kon awcy cz ynn oœci, a od czas owni kowe 
rze czown iki po spol ite to na zwy na rzêdzi (Kl). 
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Nie liczne na zwis ka za koñc zone su fiks em -isko two rzone by³y od rze czowników 
i mia³y me taf ory czne lub me ton imi czne zna czen ie ‘nos ici el ce chy’, pod czas gdy ka -
teg ori alne zna czen ie rze czow ników po spol ity ch to na zwy miej sca i narz êdzi (Kl). 

Zgod noœæ w zna czen iu ge net ycznym na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych przezwisk-przy -
domków oraz pa ral elny ch rz ecz owni ków po spol ity ch 

Wy stêp owa³a rzad ko zgod noœæ w zna czen iu ka teg ori alnym na zwisk oda pel aty -
wnych, pier wotn ych prze zwisk i przy domków oraz rzeczow ni ków po spol ity ch zakoñ -
czonych tymi sa mymi su fiks ami, przy uw zglê dni eniu ró ¿nicy wy nik aj¹cej z metafo -
rycznego lub me ton imi cznego cha rakt eru prze zwisk. Do tyc zy³a ona na stê puj¹cych 
nazwis k oraz rz eczowników po spol ity ch: 

za koñc zon ych su fiks em -acz – zg odno œæ zna czen ia ka teg ori alnego ‘wy ko nawca 
cz ynn oœc i’ w od czas owni kow ych na zwis kach za koñc zonych su fiks em -acz (np. 
J¹kacz < j¹kaæ) i w od czas owni kow ych rze czown ika ch po spol ity ch (np. budo -
wacz < bu dow aæ) oraz zg odn oœæ zna czen ia ka teg ori alnego ‘nos ici el ce chy’ w naz -
wiskach i w rze czown ika ch po spol ity ch za koñc zon ych na -acz, utwor zony ch od 
rzecz owni ków i przy miotników, jed nak w na zwis kach, pier wotn ych prze zwis -
kach i przydomk ach, zna czen ie ‘nos ici el ce chy’ oparte by³o na me taf orze i me to -
ni mii, zaœ w rze czown ika ch po spol ity ch mia³o cha rakt er re alny, 
za koñc zonych su fiks em -nik – zg odno œæ zna czen ia ka teg ori alnego ‘no si ciel ce chy’ 
w naz wisk ach od rzec zowni kow ych i od przym iotni kow ych (Bi skopn ik < bi skop, 
Zbo¿ nik < zb o¿ny) i w od rzec zowni kow ych i od przym iotni kow ych rze czown ika ch 
po spol ity ch, z tym, ¿e w prze zwis kach i przy domk ach oparte ono by³o na me taf orze 
i met oni mii, a w rze czown ika ch po spol ity ch mia³o cha rakt er re alny. 

Inne ce chy od ró¿niaj¹ce na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki, od rzeczow-
ników po spol ity ch. Na zwis ka utwor zone od przys³ówków 

Do in nych cech od ró¿niaj¹cych na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka 
i przyd omki, od rzec zown ików po spol ity ch na le¿a³o u¿ ycie su fiks ów charakterys -
tycznych dla prz ymio tni ków oraz sufiksów typo wych dla top onimów i nazw miesz -
kañców, do two rzen ia nazwisk. 

Na zwis ka oda pel aty wne two rzono od rze czow ników po spol ity ch przez do dan ie su -
fik sów przy miotn iko wych -ny (Sto dolny < sto do³a) oraz -isty (Je miel isty < je mio³a). 

Inne su fiksy wy kor zyst ywane do two rzen ia prze zwisk i przy domków to charakte -
rystyczne dla topo nimów su fiksy -owo, -ewo, -awa (np. prze zwis ka: Bro war owo < 
bro war, S³u¿e wo < s³uga, G¹sawa < gêœ). Jesz cze inny typ sufiksów wykorzysty-
wany do two rzen ia prze zwisk i przy domków to su fiks -(ar)czyk (np. Owczar czyk < 
owca) cha rakt ery sty czny w do bie sta rop olsk iej dla tzw. nazw mie szk añców.

Ta kich for mac ji jêz yko wych brak w p³asz czy Ÿnie apel aty wnej sta rop olszcz yzny. 
Nie liczne na zwis ka utwor zone zo sta³y od przys³ówków przez do dan ie su fik sów: 

ek Pozd-ek < po Ÿdz ie ‘p óŸn o’ Sstp, -ech – (1 p XII w.): PoŸ dzie-ech < po Ÿdz ie 
‘póŸ no’, ich Po Ÿdz-ich < po Ÿdz ie ‘p óŸn o’, -osz Prêd k-osz < pr êdko ‘szybko, 
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gwa³tow nie’ Sstp, -ota – Prêd-ota < prêdko, Przek-a < prze ko ‘w po przek’. Stano -
wi³y one typ mar gin alny, ale poœ wiadczo ny ju¿ w 1 p XII w. 

Na zwis ka oda pel aty wne zak oñc zone su fiks ami z³o¿ onymi 

Wyst¹pi³o 46 sufi ksów z³o¿on ych, które utwor zy³y 132 prze zwis ka od pod staw 
rze czown iko wych, przy miotn iko wych i cza sown iko wych. Tyl ko 7 suf iksów utwo -
rzy³o od 5 – 11 prze zwisk, a to: -a³ek, -a³ka, -a³ko (11), -anek, -anka (9), -onek, -onka 
(8), -iszek, -isz ka, -isz ko (7), -ejek, -ejka, -ejko (5), -otka (5), -owiec (5). Po zos ta³ych 
39 su fik sów utwor zy³o po 1–4 przezwisk, w tym 20 sufi ksów utwor zy³o po jed nym 
przezwis ku, 11 sufiksów po 2 prze zwis ka, 4 su fiksy utworzy³y po 3 prze zwis ka, a 3 
su fiksy po 4 prze zwis ka. 

28 sufi ksów spoœ ród 46 tworz¹cych przezwis ka, czy li po nad po³owa, wyst¹pi³o 
tyl ko jako su fiksy prze zwis kowe. Su fiksy te nie wy stêp owa³y w rze czown ika ch pos -
politych. S¹ to su fiksy: -anik, -arda, -aszek, -asz ko, -czek, -ejek, -ejko, -ejka, -elka, 
enka, -eñka, -eszek, -esz ko, -etko, -ewiec, -êcina, -i³ek, -i³ko, -iszek, -isz ko, -isz ka, 
olik, -o³czek, -orka, -oszka, -otka, -ow ski, -ucina, -uder, -ulec, -urka, -utka, -wica, 
ynica, -yrka. 

18 sufi ksów wyst êpo wa³o jedn ocz eœnie w prze zwis kach i w rzeczow nikach pospo -
litych, ch ocia¿ w jed nych i w dru gich naj czêœciej jed nostk owo. Jedyn ie su fiksy -¹czka, 
¹tko, -¹tka, -icz ka/-ycz ka, -id³o oraz -ow nik two rzy³y znacz niejsz¹ liczbê rzeczow -

ników po spol ity ch, zaœ su fiks -ow ski by³ cz êstym su fiks em przy miotn iko wym (Kowa -
lik-Kaleta, w dru ku). Mo¿na zatem uz naæ, ¿e 28 su fiksów z³o¿onych to su fiksy wy³¹cz -
nie prze zwis kowe, nie wyst êpuj¹ce w p³aszc zyŸn ie apel aty wnej jêzy ka. 

De ryw acja pa rad ygma tyc zna w na zwis kach oda pel aty wnych 

Op rócz de ryw acji su fiks alnej w two rzen iu na zwisk mia³a za stos owa nie de ryw acja 
pa rad ygma tyc zna. Œrod ki de ryw acji pa rad ygma tyc znej by³y ró ¿ne w za le¿ noœci od typu 
gra mat yczne go pod staw (por. Cieœlikowa 1991, tam inne ujêcie te matu). 

De ryw acja pa rad ygma tyc zna w na zwis kach oda pel aty wnych utwor zony ch 
od rzecz owni ków 

De ryw acja pa rad ygma tyc zna w prze zwis kach i przy domk ach utwo rzonych od 
rzec zown ików po spol ity ch po lega³a na zmia nie ro dzaju gra mat yczne go prze zwis -
ka-przy domka w sto sunku do pod stawy rzeczow ni kowej. Pierw sze przyk³ady za-
not owa no w 1 p XII w. Wyst¹pi³y tu ró ¿ne kombin acje: 

Zmia na r. mêsk iego rze czown ika po spol ite go na r. ¿e ñski w na zwis ku, kt óre ok reœla³o mê ¿czy znê, 
np.: 

1 p XII w. – Ba chor za < ba chórz, Cyga < cyg, Gogo³a < gogo³, Kê dzio ra < kê dzior; 
1 p XIV w. – Ko nius za < ko niusz; 2 p XIV w. – G³ady sza < g³adysz; 1 p XV w. – Gra cza 
< gracz, Gro ta < grot, Ko cie³a < ko cie³, Ryka < ryk; 2 p XV w. – Bala < bal, Czu ba < 
czub, K³aka < k³ak, Ro zuma < ro zum. 
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Zmia na r. mêsk iego rze czown ika po spol ite go na r. ni jaki w na zwis ku, kt óre ok reœla³o mê ¿czy znê, 
np.: 

1 p XV w. – Koz³o < ko zie³; – 2 p XV w. – B³azno < b³azen, P¹czko < p¹czek, Pias ko 
< pia sek, Pi¹tko < pi¹tek, Pie ni¹¿ko < pie ni¹¿ek. 

Zmia na r. ¿eñs kiego rze czown ika po spol ite go na r. mê ski w na zwis ku, kt óre ok reœla³o mê ¿czy znê, 
np.: 

1 p XIV w. – Po sad < po sada ‘obowi¹zek trzy man ia stra ¿y przez ch³opów w gro -
dac h’; – 2 p XIV w. – Bul < bula, Uciech < uciec ha; 1 p XVw. – Kie³bas < kie³basa, 
Kro nik < kro nika, Or gan ist < or gan ista, S³ug < s³uga; – 2 p XV w. – But < buta, Je -
mio³, Je mio³o < je mio³a, Piast < pia sta ‘cz êœæ ko³a u wo zu’, Pu szek < puszka. 

Zmia na r. ¿eñs kiego rze czown ika po spol ite go na r. ni jaki w na zwis ku, kt óre ok reœla³o mê ¿czy znê, 
np.: 

1 p XV w. – Bary³o < bary³a, £apko < ³apka, Czaj ko < czaj ka, Ko strzewo < kostrze-
wa; 2 p XV w. – Brew ko < brew ka, Ko pystko < ko pystka. 

Zmia na r. ni jak iego rze czown ika po spol ite go na r. mê ski w na zwis ku, kt óre ok reœla³o mê ¿czy znê, 
np.: 

1 p XII w. – Je zior > jezioro; 2 p XIV w. – Ko ryt < ko ryto; 1 p XV w. – Kro pide³ < 
kro pid³o. 

Zmia na r. ni jak iego rze czown ika po spol ite go na r. ¿e ñski w na zwis ku, kt óre ok reœla³o mê ¿czy znê, 
np.: 

1 p XII w. – Pi skla > pi sklê; 1 p XIII w. – Po wirs za, Po wirsz < powier sze ‘po-
wierzchnia’. 

Inne zmia ny pa rad ygma tyc zne 

Inne spo rad ycznie wy stêp uj¹ce zma ny pa rad ygma tyc zne obejm owa³y zmianê pa -
rad ygma tu w nazwis ku w ob rêbie ro dzaju ¿e ñski ego z zakoñczo nego na -a, na 
spó³g³oskowy, np. Ko kos za < ko kosz r.¿. oraz zmianê koñ cówki w ob rêbie ro dzaju 
ni jak iego z -‘e na -o, np. Po ros³-o < po roœle r.n. ‘bag no poro œniête traw¹’.

 W jed nej na zwie wyst¹pi³a zmia na licz by gra mat ycznej z mno giej w rze czowniku 
po spol itym na po jed yncz¹ w na zwie osob owej: Mêci na < mêci ny. Zmia nie ulega³o te¿ 
col lect ivum rze czown ika po spol ite go, kt óre w prze zwis ku zmie nia³o siê na l. poje -
dyncz¹: Wid³ < wid³y, Pa³uka < pa³uki ‘przyk rycie wo zu’, Po ziemka, Po zimka, Po -
zimko< po ziemki. 

In nym jesz cze spo sob em zmia ny typu od miany by³a de ryw acja dezin tegralna, 
któ ra po lega³a na ob ciê ciu pod stawy na zwis ka, tj. rze czown ika, od któ rego zo sta³o 
ono utwor zone, w wy niku cze go ulega³ eliz ji su fiks, -ek i -ka. Ten sp osób two rzen ia 
przezwisk by³ mar gin alny, ale poœ wiadczo ny zo sta³ ju¿ w 1 p XII w., np. 1 p XII w.: 
Gan < ga nek, O¿ar < o¿ arek, 2 p XII w.: Pod sad < pod sad ek, 1 p XIII w.: Pu sza < 
pusz ka, Szysz < szysz ka (tu de ryw acji dez int egr acyj nej to war zyszy zmia na ro dzaju 
gra mat yczne go z ¿eñ ski ego na mês ki), 1 p XIV w.: Za dar < za dar ek ‘zad ate k’, Cza ja 
< czaj ka, 1 p XV w.: Mro wa < mrow ka, Pêpa < pêpek, 2 p XV w.: Jasz czora < jasz -
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czorka, So czewa < so czewka. Ob ciêciu pod lega³y nie kiedy inne mor femy, jak -acyja 
w na zwie osob owej Pro tes ta < pro tes tacy ja. 

De ryw acja pa rad ygma tyc zna w na zwis kach oda pel aty wnych utwor zony ch 
od przym iotn ików 

De ryw acja pa rad ygma tyc zna w na zwis kach utwor zony ch od przymiot ników by³a 
zja wis kiem mar gin alnym. W kil ku na zwach osob owy ch na st¹ pi³a dez int egr acja pod -
stawy przy miotn iko wej i do dan ie ko ñco wego mor femu -a, co spo wod owa³o alt ern acjê 
mor fon olo gic zn¹. Prze nios³o to no wou tworz one na zwis ka do kla sy rze czowników i od -
miany rze czown iko wej. 

Zmia na pa rad ygma tu przy miotn iko wego na rze czown iko wy przez do dan ie mor femu -a lub jed -
nostk owo -o, np. 

2 p XIII w. – Chudz-a < chu dy, Dra ko < drakowy, Kêd zie rz-a < kêdzierza wy; 1 p 
XIV w. – Starz-a < sta ry; 1 p XV w. – Barz-a < ba rzy, Pysz-a < pysz ny. 

De ryw acja pa rad ygma tyc zna obejm owa³a te¿ zmia ny ro dzaju grama tycznego 
przy miotników, tj. r.mê ski przy miotn ika zmie nia³ siê na r.¿eñs ki w nazwis ku, kt óre 
od nosi³o siê do mê ¿cz yzny, zwra caj¹ uwagê wcze sne poœw iadczenia, np.1 p XII w.: 
£ok-ana < ³okany ‘pity ³ap czyw ie’, 1 p XIII w.: Kar na < karny, 2 p XIII w.: Ogor za³a 
< ogor za³y. 

Jed nostk owo wyst¹pi³o obc iêcie mor femu -y (w imies³owie): 1 p XIII w.: Nie uda³ 
< (nie)uda³y. 

De ryw acja pa rad ygma tyc zna w na zwis kach oda pel aty wnych utwor zony ch 
od czaso wnik ów 

Na zwis ka od czas owni kowe two rzono drog¹ de ryw acji dez int egr acyj nej, w wy niku 
kt órej na stê powa³o ob ciê cie ko ñcó wki cza sown ika wraz z su fiks em te mat ycznym 
(cz¹stki -i æ), a na zwis ko sta wa³o siê rzeczowni kiem z zak oñczeniem spó³g³oskow ym. 
Pro ces owi temu towar zyszy³y zwykle al tern acje spó³g³oskowe w wyg³osie te matu, 
a niek iedy sa mog³oskowe. Mog³o te¿ ono zy skiwaæ koñcó wkê -a, rza dziej -o i para -
dygmat rze czownikowy. Ten spo sób two rzen ia prze zwisk od czas owni kow ych jest po -
œwia dczo ny od 2 p XII w. 

Zmia na cza sown iko wego pa rad ygma tu flek syjn ego na rze czown iko wy w na zwis kach, pier wotn ych 
prze zwis kach i przy domk ach, w wy niku ob ciê cia pod stawy cza sown iko wej (przyk³ady) 

2 p XII w. – Roz wad < rozwadziæ ‘po godziæ’, Za bor < za bieraæ, Za wid < za widziæ, 
za widzieæ ‘z azdroœciæ’; 1 p XIII w.– Bek < be czeæ, Gan < ga niæ, Kido < ki daæ, Po wira < 
po wie rzyæ, Pro test-a < protestowaæ i protes tacyja, Roz war < roz warzaæ, Sma ga < sma -
gaæ, Wy¿ ga, Wyd ¿ga, Wy¿ go < wy¿ ec, Zb¹d < zbyæ; 1 p XIV w. – M¹cz < mêc zyæ, Wy -
trzesk < wytrzeszczeæ, Zwo la < zwo liæ, Zwol < zw oliæ, Zwo lo < zwo liæ; 2 p XIV w. – 
Bacz-a < bac zyæ, Kustr-a < kustraæ (siê), Nadarz-a < nadarzyæ, Nie czuj-a < nie czuæ, 
Plapl-a < plaplaæ, Prze kul-a < prze kulaæ, Przê do < prz¹œæ, Siej-a < siaæ, Kiw-o < kiwaæ; 
1 p XV w. – Sze piota < sze piot aæ, Rzek ta < rzek taæ, Rze got-a < rze gotaæ, Sze pieto < sze -
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piot aæ; 2 p XV w. – Chy³-a < chyliæ siê, Patrz < patrzaæ (patrzeæ), Pie ka < pie kaæ iter., 
Pik < pikaæ ‘oddawaæ mo cz’, Pil < pi liæ ‘do gl¹daæ’, Pird-a < pi rdzieæ, P³osz < p³os zaæ, 
p³os zyæ. Pod staw owy cza sown ik po przed zony by³ nie kiedy prze czen iem nie, np.: 1 p 
XIV w.: Nie chod za < nie cho dziæ, Nie orza < nie oraæ. 

Na zwis ka oda pel aty wne z³o¿o ne z dwó ch wyr azów lub rdze ni 

Na zwis ka z³o¿ one po wsta³y z po³¹cze nia dwó ch rdze ni lub z zesta wia nia dwóch 
wyra zów (np. Mio dow arz ec 1477, Mo kron os 1399, Trzê si g³owa 1489; Bia³y W¹s 1412, 
Œlepy Bi skup (sub. a. 1349)). S¹ one obecne w starop olsk im sys temie nazewn iczym od 
pocz¹tku jego poœwiad czenia w Bul li gnieŸ nieñ skiej, tj. od 1 p XII w. Pierw sze prze-
zwis ka z³o ¿one, to Bia³ow¹s, Do³up³oz i Ma³ozim ic, zapis ane w 1136 r. Z XIII w. za-
chowa³a siê niewiel ka licz ba zapisów z doku mentów oryg ina lnych (Trzesz czyo ko 
XIII–XIV w.) i kil ka z ko pii (np. Klesz czyb ok (1287), Od rzyg roch (1244), Szy rok ie 
S³owo (1286)). Na tomiast w XIV w. (zw³aszcza w 2 p stu lecia) i w XV w. od not owa no 
oko³o 150 zapis ów w Wielko pol sce, 130 na Mazowszu, oko³o170 za pisów w Ma³o -
polsce, 100 zapi sów na Kre sach po³udniowych i kil ka zap isów na Œl¹sku – ³¹cz nie po -
nad 550 prze zwisk i przy domków z³o¿on ych (Ma lec 1974, 191–227). 

Wœ ród przezwisk i przy domków z³o¿on ych mo¿na wyró ¿niæ kil ka grup ze 
wzglê du na str ukturê prze zwis ka i cha rakt er gra mat yczny cz³onów sk³ad ow ych. 
Wy ró ¿niamy za tem: 
1) Ze staw ienia, tj. na zwis ka ze staw ione z dw óch od dzieln ych wy razów. Za lic zono 

tu ze staw ienia dw óch wyrazów, z kt órych je den jest nazw¹ w³asn¹ lub rzeczowni -
kiem osob owym, a dru gi przy miotn iki em, nie kiedy od rzec zowni kow ym. 
W sk³ad ze staw ieñ wchodz¹: 
a) Przy miotn ik + imiê oraz imiê + przy miotn ik, np. Jo hann es Bia³y Ja nek 1485, 

Jo hann es dic tus Bia³y Ju rek 1498, Sta nisl aus Czar ny Ma ciek 1473, Mi chael 
Ma³y Mi cha³ek 1434, Pe trus Kusy Pie trzyk 1483, He dw igis alias £ysa Ja dwiga 
¿.1437; Jo hanni Han nus zek Czar ny 1483. 

b) Przy miotn ik + rze czown ik osob owy oraz rze czown ik osob owy + przy miotn ik, 
np. Bia³y Ksi¹dz 1440, M¹dry Ociec 1394, Sza lony Wójt 1428, Bia³a Ksie ni ¿. 
1440; Ksi¹dz Bia³y 1441; bb) przymiot nik od rzec zowni kowy + rze czown ik 
osob owy, np. Kozi Mistrz (1451), ¯ebrac zy Wojt 1406. 

c) Przy miotn ik + rze czown ik nie osob owy, np. (prze zwis ka o charakte rze meto -
nimicznym lub me taf ory cznym) Bia³y W¹s 1412, Ma³a Du sza 1309, Wy soka 
Myœl 1451, Bia³y Koñ 1396, Sta ry Kot 1473, Su chy Bo cian 1441, Rzad ki Groch 
1446, Ciep³a Woda 1393, Z³e Miêso 1397, Z³y Dzieñ 1470–1480; cc) przy -
miotn ik od rzec zowni kowy + rze czown ik, np. (prze zwis ka o cha rakt erze me -
ton imi cznym lub me taf ory cznym) Ci elê ca Noga 1434, Œwi nia G³owa 1444, 
Wil czy Gon 1497 (gon ‘œlad’), Ko zie Mi êso 1434, Krwa wy Dia be³ 1392. 

d) Li czebn ik + rze czown ik, np. Trzy Jaja 1466, Dwa ̄ elaza 1469, dd) Li czebn ik 
u³amkowy + imiê, np. Po³tora Grze gor za 1445. 

e) Imies³ów + rze czown ik, np. Ros³y Groch 1424. 

  
    

 

  

 
     

  
  

 
 

   
   

 
 

  
 

 

  

 
   

 

  
 

 
  

   

   
 

 

256 Zofia Kowalik-Kaleta 

http://rcin.org.pl



2) Z³o¿e nia, tj. prze zwis ka o dwóch rdze niach czyli te mat ach leksykal nych po³¹czo -
nych mor fem em ³¹czni kow ym (zwa nym tez in terf iksem), na jczê œciej -o-, rza dziej 
-i/-y, któ ry wys têpuje miê dzy cz³onami. 
W sk³ad z³o¿eñ wchodz¹: 
a) Przy miotn ik + rze czown ik, (prze zwis ka o cha rakt erze metonimicz nym lub 

me taf ory cznym), np. Bia³ow¹s 1136, Krzy won os 1396, Z³o toust (1277), 
Bia³okur 1394, Dar mop ych 1427; aa) struk tura ta mo¿e mieæ pa rad ygmat przy -
miotn iko wy lub mo¿e koñczyæ siê su fiks em rzeczowniko wym, np. Go³ow¹sy 
1478, Krzywo g³o wy 1458; £ysopa³ka 1469. 

b) Przy miotn ik od rzec zowni kowy + rze czown ik, np. (prze zwis ka o cha rakterze 
me taf ory cznym) Kozi noga 1452, Œwi nig³owa 1434. 

c) Li czebn ik u³am kowy + rze czown ik, np. Po³pan 1438, Po³osmachleba 1489. 
d) Cza sown ik + rze czown ik, w któ rych rze czown ik pe³ni fun kcjê do pe³nie nia w 

bier niku (bar dzo licz na gru pa), np. Ci¹gni miêso 1425, Ka zimleko 1483, Klesz -
czyb ok 1553 (1287), Mo rzyp iwo 1457, Od rzyp³aszcz 1426, Sta win oga 1433, 
T³uczym ost 1399, Wa rzyw oda 1492; dd) W kilku przezwis kach rze czown ik 
funk cjon uje jak do pe³ nienie w narz êdni ku, np. Krêc ibro da 1438, Trzê sig³owa 
1489; ddd) w niek tóry ch prze zwis kach rze czown ik wys têpuje w miano wniku, 
byæ mo¿e jako element poró wnania, np. B³ysz czyw oda 1462 ‘b³ysz czy jak wo -
da’, z rze czown iki em w pierw szej po zyc ji, np. Li sop ad 1432. 

e) Rze czown ik + mor fem cza sown iko wy, np. Gêb oliz 1418, Grocho war 1403. 
f) Za imek w for mie ce lown ika + mor fem cza sown iko wy, np. Sobie gl¹d 1388. 
g) Rze czown ik w for mie ce lown ika + przy miotn ik w funk cji orzeczni ka, np. Ba -

bier ad 1382. 
h) Za imek w for mie ce lown ika + przy miotn ik, np. So biep an 1418, Wszystkim -

swak 1431 (lub Wszyst kim Swak). 
i) Cza sown ik (te mat cza sown iko wy) + wyr a¿en ie przys³ówko we, np. Sko czyl as 

1435 ‘skoczy w las’. 
j) Przys³ówek lub wyra ¿enie przys³ówko we + mor fem czasown iko wy, np. Do -

mam ilcz 1404; Po ziem ich od 1393 (ok reœla miej sce); Cicho ¿ryj 1463 (okreœla 
sposób); jj) przys³ówek + for ma osob owa cza su przesz³ego: •lew laz³ 1460 
(okr eœla sposób). 

k) Przys³ówek + przys³ówek. np. Do mac iep³o 1369 (ok reœla miej sce). 
l) Przys³ówek + imiê, np. Wszê dziemarcin 1484 (lub Wszê dzie Mar cin). 
³) Przys³ówek + przy miotn ik, np. Ra nom¹dr 1443 (ok reœla czas), Ma³odo bry 

1391, Poma³ubog at 1398 (okre œla natê ¿enie ce chy, pro cesu). 
m) Przys³ówek + imies³ów, np. Czêstopijan 1412 (okreœla natê¿enie zja wis ka). 
Nie któ re prze zwis ka by³y utwor zone od po rzek ade³, cha rakt ery sty cznych powie-

dzonek, np. Aæ dabog 1412 ‘aæ da Bóg’, Tu mig ra³a 1443 ‘tu mi gra³a’, Za gros zs³owo 
1487 ‘za grosz s³owo’, Zbo giemm arcin 1473 ‘z Bo giem Mar cin’. 

Wystê powa³y te¿ prze zwis ka i przydomki z ne gacj¹ nie, np. Ni eus têp, Nie lepa 
lub z pre poz ycj ami b(i)ez, przez, przez, np. B(i)zgrosz, Prze zd oma (Ma lec 1975, 
259–307). 
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Wszyst kie omówio ne for my prze zwisk i przy domków z³o¿on ych, póŸn iejszych 
na zwisk, po wsta³y jako an trop oni my, tj. jako in dyw idu alne ok reœ len ia cz³owieka, nie 
by³y i nie s¹ zna ne jako wy razy po spol ite. 

Pr zyna le¿ noœæ spo³ecz na i geo graf iczna no sic ieli na zwisk oda pel aty wnych 

Z po przedn ich rozdzia³ów wia domo, ¿e w 2 p XIV wieku szlach ta pos³ugiwa³a 
siê, w celu per son alnej ident yfi kac ji, g³ównie od miejs cowy mi wy ra¿en iami przy-
imk owym, np. Pe trus de Go rz icz an, do mino Bern hardo de Wlo stow 1362 KM³p 264. 
Okr eœla³y one w tym pó³wie czu 68% osób wys têpuj¹cych w badan ych do kumentach. 
Na zwis ka od miejs cowe zakoñ czone na -ski ok reœla³y w tym cza sie za led wie 1.6% 
osób wy mien iony ch w ty ch¿e do kum enta ch. 

Na zwis ka od miejs cowe na -ski wy stêpo wa³y w il oœci 2354 i w tym cza sie okr eœla³y 
18,9% szlach ty. Zy ska³y one pr zewagê w 2 p XV wie ku ident yfi kuj¹c 47,1% jej przed -
staw ici eli. Licz ba zapi sów w tym okres ie wy nosi³a 4.171. 

Zbadamy te raz, jak przedstaw ia³ siê udzia³ na zwisk oda pel atywnych w ident yfi -
kac ji szlachty, a jak w ident yfi kac ji innych warstw spo³ecz nych. Wzi êliœmy pod 
uwa gê tyl ko pewn¹ gru pê tych na zwisk, mia now icie te, któ re cha rakt ery zowa³y 
cz³owieka bezpoœrednio, tj. poprzez opis jego cech fi zyczn ych czy psychicznych, 
bez za stos owa nia me taf ory lub me ton imii. 

Ba dan iom pod dano 607 nazw oda pel aty wnych ident yfi kuj¹cych po przez bez -
poœredni¹ ch arakterystykê w okresie od XIII do XV wieku. Jeœ li uwzglêdniæ powta-
rzanie siê tej sa mej na zwy w sz eœciu pó³wie czach, to iloœ æ ich wzra sta do 867. S¹ to 
na zwy o ró ¿nej struk tur ze mor fol ogi cznej, nie tyl ko rów ne wy raz om po spol itym (po -
ni¿s zy frag ment zo sta³ oprac owa ny na pod staw ie bad añ au torki przed staw iony ch w: 
Ka leta 1998). 

W wieku XIII od not owa no 10 nazw tego typu: 5 w 1. po³owie wieku (w tym dwie
z dok umentów oryg ina lnych, a trzy z póŸn iej szych ko pii) od nosz¹ce siê najprawdo -
podobniej do szlach ty (Ma³opolska – 1, Œl¹sk – 3, Po mor ze – 1) oraz 5 w 2. po³owie
wieku (w tym 4 z dok umentów oryg ina lnych i jedn¹ z póŸn iej szej ko pii) od nosz¹ce 
siê do szlach ty (Ma³opolska – 1, Œl¹sk – 1, Po mor ze – 2) i do przed staw ici ela 
ch³opów (Œl¹sk – 1): 1 po³. XIII w. – Brzu chaty, G³uchy k, Go lij asz (Go³y Jasz) k, 
M¹dry k, Mo mot, 2 po³. XIII w. – G³owny, G³uszek k, Krze pisz, Krzy ka³a, No sala. 

W 1 p XIV wieku wyst¹pi³o 26 nazw oda pel aty wnych omaw ianego typu (w tym 18
w do kumentach oryg ina lnych i osiem w póŸniejszych ko piach): w Wiel kop olsce 6 – 4 
oznac za³y szlac htê, 2 – miesz czan, w Ma³o polsce 11 – 4 oznac za³y szlac htê, 5 – miesz -
czan, 2 – osoby nieszlacheckiego pochodze nia, na Ma zows zu jedna na zwa oznac zaj¹ca 
praw dopodobnie nie szlachcica, na Œl¹s ku 6 nazw – jed na oznac za³a szlach cica, jedna 
miesz czan ina i jed na duchow nego, po zos ta³e trzy praw dop odo bnie osoby nale ¿¹ ce do 
ni¿szych stanów, na Po mor zu 2 na zwy – jed na oznac za³a prawdo po dobnie szlach cica, 
dru ga ch³o pa, np. Bosy k, No sal, No wak, Pir dziel, Pla pla, Po lub ion, Pra wid lny. 

Znacz¹ce iloœciowo dane do tycz¹ce po chodzenia spo³ecz nego nosicieli nazw od -
ape latywnych, ident yfi kuj¹cych przez bezpoœredni¹ charakte rystykê, po chodz¹ z 2 p 
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XIV wie ku, ale tyl ko dla Wiel kop olski i Ma³opol ski. W tym pó³ wieczu wyst¹pi³y 
153 na zwy oda pel aty wne cha rakt ery zuj¹ce bezpoœred nio, np. D³ugi, Do bry, G³adki, 
Ma³ocha, P³aczek, Poma³ubog at, Szczo drek.

 Re prez enta tyw ne dane dla ca³ej Pol ski mamy dopiero dla XV wie ku, liczba 
omaw iany ch tu nazw wy nosi³a 678, np. 1 p XV w. – Cz êst opijan, Wol ny, Zaj¹kiel, 
Z³otow³os, 2 p XV w. – Czarnota, Dzi kosz, Gada³a, Z³y. Przed staw iaj¹ je poni¿ sze ta -
belki oprac owa ne dla pó³wieczy. 

Uwid aczni aj¹ one znacz ne ró¿ni ce iloœc iowe dwo jak iego ro dzaju: a) po miêd zy szla -
check imi i nie szlac hecki mi no sic iela mi na zwisk oda pel aty wnych omaw iane go typu na 
korz yœæ tych ostatn ich; b) pomiêd zy nie szlac hecki mi no sic iela mi na zwisk w po -
szczególnych dziel nic ach hi stor yczny ch Pol ski. 

 W 2 p XIV wie ku wyst¹pi³y 153 na zwis ka oda pel atywne cha rakt eryzuj¹ce bez -
poœred nio. Ich prze waga wi doczna jest wœ ród miesz czan i ch³o pów wziêt ych ³¹cznie je -
dyn ie w Ma³opols ce. Proporc je w ze staw ieniu ze szlacht¹ kszta³tuje siê 78:24. Oznac za 
to, ¿e w Ma³opols ce wœród tych dwóch warstw spo³ecz nych oda pel aty wne nazwis ka 
omaw iane go typu wystêpowa³y 3,2 razy czêœ ciej, ni¿ wœród szlach ty. 

Ta kie zr ó¿nicowanie spo³eczne no sicieli tego typu na zwisk nie ujawni³o siê 
w tym cza sie w Wiel kop olsce, gdzie na zwis ka oda pel aty wne iden tyfikowa³y 22 
szlach ciców i 15 miesz czan i ch³opów. 

W gru pie no sicieli na zwisk ok reœlonej jako nie szlach ta mog¹ znajdo waæ siê jej 
przed staw ici ele za lic zeni tu na sku tek bra ku w kon tekœcie pew nej in form acji o ich 
szla check im po chod zeniu, tj. na sku tek bra ku tytu³ów ta kich jak no bil is, ge ner osus 
i in. W wi êks zoœ ci s¹ to jed nak naj prawd opo dob niej na zwis ka osób nieszla checkiego 
po chod zenia, kt óra zna laz³a siê w do kum enta ch ur zêd owych z ra cji zaj mow any ch, 
nie kiedy drog¹ awansu spo³ecz nego, po sad i stanow isk oraz ró¿nego ro dzaju miesz -
kañcy miast. Jeœli przyj¹æ, ¿e tyl ko po³owa z nich nal e¿a³a do tej ostatn iej gru py, to 
i tak licz ba nie szlac hecki ch no sic ieli na zwisk oda pel aty wnych w Ma³o polsce wzras -
ta o 18 osób, co daje liczbê 96, a w Wiel kop olsce wzra sta o 16, co daje liczbê 31, czy li 
dwu krotn ie wy¿ sz¹. 

 

 

  
 

 
  

  

  

 
 

 
   

 

 
  

 
 

  

  

  

  

  

259 II. Charakterystyka jêzykowa nazwisk zwyczajowych... 

Ta bela 

2 po³owa XIV wie ku – szla checcy oraz mies zczañ scy i ch³opscy no sic iele na zwisk oda pel aty wnych 
cha rakt ery zuj¹cych bezpo œrednio 

Dziel nica Szlach ta Miesz czan ie Ch³opi 
Nie 

szlach ta 
Duch.  L. wy kszt. 

Mieszcz. + 
ch³opi 

Wiel kop olska 22  6  9 32 3 – 15 

Ma³opols ka 24 64 14 36 3 1 78 

Ma zows ze 4  1  1 – – – 2 

Kre sy po³udn. 3  3  1  3 1 – 4 

Œl¹sk 1  1 –  1 1 – 1 

Po mor ze – – –  – – – 
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W 1 p XV wie ku wyst¹pi³o 300 na zwisk oda pel aty wnych omaw ianego typu. 
Sk³ad spo³ecz ny ich no sic ieli przed staw ia poni¿ sza ta belka. 

1 p XV wie ku prz yniós³ zmi anê pro porc ji miê dzy szla check imi i nie szlac hecki mi 
no sic iela mi na zwisk oda pel aty wnych omaw ianej gru py w Wiel kop olsce na korz yœæ 
tych ostatn ich. W Ma³opolsce wystê puj¹ca ju¿ w po przedn im pó³wieczu prze waga 
na zwisk oda pel aty wnych wœr ód ni¿ szy ch warstw spo³ecz nych znacz nie siê 
pog³êbi³a, a na Mazowszu i Kre sach po³udniow ych ujawni³a siê jako zjawisko dot¹d 
nie poœ wia dczone. 

W Wiel kop olsce na zwis ka oda pel aty wne bez poœ red nio cha rakt ery zuj¹ce lu dzi 
uzys ka³y prze wagê wœród miesz czan i ch³opów, w zesta wieniu z na zwis kami 
szlach ty w iloœci 81:55. Oznac za to, ¿e by³y one 1,47 razy czêst sze wœród tych 
dwóch ni¿sz ych warstw spo³ecz nych. Jeœ li przyj¹æ, ¿e wœród ludnoœci za lic zonej 
do nie szlach ty po³owa z 44, czy li 22 osoby, wy wod zi³a siê z klas ni ¿szych, to dys -
prop orcja zwiêksza siê do 1,87 razy. 

W Ma³opols ce ró¿ni ca miêdzy nie szlac hecki mi i szla check imi nosi cielami tego 
ro dzaju na zwisk wyra¿a³a siê cyframi 154:38. Oznac za to, ¿e na zwis ka odapelatyw -
ne wys têp owa³y tu 4 razy czê œci ej wœr ód miesz czan i ch³opów, ni¿ wœród szlach ty. 
Zwra ca uwagê mniejsza licz ba osób zaliczonych do nie szlachty – 26, wo bec 36 
w po przedn im pó³wie czu. Mo¿ na s¹ dziæ, ¿e jest to wynikiem kszta³towan ia siê sta -
nów i pre cyz yjne go okre œla nia w kon tek œcie prz yna le¿n oœci spo³ecz nej osób, przy -
najmn iej na ob szar ze Ma³opols ki, gdy¿ w Wiel kopolsce licz ba ta by³a jesz cze sto -
sunk owo du¿a – 44 osoby. 

Dys prop orcja pom iêdzy nie szlac hecki mi i szla check imi no sic iela mi wz iêt ego tu pod 
uw agê typu na zwisk oda pel aty wnych ujawni³a siê te¿ w 1 p XV wieku na Mazowszu 
w il oœci 50:28, a na Kresach po³udniow ych w iloœci 78:26. Oznac za to, ¿e na Mazowszu 
miesz czan ie i ch³opi no sili na zwis ka oda pel atywne pra wie 2 razy czê œciej (1,78) ni¿ 
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Ta bela 

1 po³owa XV wie ku – szla checcy i nie szlac heccy no sic iele na zwisk oda pel aty wnych 
cha rakt ery zuj¹cych bez poœr edn io 

Dziel nica Szlach ta 
Miesz czan i 

e 
Ch³opi 

Nie 
szlach ta 

Duch.  L. wy kszt. 
Mieszcz. + 

ch³opi 

Wiel kop olska 55  58  23 44 6 – 81 

Ma³opols ka 38 136 18 26 6 8 154 

Ma zows ze 28  41  9 33 1 – 50 

Kre sy po³udn. 26  50 28 20 1 – 78 

Œl¹sk 2  4  2  2 2 – 8 

Po mor ze –  3 –  3 – – – 
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szlach ta, a na Kre sach po³udniowych – 3 razy czê œciej. Na Ma zows zu liczba osób okre -
œlo nych jako nie szlach ta jest znacz na – 33, zaœ na Kre sach nie du¿a – 20. 

W 2 p XV wie ku wyst¹pi³o 378 nazw oda pel aty wnych charakt ery zuj¹cych bezpoœred -
nio. Po chod zenie spo³ecz ne i lic zbê ich no sic ieli przed staw ia poni¿ sza ta belka. 

W 2 p XV wie ku pog³êbi enie dys prop orcji ilo œcio wej miê dzy nieszla checkimi i szla -
check imi no sic iela mi wz iêt ego tu pod uw agê typu na zwisk oda pel aty wnych wi doczne 
jest w Wiel kopolsce i na Ma zows zu, a jej utrzymanie w Ma³opols ce, zaœ zmniej szen ie 
na Kre sach po³udnio wych. W Wiel kop olsce ob razuj¹ zja wisko cy fry 108:30, co ozna -
cza, ¿e miesz czan ie i ch³opi no sili oda pel atywne na zwis ka omaw iane go typu 3,6 razy 
czêœ ciej, ni¿ szlach ta. Nast¹pi³ tu po nad dwu krotny wzrost ich u¿ycia przez plebs (2,2) 
w sto sunku do po przedn iego pó³wie cza (1,4), co spo wod owa³o zrównanie z Ma³o pol -
sk¹. Na Mazowszu (84:30) dwie ni¿ sze kla sy spo³ecz ne u¿y wa³y tego typu na zwisk 2,8 
razy cz êœciej, ni¿ szlach ta. Wzrost w sto sunku do po przedn iego pó³wie cza wy nosi³ 
1,1 r azy. W Ma³opols ce plebs u¿ywa³ tego typu na zwisk w 2 p XV wieku 3,7 razy czêœ-
ciej ni¿ szlach ta (161:43). Natomiast na Kre sach po³udniow ych odnoto waæ nale¿y nie 
tyle spadek ich u¿y cia przez ni¿sze kla sy spo³ecz ne (96 w por ównaniu z 78 w ubie g³ym 
pó³wieczu), ile wzrost ich szla check ich no sicieli z 26 do 50 w omaw ianym pó³wieczu. 
W wy niku tego w 2 p XV wie ku na tym ob szar ze plebs u¿ywa³ na zwisk odapelatyw -
nych pra wie 2 razy czê œciej (1,9), ni¿ szlachta, za miast 3 razy cz êœciej, jak w 1. po³owie 
wie ku. 

W tym okres ie zmniej sza siê we wszyst kich dziel nic ach liczba osób o nie jasno 
okreœlon ym sta tus ie spo³ecz nym, co oznacza, ¿e sta tus ten by³ co raz dok³ad niej ok -
reœlany w do kum enta ch ur zêd owych ze wz glê du na pro ces za myk ania siê st anów. 

Mo ¿na za tem po wiedzieæ, ¿e na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka 
i przyd omki, wykszta³ci³y siê jako na zwis ka typowe dla ni ¿sz ych warstw spo³ecz -
nych, tj. miesz czan i ch³opów w 2 p XIV w., choci a¿ prze bieg procesu nie mia³ jed -
nak owe go tem pa w pos zczególnych dziel nic ach hi stor yczny ch Rze czyp osp olit ej. 
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Ta bela 

2 po³owa XV wie ku – szla checcy i nie szlac heccy no sic iele na zwisk oda pel aty wnych 
cha rakt ery zuj¹cych bez poœr edn io 

Dziel nica Szlach ta Miesz czan ie Ch³opi 
Nie 

szlach ta 
Duch.  L. wy kszt. 

Mieszcz. + 
ch³opi 

Wiel kop olska 30  70  38 14 9  2 108 

Ma³opols ka 43 136 30 23 8 14 161 

Ma zows ze 30  54 30 10 2 – 84 

Kre sy po³udn. 50  47 49 21 3 – 96 

Œl¹sk 2  5  1  1 1 – 6 

Po mor ze 2  4  1  6 1 – 5 
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NA ZWIS KA ODI MIENNE, TJ. RÓW NE IMION OM 

Na zwis ka odi mienne, in ac zej ró wne imion om, rozwi nê³y siê z zesta wieñ dwóch 
imion. Pierw sze z nich by³o imien iem chrzestnym, dru gie mog³o pe³niæ pocz¹tkowo 
ró¿ne funk cje, w tym funk cjê dru giego okr eœle nia cz³owieka. Ze staw ienia dw óch imion 
po jawi³y siê w 1 p XIII w. (dane do tego roz dzia³u po chodz¹ z mo nog rafii B. Raszew -
skiej-¯urek – w dru ku). W tym czasie po now ione imiê, które po jawi³o siê w dru giej po -
zyc ji po imien iu chrzest nym, mog³o byæ równie¿ imien iem. Zw³asz cza w zestawie niu 
imien ia tzw. chrze œcijañskiego i sta rop olsk iego pe³nego (dwucz³ono wego) lub po -
chodn ego, czy li po chodz¹cego od imien ia pe³nego, oby dwa imiona mog³y pe³niæ sw¹ 
pod staw ow¹ fun kcjê imion, np. Jan Cie szym ir, Piotr S³awek 1459. Wi¹¿e siê to z wpro -
wad zani em imion chrzeœcijañskich do za sobu imion u¿ywanych w Pol sce wraz z wiar¹ 
chr zeœcijañsk¹, co spo wod owa³o za nik anie dwucz³onowych imion sta rop olsk ich. Ofic-
jalnie u¿yw ano za pewne imion chrzeœcijañskich, nie ofic jalnie, tj. w wê¿ szych krê gach 
spo³ecz nych, praw dop odo bnie imion sta rop olsk ich. Fun kcjê po now ione go imien ia 
mog³a te¿ pe³niæ forma zdrob nia³a utwor zona od imien ia pe³nego, które by³o imien iem 
chrzest nym i wy stêpowa³o jako pierw sze imiê w ze staw ieniu, np. Sta nis³aw Sta szek 
1380, Jan Ja nik 1438. For ma zdrob nia³a by³a prawdop odo bnie u¿yw ana w wê¿s zych 
krêg ach spo³ecz nych, jak wio ska czy ro dzina. 

Przypuszc za siê równie¿, ¿e przez ze staw ienie dw óch imion wyra¿ano relacjê syn < 
oj ciec, ch ocia¿ pa tron imi czna funk cja imien ia wystê puj¹cego bez ¿adny ch wyk³adni -
ków for maln ych, jest poœ wiad czona spo rad ycznie do piero w 2 p XV w., np. Jo hann es 
filiu s olim He lisz 1453 ARP I 563 > Jo hann es He lys ch pi stor 1468 ARP I 1105 (miesz -
czan in) (Ma lec 1994, 396, tam te¿ od mienna nie co interp reta cja ze staw ieñ imion). 

Bez wzglêdu jed nak na pier wotn¹ funk cjê po now ione go imien ia, czy li wystê-
puj¹cego w dru giej po zyc ji, po imien iu chrzestnym, by³o ono po tencjalnym na zwis -
kiem. To, czy pe³ni³o ono pier wotn ie funk cjê dru giego imien ia, bêd¹cego imien iem 
u¿ywa nym nie ofic jalnie (albo s³owi añsk im w odr ó¿ni eniu od chr zeœc ijañs kiego, 
albo zdrob nia³ym w odró¿nieniu od pe³nego), czy mia³o funkc jê okreœ laj¹c¹ relac jê 
oj ciec > syn, nie mia³o zna czen ia. Funk cje te uleg³y naj wid oczniej pomie szaniu, sko-
ro nie ma ¿ad nych œla dów ich odr ó¿niania w za pis ach Ÿród³owych. Z tych dwóch
funk cji imion wy wodz¹ siê pó Ÿniejsze na zwis ka ró wne imion om. 

Na zwis kowa funk cja ponowionych imion poœwiadczona jest od 1 p XV w. Z tego 
bo wiem okresu po chodz¹ pierw sze zaœwi adczenia obejm owa nia przez nie ca³ego 
rodu lub rodziny wœ ród szlach ty, o czym bêdzie mowa szczegó³o wo w dal szej czê œci 
roz dzia³u. 

Obecn ie zaj miemy siê anal iz¹ typów zest awieñ dwóch imion, ich li czebnoœci¹ 
oraz przynale¿noœci¹ spo³eczn¹ no sic ieli ta kich ze stawieñ. Za nim jed nak przej -
dziemy do tej anal izy, s³ów kil ka o samych imion ach i ich formach.

Naj starsz¹ war stwê imion w polszczyŸnie sta nowi¹ sta ropolskie imiona dwu -
cz³onowe typu Gnie wom ir, Mi³ob rat, Nie lub, Ra dos³aw, S³awom ir, Zby lut. Sk³ada³y 
siê one z dwó ch cz³onów, z któ rych ka¿dy sta nowi³ pier wotn ie rdzeñ wy razu pospoli -
tego. Cz³ony te po wtar za³y siê w imion ach dwucz³onow ych w ró¿n ych kombina -
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cjach, np. S³awo-mir, Miro-s³aw. Inne cz³ony wys têp owa³y tyl ko w pierw szej lub tyl -
ko w dru giej po zyc ji. Ogó³em w okres ie od XII do koñca XV w. wyst¹pi³o 500 imion 
mêskich z nich utwor zony ch (Malec 1971). Od imion dwucz³onowych two rzono for-
my po chodne, zwane te¿ skróconymi, naj czêœciej przez do dan ie su fik sów do skróco -
nej po staci imien ia dwucz³onow ego. 

Jak po daje M. Ma lec (1982), do utwor zenia form skróconych od staro pol skich 
imion dwucz³onowych u¿yto oko³o 300 sufiksów (pro stych, np. -ek i z³o¿o nych, 
np. -ecz-ko), któ re do daw ano do pierw szej otwart ej lub zamkni êtej sy laby imien ia. 
Do koñca XV w. po wsta³o w ten sp osób 2800 no wych imion od 500 pe³nych 
dwucz³onow ych imion mês kich, np. od imie nia Sta nis³aw utwor zono nowe for my 
imion: Stachniê, Stach nik, Stach no, Sta chosz, Sta chura, Sta cher, Sta chyr, Sta -
chyra, Stasz, Sta szak, Sta szeczko, Sta szek, Sta szel. Tyl ko nie które z nich, jak Sta -
szek, byæ mo¿e te¿ Stach no, funk cjon uj¹ do dziœ jako for my imion. Inne sta nowi¹ 
wspó³cze œnie na zwis ka. 

W tym sa mym okres ie u¿ywa no 485 imion chrzeœcijañskich przy swojony ch do 
jêzy ka pol skiego z jêz yków ob cych. Wkro czy³y one do zasobu imion pol skich wraz z 
re ligi¹ ch rzeœcijañsk¹. Utwor zono od nich 2 147 no wych imion, najczêœciej przez do -
dan ie su fiksu do pe³nego imien ia, np. Fi lip ek, Fi lip iec, Fi lip owi ec i inne < Fi lip, albo 
przez obciêcie cz¹stki lub sylaby imien ia, np.: Krzysz tof < Krzysz tof or, Fryd < Fryd -
rych, Ko³aj < Miko³aj. Nowe imiona utwor zono przez do dan ie oko³o 270 su fik sów 
(Ma lec 1994). Wiele spo œród form utworzo nych od imion chrzeœcijañskich funk -
cjon uje dziœ nie jako imiona, lecz jako nazwis ka, np. Ja nik, Kli mek, Mi kut, Piecz ka, 
Pie szek i inne. 

W wiekach œre dnich takie w³aœnie imiona i for my od nich utwor zone ze staw iano 
ze sob¹ dla ok reœl enia in dyw idu aln ego cz³owieka. 

W okresie od 1 p XIII w. do koñca XV w. wyst¹pi³y ogó³em 3662 ze staw ienia 
dwóc h imion. Ze wzglêdu na po chod zenie imion (chrzeœci jañ skie lub staropol -
skie), ich for mê (pod staw owa lub po chodna) oraz po zycjê w zestawie niu (pierw -
sza lub dru ga) wyo drêbniono 23 typy zestawieñ. Fre kwencja typ ów by³a znacz nie 
zró¿n icowana, tyl ko 2 spo œród nich wys têpowa³y licznie, sta nowi¹c typy dominu -
j¹ce. Inne typy by³y mniej licz ne, jesz cze inne rzad kie. Ni¿ej przed staw ione zo -
stan¹ typy ze stawieñ dw óch imion. Ostatn io wymie nione typy rzad kie omów ione 
bêd¹ skró towo. 

Do min uj¹ce ze staw ienia dw óch imion, z których dru gie sta³o siê 
na zwis kiem 

Wyst¹pi³y dwa typy ze stawieñ dw óch imion, które stanowi³y 30% i 22% wszyst kich 
zestaw ieñ. 

Typ Piotr S³awek 
W okresie od 1 p XIII do koñca XV w. wyraŸ nie do min owa³ typ imiê ch rze œci -

jañskie w for mie pod staw owej + imiê sta rop olsk ie w for mie po chodn ej, np. Piotr 
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S³awek, który wyst¹pi³ 1169 razy, co stanowi³o ok. 30% zestawieñ imiê + imiê. By³ 
on naj liczn iejszy ze wszyst kich typów. 

W 1 p. XIII w. typ Piotr S³awek re prez ento wany by³ 9 za pis ami. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 1 p XIII w. 

Idzi Przysz (< Przy boj, Przy bor, Przy byg niew, Przy byg ost, Przy byl ut, Przy byr ad, Przy bys³aw; MSs 25): 
Test(is) ... Egid ius Pri sch 1224 AP V w. 25. Piotr Bliz (< Bli zbor; MSs 65): Te stis ma gis ter Pe trus Blis 
1235 VPr I 45. Jan Pê koszka (< Pêkos³aw; MSs 72): Jo hann es Pu cos ca 1247 Kuj 11 s.183. Fry drych Mio -
dek//Mo dek (< Mo dlib og; MSs 71): Pre sent(e) ... Fri der ico Mo dek 1249 DkL 79. Miko³aj Go dula (< Go -
dzis³aw, Zdzie god; MSs 68): Co mes Ni col aus Go dula, ma gnus iu dex cu riae Cra coviens is 1250 FG 82 w. 
11 (= Mog 22). 

W 2 p XIII w. wyst¹pi³o 10 zap isów tego typu. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XIII w. 

Szcze pan Sie ciej (< Sie ciech, Sie cies³aw; MSs 73): Ste phan us Set hey ... ca pell an(us) cu riae (Bo lezl ai, 
du cis Cra coviae et San dom iri ae) 1258 KTn 20. Her man Wysz//Wisz ( < Wy szemir, Wy szes³aw; MSs 
78): Test(is) ... Her mann us Vyz 1270 PUr II 921. Teo dor Stan ko (< Sta nis³aw; MSs 74): The odor icus 
mi les, dic tus Stan go ... pre pos ito et ca non icis (Po mez ani ensis ecc les iae) opcio nem re lin quim us ... qu -
inqua ginta man sos in Ro dowe et Da chowe, men su ra ndo ver sus Stan genb erch 1285 VPr II 8. Miko³aj 
Woj szek ( < Wojs³aw, Bu dziw oj; MSs 78): A Ni col ao Woy scone 1292 Perl 484. Hen ryk Bo rusz ( < Bo -
rzyg niew, Bo rzym ir, Bo rzyw uj, Bo leb or; MSs 65): Pre sente Hen rico Bo rus one 1293 KM³p 123. 

1 p XIV w. przy nios³a wzrost licz by zest awieñ typu Piotr S³awek do 44. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 1 p XIV w. 

Piotr Œwiêc (< Œwiêtos³aw, Œwie tope³k; MSs 75): Do min us rex Wla disl aus ... cap ti[ta]vit Pe trum 
Svencz et opida mu nivit ... 1320 Cruc I s. 29. Fry drych Sta nisz (< Sta nis³aw; MSs 74): In pre senc ia ... 
Fre der ico Sta nis (fi del is Bol kon is, du cis Sle siae et do mini Opol iensis) 1327 GUS 132. Kon rad Cie -
chosz (< Cie szym ir, Cie szym ir, Cie szym ys³, Ra doc iech; MSs 67): Pre sent(e) ... vir(o) ... Con rado Zce -
chos ... con sul(e) civi tat is (Treb nic ensis) 1341 Hae 127. Miko³aj Mi³acz (< Mi³os³aw, Mi³ostryj, 
Mi³ogost; MSs 71): Francz ko su tor re sig nauit Pe tro et Ny col ao Mi lacz I qu art ale in pla tea sanc ti Flo riani 
1342 RmK I 1460. Jan Lu ban (< Lu bom ir, Lu bog ost; MSs 70): Cum con sul(e) ... Jo hanne Lu ban 1349 
Lieg 167. 

W 2 p XIV w. widaæ pra wie czte rok rotny wzrost licz by omawianch zest awieñ, do 172. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XIV w. 

Piotr Mi³osz (< Mi³os³aw, Mi³ostryj, Mi³ogost; MSs 71): Pe trus dic tus Mi losz (de al tari sanc ti Wincen -
cii), sco las ticus Cra coviens is 1355 MPH II s.937. Piotr Sêdko (< Sêdziwoj, Sêdzimir, Krzy wos¹d; MSs 
73): Va lid us mi les do min us Pe trus Sant ko no min atus 1356 Cd Sil X 239. Miko³aj Cztan (= Czstan 
< Czci bor; MSs 67): Pre sent(e) ... Ni col ao Czthan de Ba ran ow 1393 Proch 12. Miko³aj Zbro szek 
(< Zbros³aw; MSs 27): Te stes Ni col ai Sbro sek de Vis soka 1398 £êcz I 5448. Miko³aj Za wis za (< Za -
wist; MSs 78): Con tra Ni col aum Za uiss am de Gro bouich 1400 Krak 10006. 

W 1 p XV w. licz ba zest awieñ tego typu wzros³a do 408, tj. po nad dwu krotn ie 
w sto sunku do po przedn iego pó³wie cza. 
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Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 1 p XV w. 

Pawe³ Stasz nik (< Sta nis³aw; MSs 26): Pau lus Stasz nik 1427 £p I 1874. Mi cha³ Mœ ciszko (< Mœci -
gniew, Mœci(w)uj, Do biem iest; MSs 24): Mi chel Mszi sco von der Ostrow 1428 KsMP 476 s. 167. Ma -
ciej Zdziech (< Zdzie bor, Zdzies³aw; MSs 27): Consul ... ciu itat is Ca lis iensis ... Ma thias Szdzech 1434 
KW V 549. Miko³aj Gnie wosz (< Gnie wom ir, Bo rzyg niew; MSs 68): Ni col aus Gny ew os ch 1440 AS I s. 
97. Miko³aj Zby gi eñ (< Zby gniew; MSs 78): Test(is) ... Mi col aus Szbi gen 1440 Trz 64. 

W 2 p XV w. licz ba zest awieñ omaw iane go typu równ ie¿ wzros³a, choæ nie tak 
znacz nie, jak w po przedn ich pó³wie czach – do 526. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XV w. 

Miko³aj Ka zek (< Ka zim ir; MSs 70): Anna, con dam Ni col ai Ka zek de Il kus ch ... fe mina se rvil is 1454 
Prand s. 453. Jan Mi rek (< Miros³aw, Mi ron ieg; MSs 71): Jo hann es My rek de Sa dek 1456 AS I s. 148. 
Piotr S³awek (< S³awom ir, -s³aw; MSs 74): Pe trus Sla wek de Rzeczkow 1459 AS I s.157. Wa lent yn 
Stach (< Sta nis³aw; MSs 26): Va lent inus Va lent ini Stach de Hol sen 1469 AS I s. 195. Ja kub W³odek 
(< W³odzimir, W³odzis³aw; MSs 77): No bil is Ia cob us Wlo dek, te nut ari us de Istebn yk 1471 AGZ XVII 
606. Mi cha³ Bo lek (< Bo les³aw, Bo lel ut, Bo lem ir; MSs 65): Mi chael Boly ek de Wie lun, car nif ex 1499 
Kacz 8993. 

Typ Jan Mar cin ek 
Dru gim ty pem do min uj¹cym jest imiê ch rze œcijañskie w for mie pod staw owej + 

inne imiê chr zeœc ija ñskie w for mie po chodn ej, np. Jan Mar cin ek. Od 2 p XIII w. do 
koñ ca XV w. po jawi³ siê on 796 razy, jego udzia³ pro centowy wy nosi³ ok. 22%. 

Typ ten jest po œwiadczony po raz pier szy w 2 p XIII w. po jed yncz ym przyk³adem: 

Pawe³ Ba rut (< Bart³omiej, Barto³t, Bar naba, Bar saba; MCh 193): Pre sente ... co mite Pau lo dicto Ba -
ruth 1296 KW 749. 

W 1 p XIV w. reprezento wany by³ 18 ze staw ieni ami. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 1 p XIV w. 

Jan San dro (< Aleks ander; MCh 180): Pet zold us bra sea tor me diam cu riam ... in pla tea sanc ti Io hann is San -
dro pi stori ... re sig nauit 1320 RmK I 587. Jan Ro man iec (< Ro man; MCh 319): Iohan nes dic tus Ro mancz 
1324 RmK I 705. Jan B³ach (< B³a¿ej; MCh 200): Per ma nus do mini Io hann is dic ti Blach, ca non ici Plo -
cens is, ca pell ani sui (Ot ton is, epis copi Cul mens is) 1336 MVat I 166. Jan Jura (< Je rzy; MCh 252): Pre -
sent(e) ... Io hanne dicto Iura, sub dap ife ro San dom iri ensi 1336 KmK 375. Otto Lek sik//Le ks zyk (< Aleks-
ander, Aleksy; MCh 180–1): Otto dic tus Lexik, ge ner do mini epis copi Wla disl aviensis ... Ot tone dicto Lexik 
1339 Cruc I s. 197. 

W 2 p XIV w. nast¹pi³ po nad pi êciokrotny wzrost licz by ta kich ze stawieñ – do 94. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XIV w. 

Piotr Konc ko (< Kon rad; MCh 262): Pe ter Koncz ko 1376 Chm s. 77. Ma ciej Klisz (< Kle mens; MCh 
260): Su per Ma thiam Cly sch 1386 PdLw I 430. Ma ciej Basz (< Bart³omiej; MCh 192): Ma thias dic tus 
Bas de Kar czouin 1388 Krak 4837. Ga spar Bart ko (< Bart³omiej; MCh 194): Ga spar Bart ko 1391 £êcz 
II 3853 (Ga spar = Ka sper; MCh 259). Piotr Bie niesz (< Be ned ykt; MCh 197): Pe trus Be nes ch 1399 
Chm s. 488. 
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W 1 p XV w. licz ba zest awieñ typu Jan Mar cin ek nadal ros³a, choæ w nieco mniej -
szym stop niu – do 275. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XIII w. 

Jan Mar cin ek (< Mar cin; MCh 279): Jan Mar czin ek 1419 Kacz 3252. Miko³aj Ro man ek (< Ro man; 
MCh 319): Do min us Ni col aus Ro man ek, pres bit er 1424 RWl kp I 1182. Piotr Adam ko (< Adam; MCh 
178): Pe trus Adam ko ... scabin(us) et ju rat(us) civi tat is Byd gos tiensis 1425 CdP II/2 567. Ma ciej Fra no 
(< Fran cis zek; MCh 219): Ma thias Fra no de Na grod owycze 1428 RWl kp I 1495. Ma ciej Pie szek 
(< Piotr; MCh 309): Con tra Ma thiam Pessc hek 1434 Zakr II 522. Piotr Kuba (< Ja kub; MCh 242): Pe -
trus Cuba 1441 AC II 1124. 

W 2 p XV w. po jawi³o siê 408 zestawieñ tego typu, widaæ za tem dal szy wzrost ich 
popularnoœci. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XIII w. 

Miko³aj Fra nek (< Fran cis zek; MCh 219): Ni col aum Fra nek de Szu chor zyno 1463 Ziel 42. Ja kub Pio -
tras zek (< Piotr; MCh 307): Ma lus ze, vil la ... ha er es vill(ae) pra ef at(ae) ... Ja cob us Py ot rasz ek 
1470–1480 D³Ben III s. 155. Jan Ju rek (< Je rzy; MCh 252): Pre sent(e) ... Iohan nes Gu rek de Ple sczyn 
1473 AGZ VI 110. Jan Paw³ek (< Pawe³; MCh 304): Io hann es dic tus Pawlek 1473 Trz 285. Ambro¿y 
Mi cha³ek (< Mi cha³; MCh 284): Am bros ius Mi chal ek 1479 Kacz 7847. Jan Szym ko (< Szymon; MCh 
327): Per Io hann em Schym ko de Zu brza 1483 ACL I 381. Je rzy Kli mek (< Kle mens; MCh 260): Prefa -
tum Geo rg ium Cly mek, pan nit extorem 1499 ARP II 1743. 

Ze staw ienia dw óch imion o ni¿szej fre kwenc ji 

Sie dem typ ów zes tawieñ dwó ch imion stanowi³o od 8% do 2,5% wszyst kich zestaw ieñ. 

Typ Jan Ja nik 
Do ze stawieñ o ni¿szej fre kwenc ji nale¿a³ typ for ma pod staw owa imien ia chrze -

œcijañskiego + for ma po chodna tego sa mego imien ia, np. Jan Ja nik, kt óry wyst¹pi³ 
od XIII do ko ñca XV w. 311 razy i sta nowi³ ok. 8%. 

Po raz pierw szy typ Jan Ja nik po jawi³ siê w 1 p XIII w.: 

Ni col aus Klusz//K³usz (MCh 291): Test(is) ... Ni col aus Clus ... cappel lan(us) epis copi 1224 AP V w. 30.

 W 2 p XIII w. za not owa no jed no ta kie ze staw ienie: 

Ni col aus Kosz ko (MCh 292): Pre sent(e) do min(o) Ni chol ao dicto Co sico ... vi cari(o) ecc les ie ka ted ralis 
(Wra tis la viensis) 1284 Cd Sil I 16. 

W 1 p XIV w. po jawi³y siê dwa ze staw ienia typu Jan Ja nik: 

Hen ric us Jan der (MCh 233): Dic tus bra sea tor me diam cu riam Pe tro, ge nero Hen rici Ian der in pla tea 
sanc ti Fflo riani re sig nauit 1323 RmK I 699. 

W 2 p XIV w. licz ba zest awieñ typu Jan Ja nik wzros³a do 30. 
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Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XIV w. 

Ja cob us Ja kusz (MCh 241): Ja cob us alias Ja cuss ius Ni col ai de Lagewn iky, presbyter 1386 KlJ 21. Jo -
hann es Ja szek (MCh 248): Jo hann em dic tum Jas szek, he red em de Sd zes lauic ze Cra couiens is dy oc esis 
1387 KlJ 25. Nico laus Micz (MCh 288): Ad Ni col aum Micz de Ca mencz 1389 PdLw I 718. Pe trus 
Piec(z) (MCh 308): Con tra Pe trum Pecz de Prze lubs co 1398 Krak 7232. An dr eas An drzyczka (MCh 
184): An dr eas dic tus An driczka 1400 Krak 11166. 

W 1 p XV w. nast¹pi³ dal szy, pra wie trzykrotny, wzrost licz by zesta wieñ tego 
typu – do 86. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 1 p XV w. 

Cle mens Klich (MCh 260): Cle ment em alias Cli chon em 1410 PNZK 2651. Ja cob us Kuba (MCh 242): 
Ia cob um Cuba et Ger lach, scoltet os ... de Co tlino 1412 Kal 313. Bar thol ome us Ba szak (MCh 192): 
(Kmetho vil lae My rzewo) Bar thol ome us Bas syak 1436 KW V 578. Bar thol ome us Bar tek (MCh 194): 
Bar thol ome us alias Bar tek, mo lend ina tor no ster (mo nas terii sanc ti An dree in Cra couia) de Ro kitno 
1437 KM³p 1334. Jan Ja nik (MCh 244): Ia nyk ... Ian alias Ia nyk de Pe tril ow 1438 AGZ XII 4208. Pe -
trus Pie trzyk (MCh 308): Pe trus alias Pye trzyk de Cal dob ysc hcze 1441 AGZ XIV 297. 

W 2 p XV w. licz ba zest awieñ omaw ianego typu wzros³a do 191, a wiêc po nad 
dwu krotn ie. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XV w. 

Miko³¹j Mi czek (MCh 288): Jaco My kol ay alias My czek my esczen yna mego s Tarczina Ma czeya Na zapka 
sbyl 1483 Warsz 1546. Si mon Szy mek (MCh 327): A Si mone alias Si mek 1490 ACL II 257. Am bros ius 
Zbro ¿ek (MCh 182): Do min us Am bros ius Sbro zek 1491 ACL II 661. An drzej An drosz (MCh 184): Labo -
rio sus An drzyey alias An dros de Prze misl ani, homo no bil is Ny emye rza de Bor schow ... ip sius An dros 1493 
AGZ XV 2334. Gre gor ius Grze gor zek (MCh 229): Gre gor ius alias Gre gor zek de War schow ia 1495 Kacz 
8750. Con stant inus Kost ko (MCh 264): No bil is Con stant inus alias Co sthko, he res de Vro sch 1498 AGZ 
XVIII 2618. 

Typ Ja kub Rafa³ 
Typ imiê ch rzeœcijañskie w for mie pod staw owej + inne imiê chr zeœc ija ñskie 

w for mie pod staw owej, np. Ja kub Rafa³, wyst¹pi³ od 1 p XIII do koñ ca XV w. 307 
razy, sta nowi³ on ok. 8% zes tawieñ dwó ch imion. 

W 1 p XIII w. i w 2 p XIII w. typ Ja kub Rafa³ po jawi³ siê je den raz w ka ¿dym 
pó³wieczu, w 2 p XIII w. w póŸ nej ko pii: 

Ni kul An zelm (MCh 187): (Te stis) Ni cul An selm us 1228 PrUr I/1 64 (Ni kul = Miko³aj; MCh 286). Kon -
rad Leo (MCh 270): Con rad us Leo, fra ter or din is Mi nor um XVIII (1254) Korn 18. 

W 1 p XIV w. zanot owa no 10 ze stawieñ tego typu. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 1 p XIV w. 

Kun rad Fre drych (= Frydrych; MCh 219): Cun rado dic ti Fre dr ich 1464 (1305) KW 891 (Kun rad 
Kon rad; MCh 261). Hen ryk Da wid (MCh 207): Con sul Vra tis la viensis ... Henri cus David 1314 Cd Sil 
III s. 35. Miko³aj Mo ryc (zniem. = Mau rycy; MCh 282): Ny col aus dic tus Mo ritz 1321 RmK I 627. Bru no 
Leon (MCh 270): Sub test im onio ... Jo hann is Bru non is Le onis de Sywicz 1339 CdP III 88. Jan Ro man 
(MCh 318): Co ram ... Io hanne, dicto Roma nus, cive Cracoviensi 1337 KM³p 650. 
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W 2 p XIV w. nast¹pi³ pra wie piê ciokrotny wzrost liczby zest awieñ typu Ja kub 
Rafa³ – do 48. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XIV w. 

Ja kub Sza we³ (MCh 325): Ja cob us Saul 1350–1351 MVat II 270 s. 354. Szcze pan Ka sper (MCh 258): Pre -
sent(e) test(e) ... Ste phano dicto Ca sper, woyew oda Iaz low yce nsi 1379 AGZ V 15. Ni klosz Wil helm (MCh 
343): Nic los Wil helm de Oppauia 1396 Kacz 483. Mar cin Iwan (wschs³. = Jan, MCh 248): Mar tin us Ywan, 
pi stor 1400 Chm s. 490. Jan Ro man (MCh 318): Io hann es Ro man, ar tium bac cal aure us ... librum pro domo 
Tre mes nensi do navit 1400 MPH V s. 970. 

W 1 p XV w. licz ba takich ze stawieñ wzros³a dwu krotn ie – do 103, np.: 

Jan Jo nasz (MCh 255): Jo hann es alias Jo nasz de Cro szino (!) 1410 RWl kp II 294. Miko³aj Gawe³ 
(MCh 222): Pre sent(e) ... Ni col ao Gau el de Vat cow icze ... he red(e) 1416 AGZ VII 29. Grze gorz Aleksy 
(MCh 181): Do min um Gre gor ium alias Alexium, he red em de Ka czyce 1426 Zakr I 2019. Je rzy Domi -
nik (MCh 208): Geo rg ius Luce Do min ik de Wra tis la uia 1427 AS I s. 66. Pa rzysz Mar cin (MCh 279): 
No bil is Pa ris de Czay anc zicze alias Mar tin us 1445 In scr 826. 

W 2 p XV w. licz ba zest awieñ zno wu wzros³a, chocia¿ w znacz nie mniej szym 
stop niu ni¿ w dwóch po przedn ich pó³wie czach. Wyst¹pi³y 144 ze staw ienia, np: 

Ja kub Rafa³ (MCh 315): Ge ner osi do mini Jo hann es, Spi tek et Ja cob us dic tus Ra phael et Be ata, fra tres et 
so ror ger mani, he red es de Ja ros³aw 1451 Hel II 3456. Piotr Grze gorz (MCh 229): Pe trus Jo hann is Gre ger 
de Wra tis la via 1454 AS I s. 139. Miko³aj Kon stant yn (MCh 264): Nicola us Con stant in ... al tar ist(a) sanc te 
Ma rie Vir gin is in cir culo Cra couiensi 1474 ARec 341. An drzej Zyg munt (MCh 347): Kmetho ... An dr eas 
Sig munth 1492 AGZ XVI 2052. Szy mon Ma rek (MCh 280): Szi mon Ma rek de San decz ... se nior Ju deo rum 
(Ca sim iri ensum) 1494 KmK 349. 

Typ Sta nis³aw Mi ros zek 
Typ imiê sta rop olskie w for mie pod staw owej + inne imiê sta rop olskie w for mie po -

chodn ej, np. Sta nis³aw Mi ros zek wyst¹pi³ od 2 p XIII do ko ñca XV w. 178 razy i sta -
nowi³ ok. 5% wszyst kich zestaw ieñ. 

W 2 p XIII w. ze staw ienie tego typu wyst¹pi³o je den raz (za pis po chodzi z XV-wiecz -
nej ko pii): 

Bog dan Strze szka//Strze ¿ka (< Strze ¿yw oj, Strze ¿ys³aw; MSs 75): Co ram ... Bog dano Strez ca XV 
p.post. (1272) Bre 50. 

W 1 p XIV w. po jawi³y siê trzy ta kie ze staw ienia: 

Wi êces³aw Bud ka (< Bu dziw oj, Zdzie bud; MSs 66): Pre sente Ven cezl ao dicto But ka 1304 Perl 630. Ja -
ros³aw Sê dka (< Sê dziwoj, Sê dzimir, Krzywos¹d; MSs 73): Sub ... test im onio ... Ia roslay dic ti Za dca 
1311 Cd Sil II 8 s. 85. 

W 2 p XIV w. licz ba zest awieñ tego typu wzros³a do 27, czy li prawie oœmio -
krotnie. 
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Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XIV w. 

Przy byg niew Sieæ ko (< Sie ciech, Sie cies³aw; MSs 73): Con tra Pr zib ign eum Secz ko de War gaua 1392 £êcz 
I 2561. Lu tog niew Sa mek (< Sa mos¹d, Sam bor; MSs 73): Lu thog new Sza mek 1397 RWl kp II 46. Sta nis³aw 
Rad ko (< Ra dos³aw, Ra dom ir, Ra dog ost, Ra doc iech, Ra dow uj; MSs 73): Sta nisl aum, dic tum Rad ko 1398 
Lek II 2179. Œwiê tos³aw War cek (< Warcis³aw, War cs³aw; MSs 77): De trich man sit Swen toslao Varcz kovi 
octo de cem gros sos 1398 £êcz II 509. Wo ciech Za wis za (< Za wist; MSs 78): Yaco swa thc ze, esze Jan Wo -
czec howi Za wis zy za Yand rzeya ne za plac zil ra coye mstwa 1398 Hu s. 211. 

W 1 p XV w. wi daæ dal szy, po nad dwu krotny wzrost licz by zest awieñ omaw iane-
go typu – do 64. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 1 p XV w. 

Sta nis³aw Su³ek (< Su lis³aw, Sulim ir, Su lis tryj, Su lis trach; MSs 75): Cum Sta nisl ao dicto Su lek ... an -
tiqu(o) co nul(e) de Cos szic ze 1414 PNZK 3501. Sta nis³aw Bo rzysz (< Bo rzys³aw, Bo rzyg niew, Bo -
rzym ir, Bo rzyw uj; MSs 65): Sta nisl aus Bo rz isch 1419 KsMP 310 s. 111. Sta nis³aw Bo guta (< Bo god ar, 
Bo guc hwa³, Bog dan, Chwa lib og; MSs 65): Sta nislaw Bo gut ha de Ba lic ze 1420 Kacz 3266. Sta nis³aw 
Pe³ka (< Œwiê tope³k; MSs 72): Sta nisl aus Pel ka Pau li de Yes zow 1420 AS I s. 49. Sta nis³aw Chwa lisz 
(< Chwa lib og, Chwa lim ir, Bo guc hwa³; MSs 66): Sta nisl aus Chwa lis 1436 Hel II 2636; 

W 2 p XV w. licz ba zest awieñ nadal ros³a, choæ w mniej szym stop niu. Wyst¹pi³y 
83 ta kie ze staw ienia. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XV w. 

Sta nis³aw Mi ros zek (< Miros³aw, Mi ron ieg; MSs 71): Sta nisl aus My ros chek 1460 Kacz 6542. Sta nis³aw 
Gniewko (< Gnie wom ir, Bo rzyg niew; MSs 68): Sta nisl aus Gneff ko, thu mherre zu Othmu chow, un ser ho -
fer ichter zur Ne isse 1464 Gr Mark II s. 278. Sta nis³aw Zdziech (< Zdziebor, Zdzies³aw; MSs 27): Anne, 
con sorti Sta nisl ai Sdzech (de Banthko uicze) 1476 Hel II 4176. Sta nis³aw S³awiec (S³awom ir, -s³aw; MSs 
74): La bor iosus Sta nisl aus Szlavy ecz de La szany 1483 Hel II 4276. Sta nis³aw Œwiê ch (< Œwiêtos³aw, Œwie-
tope³k; MSs 75): Sca bin(us) (Pozna niensis) ... Sta nisl aus Swy anch 1493 ARP II 1573. Sta nis³aw Zby gieñ 
(< Zbygniew; MSs 78): Sta nisl aus Sby gyen 1498 Trz 468. 

Typ Miko³aj Bog dan 
Typ imiê chr zeœcijañskie w for mie pod staw owej + imiê sta rop olsk ie w for mie 

pod staw owej, np. Miko³aj Bog dan po jawi³ siê w okres ie od 1 p XIII do koñca XV w. 
150 razy, co stanowi³o 4% zestawieñ dwó ch imion. 

W 1 p XIII w. typ Miko³aj Bog dan wyst¹pi³ je den raz (w ko pii): 

Jan Su lis³aw (MSp 116): Ab Io anne, co mite col lat ae, a fi lio dic ti Io ann is Su les lao, can tore Plo censi et 
ca non ico Cra coviensi XVI p.pr. (1246) Matr IV/3 sup pl. 11. 

W 2 p XIII w. po jawi³ siê on dwa razy: 

Piotr £êkomir (MSp 94): Pre sent(e) ... Pe trus Lan com ir 1275 CdP I 55. Arno³t Bo gumi³ (MSp 66): 
Test(is) ... Ar nold us Boghe mil (!) 1285 PUr I 1323. 

W 1 p XIV w. wyst¹pi³o 15 takich ze stawieñ. 
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Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 1 p XIV w. 

Mar cin Bu dziw oj (MSp 71): Mar tin us dic tus Bu dzyw oj 1311 Lieg 31. Otto Czas³aw (MSp 77): Otto 
Zchaslaus 1311 RmK I 183. Wiêceniec Bo¿ydar (MSp 69): Vin canc ius, mi les de Po lon ia, dic tus Bo -
schyd ar 1320 Cruc I s. 26. Jan Sam bor (MSp 108): Pre sent(e) ... Jo hanne Za mbor 1325 Lieg 77. 
Miko³aj Ka zim ir (MSp 90): Ni col aus Ka smyr, no ster (Bol kon is, du cis Sle zie) fi del is per mo nas teri um 
de Ka mencz in feud atus exi stens 1339 Cd Sil X 168. 

W 2 p XIV w. licz ba zest awieñ omaw iane go typu wzros³a dwu krotn ie – do 27. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XIV w. 

Abrah am Bog dan (MSp 66): Bog dan Cho row icz, Abrah am Bog dan, in stit or 1386 PdLw I 396. Jan Cie -
szym ir (MSp 76): Jo hann es Cze szim ir de Po znan ia 1398 Lek I 2724. Ja kub Bo rzym ir (MSp 69): Con tra 
Ja cob um Bo rz imir de Sco szewy 1399 £êcz II 2036. Piotr Spy cim ir (MSp 114): Der sko de Srze nawa ... 
con tra Pe trum Spi cim ir de Cra couia 1399 Krak 8533. Jan Bo gud ar (MSp 66): Jo hann es Bo gud ar de 
Dymoc zewo 1400 RWl kp I 479. 

W 1 p XV w. widaæ nie wielki wzrost licz by zest awieñ do 47. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 1 p XV w. 

Piotr W³odzim ir (MSp 124): Pe trus alias Wla dim irus Pe tri de Szy chlino, cle ric us Gnez nens is dio ces is, pu -
blic us im per iali aucto rit ate no tar ius 1413 Cruc II s. 309. Miko³aj Ka nim ir (MSp 90): Pre sent(e) no bil(i) ... 
Ni col ao Ka nim ir 1417 Sand 773. Jan Zby lut (MSp 73): Jo hann es Sbil ud de Grze schino 1431 AS I s. 77. 
Miko³aj Czas³aw (MSp 77): Wo itek de La gewn yk, fra ter Ni col ai Cza slaw, sa lic ide 1438 Kacz 4887. 
Miko³aj My œli mir (MSp 98): Ni col aus Mis lim ir (de Star zini) ...eu nd em Mis lim ir ... An dr eas et Mis lim ir ... 
Ni col aus Mis lim ir 1442 Hel II 3048. Miko³aj Chwa lib og (MSp 75): (Con sul Vy elic ensis) Ni col aus 
Cchwal ibog 1443 KWiel s. 27. 

W 2 p XV w. wyst¹pi³o 58 zestawieñ tego typu, widaæ dal szy wzrost ich licz by. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XV w. 

Jan Sê dzi woj (MSp 108): Jo hann es San diw oy de Woynowa 1453 AS I s. 133. Miko³aj Bog dan (MSp 
66): Ni col aus Bog dan, vi car ius et tunc eb dom ada rius cho ri ecc les iae ma ior is Cra coviens is 1458 CdUC 
II 191 s. 194. Miko³aj Zby gniew (MSp 73): Pra esent(e) ve ner abil(i) et ho nor abil(i) do min(o) ... Ni col ao 
Zbi gniew can tore, de cret orum doc tore 1470–1480 D³Ben I s. 574. Jan Gnie wom ir (MSp 86): Ho nor abi -
lis do min us Jo hann es Gny ew omir, pres bit er 1487 ARP II 1479. Miko³aj Mi ros³aw (MSp 96): No bil is 
Ni col aus My roslaw de Pycz kow ycze 1485 UPrak 211. Jan Bo les³aw (MSp 68): Io hann em Bo les laum de 
Li thwan ia, stu dent(em) de pau per um bur sa 1488 ARec 1168. 

Typ Szy mek Pio trek 
Typ imiê ch rze œcijañskie w for mie pochodn ej + inne imiê chrzeœci jañskie w for -

mie po chodn ej, np. Szy mek Pie trek, wyst¹pi³ w okres ie od 1 p XIV do koñca XV w. 
133 razy, co daje ok. 4% wszyst kich zestaw ieñ dwóch imion. Licz ba zest awieñ ros³a 
do 1 p XV w., na tom iast w 2 p XV w. za czê³a nie znaczn ie spa daæ. 

W 1 p XIV w. zanot owa no 6 ze stawieñ typu Szy mek Pie trek, np.: 

Ha nek Ro man iec (< Ro man; MCh 319): Co ram ad uo cato Han cone dicto Ro man ecz, tunc con sule exi -
stente 1338 RmK I 1253. Pie szek Jan dro (< An drzej lub ap. j¹dro; MCh 185): Pe sconi Ian dro 1339 
RmK I 1303. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
    

  

  

  

 
 

   

 
 

270 Zofia Kowalik-Kaleta 

– 


http://rcin.org.pl



W 2 p XIV w. licz ba zest awieñ wzros³a do 27, a wiêc pra wie piêcio krotnie. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XIV w. 

Ni kiel Wier nusz (< Wier nierz; MCh 341): Nic kel Wer nus ch 1383 Tor 105. Jan ko Wawrzek (< Waw-
rzyn iec; MCh 339): Jan co dic tus Wav(o)rzek de Po bor ouicz 1385 Krak 3085. Han ko Kun czatko 
(< Kon rad; MCh 263): Han co Cunt schatko 1387 Cd Sil III s. 122. Hano Wi lusz (< Wil helm; MCh 344): 
Hano Wil lus ch de Sa tor 1392 £k 1492. Bie niek Kon cek (< Kon rad; MCh 262): By enyek Con czek ... de 
Ma iori Cza ple 1400 CdUC I 18. 

W 1 p XV w. widaæ dal szy wzrost licz by ta kich ze stawieñ, ale w znacz nie mniej -
szym stop niu, ni¿ w po przedn im pó³wieczu. Wyst¹pi³o ich 51. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 1 p XV w. 

Ha nosz Miko (< Miko³aj; MCh 287): Han nos Myko von der Neysse 1422 Kacz 3491. Ha nusz Bar tak 
(< Bart³omiej; MCh 194): Ha nus Bar tak de Kro senko 1426 U 1238. Ha nusz Piesz (< Piotr; MCh 309): 
Ha nus Pe sch 1426 AGZ XI 196. Pasz ko Piec(z)ka (< Piotr; MCh 309): Paschko Pecz ka cum Pe tro fi lio 
1437 £p I 1931. Ju rzec An drzejko (< An drzej; MCh 184): Su per nobi(lem) ... Iu rzecz An dreyko ... in 
Vyeth vycza 1446 AGZ XIX 2702. 

W 2 p. XV w. licz ba zest awieñ typu Szy mek Pie trek spad³a, choæ nieznaczn ie – do 49. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XV w. 

Pie szek Mi cha³ek (< Mi cha³; MCh 284): Hom(o) ... Py esko Mi chalco 1451 AGZ XII 2386. Ja nek Bie -
niesz (< Be ned ykt; MCh 197): Ja neck Be nesz 1452 £w 1417. Ha nusz Ku nisz (< Kon rad; MCh 263): 
Pel lif ex Ha nus Kw nisz 1480 PtCr 752. Szy mek Pie trek (< Piotr; MCh 307): Symek Dru hy, Sy mek Pet -
rek, spu lu me skayc ze we wssy Dzie dzic zach 1480 Mus s. 340. Ja kiel Ha nusz (< Jan; MCh 246): Fa mat -
us Ia kyel alias Ha nusz vi cea dvoca tus de Cze sky 1500 AGZ XIX 2590. 

Typ Ha nosz Stach 
Typ imiê chrzeœcijañskie w for mie po chodn ej + imiê sta rop olskie w for mie po -

chodn ej, np. Ha nosz Stach re prezento wany by³ od 1 p XIII do ko ñca XV w. 130 razy, 
co sta nowi ok. 4% wszyst kich zestaw ieñ. W 2 p XIV w. nast¹pi³ znacz ny wzrost licz -
by ta kich ze stawieñ, ale od 1 p XV w. za czê³a ona sp adaæ. 

W 1 p XIII w. wyst¹pi³o jed no ze staw ienie (w ko pii), a w 2 p XIII w. brak za -
œwiadczeñ tego typu: 

Pie trek W³ast (< W³ast-, por. czes. Vlas tibor; MSs 77): Fun dat ores ... mo nas terii (Sanctae Ma riae Vir -
gin is in Wra tis la uia) sci lic et Pe tirk onem Wlast, co mit em Zle zie et suos fra tres XV (1209?) KŒl 243. 

W 1 p XIV w. po jawi³y siê trzy ze staw ienia: 

Hanc lin us Ra dak (< Ra dos³aw, Ra dom ir, Ra dog ost, Ra doc iech, Ra dow uj; MSs 73) i Fra nek Ra dak: Henz -
lin us Ra dak to tam suam por cion em he red ita riam in bo nis Nypper in, Ko kerd orph, Cram povicz et Pischo -
wicz ... Fran coni Ra dak, fra tri suo, ven did it 1347 Cd Sil IV 10 s. 202. 

W 2 p XIV w. nast¹pi³ po nad sie demn astokro tny wzrost licz by zestawieñ tego 
typu – do 53, ale i tak by³o ich ma³o. 
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Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XIV w. 

Ni kiel Dob rzyn (< Do bros³aw, Do brom ir, Do brog ost; MSs 68): In fras cript(us) com par aver(it) jus 
civi tat is (Brauns berg ensis) ... Nyc kel Do bryn, su tor 1373 Wrm IV 1 s. 10. Ha nosz Stach (< Sta -
nis³aw; MSs 26): Han nos Stach, de Boch na car nif ex 1373 Chm s. 48. Jan ko Bo rzyk (< Bo rzyg niew, 
Bo rzym ir, Bo rzyw uj, Bo leb or; MSs 65): Jan ko Bo rz ic de Cri skouicz 1386 Krak XXII. Ha nek Bo -
rzyna (< Bo rzyg niew, Bo rzym ir, Bo rzyw uj, Bo leb or; MSs 65): Han ko Bo rzyna, the olon eat or (Co -
stan iensis) 1387 KW 1860. Ha nusz Wie lusz (< Wie leb or, Wie lem ir, Wie lis³aw; MSs 77): Han nus 
We lus ch 1393 Biecz 330. 

W 1 p XV w. licz ba zest awieñ tego typu nieco spad³a – do 48. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 1 p XV w. 

Mi czek Cztan (= Czstan < Czci bor; MSs 67): Per... Micz kon em Cztan, su biud icem Sandomi riensem 1406 
Piek 1006. Ja kusz Ka zan (< Ka zim ir; MSs 70): Ia cusz Ka san de Pe skinc racz em ius ciu ile ... acc epta uit 
1416 PdLw III s. 19. Ha nusz Stan (< Sta nis³aw; MSs 74): Do mum ... si tam in pla tea Texto rum, inter do mos 
Gos szyk onis et Han nus Stan 1431 KsMP 231 s. 257. Ja kusz Bo gun ek (< Bo god ar, Bo guc hwa³, Bog dan, 
Chwa lib og; MSs 65): Ia cuss ius alias Bo gun ek 1432 £p I 2366. Ha nosz Ra dak (< Ra dos³aw, Ra dom ir, Ra -
dog ost, Ra doc iech, Ra dow uj; MSs 73): Ha nos Ra dak 1434 Cd Sil IVD 91 s. 52. 

W 2 p XV w. wi daæ dalszy spa dek licz by zest awieñ omaw iane go typu do 25. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XV w. 

Hy nek Msz czuj (< Mœc igniew, Mœci(w)uj, Do biem iest; MSs 24): No bil is Hy nek alias Msczvy de Vy-
kothi 1461 AGZ XIII 4686. Ju rek Su lak (< Su lis³aw, Su lim ir, Su lis tryj, Su lis trach; MSs 75): Pro Jur -
kone Su lak de Sa noc zek 1463 AGZ XVI 24. Ha nusz Bog (< Bo god ar, Bo guc hwa³, Bog dan, Chwali -
bog; MSs 65): Han nus Bog, eyn leynew eber 1472 Kacz 7402. Pie trzyk Bo rzy³o (< Bo rzyg niew, Bo -
rzym ir, Bo rzyw uj, Bo leb or; MSs 65): Ho min em ... Py etrik alias Bo rzylo 1476 AGZ XV 1532. Ja nek 
Lub sza//Lub za (< Lu bom ir, Lu bog ost; MSs 70): Ja nek Lub za dedi me dium flo ren um 1478 Rac hKr ól 
s. 264. 

Typ Sta nis³aw Ha nek 
Typ imiê sta rop olsk ie w for mie pod staw owej + imiê chr zeœc ija ñskie w for mie po -

chodn ej, np. Sta nis³aw Ha nek, po jawi³ siê w okres ie od 1 p XIII do koñca XV w. 93 
razy i sta nowi³ ok. 2,5% wszyst kich zestaw ieñ. 

W 1 p XIII w. typ ten wyst¹pi³ raz (w ko pii): 

Œwi êtos³aw Kuba (< Ja kub; MCh 242): Bo guslaus, fi lius Swan thoslai Cuba XVI (1244) Kuj 4 s. 153. 

W 2 p XIII w. wyst¹pi³o jed no ze staw ienie (ta k¿e w ko pii): 

Dz ir¿ys³aw Ko³o (< Miko³aj lub ap. ko³o; MCh 291): Diris laus Kolo (1255) PrUr I 306. 

W 1 p XIV w. typ ten po jawi³ siê tak¿e po jed ynczo: 

Na siê gniew Ko³aczek (< Miko³aj lub ap. ko³acz; MCh 290): Pre sent(e) di scret(o) vir(o) ... Na seng neuo 
dicto Co lac zek, Bre stensi ju dic(e) 1339 CdP II/1 269. 

   

 

 

   
  

 
  

 

  

 
 

 

  

 

 

 

272 Zofia Kowalik-Kaleta 

– 


http://rcin.org.pl



W 2 p XIV w. wyst¹pi³o 9 zestawieñ typu Sta nis³aw Ha nek. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XIV w. 

Sta nis³aw Za charz (< Za char yja sz; MCh 346): Sta nisl aus Za charz ... de Glo wac zaw 1386 Chm s. 169. To -
mis³aw Bryl (< Ga bryj el = Gaw rzyja³; MCh 222): Tho misl af Bril 1396 Lek I 2157. Sta nis³aw Kuc(z)ek 
(< Kon rad; MCh 263): Sta nisl aus dic tus Ku czek, de Brzo stek kmeto 1397 Krak 6172. Wiêc³aw Mro¿ ek 
(< Amb ro¿y lub ap. mroz, mro zek; MCh 182): Wenczlaw Mro zek 1397 RmK II s. 163. To mis³aw Lech 
(< Le nart; MCh 269; ta k¿e od ro dzim ych imion z pocz¹tkow ym Le-; MSs 24): Tho misl aus dic tus Lech de 
Za dori 1398 Lek II 2243. 

W 1 p XV w. licz ba zest awieñ wzros³a do 30, tj. po nad trzy krotn ie. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) –1 p XV w. 

Sêdz iw oj Mi chal ec (< Mi cha³; MCh 284): San diuo gius Mi chal ecz 1418 RWl kp II 522. Sta nis³aw Ju -
rzyk (< Je rzy; MCh 253): Sta nisl aum Iu rzyk 1422 KmK s. 535. Sta nis³aw Krzys(z)tek (< Krzysz tof or, 
Krzys(z)tyn, Krzys(z)pin; MCh 266): Kmetho (de vil le Myrzewo) ... Sta nisl aus Kr zis tek 1436 KW V 
578. Sta nis³aw Kuc(z) (< Kon rad; MCh 263): In pre senc ia ... Sta nisl ai Cucz 1446 AGZ XIV, DCXI. 
Sta nis³aw Basz (< Bart³omiej; MCh 192): Sta nisl aus alias Bass Bar thol omei de Vnye ow 1450 AGZ 
VII 49. 

W 2 p XV w. wyst¹pi³o 51 tego typu zestaw ieñ, widaæ za tem wzrost ich licz by, ale 
w mniej szym stop niu, ni¿ w po przedn im pó³wieczu. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XV w. 

Sta nis³aw Frasz (< Fran cis zek; MCh 219): Sta nisl aus Frasz 1466 Kacz 6951. Sta nis³aw Ha nek (< Jan; 
MCh 246): Ho nor abi lem Sta nisl aum Ha nek de Chelm, ple ban um de Po nycz et ... pre bend ari um sanc ti 
Mar tini in Cra couia ... cum ipso do mino Ha nek 1477 In scr 1452. Sta nis³aw Mi kut (< Miko³aj; MCh 
288): Sca bin(um) (in vil la Lump cza) ... Sta nisl aus My kuth 1487 U 6060. Sta nis³aw Pasz (< Pawe³; MCh 
304): Sta nisl aum Pasz, in stit orem de Le opoli 1493 ACL II 971. Ta tum ir An drzejko (< An drzej; MCh 
184): Su per no bil em Ta tum ir An dreyko 1494 AGZ XVIII 2387. 

Rzad kie typy zest awieñ dwóch imion 

11 ty pów zestawieñ dw óch imion stanowi³o od 2% do 0,5% wszyst kich zestaw ieñ. 
Do typów rzad kich za lic zono: 

Typ imiê chrzeœ cijañskie w for mie po chodn ej + inne imiê ch rzeœc ijañskie 
w for mie pod staw owej, np. Ha nusz Zyg munt. W okres ie od XIII do koñca XV 
wyst¹pi³ 67 razy, sta nowi¹c 2% wszyst kich zestaw ieñ. Licz ba zest awieñ ros³a do 
1 p XV w., a w 2 p XV w. spad³a. Typ Ha nusz Zyg munt po raz pierw szy wyst¹pi³ 
w 2 p XIII w.: 

Pie trzyk Szy man (= Szymon; MCh 326): Pe tric us Sy man us de Damb no 1296 KW 745. 

Typ for ma pod staw owa imien ia sta rop olsk iego + for ma po chodna tego sa -
mego imien ia, np. Sta nis³aw Stasz po jawi³ siê od 1 p XIV do ko ñca XV 58 razy, co 
sta nowi³o 2% wszyst kich zestaw ieñ. Pierw sze ta kie ze staw ienie po jawi³o siê w 1 p 
XIV w.: 
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Sê dzi wuj Sê czek (MSs 25): A San diw oy dicto San czek, opid an(o) de Kleczk 1339 Cruc I s. 117. 

Typ imiê sta rop olsk ie w for mie pod staw owej + imiê chr zeœc ija ñskie w for mie 
pod staw owej, np. Sta nis³aw Ro man wyst¹pi³ od 2 p XIV do ko ñca XV w. 31 razy sta-
nowi¹c 1% ogó³u zes tawieñ. W 2 p XIV w. wyst¹pi³y 4 zestawie nia typu Sta nis³aw 
Ro man, np.: 

Bo gus³aw £azar (imiê ch rzeœcijañskie po chod zenia hebrajs kiego; MCh 272): Bo guslao Jo hann is de Cho -
rzewo dicto La zar us, ca non ico Plo censi 1389 MVat VIII/1 77. Sta nis³aw Ba ruch (imiê chrzeœ cijñskie po -
chod zenia he brajs kiego; MCh 196): Sta nisl aus Ba ruch de Blo ne 1393 £êcz II 4528. 

Typ imiê sta rop olskie w for mie po chodn ej + inne imiê s³ow iañskie w for mie po -
chodn ej, np. Sta szek Gro mek re prezento wany by³ w okresie od 2 p XIII do koñca 
XV w. 46 razy, co stanowi³o 1% wszyst kich zestaw ieñ Od 1 p XV w. licz ba takich 
ze stawieñ za czê³a sp adaæ. W 2 p XIII w. typ Sta szek Gro mek za not owa no je den 
raz: 

Mi³ota S³awa (< S³awom ir, -s³aw; MSs 74): In ter ab bat em ... mo nas terii Dar gun ensis ... et qu end am 
Slau um Mi lot am no mine, fi lium Ra dossu ... eidem Mi lote 1296 PUr III 1751. 

Typ for ma po chodna imien ia chrze œcijañskiego + inna for ma po chodna tego sa -
mego imien ia, np. Kli mek Klisz za not owa no od 1 p XIV do ko ñca XV w. 45 razy, co 
stanowi³o 1% wszyst kich zestaw ieñ. Pierwszy zapis po chod zi z 1 p XIV w.: 

Hen cze Jan der (< Hen ryk; MCh 233): Hen ce dic tus Ian der ... tria qu art alia aree....re sig nauit 1314 RmK 
I 293. 

Typ for ma pod staw owa imien ia chrze œcijañskiego + inna for ma pod staw owa tego 
sa mego imien ia, np. Ni col aus Ni klasz wyst¹pi³ 33 razy od 2 p XIV do ko ñca XV w. sta -
nowi¹c 1% ogó³u zes tawieñ. Pierwszy zapis po chod zi z 2 p XIV w.: 

Ni col aus Ni klosz (MCh 286): Ni col ai (gen) alias Nic los ... de Cra covia 1399 KW 2010. 

Typ imiê sta rop olskie w for mie po chodn ej + imiê ch rzeœc ijañskie w for mie po -
chodn ej, np. Stasz ko Ko³acz ko po jawi³ w okres ie od 2 p. XIV do koñca XV w. 24 
razy, co stanowi³o 0,5% wszyst kich zestaw ieñ. W 2 p XIV w. zanot owa no 10 ze sta-
wieñ, np.: 

Stasz ko Ostasz (< Aw stacy; MCh 191): Sta sco dic tus Ostas de Do br acow 1376 Krak 268. Stasz ko 
Ko³acz ko (< Miko³aj lub ap. ko³acz; MCh 290): Stasz co Ko laczco 1380 RmK II s. 48. 

Typ imiê ch rzeœ cijañskie w for mie po chodn ej + imiê sta rop olskie w for mie pod -
staw owej, np. Bar tek Cie szym ir wyst¹pi³ od 1 p XIV w. do 2 p XV w. tyl ko 26 razy 
sta nowi¹c 0,5% zes taw ieñ. Licz ba tego typu zestawieñ spa da³a od 1 p XV w. , w 2 p 
XV w. wyst¹pi³y tyl ko dwa za pisy. Pierw sze zaœwi adczenie po chodzi z 1 p XIV w.: 
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Jasz ko Spy cim ir (MSp 114): Gre gor ius, fi lius Ia scon is Spi cim iri, de sua me diet ate mo lend ini ... pro pe 
sanc tum Ny col aum, cessit ... fra tri suo Han coni 1318 RmK I 513. 

Typ for ma po chodna imien ia chrze œcijañskiego + for ma pod staw owa tego sa -
mego imien ia, np. Olechno Aleks ander wyst¹pi³ od 2 p XIV do koñca XV w. 22 razy, 
co sta nowi³o 0,5% zestawieñ. Pierwszy zapis z ko pii po chod zi z 2 p XIV w.: 

Han zel Jon (= Jan; MCh 243, 247): Hanzlo ni dicto Ion 1428 (1389) AGZ VIII 19. 

Typ imiê sta rop olskie w for mie pod staw owej + inne imiê sta rop olskie w for mie 
pod staw owej, np. Sta nis³aw Bog dan po jawi³ siê od 1 p XIV w. do ko ñca XV w. 16 
razy, co daje 0,5% ze sta wieñ. Pierw szy za pis to: 

Bro nis³aw Bu dziw oj (MSp 71): Pre sente …Bromzlao (Bro nisl ao) Bude woy 1310 Lieg 30. 

Typ imiê sta rop olskie w for mie po chodn ej + imiê ch rzeœc ijañskie w for mie pod -
staw owej, np. Sta szak Grze gorz wyst¹pi³ od 2 p XIV do koñca XV w. 17 razy, co da³o 
0,5% zest awieñ. Pierw szy za pis to: 

Sta szak Grze gorz (MCh 228): Sta szak Gre gor ius 1369 Chm s. 11. 

Po zos ta³e trzy typy ze sta wieñ po jawi³y siê sporad ycznie w okres ie od XIII do 
XV w., ka¿de z nich sta nowi³o mniej ni¿ 0,5% ogó³u zestawieñ. S¹ to: 

Typ for ma po chodna imien ia sta rop olskiego + inna for ma po chodna tego sa mego 
imien ia, np. Stasz ko Sta chura wyst¹pi³ w okres ie od 2 p XIV w. do koñca XV w. œlado -
wo – ogó³em 5 razy, np. 

Stasz ko Sta chura (< Sta nis³aw; MSs 26): Ja scho de Po lan ino uicz cum ... Stassz cone Sta chura dicto ... 
kmeth on(e) de Mar szouicz 1399 Krak 8055. 

Typ imiê sta rop olskie w for mie po chodn ej + inne imiê sta rop olskie w for mie 
pod staw owej, np. Stasz ko W³oœciw oj wystê powa³ œlado wo od 2 p XIV w. do 1 p 
XV w. – czte ry ze staw ienia, np. Strach Bo gus³aw (MSp 66): Strach Bo guslaus de 
Bu covecz 1399 Lek II 2250. W 2 p XV w. uleg³ on za nik owi. 

Typ for ma pod staw owa imien ia sta rop olsk iego + inna for ma podsta wowa tego 
sa mego imien ia, np. Wiêces³aw Wac³aw wyst¹pi³ tyl ko raz w ca³ym badan ym okre-
sie, w 2 p XV w.: 

Ven ces laus Wac³aw (MCh 337, MSp 123): Cir cums pectus Ven ces laus alias Waczlaw, opi da nus Wye -
lyepoliensis 1500 AGZ XVI 2662. 

Fr ekw encjê po szc zegó lnych ty pów ze sta wieñ imiê + imiê od XIII do ko ñca 
XV w. obraz uje ta bela. W ta beli typy ze sta wieñ, kt óre wyst¹pi³y po jed ynczo, ok reœ -
lone s¹ jako 0%, co oznacza, ¿e ich udzia³ pro centowy wy nosi³ po ni¿ ej 0,5%. 
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Ta bela 

Fre kwenc ja pos zczeg ólnych typ ów zes tawieñ imiê + imiê od XIII do koñ ca XV w. 

Typ ze staw ienia dw óch imion 
XIII w 

licz ba/% 

XIV w. 
licz ba/ 

% 

XV w. 
licz ba/% 

Ra zem: XIII–XVw. 
licz ba/% 

Typy dominuj¹ce 

im. chrz. w for mie podst. + im. stp. 
w for mie poch. – Piotr S³awek 

19 
58% 

216 
31,5% 

934 

32% 
1169 

32% 

im. chrz. w for mie podst. + inne im. chrz. 
w for mie poch. – Jan Mar cin ek 

1 
3% 

112 
16% 

683 
23% 

796 
22% 

Typy o ni¿szej frekwencji 

for ma podst. im. chrz. + for ma poch. tego 
sa mego imien ia – Jan Ja nik 

2 
6% 

32 
5% 

277 
9% 

311 
8% 

im. chrz. w for mie podst. + inne im. chrz. 

w for mie podst. – Ja kub Rafa³ 

2 
6% 

58 
8,5% 

247 
8,5% 

307 
8% 

im. stp. w for mie podst. + inne im. stp. 
w for mie poch. – Sta nis³aw Mi ros zek 

1 
3% 

30 
4,5% 

147 
5% 

178 
5% 

im. chrz. w for mie podst. + im. stp. 
w for mie podst. –Miko³aj Bog dan 

3 
9% 

42 
6% 

105 
3,5% 

150 
4% 

im. chrz. w for mie poch. + inne im. chrz. 
w for mie poch. – Szy mek Pie trek 

– 
33 
5% 

100 
3,5% 

133 
4% 

im. chrz. w formie poch. + im. stp. 
w for mie poch. – Ha nosz Stach 

1 
3% 

56 
8% 

73 
4% 

130 
4% 

im. stp. w for mie podst. + im. chrz. 
w for mie poch. – Sta nis³aw Ha nek 

2 
6% 

10 
1,5% 

81 
3% 

93 
2,5% 

Typy rzadkie 

im. chrz. w for mie poch. + inne im. chrz. 
w for mie podst. – Ha nusz Zyg munt 

1 
3% 

18 
2,5% 

48 
1,5% 

67 
2% 

im. stp. w. for mie podst. + for ma poch. 
tego sa mego im. – Sta nis³aw Stasz 

– 
6 

1% 
52 
2% 

58 
2% 

im. stp. w for mie podst. + im. chrz. 
w for mie podst. – Sta nis³aw Ro man 

– 
4 

0,5% 
27 
1% 

31 
1% 

im. stp. w for mie poch.+ inne im. stp. 
w for mie poch. – Sta szek Gro mek 

1 
3% 

21 
3% 

24 
1% 

46 
1% 

im. chrz.w for mie poch. + inna for ma 
poch. tego sa mego im. – Klimek Klisz 

– 
4 

0,5% 
41 
1% 

45 
1% 

Im.chrz. w for mie podst. + inna for ma 
podst. tego sa mego im. – Ni col aus Ni klasz 

– 
4 

0,5% 
29 
1% 

33 
1% 

im. stp. w formie poch. + im. chrz. 
w for mie poch. – Staszko Ko³acz ko 

– 
10 

1,5% 
14 

0,5% 
24 

0,5% 

im. chrz. w formie poch. + im. stp. 
w for mie podst. – Bar tek Cie szym ir – 

17 
2,5% 

9 
0% 

26 
0,5% 
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Pr zyn ale¿noœæ spo³ecz na no sic ieli na zwisk odimiennych 

Osoby ident yfi kow ane ze staw ieni em dw óch imion w XIII–XV w. re prez ento -
wa³y wszyst kie gru py spo³ecz ne, ale od 1 p XIV w. za znac zy³a siê wœ ród nich 
prze waga miesz czan i ch³opów, a wiêc ni¿sz ych warstw spo³ecz nych. W okres ie 
od 1 p XIII w. do koñca XV w. na zwis ka ró wne imien iu identyfi kowa³y po nad 
3800 osób. 

W XIII w. wyst¹pi³y 33 ze staw ienia dw óch imion, ale w wiêkszoœci nie mo¿na 
ustaliæ przynale¿noœci spo³ecz nej ich no sicieli w sp osób niew¹tpli wy. Mo¿na je -
dyn ie st wie rdziæ, ¿e trzy ze staw ienia z 2 p XIII w. dotyc zy³y szlach ty, a dwa – 
miesz czan. 

Za pisy Ÿród³owe 

Miesz czan ie 
Ge rard i Hen ryk Bo rus zowie (Bo rus za < Bo rzyg niew, Bo rzym ir, Bo rzyw uj, Bo leb or; MSs 65): Ge rardo ... 
et Hen rico Bo rus om, ciu ibus Cra couiens ibus 1505–1508 (1290) KM³p 118. 

Szlach ta 
Teo dor Stan ko (< Sta nis³aw; MSs 74): The odor icus mi les, dic tus Stan go ... prepos ito et canoni cis (Po -
mez ani ensis ecc les iae) opcio nem re lin quim us ... qu inqua ginta man sos in Ro dowe et Da chowe, men su -
ra ndo ver sus Stan genb erch 1285 VPr II 8. Pawe³ Ba rut (< Bart³oniej, Bato³t, Bar naba, Bar saba; MCh 
193): Pre sente ... co mite Pau lo dicto Ba ruth 1296 KW 749. 

W 1 p XIV w. zestaw ienie dw óch imion identyfi kowa³o 46 miesz czan. Przed -
staw ici eli szlach ty tego ro dzaju ze staw ienie ok reœla³o dwu krotn ie rza dziej – 23 razy. 
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Typ ze staw ienia dw óch imion 
XIII w 

licz ba/% 

XIV w. 
licz ba/ 

% 

XV w. 
licz ba/% 

Ra zem: XIII–XVw. 
licz ba/% 

im. chrz. w for mie poch. + forma podst. 
tego sa mego im. – Olechno Aleks ander 

– 
1 

0% 
21 
1% 

22 
0,5% 

im. stp. w for mie podst. + inne im. stp. 
w for mie podst. – Sta nis³aw Bog dan 

– 
4 

0,5% 
12 

0,5% 
16 

0,5% 

im. stp. w formie poch. + im. chrz. 
w for mie podst. – Sta szek Grze gorz 

– 
6 

1% 
11 

0,5% 
17 

0,5% 

im. stp. w for mie poch. + inna for ma poch. 
tego sa mego im. – Staszko Sta chura 

– 
1 

0% 
4 

0% 50% 

im. stp. w for mie poch. + inne im. stp. 
w for mie podst – Stasz ko W³oœciw oj – 

3 
0,5% 

1 

0% 

4 
0% 

im. stp. w for mie podst.+ inna for ma podst. 
tego samego im. – Wi êces³aw Wac³aw 

– – 
1 

0% 
1 

0% 

Ra zem: 33 
100% 

688 
100% 

2941 
100% 

3662 
100% 
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W wy padku 42 osób z tego pó³wie cza nie mo¿ na rozstrzygn¹æ, do jakiej gru py 
spo³ecz nej nal e¿eli, gdy¿ okreœlenia sta nowe nie wys têp uj¹ w tekœcie dokum entu. 
Jed nak brak tytu³ów przed nazw¹ osob ow¹ su ger uje raczej ni ¿szy sta tus spo³ecz ny. 

Miesz czan ie ident yfi kow ani ze staw ieni em dw óch imion to: 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 1 p XIV w. 

Jan Ru bisz (< Ro bert; MCh 317): Con sul an tique civi tat is Tho run ensis ... Jo hann es dic tus Ru bis 1308 
Woel 162. Jan Lu bek/£ubek (< Lu bom ir, Lu bog ost; MSs 70): Jo hann em Lu bek ... civ(em) et con -
sul(em) civi tat is (Wra tis la viensis) 1330 Korn 139; Piotr Sie dlik (< Sie dlew it, Sie dlem ir, Siod³ogost; 
MSs 73): Provi do viro Pe tro (dat) dicto Se dlik 1340 Hae 126. Jan Ro man iec (< Ro man; MCh 319): Io -
hanni dicto Ro man etz, civi Cra coviensi ... fa mil iar(i) ... re gis (Ka zim iri) 1350 MVat III 334. Jan Lu bañ 
(< Lu bom ir, Lu bog ost; MSs 70): Cum con sul(e) ... Jo hanne Lu ban 1349 Lieg 167. 

Do szlachty nale¿e li, np.: 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 1 p XIV w. 

Bier nat Bro¿ ek (< Ambr o¿y; MCh 181): Pre sent(e) ... Ber nardo, vexi fell ero (Lan cic iensi), dicto Brozek 
1335 Kkk 156. Jo hann es Jura (< Je rzy; MCh 252): Pre sent(e) ... Io hanne Iura, sub cam era rio Cra -
couiens(i) 1342 KM³p 668. An drzej Ra dak (< Ra dos³aw, Ra dom ir, Rado gost, Ra doc iech, Ra dow uj; 
MSs 73): Stren nuus mi les, do min us An dr eas Ra dac ... bona pre dicti An dree Ra dac in Nypper in ... dic tus 
do min us An dr eas Ra dac 1343 Cd Sil IV 7 s. 201. 

Po dobne zr ó¿ni cowanie il oœci owe osób ident yfi kow any ch na zwis kiem ró wnym 
imien iu w zale¿ noœci od gru py spo³ecz nej za znac za siê w 2 p XIV w. Ni ¿sze grupy 
spo³ecz ne by³y w tym pó³wie czu re prezento wane przez 328 osób, w tym 305 miesz -
czan i 23 ch³opów. Do szlach ty nale¿a³y 53 osoby, za tem sz eœciokrotnie mniej ni¿ do 
pleb su. W 202 za pis ach nie mo ¿na ustal iæ pr zyn ale¿noœci spo³ecz nej osób w spo sób 
niew¹tpli wy. Przypuszczaæ jed nak nal e¿y, ¿e byli to miesz czan ie i ch³opi, co suge -
ruje brak tytu³ów przy na zwis kach. 

Mi eszc zañscy no sic iele na zwisk ró wnych imion om to: 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XIV w. 

Piotr Lu bik (< Lu bom ir, Lu bog ost; Ms 70): In fras cript(us) com par aver(it) jus civi tat is (Braunsber -
gensis) ... anno Do mini CCCLXIX ... Pe ter Lu bik 1369 Wrm IV s. 10–11. Piotr Brun (= Bru no; MCh 
201): Pe trus dic tus Brun, War szeui ensis ... ciu(is) 1382 StW 4 s. 4. Jan Sob ieñ (< So bies³aw, So bie¿yr; 
MSs 74): Io hann es So ben, con ciuis in Lu blin 1383 PdLw I 73. Ma ciej Prze bor (MSp 103): Pro Ma thia 
Prze bor, civ(e) de Wars hovia 1391 £êcz II 4042. Ni klosz Pa bisz (< Pa bij an; MCh 301): Sc höff(e) ... Nic -
los Pa bis ch 1394 KsMP s. 5. Jan Spy cim ir (MSp 114): Ra phael, heres de Mi chow ... con tra Jo hann em 
Spi czim ir, ciu em de Cra couia 1398 Krak 6570. 

Ch³opi ident yfi kow ani na zwis kiem ró wnym imien iu to: 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XIV w. 

Klim ko Ra dost (< Ra dos³aw, Ra dom ir, Ra dog ost, Ra doc iech, Ra dow uj; MSs 73): Climco nem dic tum 
Ra dost ... kmeth on(em) de Tar gow isc ze 1382 KM³p 924. Sob ko Raj (< Ra cib or, Ra dos³aw, Ra dom ir, 
Ra dog ost, Ra doc iech, Ra dow uj, -rad; MSs 25): Sob con em dic tum Rag ... kmeth on(em) ... in Prze seki 
1384 Sng II 55. Jan Stok (< Stojigniew, Stoj is³aw, Domas toj; MSs 26): Super kmeth on(e) de Blo ne ... 
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Jo hanne Stoc 1397 £êcz I 4212. Miko³aj Ma rzysz (< Ma rzyj an, Mar cin, Ma rek; MCh 278): Pro Ni col ao 
Mar zis ch, kmeth one 1400 TmK s. 18. Jan Fry del (< Frydrych; MCh 220): Cum Jo hanne Fri dlone, 
kmeth one de Pirz chow 1400 Krak CCCXXIX. Piotr W³oszka (< W³odzimir, W³odzis³aw, W³oœcibor; 
MSs 27): Pe trus Wlo zka ... kmetho (de Ma iori So koln iki) 1400 RWl kp I 463. 

Szl achtê re prez ento wa³y poda ne ni¿ej za pisy. 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XIV w. 

Piotr Gum precht (= Gum bert, imiê po chodz nia sta row yso kon iem ieck iego; MCh 230): Pre sent(e) ... Pe tro 
Gum precht, pal lat ino Pre misl iensi 1372 AGZ III 21. Miko³aj Jaks(z)a (< Ja kub; MCh 241): Co ram no bil(i) 
... Ni col ao Jaxa, pro cur ato re Lan cic iens(i) 1386–1396 Mac s. 4. Pietrasz Ja rzon (< Jaros³aw, Ja rom ir, Ja ros -
tryj; MSs 69): Pe trass ius, Ja rzon dic tus ... here(s) de Przi bislauicz 1399 Krak 8345. To mek Ostap iec (wschs³. 
< Aw stacy; MCh 191): Sta nisl aus et Thom ko dic tus Ostap ecz, he red es in Chvarst nic za 1391 Lek I 897. Ja -
cob us Ja kusz (MCh 241): Pre sent(e) ... Ia cobo alias Ia cuss io de Co neczp ole, Si rad iensi pa lat in(o) 1399 Mog 
post 100 s. 85. 

W 1 p XV w. do ni¿sz ych warstw spo³ecz nych nal e¿a³o 759 osób u¿y waj¹cych na-
zwis ka ró wnego imien iu, w tym 631 miesz czan i 128 ch³opów. Szlac htê reprezen towa³o 
216 osób. Za tem do min acja ni ¿sz ych grup spo³ecz nych poœ ród no sic ieli na zwis ka rów -
nego imien iu jest wyraŸna. W za pis ach do tycz¹cych 354 osób nie wy stêpuj¹ ok reœlenia 
wskazuj¹ce na ich przy nale¿noœæ spo³eczn¹, jed nak bardziej prawdop odo bne jest, ¿e 
do tycz¹ one ni ¿szych warstw spo³ecz nych. 

Miesz czan ami nosz¹cymi na zwis ko ró wne imien iu byli: 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 1 p XV w. 

Sta nisl aus Sta nek (MSs 74): Ma gis ter fi gul orum: Sta nisl aus Sta nek 1406 PtCr 153. Jan Lu bik (< Lu bom ir, 
Lu bog ost; MSs 70): In opido Wor med ith, in domo ha bit aci onis ho nes ti viri Johan nis Lub bik en, opid ani 
eiusdem opidi War miens is dio ces is 1407 Wrm III 432 s. 440. Be ned ictus Bie niek (MCh 197): Provi dus vir 
Be ned ictus alias By enyek, oppi dan us oppi di Wro now iensis 1437 AGZ XI 990. Jo hann es Hancz (MCh 
246): Jo hann es Hancz, civis Nove Civi tat is War schouiens is 1442 £NW 190. Bart³omiej Œwiêch (< Œwiêto -
s³aw, Œwie tope³k; MSs 75): Io hann es, He dvig is ... pu eri olim Bar thol omei Swench, con civis Po znan iensis 
1448 ARP I 369. 

Do ch³opstwa nale¿eli: 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 1 p XV w. 

B³a¿ej Zdzich (< Zdzis³aw; MSs 27): Bla seus Sdzych ... de Czi bor zi cze kmeto 1408 PNZK 2386. Jan 
Falk (< Chwa lib og, Chwa lim ir, Bo guc hwa³; MSs 66): La bor ios(i) vir(i) ... Jo hann is Falk ... ru stic(i) de 
vil la Czech nicz 1426 Cd Sil IV 25 s. 156. Jan Go dzim ir (MSp 86): Pra esente ... Jo anne Go dzim ir ... 
kmet one in Chynowo 1434 Czer s. IX. Bar thol ome us Ba szak (MCh 192): Kmetho (vil lae My rzewo) 
Bar thol ome us Bas syak 1436 KW V 578. Iwan Wa lenty (= Wa lent yn; MCh 338): Kmeth on(em) in Thu -
rze Pole ob lig avit ... Ywan Va lenti 1442 AGZ XI 1422 (Iwan wschs³. = Jan, MCh 244). 

Szlach ta o na zwis ku ró wnym imien iu to: 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 1 p XV w. 

Adam Jaka//Jak ka (< Ja kub; MCh 241): Adam dic tus Jac ca, he res de Swi der 1413 Czer 234. Jan 
Franc(z)och (< Fran cis zek; MCh 219): De ... cle nod io Cu rwat ure et al tere me die cru cis Jo hann em 
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Fran czoch de Nos sac zouice 1414 Hel II 1330. Miko³aj Ta der (= Teo dor, MCh 331): Pre sent(e) honora -
bil(i) stre nu(o) vir(o) ... Ni col ao Ta der, fi del(i) no str(o) (Con radi, du cis Sle ziae) 1419 Gr Mark II 41 s. 
45. Ni col aus Mi kul ec (MCh 287): Pre sent(e) ... no bili Ni col ao alias Micu lecz 1426 AGZ XI 2852. Piotr 
Pa szek (< Pawe³; MCh 304): No bil em Pe trum dic tum Pa sek 1430 RWl kp I 1348. 

W 2 p XV w. wœród no sicieli na zwis ka ró wnego imien iu by³o 917 osób ni¿sz ych 
warstw spo³ecz nych, w tym 651 miesz czan i 266 ch³opów. Na tomiast do szlach ty 
nale¿a³y 572 osoby. Po chod zenie 310 osób nie jest jasne, ale brak tytu³ów wskazuje 
ra czej na pr zynale¿noœæ do ni¿ szych grup spo³ecz nych. 

Miesz czan ie o na zwis ku ró wnym imien iu to: 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XV w. 

Jan Sêd zisz (< Sêd ziwoj, Sêd zimir, Krzy wos¹d; MSs 73): Jan San dis ch von Ol brecht ist orff zu der 
zeit ... he wptm an zu Te schin ... Jan San dis ch von Al brecht isd orf 1452 Gr Mark II 7 s. 565–566. Mar -
cin Stan (< Sta nis³aw; MSs 74): Pro Mar tino Stan, su tore et con cive de Po znan ia ... ipse Mar tin us 
Stan 1453 ARP I 568. Mar cin Da nio (< Da nij el; MCh 206): Provi dus Mar tin us Da nio 1464 £NW 
612. Ma rek Brac(s)³aw (czes. Braslav, pol. Bros³aw; bro- – for ma po chod zenia wt órne go bro- < 
zbro- lub bro < bro ni-, lub bro < bro dzi; MSp 70): Su per provi dum Mar cum Braczlaw, car nif icem de 
Le opoli 1482 ACL I 104. Be ned ictus Bie niasz (MCh 197): Be ned icto alias By enya sch, civi Leopo -
liensi 1485 Matr I 1797. 

Ch³opscy no sic iele na zwisk ró wnych imion om to: 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XV w. 

Sta nisl aus Sta niek (MSs 74): La bor ios(um) ... Sta nisl aum alias Sta nyek ... de Cha byo rowo kmetho -
n(em) 1458 AC II 1894. Piotr Bo¿en (< Bo god ar, Bo guc hwa³, Bog dan, Chwa lib og; MSs 65): Pro Pe tro 
alias Boz en, co lono 1464 Tmk s. 69. Iwan Dani³o (wschs³. = Da nij el; MCh 206): In Schalomu nic ze ... 
kmetho ... Ivan Da nilo 1465 AGZ XIII 5620. Ma ciej Bo ruta (< Bo rzyg niew, Bo rzym ir, Bo rzyw uj, Bo -
leb or; MSs 65): Pro qu ond am ho mine Ma thia dicto Bo rut ha, kmeth one in Drwa nya ... ip sum Ma thiam 
Bo rut ham 1487 Hel II 4325. Sta nis³aw Woj dy³a (< Wojs³aw, Bu dziw oj; MSs 78): La bor ioso rum ... Sta -
nisl ai Voy dila et Bla sii, ta bern ato rum, se nior um fra tern ita tis ecc les ie par roc hialis in Ny egow iecz 1496 
PtCr 1278. 

Przed staw ici ele szlach ty o na zwis ku ró wnym imien iu to: 

Za pisy Ÿród³owe (w wy bor ze) – 2 p XV w. 

Jan Sta chyra (< Sta nis³aw; MSs 26): Ge ner osus Io hann es Sta chira, vi cec api tan eus Le opol iensis 1452 
AGZ XIV 2607. Ja kub Bra tek (< Bra tomi³; MSs 66): Ja cob us Bra th ek Pau li Cho rom an de ar mis Lubi -
cze 1468 ZHer 295. Jo hann es Ja nek (MCh 244): Do min us Jo hann es alias Ja nek de Ru dzic za de ar mis 
Drya, tunc Cra coviens is ca non icus ... dicto do mino Jo hanne de Ru dzic za ... dicto Jan koni 1470–1480 
D³Ben I s. 109. Jo hann es Han cel (< Jan; MCh 246): Do min us ... Jo hann es Han czel, here(s) de Lagew-
nyky 1492 AC II 866. An drzej Su³ek (< Su lis³aw, Su lim ir, Su lis tryj, Su lis trach; MSs 75): Bona An dr eae 
Su lek ... de Ma schown icza in di strictu Srze mensi 1497 Matr II 842. 

Przy nale¿noœæ spo³eczn¹ no sicieli na zwisk ró wnych imion om do koñca XV w. 
ilus truje poni ¿sza ta bela: 
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Ta bela 

Pr zyn ale¿noœæ spo³ecz na no sic ieli nazwisk ró wnych imion om od 1 p XIV w. do 2 p XV w. 

Pó³wiecze 

Ni ¿sze war stwy spo³ecz ne 

Szlachta 
Poch. spo³. 

niejasne Mieszczanie  Ch³opi RAZEM mieszczanie 
i  ch³opi 

1 p XIV w.   46   46  23  42 

2 p XIV w. 305  23  328  53 202 

1 p XV w. 631  128  759 216 354 

2 p XV w. 651  266  917 572 310 

Ra zem:  1633  417
 2050

 54% 

864 

22% 

908 

24% 

Ogó³em do ko ñca XV w. nazwis kiem ró wnym imien iu identyfi kow ano 1633 
miesz czan i 417 ch³opów, ³¹cznie 2050 przedstaw ici eli ni¿sz ych warstw spo³ecz -
nych. Sta nowi to 54% no sicieli na zwisk ró wnych imion om. By³o ich po nad dwu -
krotn ie wiê cej ni¿ ident yfi kow anej w ten sposób szlach ty, któr¹ re prezento wa³y 864 
osoby, co sta nowi 22%. 

Po chod zenie po zos ta³ych 24% osób nie jest pewne, gdy¿ przy ich na zwis kach nie 
ma ¿a dnych ok reœl eñ sta now ych. Su ger uje to ich pr zyn ale ¿noœæ do ni ¿sz ych warstw 
spo³ecz nych, pon iewa¿ przed na zwis kami szla check imi z regu³y umieszc zano tytu³y. 
Po trakt owa nie tej gru py osób jako przed staw ici eli ni¿sz ych warstw spo³ecz nych po -
wod uje, ¿e ich przewaga wœród no sicieli na zwisk ró wnych imion om wzra sta do 78% 
(ra zem 2958 osób). 

Po œród no sicieli na zwisk ró wnych imion om z ni¿sz ych warstw spo³ecz nych 
w XIV i XV w. zde cyd owa nie do min uj¹ miesz czan ie – jest ich czte rokrotnie wiêc ej 
ni¿ ch³opów (1633 : 417). Wy nika to za pewne z fak tu, ¿e miesz czan ie, zaj muj¹cy siê 
han dlem i rze mios³em, sta now ili aktywn¹ wa rstwê spo³eczn¹. Pojaw iali siê za tem 
w do kumentach ur zêd owych, g³ów nie miej skich, o wiele czê œciej ni¿ ch³opi, któ rzy 
nie byli ak tywni spo³ecz nie. Jed nym z typów na zwisk, kt órych za czêli u¿ ywaæ 
miesz czan ie i w mniej szym stop niu ch³opi, sta³y siê na zwis ka odi mienne. 

NA ZWIS KA ODET NICZNE 

Na zwy et niczne (et non imy), od kt óry ch utwor zone zo sta³y na zwis ka odet niczne, to 
na zwy zb iorowoœci ludz kich, ta kich jak ple miona, na rody i mi esz kañcy te ryt oriów re -
gion alny ch. Po wstawa³y one jako wy nik samookreœlenia siê da nej zb iorowoœci lub by³y 
nada wane przez s¹siadów. Wystêpowa³y w licz bie mno giej, która mia³a zna czen ie ko-
lekt ywne (col lect ivum). Jed ne z naj stars zych nazw et niczn ych o for mie col lect ivum 
w jêzyku pol skim to Ruœ i Li twa. Two rzono od nich na zwy po jed yncz ych cz³on ków za 
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po moc¹ su fiksu -in, spe cjaln ego œro dka mor fol ogi cznego do two rzen ia licz by pojedyn -
czej. Po wsta³y w ten sp osób for my licz by poje dyn czej Rus-in, Litw-in. Czês tym sufik -
sem tworz¹cym et non imy by³ su fiks ko lekt ywny -anie, np. Pol-anie, S³owi-anie, 
Œlê¿-anie, Dzia dosz-anie. Rów nie¿ od nich two rzono for my licz by po jed yncz ej za po -
moc¹ su fiksu -in: Po lan-in, S³owian-in, Œlê¿an-in, Dzia dos zan-in. Z cza sem na zwy et -
niczne, z po chod zenia ko lekt ywne, ujedn oli ci³y siê z formami licz by mno giej, a gene-
tycznie wt órna licz ba pojed yncza sta³a siê form¹ pod staw ow¹.

 Na zwy odetniczne w licz bie po jed yncz ej two rzone by³y w p³asz czyŸ nie antropo -
nimicznej jako in dyw idu alne ok reœ len ia cz³owieka, czy li jako osobo we na zwy
w³asne: prze zwis ka i przy domki, póŸn iejs ze na zwis ka. Wskazy wa ³y one ge net ycznie 
na zwi¹ zek ich no siciela z dan¹ grup¹ et niczn¹, a drugo planowo z krajem pocho -
dzenia. Móg³ to byæ zwi¹zek osoby wy mien ionej w do kumencie lub zwi¹zek wc zeœ-
niej szego przod ka, na co jed nak brak poœ wiadczenieñ w Ÿród³ach hi stor yczny ch. 
Nazwy odet niczne mog³y te¿ mieæ cha rakt er przydom ków lub prze zwisk, umot ywo -
wany ste reot ypa mi na rod owy mi. Ni ekt óre na zwy rz eczywiœcie mog³y ws kazywaæ na 
pr zynale¿noœæ et niczn¹ da nego cz³owieka, inne nosi³y w omaw ianym tu okres ie ce -
chy pó Ÿniejszych na zwisk. Za pisy po œwi adczaj¹ ich wy stê powanie po ³ac iñs kim 
wyra zie dic tus (zwa ny), po nadto two rzono od nich na zwy ¿on i patron imi ka na okre -
œlenie synów. Te ostatn ie ce chy szczególnie sk³aniaj¹ do trak tow ania ich na równi 
z in nymi osob owy mi na zwami w³asnymi z XII–XV w. i u¿y wania w sto sunku do nich 
ter minu ‘nazwis ko’, ocz ywi œcie w ro zum ieniu na zwis ka zwy czaj owe go. Wy miennie 
u¿ywa siê te¿ ter minu: osob owe na zwy odetniczne, zw³asz cza w od nies ieniu do wczes -
nego okresu ich wystê powania.

Do two rzen ia nazw odet niczny ch, póŸn iejszy ch na zwisk, u¿ ywano ró ¿nych 
su fiksów, kt óre by³y do daw ane do et non imów lub nazw geo graf iczny ch, por. roz -
dzia³ o bu dow ie jê zyk owej nazw osob owy ch pocho dzenia et niczn ego. 

W do bie sta rop olsk iej na zwis ka, pier wotne prze zwis ka lub przy domki, utworzo ne 
od etni ków po jaw ia³y siê w do kum enta ch za rów no jako je dyne ok reœ lenie cz³owieka, 
jak i po imien iu chrzest nym, jako dru gie okr eœlenie. Wydaje siê oczyw iste, ¿e na zwy 
wy stêpuj¹ce jako je dyne ok reœlenie cz³o wieka nie mog³y pe³niæ funk cji imien ia, 
a wy³¹cznie funkcjê przy domka lub prze zwis ka. Dla tego au torka niniej szej ksi¹¿ki pod -
da³a anal izie wszyst kie na zwy odetniczne, zaró wno wyst êpuj¹ce jako je dyne, jak i dru-
gie okr eœlenie cz³o wie ka. Oprac owa na zo sta³a pr zynale¿noœæ spo ³ecz na no sic ieli naz -
wisk odet nicznych, pier wotn ych przezwisk i przy domków. 

W œr edniowiecznych do kum enta ch dru kow any ch poœ wia dcz onych zo sta³o 155
jed nos tek nazwisk odetniczny ch. Ze wzglêdu na ma³¹ liczbê zapi sów Ÿród ³owych, 
anal izie pod dano za pisy z do kum entów oryg ina lnych i ko pii sporz¹dzo nych miê dzy 
XII a XV w. oraz pochodz¹cych z XVI i XVII w. Wyelim inowane zo sta³y na tom iast
ko pie sporz¹dzo ne póŸ niej. Ka¿d¹ jed nostkê na zewn icz¹ re prez entu je pierw szy za -
pis. Ni ektóre na zwy po wtar za³y siê w pó Ÿnie jszych pó³wie czach. Od czyt anie na zwy 
poda no za SSNO, choc ia¿ nie zaw sze wydziel one tu for my sta nowi¹ w SSNO od -
dzielne has³a. Obce od pow iedni ki na zwisk odetnicznych, kt óre w SSNO znajduj¹ siê 
w tym sa mym ha œle, co forma ro dzima, tu po traktowa ne zo sta³y od dzieln ie. W cy -
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tow anym ma ter iale przytoczo no w na wias ie uws pó³ czeœnion¹ fo rmê imien ia (zre -
kons truow an¹ z for my ³aci ñskiej wystê puj¹cej w za pis ie Ÿród³owym, oc zyw iœcie 
wte dy, gdy imiê fi gur owa³o przed na zwis kiem). Na stêp uje da lej kr ótkie ob jaœnienie 
na zwis ka oraz in form acja na te mat pr zynale¿noœci spo³ecz nej nosi ciela. Szer sze 
obja œnienie na zwy et niczn ej, wy mag aj¹ce cz êsto przy toc zenia wie lu nazw i infor -
macji, znaj duje siê pod danym has³em w S³ow niku naj stars zych na zwisk pol skich ... 
omó wionych w to mie 1. Hi stor ii na zwisk pol skich. •ród³os³ów nazwisk odetnicz-
nych i niek tóre poœw iadcze nia Ÿród³owe ustalo no na pod staw ie oprac owa nia E. Su -
pran owi cz, Na zwy osob owe po chodz¹ce od etników, S³ow nik etymologiczno-moty-
wa cyjny sta rop olsk ich nazw osobo wych, cz. 4 (Supr) oraz ksi¹¿ki: K. Zierhoffer, 
Z. Zierhoffe rowa, Na zwy zachod nioeuropejskie w jêzyku pol skim a zwi¹z ki Pol ski 
z kultur¹ Eu ropy (Zierh). 

Cha rakt ery sty ka nazw odet niczny ch, póŸn iejszy ch na zwisk, wy stêpuj¹cych
w Ÿród³ach sta rop olsk ich 

1 p XII w. 

Na zwy odet niczne w licz bie po jed yncz ej wy stê powa³y jako je dyne ok reœ lenie in -
dyw idualne cz³owieka pocz¹wszy od 1 p XII w. Przyj muje siê tu, ¿e na zwa Rus z Bul li 
gni eŸnieñskiej z 1136 r. to et non im ‘Rusin’ (w ka¿ dym razie jest to jed na z mo¿ liwych 
in terp reta cji tej na zwy, drug¹ sta nowi ewent ual ne po chod zenie od przy miotn ika rusy 
‘rud awo¿ó³ty’ Sstp – prze zwis ko Rus mog³o okre œlaæ kogoœ, kto mia³ ruda wo¿ó³te 
w³osy). Na zwa Rus stanowi³a okr eœlenie ch³opa z Wiel kop olski, po dobn ie jak inne naz -
wy osob owe w tym za bytku. Dru ga na zwa odet niczna z tego okresu po jawi³a siê w ³a -
ciñ skiej for mie Da cus ³ac. ‘D uñczyk’ (< Daci, Duñszczanie M¹cz), po chodzi z kopii 
(1133) ze Œl¹ska. Wyst¹pi³a ona jako dru gie okr eœlenie cz³owieka. Wy mien iony 
cz³owiek Piotr Da cus na le¿a³ do mo ¿nych i by³ fun dat orem klasz toru i koœcio³a pre -
mon stratensów w Strzel nie (par. krusz wicka). Ten sam cz³owiek pojawi³ siê jako Do -
nin, Du nin w Kro nice J. D³u gosza z XV w. (por. zapisy Ÿród³owe) 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XII w. 

DA CUS ³ac.: Pe trus Da cus, co mes de Skr zin (1133) KŒl 12 s. 33, por. Vi cec ance llar ius re gni, Do nin us de 
Skr zinno, de can us Cra coviens is XVII in. (XV) D³Op I s. 554, Du nin de Skr zin, re gius no tar ius (1455–1480; 
sub a. 1410) D³Op XIII s. 2. RUS (SSNO: Rus//Rusz): Sta ri Biscu pici … cum his … Zlau os, Ruz, Sul 1136 
Ta s. 67 w. 9. 

2 p XII w. 

W 2 p XII w. wyst¹pi³o 5 osob owy ch nazw odetniczny ch w do kumentach ory -
gi nalnych, czte ry z nich to je dyne okreœ lenie cz³owieka: na zwa Gal 1189 (< etn. 
Gal lus ‘Franc uz’ M¹cz) okreœl aj¹ca du chown ego, na zwa Saks 1173 ok reœlaj¹ca 
szlach cica, na zwa Sak sa XII p.post niem. (< Saxon ‘z Sak son ii ro dow ity’ L), kt óra 
od nosi³a siê do cz³owieka o nieok reœlonej przyn ale¿noœci spo ³ecz nej, nazwa w po -
s taci ³ac iñsk iej Teu ton icus 1198 ³ac. (< etn. Teutoni cus ‘te uto ñski, ger mañ ski, nie -
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mieck i’, Theu ton icus ‘niemiecki’ M¹cz, Supr) – okreœla³a du chown ego, za pis 
z Ma³opols ki. Je dyn ie na zwa Po mer anus (w formie ³ac iñs kiej) od nosz¹ca siê do 
ksiêcia pia stows kiego, wyst¹pi³a jako dru gie okr eœlenie, po imien iu chrzestnym: 
Miesz ko Po mer anus 1153 ³ac. (< ³ac. na zwa kra ju Pomor ania, Po mer ania, Pomo -
rzanin ‘z Po mer anii ro dow ity’ L). 

W 2 p XII w. na zwy odet niczne okreœla³y ksiê cia pia stows kiego i dwó ch duchow-
nych w do kum enta ch oryg ina lnych. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XII w. 

GAL: Test(e) … assis tent(e) … Gal lo ca non ico et ca pell ano du cis 1189 MPP XIV w. 13. POMERA -
NUS, PO MOR ANUS ³ac.: Co mite … My sic one Po mer ano, Pred zl ao 1153 MPP IV w. 29. SAKS niem.: 
Do min us Saxo … no bil(is) 1173 CdP III 6. SAK SA niem.: Mil cha, Vo gen, Saxa XII p. post LfLub s. 
573, TEU TON ICUS ³ac.: Tuto Theu ton icus (mo nas terio Sanc ti Se pulc hrii in Me chow) de dit uill am 
1198 KM³p 376. 

1 p XIII w. 

W 1 p XIII w. wyst¹pi³o 8 osob owy ch nazw odetniczny ch w do kumentach orygi -
nalnych. Trzy z nich to dru gie okr eœlenie wys têpuj¹ce po imien iu chrzestnym: nazwa 
(Hen ryk) Ba war 1217 (SSNO Ba wor, Ba war) (< ³ac. na zwa kra ju Bava ria, na zwa 
mi eszkañca Noric us ‘Bawarczik’ M¹cz, for ma Ba wor po wsta³a pod wp³ywem cze -
skim lub ³u¿y ckim, w SSNO tak ¿e for ma Ba war Supr) – od nosi³a siê do osoby o nie -
okre œlo nej przynale¿noœci spo³ecz nej ze Œl¹ska, por. te¿ Ba wor po ni¿ej, na zwa (La -
szek) Bo emus 1239 (< ³ac. nazwa kra ju: Bo hemia ‘czes ka zie mia’ M¹cz, u¿ywana 
w ³acin ie i nie mieck im, dla okr eœlen ia S³owian cze skich u¿ywano na zwy Bo hemi 
(coll.) Supr) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej 
z Ma³opols ki, na zwa (Wincenty) Ju deus 1219 ³ac. (< etn. Iu deus ‘¯yd’ M¹cz) – od -
nosi³a siê do osoby wy kszta³co nej ze Œl¹ska. 

Dal szych piêæ nazw to je dyne okreœ lenie cz³owieka: na zwa Pru sin 1204 (< etn. 
Pru sow ie ‘pl emiê ba³tyc kie’ M¹cz, pru skie Pru sas, na zwa geogra ficzna Pru sy okreœ -
la³a ob szar mi êdzy doln¹ Wis³¹ i Nie mnem Supr) – od nosi³a siê do mo ¿ne go (³owcze -
go) ze Œl¹ska, na zwa Sar bin 1204 (< etn. Ser bowie M¹cz, Serb ‘mieszk ani ec Ser bii’ 
L, Serbow ie – nazwa ple mion S³owian zachodn ich (po³ab skich) i po³udnio wych 
Supr) – od nosi³a siê do mo ¿ne go (pod stol ego) ze Œl¹ska, na zwa Po lon us 1220 ³ac. 
(< etn. Po lon us ‘Polak’ M¹cz) – od nosi³a siê do osoby o nieokreœlo nej przy -
nale¿noœci spo³ecz nej ze Œl¹ska, na zwa Sa sin 1233 (< etn. Sa sino wie ‘p lemiê pru -
skie’, tak ¿e ‘mieszk ani ec Sak son ii’ w staropol szczyŸnie Supr) – na zwa od nosi³a siê 
do mo ¿ne go, na zwa ¯ydow in 1204 (< etn. Iu deus, ¯yd M¹cz, ¯ydow in ‘¯yd po -
wa¿ny, s³awny z na uki’ L) – od nosi³a siê do mo ¿ne go (pod stol ego). 

Ce chy dzie dzic zenia wy kaz ywa³a na zwa Ba wor, kt óra wy stêpowa³a jako je dyne 
ok reœ lenie ojca i syna: Ba wor syn Ba wora 1224 (por. zap. Ÿród³owe).

 Ogó³em w 1 p XIII w. w do kumentach oryg ina lnych na zwy odet niczne okreœla³y 
4 mo¿n ych, jed nego cz³owieka wy kszta³co nego, a 3 osoby nie s¹ okre œlone pod 
wzgl êdem przy nale¿noœci spo³ecz nej. 
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Za pisy Ÿród³owe – 1 p XIII w. 

BA WOR, BA WAR: Mile(s) ... Bau or, fi lius Bau orii 1224 AP V w. 13, He inr ico Bau aro tunc tem por is 
(in Wlan) ... par roc hiano 1217 KŒl 192 (por. Cum ciu(e) (Wra tis la uien si) ... Cun rado Ba waro 1266 
Korn 28). BO(H)EMUS ³ac. (SSNO Bem, Beem, Be hem, Bo hem, Bym): La sec Bo emus 1239 Mog 17. 
JU DEUS ³ac.: Pre sent(e) … test(e) … scolare … Vin cent io Iu deo 1219 KŒl 223. PO LON US ³ac.: Be -
nec, fi lius Po loni 1220 FG 57 w. 15 (= KŒl 225). PRU SIN: Pru sin ve nat or 1204 KŒl 104 s. 267. SAR -
BIN: De Za nt iro uo … Za rbin … sub dap ifer 1204 KŒl 104 s. 265. SA SIN, SA SIM: Uir il lus tris no mine 
Olto uill am no mine Helm ci … fi lijs Sa sini uend idit 1233 FG 633 w. 8. ̄ YDOW IN: De Ma lec houo sub -
dap ifer(-) … Si douin 1204 MPP XXV w. 16. 

2 p XIII w. 

W 2 p XIII w. wyst¹pi³o 12 nazw odet niczny ch, 10 w dokumentach ory ginalnych 
i 2 w ko piach. Tyl ko dwie na zwy z do kumentów oryg ina lnych to dru gie okr eœlenie 
cz³owieka, jed na z nich wys têpowa³a po ³aci ñskim wy raz ie dic tus ‘zwan y’: (Piotr) 
Gal lic us 1267 (< Gal lic us ³ac. ‘Franc uz’ M¹cz, Gal li, Gallia, ³aciñska na zwa Ce ltów, 
kt órzy w st aro¿ytnoœci za mieszk iwa li ob szar dzi siejs zej Fran cji Supr, por. wy¿ej 
Gal) – okre œla³a duchownego ze Œl¹ska. Ta sama na zwa po jawi³a siê w l mno giej 
w od niesieniu do dwóch braci (Szy mon) i (Eberh ard) Gal lic is 1277 (tj. Fran cuzi) – 
okre œla³a mo¿n ych ze Œl¹ska, na zwa (Hen ryk) dic tus (zwa ny) Prus 1293 (< etn. Pru -
sow ie M¹cz, por. wy¿ ej Pru sin) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy -
nale¿noœci spo³ecz nej z Wielkop olski. 

Po zos ta³e na zwy wy stêpowa³y jako po jed yncze ok reœ lenie cz³owieka: na zwa Al -
man us ca 1265 ³ac. (< Alem ani ‘Niemc y’ M¹cz, Al man us ‘Nie miec’, pl emiê ger -
mañskie Al ama nów za mieszk iwa³o ob szar wsch. Szwaj carii i nad górnym Re nem Supr, 
na zwa kra ju Al man ia w XIV w. Supr, Zierh 28) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej 
przynale¿noœci spo³ecz nej, za pis bl, na zwa Fryz ko 1292 (< Fry zo, por. na zwa ple mien ia 
germañ skiego Fryzow ie, ³ac. Fri sii, Fri son es Supr; na zwa kra ju Fryzyja XVI w., ³ac. 
Fri sia Zierh 62 ) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej ze 
Œl¹ska, na zwa Mo ravus ca 1265 ³ac. (< etn. coll. Mo raw ianie M¹cz, na zwa geo gr. Mo -
rawy (czes. Moraws ko), kra ina po³o¿o na w dorzec zu rze ki Mo rawa, Morawc zyk ‘z Mo-
rawii ro dow ity’, Mo rawka ‘z Mo rawii ro dow ita’ L) – od nosi³a siê do osoby o nieo -
kreœlonej przynale¿noœci spo³ecz nej, za pis bl, na zwy Po morc 1275 i Po morca ? 1275 
(< niem.na zwa kra ju Po mmern, pols. Po mor ze, na zwa osob. Po morc to for ma dial. 
pomor ska Supr) – od nosi³y siê do mo ¿ny ch z Po mor za, na zwa Ru ten us, Ru then us ca 
1265 ³ac. (< etn. Ru then us, tj. Rus; Ru sin, Ru sak ‘z Rusi ro dow ity’ L; etn. coll. Ru sacy, 
Ruœ M¹cz) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej, za pis bl, 
na zwa Sarb ca 1265 (< etn. Serb, coll. Ser bow ie M¹cz, w X–XII w. na zwa Ser bow ie 
oznacza³a g³ównie mieszkañ ców pañst wa serb skiego na pó³wy spie ba³kañskim Supr ) 
– od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej, za pis bl, na zwa Sas 
1252 (< etn. Sa sow ie, Saxon ‘z Sak son ii ro dow ity’ M¹cz, L, Supr, na zwa kra ju Saxo nia 
w Kro nice Anon ima Gal la (1112–1116) Zierh 27) – od nosi³a siê do osoby o nieo -
kreœlonej przynale¿noœci spo³ecz nej, za pis bl. 

Dwie na zwy z ko pii to dru gie okr eœlenie cz³owieka: na zwa (Jan) Pru sek (1266) 
(< etn. Pru sow ie M¹cz ‘pl emiê ba³tyc kie’, por. wy¿ ej Prus) – odno si³a siê do du -
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chown ego z Po mor za, na zwa (Hen ryk) Pru ten us ³ac. XVIII ex. (1293) (< ³ac. Pru -
theni ‘Prus owi e’ Supr) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo -
³ecz nej z Wiel kop olski. 

Ogó³em w 2 p XIII w. na zwy odet niczne w do kumentach oryg ina lnych okre œla³y 
4 mo¿n ych (sz) i jed nego du chown ego, dla 7 osób brak da nych o pr zynale¿noœci 
spo³ecz nej. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIII w. 

AL MAN US ³ac.: Al mann us ca 1265 LMP s. 696. FRYZ KO: Pe trus et Fri sko fra tres de Land scrone 1292 
Gr Mark II s. 642. GAL LIC US ³ac.: Co ram ... fra tre (or din is Pre dic ato rum in Ra tib or) Pe tro Gal lico 
1267 Cd Sil II 3 s. 108, Pre sent ibus Sy mone, pa lat ino no stro (He imr ici, du cis Sle ziae), Eberh ardo, fra tre 
suo, Gal lic is 1277 Korn 47. MO RAVUS ³ac.: O bi(it) … Mo rauus ca 1265 LMP s. 696. PO MORC: Pre -
sent(e) … Po mor zone 1275 Perl 276. PO MORCA: Pre sent(e) … Po morce (!), da pif ero (de Slupsc) 1275 
Perl 273. PRUS: Pre sent(e) … Hen rico dicto Prus so 1293 KW 710. PRU TEN US ³ac.: Test(is) … Hen -
ric us Pru ten us XVIII ex. (1293) KW 710. PRU SEK, PRU SKO (SSNO Pru sek//Pru szek, Pru sko//Prusz -
ko): Jo hann es Pru sco, ca non icus Cam min ensis (1266) PUr II 807. RU THEN US, RU TIN US ³ac.: Ru -
ten us, Su lis trig ca 1265 LMP s. 688. SARB: To mizlaus, Zarb, Bog das ca 1265 LMP s. 701. SAS (SSNO 
Sas(z)): Per … Zas (de Ia sel) 1252 St mir s. 300. 

1 p XIV w. 

W 1 p XIV w. od not owa no 12 nazw odet niczny ch okreœlaj¹cych in dyw idu alne 
osoby. 9 po chod zi z do kume ntów oryg ina lnych, 3 z ko pii. 9 nazw odet niczny ch 
z ory ginalnych doku men tów wyst¹pi³o jako dru gie okreœlenie cz³owieka, po imien iu 
chrzestnym, jed na na zwa z ko pii jako je dyne ok reœlenie, dwie jako dru gie okr eœlenie. 
W do kum enta ch oryg ina lnych czte ry razy nazwê odet niczn¹ po przed za ³ac iñski wy-
raz dic tus ‘zwan y’. S¹ to: naz wa (He inm an) Thu ring us, (Hens lin) Thu ring us 1339 
³ac. (< etn. coll. To ringi uel Tu ringi ‘lud nie miecki, Got tow ie’ M¹cz, Tu ryng owie, 
na zwa ple mien ia ger mañs kiego zna nego od V w., od któ rej po chod zi nazwa kra ju 
Tu ryng ia Supr, for ma na zwy kra ju Du ring ia ‘Tur yngi a’ za pis ana w doku mencie pol -
skim z XIV w. Zierh 28) – okreœla³a miesz czan ina z Ma³opols ki (od 2 p XIV w. 
wystê powa³a for ma Du ryng), na zwa (Jan) Fry zon 1350 (< Fry zo, por. na zwa ple -
mien ia ger mañs kiego coll. Fryzow ie, ³ac. coll. Fri sii, Fri son es Supr, na zwa kra ju Fry-
zyja w do kumentach pol skich za pis ana w XVI w.: Fri sia ³ac. Zierh 62) – okreœla³a 
miesz czan ina z Ma³opols ki, na zwa (An drzej) Li twan 1335 (< etn. coll. Li twa ‘lud zie
li tewscy, Li twin i’ L, pó Ÿniej na zwa kra ju, pierw szy zapis z 1009 r. Supr ) – ok reœla³a 
du chown ego z Ma³opolski, na zwa (Jan) dic tus (‘zwan y’) Pol ska 1345 (< nazwa kra ju 
Pol ska – pol ska (zie mia); pocz¹tkowo na zwa ob szaru za mieszk iwa nego przez Polan,
tj. dzi siejs zej Wiel kop olski, póŸn iej na zwa ca³ego pa ñstwa pol skiego, ³ac. Po lon ia, 
niem. Pol nish Supr, przym. pol ski ‘u¿ywany w Pol sce, Pol sce w³aœc iwy’, tak ¿e ‘pol -
ny’ Sstp) – okre œla³a du chown ego z Wiel kop olski, na zwa Szot Ma gnus (Wiel ki) 
1317 (< niem. Schott ‘Sz kot’, Szot ‘ze Szko cyi’ L, Supr, por. na zwa kra ju Sco tia ³ac. 
w Rocz nik ach J. D³ugosza Zierh 29) – okreœla³a prawdop odo bnie szlach cica z Ma³o -
polski, na zwa (Œwiesz ko/Œwiêsz ko) dic tus (‘zwan y’) Szwab 1381, (Jan) Szwew 1325 
(< etn. Su euus ‘Szwab’, Sueui ‘Szwab owi e’ M¹cz, Szwab ‘z Szwa bii ro dem’ L, 
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ksiês twa Szwabii po wsta³o po r. 911 Supr, za pis nazwy kra ju Sve via ‘Szwabia’ 
w Rocz nik ach J. D³ugosza Zierh 29) – okreœla³a miesz czan ina z Ma³opols ki, na zwa 
(Miko³aj) dic tus (‘zwan y’) Œlê¿an in 1339 (< etn. (< etn. Œlê¿anin, Szl¹¿ak, Œlê¿ak 
‘z Szl¹ska ro dow ity’ L, Œlê ¿an ie, na zwa ple mienna lu dzi za mieszk uj¹cych ob szar 
wokó³ góry Œlêzy (dziœ So bótka) i w do rzec zu rze ki Œlêzy, na zwa geo graf iczna 
Œl¹sko, ³ac. Si les ia, Sle sia, niem. Schle sien po jawi³y siê w ¿ród³ach hi stor ycznych od 
XIII w., dzisiej sza na zwa Œl¹sk, od XVIII w., na zwa po chodzi od na zwy góry i rze ki 
Supr) – okr eœla³a miesz czan ina ze Œl¹ska, na zwa (Ol drzych) dic tus (‘zwan y’) Ta tar 
1316 (< etn. coll. Tar tar zy M¹cz ,Ta tar, Ta tar zyn, Ta tara; Ta tarka ‘ko bie ta ta tars ka’ 
L, Ta tar zy ‘p lem iê tu reck ie’ Supr) – ok reœla³a miesz czan ina z Ma³opols ki, na zwa 
(Piotr) West fal 1334 (< Westfal owie, niem. West falahi ‘zac hodni Fa low ie’, ³ac. 
Saxo nes Oc cid enta lis – pl emiê ge rma ñskie, na zwa geo graf iczna West fal ia zanoto -
wana w Ÿród³ach polskich w XIV w. Zierh 28) – okreœla³a miesz czan ina ze Œl¹ska. 

Za pisy z ko pii to: nazwa (Miko³aj) Ka szub ita ca 1341 (sub a.1283) (< Ka szubita 
‘m ê¿cz yzna z Ka szub ro dem’ L, w œr edn iowieczu na zwa Ka szuby ok reœla³a Po mor ze 
Za chodn ie, zaœ Po mor ze Gd añs kie praw dop odo bnie od XV w. Supr) – oznac za³a 
szlach cica z Wiel kop olski, na zwa Wê grzysz 1400 (1330) (< Wê growie M¹cz, Wêg -
rzyn, Wê grzynek L, Wê grzy, ³ac. Hun gari, niem. Un garn, nazwa ple mienna ludu 
ugr ofiñs kiego, wêd rowne ple miona Hun ów przy by³y w IX/X w. na ob szar dzi siejs zej
Ni ziny Wê gie rskiej Supr) – oznac za³a ry cer za z Po mor za. W pó Ÿni ejszej ko pii zapi -
sano na zwê Po morka: (Ma rek) dic tus (‘zwan y’) Po morka 1504 (1346) (< Po mor ze – 
na zwa re gionu, wy wodz¹ca siê od apel aty wu po mor ze ‘kraj po³o¿ony wzd³u¿ mo -
rza’, Po mor zanie ‘lud nad mors ki’ Supr), któ ra ozna cza³a miesz czan ina z Po mor za 
(nie ob jêta analiz¹). 

Ogó³em w 1 p XIV w. nazwy odet niczne w do kumentach oryg ina lnych okre œla³y 
6 miesz czan, 2 du chownych i jednego szlach cica. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XIV w. 

DURYNG, DERYNG, DORYNG, (TORYNG), (TURYNG): He inm annus Thu ring us re sig nauit 
Hens lino Thu ringi, fra tri suo, do mum 1339 RmK I 1331. Od 2 p XIV w. po œwiadczone for my Du -
ryng, Do ryng, por. Io hanni Du rink, Ni col ao Du rink ... civi bus Wra tis la viensis bus 1359–1362 MVat 
II 276. FRY ZON: Io hanne Fri son, civ(e) Cra coviens(i) 1350 MVat II 78. KA SZUB ITA: Obiit il lus -
trissi ma do mina, co niunx do mini du cis Pri misl ii Ma ior is Po lon iae, fi lia Ni coa li Kas sub ite nomi -
ne Lucardis dicta ca 1341 (sub a. 1283) MPH II s. 849. LI TWAN: De … con sensu fratr(is) … in … 
domo Me chouiensi … An dree Li twani 1335 KM³p 643. POL SKA: Pre sent(e) … Io hanne dicto Pol -
ska, pres bit ero Po znan iensis dyoc esis 1345 MVat II 25. PO MORKA, PO MERKA: Provi do viro 
Mar coni dicto Po morka de ter ra Po mer anie 1504 (1346) CdP II/2 497 (por. Ma thia Po morka de Wo -
czen ino (!) 1418 Koch 519). SZOT: Me diam par tem eiusdem vil lae (Schygot) … quam … prin ceps 
il lus tris Me schca, dux Thesschi nens is … Schot toni Ma gno … se rvit ori … ra tion abi lit er emit 1317 
Mog 49. SZWAB, SZWEB, SZWOB, SZWEW (SSNO S(z)wab): Con tra Swachco nem (Œwiesz -
ko/Œwiêsz ko) dic tum Svab 1381 Krak 115, Io hann is Su eui (civis Cra coviens is) 1325 KmK 371. 
ŒLÊ¯ANIN: Ni col aus dic tus Zle zan in, opid anus seu civis de Kleczk 1339 Cruc I s. 361. TA TAR, 
TAR TAR, TA TER, TA TYR: Ol rico (dat.) dicto Ta tari 1316 RmK I 381. WEST FAL, WE STWAL, 
WA STWAL: Rat man der stat czu der Olow Pe tir We stual 1334 Korn 147. 
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2 p XIV w 

W 2 p XIV w. wyst¹pi³y 44 na zwy odetniczne oznac zaj¹ce pojed yncze osoby, 
w tym 41 z doku mentów oryg ina lnych i 3 z ko pii. Tyl ko 10 nazw wyst¹pi³o jako po -
jed yncze ok reœlenie cz³owieka, po zos ta³ych 33 – jako dru gie okr eœlenie. Do tych 
ostatnich nale¿¹: na zwa (Mar cin) Be ser awski, Be sar abski 1395 (< Be sar abia, na zwa 
ob szaru geo graf iczne go z XIV w. Supr) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy -
nale¿noœci spo³ecz nej z Ma³opols ki, na zwa (Konrad) Cyps 1381 (< etn. Cyps, Zips – 
niem. na zwa Spi sza i mie szkañca tej krainy SSS, Supr) – okreœla³a du chown ego ze 
Œl¹ska, na zwa (Piotr) Fry zo 1395 (< etn. Fryzow ie, ple miê ger mañ skie, Fryzja, na -
zwa geo graf iczna Supr, za notowa na w Rocz nikach J. D³ugos za w for mie ³ac. Phrisia 
Zierh 29) – okreœla³a miesz czan ina z Ma³opols ki, na zwa (Han) Hes se 1398 (< etn. 
Hes sow ie M¹cz, na zwa ple mien ia ger mañs kiego, He sja, na zwa geo graf iczna Supr, 
za pis Has syja z XVI w. Zierh 49) – okreœla³a miesz czan ina z Ma³opols ki, na zwa Ka -
szuba 1386 (< etn. Ka szub ‘m ê¿czyzna z Ka szub ro dem’ L, Supr) – od nosi³a siê do 
osoby o nieokreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej z Ma³opols ki, na zwa (Przec³aw) 
La szek, Lasz ko 1397 (< etn. Lach, Lech ‘Polak’ L) – od nosi³a siê do osoby o nieo -
kreœlonej przynale¿noœci spo³ecz nej z Ma³opols ki, na zwa (Nicz ko) Li twa 1372 
(< etn. Li twa coll. ‘naz wa oznac zaj¹ca Litwinów’ L, póŸniej na zwa kra ju Supr)– 
okreœ la³a miesz czan ina z M³p, na zwa Li twasz 1397 (< etn. Li twa ̂ ) – ok reœla³a praw-
dop odo bnie miesz czan ina z Ma³opols ki, na zwa (Piotr) Li twin 1364 (< etn. Li twa ̂ ) – 
ok reœla³a miesz czan ina z M³p, na zwa Li twosz 1397 (< etn. Li twa ^) – ok reœla³a 
miesz czan ina z Ma³opols ki, na zwa (Miko³aj) Ma zows zanin 1398 (< etn. Mazow -
szanin ‘z Ma zowsza ro dem’ L) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przyna -
le¿noœci spo³ecz nej, praw dop odo bnie z Wiel kop olski, na zwa (Mi cha³) Mo rawa 1376 
(< etn. Mo raw ianie – lud s³awacki M¹cz, Morawy, na zwa geo graf iczna: ziemia 
po³o¿ona w do rzec zu rze ki Mo rawy Supr) – ok reœla³a miesz czan ina z Ma³opols ki, 
na zwa (Jasz ko) Mo rawka 1387 (< etn. Mo rawianie, Mo rawy, por. wy ¿ej) – ok reœla³a 
praw dop odo bnie miesz czan ina z Ma³opols ki, na zwa (Miko³aj) Mo skal 1389 (< etn. 
Mosk wa coll., Mo skale, Mo skal L, Mo skwic in ‘Rosjani n’ L) – od nosi³a siê do osoby 
o nie okreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej z Ma³opols ki, na zwa (Miko³aj) dictus 
(‘zwa ny’) Niem czyk 1376 (< etn. Ger man us, Nie miec M¹cz, Nie miec ‘z Nie miec ro -
dem’ L, Niem czyk L) – okre œla³a miesz czan ina z Ma³opols ki, na zwa (Jan) Nie miec 
1390 (< etn. Niemiec, por. wy¿ ej ) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przynale¿-
noœci spo³ecz nej z Wielkop olski, na zwa (Piotr) dic tus (‘zwan y’) Ar men, Or men 1357 
(< Or mian, Or miañczyk ‘z Ar men ii rodem, abo ormiañ skiej re lig ii bêd¹cy” L, Ar -
men ia, jej mi esz kañcy u He rod ota zwa ni Ar men ioi Supr) – ok reœ la³a du chown ego 
z Ma³opols ki, na zwa Po lac zek 1400 (< etn. Po lak, Po lan in ‘w Pol szcze urod zony’ L, 
Po lon us ‘Polak’ M¹cz) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy nale¿noœci 
spo³ecz nej z £êcz yckiego, nazwa Po lak 1379 (< Po lak por. wy ¿ej) – od nosi³a siê do 
osoby o nieokreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej z M³p, na zwa Preus, Praus 1399 
niem. (< etn. Prus, Pru sow ie M¹cz – ple miê ba³tyc kie, pru skie Prusas, ³ac. Prusii, 
Pru theni, na zwa te ryt ori alna Pru sy po wsta³a w XIV w. Supr) – ok reœla³a mieszcza -
nina z M³p, na zwa (Mi³ek) Ru sek, Ru sko 1392 (< etn. Rus, Ruœ coll. M¹cz, Ru sin, Ru -
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sak ‘z Rusi ro dow ity’, Ru sek ‘Roxol anu s’ L) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej 
przynale¿noœci spo³ecz nej z £êczyc kiego, na zwa (Piotr) Ru sin 1373 (< Rus, Ru sin, 
por. wy¿ej) – ok reœla³a miesz czan ina z Ma³opols ki, na zwa (Ota) Spisz 1386 (< Spisz, 
na zwa geo graf iczna, ³ac. Sce pus ia, niem. Zips Supr) – od nosi³a siê do osoby o nieo -
kreœlonej przynale¿noœci spo³ecz nej z Ma³opols ki, na zwa (Miko³aj) dic tus (‘zwan y’) 
Tu rek (brat El ¿biety z Ka zim ierza) (< etn. Tur cy M¹cz, ogó lna na zwa sz czepów tur -
sko-ta tars kich, w VII/VIII w. za pis ana Turk Supr) – ok reœ la³a miesz czan ina 
z Ma³opols ki, na zwa (Mi czek) Tur ka 1400 (< etn. Tu rek, por. wy ¿ej) – od nosi³a siê 
do osoby o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej z Ma³opols ki, na zwa (Al bert) 
dic tus (‘zwan y’) Wa³aszek 1394 (< etn. Wa³aszy M¹cz, Wo³och, Wa³ach, Wo³oszyn 
‘z Wo³oszczy zny ro dow ity’ L, oznac za³a pier wotn ie ludn oœc po chod zenia ro mañs -
kiego lub zro man izo wan ego na te ren ie Pó³wy spu Ba³ka ñskiego, odnoszo na przez 
S³owian do mieszkañców Ital ii Supr) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy -
nale¿noœci spo³ecz nej z £êcz yckiego, na zwa (Miko³aj) Wê gier 1360 (< etn. Wêgro -
wie M¹cz) – ok reœla³a miesz czan ina ze Œl¹ska, na zwa (Tych no) Wie lik opo lski 1370 
(< wiel kop olski ‘do Wiel kiej Pol ski nal e¿¹cy’ L, por. wiel ki, wie liki ‘ts’ Sstp) – 
okreœ la³a miesz czan ina z kre sów pd, na zwa (Piotr) W³oszka masc. (< Wa³aszy, 
Wo³och, Wa³aszek, por. wy¿ej) – okreœla³a ch³opa z Wlkp, na zwa (Miko³aj) dictus 
(‘zwan y’) ¯ydek 1385 (< etn. Hebraeus, id est Iu deus, ¯yd, Iu dea, ¯ydowka, ... 
¿ydow ski M¹cz, ̄ yd, ̄ ydek ‘star oza kon ny, wy znan ia mo j¿es zowego’ L) – od nosi³a 
siê do osoby o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej z Ma³opols ki, na zwa (Je-
szek) ¯ydowka 1375 (< etn. Hebraeus, ¯yd, ¯ydowka) – okreœla³a miesz czan ina 
z Ma³opols ki, na zwa (Miko³aj) ¯ydows ki 1391 (< etn. Hebraeus, ¯yd, ¿y dows ki) – 
od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej z Wielkop olski, na -
zwa (Miko³aj) dic tus (‘zwan y’) ¯ydziec 1385 (< etn. Hebraeus, ¯yd) – od nosi³a siê 
do osoby o nieokreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej z Wielkop olski. 

Je dyne ok reœ lenie cz³owieka sta nowi³y: na zwa Ma zow ita 1397 (< Ma zows ze L) 
ok reœla³a miesz czan ina z Ma³opols ki), na zwa Ta tars ki 1369 (< etn.Ta tar, Ta tar zy, 
ple miê tu reck ie) ok reœla³a miesz czan ina z Ma³o polski, na zwa Wa³ach, Wa³och 
1385 (< Wa³aszy, Wo³och) – ok reœla³a miesz czan ina z Ma³opols ki, na zwa Wê gierek 
1354 (< etn. Wê gier, Wêgrowie M¹cz, We grzyn, Wê grzynek L) – ok reœla³a szlach-
cica, za pis bl, na zwa Wê grzyn 1360 (< Wê gier, Wê grzyn L ) – ok reœla³a szlachcica 
z Ma³o pol ski, na zwa W³och, W³ach 1393 (< W³och ‘z w³oskiej zie mi ro dow ity ’L – 
od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej, prawdo podobnie 
szlach cica, za pis bl. 

Je den raz na zwa odetniczna wyst¹pi³a jako trze cie okre œlenie cz³o wieka: na zwa 
(Szcze pan) Wo³oszyn Ry bot ycki 1359 (< Wa³ach, Wo³o szyn) – od nosi³a siê do osoby 
o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej z kre sów pd. 

W ko pii z 2 p XIV w. zanot owa no na zwê Wê grz ysz 1400 (1330) (< etn. Wêgro wie 
L) – je dyne okreœ lenie rycer za z Prus. 

W ko piach po chodz¹cych z XVI i XVII w. zanot owa no na stêpuj¹ce na zwy: (Hyn -
ko) Et hiop (SSNO Et hiops) XVI in. (1358) (< ³ac. Aeth iops ‘Mu rzyn’ S£Œ, Aetiops 
‘Murzin’ M¹cz – na zwa ple mienna Eti opów Supr) – na zwa od nosi³a siê do osoby 
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o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej, za pis bl, (Stanis³aw) Ve net us ³ac. 1662 
(1369) (< etn. Ve neti, po puli Ital iae ... We net owie M¹cz, We nec ya kraj i mia sto we 
W³oszech, We net ‘z kra ju tego ro dow ity’ L, w Kro nice Galla Anon ima Venet ia, for -
ma Wenec yja z XVI w. Zierh 27, 73) – na zwa od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej 
przynale¿noœci spo³ecz nej z Ma³opols ki. 

Ogó³em w 2 p XIV w. nazwy odet niczne w do kumentach oryg ina lnych okre œla³y 
17 miesz czan, 3 szlachciców, dwóch du chown ych, jed nego ch³opa, dla 19 osób nie 
mo¿ na ust aliæ prz yna le¿noœci spo³ecz nej. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

BESERABSKI, BASARABSKI, BESARABSKI, BESERAWSKI: Mar tini Bes serr offs ky (pro Besser -
raffsky) 1395 Chm s. 368. CYPS: Con rado Cyps cle rico 1381 Cd Sil II 72 s. 180. ET HIOPS ³ac.: Hin coni 
Et hiopi XVI in. (1358) Matr IIV/3 sup pl. 194. FRY ZO: Pe trus Fry zo 1395 Kacz 367. HES, HES SE: 
Hano Hes se 1398 PNZK 641; Jo hann es Hes, civis Cra coviens is 1401 PNZK 1086. KA SZUBA: Erga 
Pe trum Ca schuba de Scha mot uli … kedy Py ot rowi Ka szub ye con wsyath w sza puscze 1430 RWl kp I 
1346. LA SZEK, LASZ KO (SSNO La sek//La szek, La sko//Lasz ko): Prze czlaw Ly ass ek 1397 Kacz 721 
LI TWA: Nicz ko Li twa et Ia szura, fa muli cu stod ito ris de ca stro 1372 RmK II s. 35. LI TWASZ: Do min us 
Li twas, pro cur ator 1397 Krak 6230a. LI TWIN: Sca bin(um) in Boch na … Pe trum Ly thwyn um 1364 Mog 
79. LI TWOSZ: Do min us Li twos 1397 Krak 5859; Do min us Swen thoslaus Li thwos, pro cur ator ge ner alis 
ter re Cra coviens is 1406 PNZK 1709 (= Li twasz). MA ZOW ITA: Lu bart et vo cat ur Ma zow ita 1397 RmK 
II s. 172. MA ZOWS ZANIN, MA ZOS ZANIN: Con tra Nico. Ma szows zanin (de Rzepky) 1398 Hb 1 s. 
107. MO RAWA: Mi chael Mo rawa 1376 Chm s. 74. MO RAWKA m.: Ja schco Mo rawka 1387 Chm 
s.205. MORAWKA fem: Ge ner Iut cze Mo rawc ze 1394 Chm s. 318. MO SKAL: Ni col. Mo skal 1389 
Krak CLXXXIX. NIEM CZYK: In ter do min um Ni col aum dic tum Nim czik (!) de Boch na et Reynczko -
nem 1376 Chm s. 71. NIE MIEC: Jo hanni Ny emye cz 1390 £êcz II 3551. OR MEN, AR MEN: Pre sent(e) 
… Pe tro dicto Ar men, ca thed ral(is) in Cra covia … ecc les iae vi cari(o) 1357 Mog post 28 s. 22. POLA -
CZEK: Iaco wemi y swa thc zimi, eze Mar czin s Po loczk em (!) vyedn ali Lenart ha s On drzeyem 1400 Hb 
36 s. 98. PO LAK: Po lach, fa mil iaris do mini Ze bde 1379 Krak 601. PRAUS, PREUS, PRE USE: Preus -
soni 1399 RmK II s. 261. RU SEK, RU SKO (SSNO Ru sek//Ru szek, Ru sko//Rusz ko): Pro Mil kone Rus -
konis … de Wicz kouicze 1392 £êcz II 4163. RU SIN: Ex par te Pe tri Rus sin 1373 RmK II s. 37. SPISZ: 
Ot tha Spis sius … con tra Phi lippum de Swa dzislaw 1386 Krak 4129. TA TARS KI: Car pent ario (dat.) 
Tha tars ki 1369 Chm s. 5. TU REK, TUR KO: Eliz abe th de Ka zim iria, quod de bet sta tue re Ni col aum, 
suum fra trem, dic tum Tu rek con tra ad voc atum de Nouo Foro 1397 PNZK 526. TUR KA: Ve nient es 
Iazsek (!) Lganows ki, Mi czek Thur ka de Ia blon icza 1400 Sand 272. WA£ACH, WA£OCH: Wa lach 
1385 Chm s. 165. WA£ASZEK: Al bert us dic tus Va las zek de Jacz couo 1394 £êcz II 4954. 
WA£ASZYN, W£ASZYN, WO£OSZYN: Szcze panú Wo³oszynú Ri bot icky 1359 AGZ VIII 3. VE -
NET US ³ac.: Sta nisl ai Ve neti de Brze zie fi lior um … Io hann is, Vlad islai et Ia cobi 1662 (1369) KM³p
966. WÊ GIE REK, WÊ GIE RKO: Wen gerc onem, Ste phani fili(um), he red(em) de Pouolouicze 1354
CdP II/1 298. WÊGIER, WÊGIR (SSNO Wêgier(z)): Pre sent(e) … Ni col ao Wan ger, civi Wra tis<la -
uiensi> 1360 Dom 4. WÊG RZYN: Wan grz in … he res de Swe cec how 1360 ZbM³p I 94. WÊG RZY SZ: 
Wan ger isz, rich ter tzu Sa born 1400 (1330) PrUr II 705. WIE LIK OPO LSKI: Bort nikú … Tich no Weli -
ko polúskii 1370 Roz 9. W£OCH, W£ACH: Wlo choni ssen iori IV mar cas 1393 RJJ s. 169. W£OSZKA 
m.: Pe trus Wlo zka … kmetho(-) (de Ma iori So koln iki) 1400 RWl kp I 463. ¯YDEK, ¯YDKO: Cum Ni -
col ao dicto Zi dek de Op[ot]at kouicz 1385 Krak 3247. ¯YDOWKA m.: Jesz coni Schy dofka 1375 £k 
1030. ¯YDOWS KI: Ni col aus Zi dows ki 1391 Lek I 1131. ¯YDZIEC: Ni col aus dic tus Zi decz 1385 KoP 
II s. 503. 
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1 p XV w. 

W 1 p XV w. od not owa no 40 nazw osob owy ch, pier wotn ych przezwisk i przy -
domków, a póŸn iejszych na zwisk utwor zony ch od etnik ów, w tym 36 nazwisk w do -
kumentach oryg ina lnych, a 3 w ko piach. 29 na zwk po jawi³o siê jako dru gie okr eœlenie 
po imien iu chrzestnym, 6 jako je dyne ok reœlenie, czêsto w otoczeniu okre œleñ opis owy -
ch lokal izuj¹cych da nego cz³owieka, 3 na zwy wyst¹pi³y jako trze cie okre œlenie cz³o -
wie ka. Jed na na zwa odet niczna poœw iadczo na zo sta³a w for mie przy miotn ika dzier -
¿awczego (Po mor zani nowa syna), sta nowi ona okr eœl enie pa tron imi czne (wska zuje na 
re lac je oj ciec > syn). £ac iñski wyraz dic tus ‘zwan y’ lub alias ‘inac zej’ po ja wi³y siê 5 
razy przed osobow¹ nazw¹ odetniczn¹. 

Jako dru gie okr eœlenie cz³owieka wyst¹pi³y: na zwa (Piotr) Karvat 1443 (Char wat) 
(< etn. Char wat, Chor wat, mê¿c zyzna z karwack iej zie mi ro dem, Kro ata’, Kar waci 
M¹cz, postaæ Chor wat jest po chod zenia ru skiego Supr) – od nosi³a siê do osoby o nieo -
kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej z Ma³opols ki, na zwa (Miko³aj) Cy gan 1401– 
miesz czan in z Ma³opols ki, (Piotr) dic tus (‘zwan y’) Cy gan 1420 – prawdop odo bnie 
ch³op z kresów pd (< etn. Ci gani (dziœ Cy gani) M¹cz, na zwa ludu po chodz¹cego z In dii 
Supr), na zwa (Jan) Cy ganko … (Jan) Cy gan 1448 (< etn. Ci gani) – ok reœla³a miesz -
czanina z kr esów pd, na zwa (Ha nusz) Cyp sar 1443 ( < etn. Cyps) -okr eœla³a mieszcza -
nina z Ma³opols ki, na zwa Du leba (Markwad) 1425 (< etn. Du(d)le bow ie, nazwa ple -
mienna zna na wœr ód S³owian wsch.i pd od VI do XI w. Supr) – od nosi³a siê do osoby 
o nieo kreœlonej przynale¿noœci spo³ecz nej z Ma zows za, na zwa (Ja kub) Ga lata 1447 
(< etn. Ga lat ae (Ga laci), lud po chodzenia cel tyck iego, od III w. n.e. za mieszk iwa³ Ga -
lacjê, na zwa Ga latów zwia zana jest z nazw¹ Gall ów, Ga lat ia (Ga lac ja), pro winc ja rzym -
ska w Azji Mniej szej Supr) – okre œla³a du chown ego z Ma³opolski, na zwa (Jerzy) Itali -
cus 1320 ³ac. (< etn. Ita licus ‘mieszk ani ec Ital ii, W³och’ S£S, Ital us, Ital icus ‘w³oski’ 
M¹cz) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej z Ma³opols ki, 
na zwa (Ha nusz) Juda 1435 (< Juda L, Iu deus ‘¯yd’ M¹cz) – ok reœla³a miesz czan ina 
z kresów pd, na zwa (Ma ciek) Ku jaw iec 1425 (< Ku jawiak ‘mieszk ani ec Ku jaw’ L) – 
ok reœ la³a miesz czan ina z Wiel kop olski, na zwa (Sta nis³aw) Lach 1428 (< Lach, Lech 
‘Pol ak’ L, od XI w. nazyw ano tak na Rusi wszyst kie plemio na pol skie Supr) – okr eœla³a 
miesz czan ina z Ma zows za, na zwa (Sta nis³aw) Ma zur 1425 (< Mazur ‘Maz owszanin’ L, 
Mazow szanin ‘z Ma zowsza ro dem’ L, M¹cz, Supr) – od nosi³a siê do osoby o nieo -
kreœlonej przynale¿noœci spo³ecz nej z Ma zows za, na zwa (Ste fan) Mo skwa 1420 (< 
Moskwa coll. ‘Moskale’ M¹cz, L) – okre œla³a miesz czan ina z Pomor za, na zwa (Piot -
rasz) Or miañczyk 1430 (< Or mian Supr) – ok reœla³a miesz czan ina z kresów pd, na zwa 
(Miko³aj) Po dol ec 1442 (< etn. Po dol anin ‘z Po dola oby watel’ L, nazwa geo graf iczna 
Po dole zna na od XIV w. Supr) – okr eœla³a szlach cica z kresów pd, na zwa (Piotr) Pol ski 
1421 (< Polska, w domyœle ‘pols ka zie mia’, pol ski ‘Pols ce w³aœciwy’, tak¿e ‘pol ny’ 
Sstp, ³ac. Po lonia < u Thiet mara Po len ia Supr) – ok reœ la³a miesz czan ina z Ma³o polski 
(ten sam cz³owiek: (Piotr) Pol nis ch 1406 niem.), nazwa (Miko³aj) Po mor zani now syn
1443 (< Po mor zanin ‘z Po mer anii ro dow ity’ L, etn. Pomo rzanie w Ÿród³ach od IX w., 
³ac. Pomor ania, Po mer ania, niem. Po mmern Supr) – ok reœla³a szlachcic z Po mor za, na -
zwa (Jan) Ru sak 1427 (< Rus) – ok reœla³a mieszcza nina z Ma³opols ki, na zwa (Miko³aj) 
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Sle sita 1425 ³ac. (< Œlê ¿anin ) – okr eœla³a miesz czan ina z Pomor za, na zwa (Ma ciek) dic -
tus (‘zwan y’) S³owak 1426 (< na zwa S³owak pier wotnie oznac za³a S³owian ina, nastêp -
nie miesz kañ ca Slavonii (kra iny w Chor wac ji), a od XV w. mies zka ñca dzisiej szej 
S³owac ji Supr) – okre œla³a ch³opa z Wielkop olski, na zwa (Bern hard) S³owian in 1443 
kr pd (< S³owian in ‘przeds tawi ciel jed nego z lud ów s³owi añs kich’ Sstp, póŸ niej ‘ogó³ 
S³owian’, po raz pierwszy zapis ana oko³o r. 525 w for mie Skla wen oi u Pro kop iosa z Ce-
zarei, histor yka bi zantyñs kiego Supr) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy -
nale¿noœci spo³ecz nej z kre sów pd, na zwa (Niko³asz) Szwi cer 1410 (< He lue ci ‘Szwi-
cerowie te raz’ M¹cz, Szwaj car ‘ze Szwaj car ii rodem’ L, od na zwy osiedla i kantonu 
Schwytz Supr, por. XVI-wiecz ne for my Szwaj cary, Szwaj cery, Szwancary i Szwanca -
ryja Zierh 51) – okreœla³a miesz czan ina z Ma³opols ki, na zwa (Mar cisz) Schle sier 1440 
niem. (< Œlê¿an in) – okreœ la³a miesz czan in z Ma³opols ki, na zwa (Mar cin) Ta tarka 1444 
(< Ta tar) – ok reœla³a miesz czan ina z kresów pd, nazwa (Jakub) Wo³ochow iec 1442 (< 
Wa³ach ) – okreœ la³a szlachcica z kre sów pd, na zwa (Miko³aj) alias (‘inac zej’) W³oski 
1446 (< W³och) – okreœ la³a du chown ego, za pis bl. 

W ko pii z XV w. wyst¹pi³a na zwa (Miko³aj) Po mer niem. XV (1397) (< Pomorza-
nin, por. wy ¿ej) – ok reœla³a du chown ego z Wiel kop olski. 

W kopiach z XVI w. po jawi³y siê: na zwa (Miko³aj) dic tus (‘zwan y’) Ba³ga rzyn 
1507 (1417) (< Bu³garzy, pl emiê turko-ta tarskie, od IV w. okre œlani jako Bul gar oi 
‘z Bug aryi ro dow ity’ L, Supr) – ok reœla³a miesz czan ina z Ma³opols ki, na zwa (Chod -
ko) Nie rus in XVI (1427) (< Rus) – okr eœla³a ch³opa z kresów pd. 

Jako trze cie okre œlenie wyst¹pi³y na zwy odetniczne w ze staw ieni ach: imiê + 
imiê ojca w dope³nia czu + na zwa odetniczna: (Ma teu sz Wojt ka) Deu ts ch z No -
wego Ko œcio³a 1427 (< Nie miec), ze staw ienie to okreœla³o miesz czan ina z Ma³o -
polski, ze staw ienie: imiê + na zwa odetniczna + for ma ad iekt ywna utwor zona od 
imien ia ojca: (Mi cha³ko) ¯yd Ha nus zow 1401 (< ¯yd ), zestaw ienie ok reœla³o 
szlach cica z kresów pd, ze staw ienie: imiê + na zwis ko od miejs cowe za koñcz one na 
cki + na zwa odetniczna: (Piotr) Drze wicki Fran cuz 1447 (< Gal lus ), ze staw ienie 

ok reœla³o szlach cica z Ma³opols ki. Za trze cie okre œlenie mo¿na te¿ uznaæ za pis 
z ko pii, w któ rym po imien iu wystêpuje okreœ lenie od miejscowe, a nastêpn ie na-
zwa odetniczna: (Ma ciej) z Podnieœcic Wo³oszko XVI (1427), ze staw ienie ok -
reœla³o szlach cica z kresów pd. 

W funk cji je dyn ego ok reœ len ia cz³owieka wyst¹pi³y: na zwa Iflant 1418 (< etn. 
Iflanci M¹cz, Inf lanty, Iflanty ‘znaczna prowinc ya nad mo rzem Ba³tyc kim’ L, ³ac. 
Livo nia, Li wow ie, lud po chod zenia fi ñski ego Supr) – ok reœla³a ch³opa z Wielko -
polski, na zwa Ja twiê¿yn 1444 (< Ja twiê¿yn, Ja twie¿yn, Ja æwie¿, Ja æwingowie, 
ple miê ba³tyc kie Supr) – okr eœla³a ch³opa z kresów pd, nazwa Ra kus ki 1419 (< ra-
kus ki ‘austriacki’ Sstp, Ra kusy, za po¿ yczona od Cz ech ów w XIV w. na zwa dla 
Au strii Supr) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej 
z Ma³opols ki, na zwa Œlê zak 1442 (< Œlê ¿anin) – ok reœla³a szlachcica z kresów pd, 
na zwa Ta tar zyn 1439 (< Tatar) – ok reœla³a ch³opa z kr esów pd, na zwa Ta terko 
1442 (< Ta tar ) – ok reœla³a miesz czan ina z kresów pd, na zwa Wo³osz 1442 (< Wa-
³ach) – ok reœla³a ch³opa z kr esów pd. 
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Ogó³em w 1 p XV w. na zwis ka odetniczne okreœla³y w do kumentach ory ginalnych 
15 miesz czan, 5 szlachciców, dwóch du chown ych, 8 ch³opów, dla 6 osób nie mo ¿na 
usta liæ pr zynal e¿noœci spo³ecz nej. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

BA£GA RZYN: Test(em) … Ni col aum dic tum Bal garz in, in col(am) civi tat is Pa czan ouiensis 1507 (1417) 
ZBM³p I 323. CHAR WAT, CHOR WAT, KAR WAT: Pe trum Karva th 1443 Hel II 3146. CY GAN: Mico -
lay Cy gan 1401 Chm s. 556, Pe trus dic tus Cy gan 1420 Trz 10. CY GANKO: Jo hann em Czi ganko, ciu em 
San dom iri ensem ... Jo hann em Czi gan 1448 PdLw IV 2477. CYP SAR, CEP SAR, CEP SER, CEP SYR, 
CYPSER, CYPSYR: Han nus Cyp sar de Nowa San decz 1443 £p I 3281. DEU TS CH, DUCZ: Ma theus 
Woy thk onis Dewcz de Nova Ecc les ia, pro cur ator ge ner alis con sis torii Cra coviens is 1427 AS I s. 66; Ma thia 
Ducz 1434 Mog s. 22. DU LEBA: Du leba Mar gua th de Sdu nowo 1425 Zakr I 1569. FRAN CUZ: Per -
son(am) no bil(em) ... Pe trum Drzewiczky Fran czus 1447 LKP s.9, Pe trus in Glus ssko in ter ra Lu blin ensi, 
Fr¹nczusz apell atus est 1518 (1460) MPH III s. 271. GA LATA: Pre sent(e) … fratr(e) Ia cobo Ga lat ha, pro -
rie (! pro prio re) mo nas terij pre dicti (or din is Pre dic ato rum) sanc te tri nit atis (Cra coviae) 1447 KM³p 1492. 
IFLANT: Ifflan th cum Mar tino, kmeth one 1418 Koch 88. ITAL ICUS ³ac.: Apud Geo rg ium Ital icum 1420 
Boch s. 201. JATW IÊ¯YN: Ho min em re gal em alias Ia thwye szinem de Slun ka 1444 AGZ XIV 1080. 
JUDA, JUDE ³ac.: Han nus Iuda 1435 £p I 2545. KU JAW IEC: Ma czek Cuy awiecz … an tiqu(us) procon -
sul(-) 1425 AC II 984. LACH: Sta nisl aus Ly ach, cu ius Lom pzens is (!) 1428 MkM I 715. MA ZUR: A Sta -
nisl ao Ma zur de La snewo 1425 MkM I 78. MO SKWA: Steffan Mo skwa 1420 Tor 1446. NIE RUS IN: 
Chod ko Nie russ in de Byess ow XVI (1427) Ar chK or 3. OR MIA ÑCZYK, AR MIE ÑCZYK, HORMIEÑ -
CZYK, OR MIE ÑCZYK: Pe tras ch Or manc zyk 1430 £p I 2182. PO DOL EC: Per no bil em Ni col aum Podo -
lecz de Pod bye ze cz (!) 1442 AGZ XIV 391. POL SKI: Py otr Pol sky 1421 Kacz 3418. POL NIS CH zniem.: 
Pol nis ch Pe tir 1406 Kacz 1755. PO MER, PO MIR: Cir cums pecto viro, do mino Ni coa lo Po mer, vicecus -
todi, altar iste XV (1397) KW 1973. PO MOR ZANIN-OW adi.: No bil is Hi nek Wy bers thin de Ka men sta tuit 
fi lium no bil is Ni col ai … Po mor zani nowa sina no mine Sta nisl aum 1443 AGZ XII 1066. RA KUS KI: Ja sco 
asqui siuit fa mul um Ra cus ky 1419 Hel II 1671. RU SAK: Jan Rus sag, cu prif aber 1427 Kacz 4007. SLE -
SITA zlat.: Ni col aus Sle zit ha … sca bin(us) et iu rat(us) civi tat is Byd gos tiensis 1425 CdP II/2 567. S£O-
WAK, S£AWAK: Cum (kmeth one) Macz cone dicto Slo wak 1426 KW V 435. S£OWIAN IN: Su per … 
Bern hard um Slo wya nyn 1443 AGZ XI 1674. SZWI CER, SCHWIT ZER: Ni col as Swi czer 1410 Kacz 2070. 
ŒLÊ¯AK: Fa mil iaris (no bil is Dmitr) … Sle zak 1442 AGZ XII 1043. SCHLE SIER zniem.: Mar czis ch Zle -
zier, pha ret rator 1440 Kacz 5131. TA TARKA: Mar czin Tha tarka 1444 PdLw IV 1123. TA TAR ZYN: Cum 
Tha tar in Py escha, se rvo 1439 AGZ XII 584. TA TERKO: Ta terko 1442 PdLw IV 780. WO£OCHO WIEC: 
Con tra no bil em Ia cob um Wo loc howy ecz de Ma lyc ze 1442 AGZ XIV 340. WO£OSZ: Pro Vo los kmeth one 
… Wo los ch kmeth onem 1442 AGZ XIV 348. WO£OSZKO: Lit ter ae … no bil ium, ter rig ena rum … et in -
col arum di strict us Sa noc ensis … Ma thiae de Po thn iesc zicze, Vo los ko XVI (1427) Ar chK or 5. W£OSKI: 
Pro fra tre Ni col ao sa cerd ote alias Wlos sky 1446 RWF XXIV s. 353. ¯YD: Pan Mi chalko Zidú Ha nus ow 
1401 Roz 36. 

2 p XV w. 

W 2 p XV w. wyst¹pi³o 35 nazw odetniczny ch jako okre œlenie in dyw idu alne cz³o -
wieka. Tyl ko dwie z nich za pis ane zo sta³y w ko pii, 33 w do kumentach oryginalnych. 26 
nazw wyst¹pi³o jako dru gie okr eœlenie cz³o wieka, 7 jako okr eœlenie po jed yncze, a dwa 
razy na zwa odetniczna po jawi³a siê jako trze cie okre œlenie. 5 razy po przedza³y na zwê 
odet niczn¹ ³aciñ skie okre œlenie dic tus ‘zwan y’ lub alias ‘inac zej’. 

W funk cji dru giego okr eœle nia cz³owieka wyst¹pily: na zwa (Szy mek) Czech 1466 
(< Cze chow ie M¹cz, Czech ‘z Cze skiego Królestwa rodow ity’ L, Supr) – ok reœ la³a 
szlach cica z kresów pd, na zwa Grek (Al bert) 1459 (< Hel len es ‘Grek owi e’ M¹cz, 
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Grek ‘z Gre cyi ro dow ity’ L, Gre cy (Gra eci), ³aciñs ka naza Helle nów Supr) – okr eœ -
la³a szlachcica, za pis bl, na zwa (Da fia) alias ‘inac zej’ Grecz ka ¿ 1470 (< Grecz ka 
‘kob ieta z Gre cyi’ L) – okr eœla³a szlachciankê z kre sów pd, na zwa (Miko³aj) Kaszu -
biec (< Ka szuba ̂ ) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej 
z Ma ³opols ki, na zwa (Iwanko) Li twin iec 1478 (< Litwin ^) – ok reœla³a ch³opa z kre-
sów pd, na zwa (Ma ciej) Ma cedo 1500 (< Macedo ‘macedoñski’ M¹cz, u Herod ota 
na zwa ple mien ia po chod zenia grec kiego, ilir yjsk iego lub trac kiego Ma kedn on Supr) 
– ok reœla³a miesz czan ina z Wiel kop olski, na zwa (Sta nis³aw) Ma zur ek 1472 (< Ma-
zur ^) – okreœla³a miesz czanina z Wiel kopolski, na zwa (Jacz ko) alias (‘inac zej’) 
Mo³daw ski 1489 (< Mo³dawia ^) – od nosi³a siê do osoby o nie okre œlonej przynale¿ -
noœci spo³ecz nej z kre sów pd, na zwa (Jan) Mo rawc zyk 1499 (< Mo rawa ^ ) – ok reœ-
la³a miesz czan ina z kresów pd, na zwa (Wa syl) Mo skwita 1500 ³ac. (< Mo skwa ^) – 
od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej z kre sów pd, nazwa 
(Jan) Po dol anin 1466 (< Po dol anin ‘z Po dola oby watel’ L, nazwa Po dole zna na od 
XVI w. Supr) – okre œla³a szlachcica z Krpd, na zwa (Mi klasz) Po dol anka m 1490 
(< Po dol anin ^) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej 
z k res ów pd, na zwa (Sta nis³aw) Pru sak 1497 (< Prus ^) – okreœla³a miesz czan ina 
z Ma³opols ki, na zwa (Jan) Pru sin ek 1489 (< Prus ^) – okreœla³a miesz czan ina z Ma -
³o polski, na zwa (Jan) Ru sin ek 1489 (< Rus ^) – ok reœ la³a miesz czan ina z Ma zows za, 
na zwa (Iwan ik) Sar bik 1452 (< Sarb ̂ ) – okreœla³a ch³opa z kresów pd, nazwa (Kata -
rzyna ) dicta (‘zwana’) Sarb ka ¿ 1489 (< Sarb ^) – okre œla³a mies zczankê z kres ów 
pd, na zwa (An drzej) Spi szak 1471 (< Spisz ̂ ) – od nosi³a siê do osoby o nie okreœlonej 
przynale¿noœci spo³ecz nej, za pis bl, na zwa (Al bert) Ta tara 1451 (< Tatar ^) – ok -
reœla³a miesz czan ina z Wielkopolski, na zwa (Jan) Wa nat 1483 (< Wene, Veneti) – 
ok reœ la³a miesz czan ina z kresów pd, na zwa (Miko³aj) We nat 1487 (< Wenet, Ve neti 
… populi Ital iae … We net owie M¹cz, We nec ya, kraj i mia sto we W³oszech, We net 
‘z kra ju tego rodow ity’ L ^) – ok reœ la³a miesz czan ina z Ma³opols ki, na zwa (Bar³o-
miej) Wê grzynek 1481 (< Wêgier ^) – ok reœla³a (prawdop odo bnie) ch³opa z Ma³o -
polski, na zwa (Jan) W³oszek 1486 (< W³och ^) – okreœla³a szlach cica z kresów pd, 
naz wa (Piotr) ¯ydow iec 1470–80 (< ¯yd ^) – okre œla³a ch³opa z Ma³opols ki. 

W ko pii z XV w. wyst¹pi³a na zwa (Miko³aj) Po mer XV (1397) KW 1973 niem. 
(< Po mor zanin ^), kt óra ok reœ la³a du chown ego z Wiel kop olski. 

Jako trze cie okre œlenie wyst¹pi³y: na zwa Nie miec po ³aci ñskim wy raz ie dic tus 
‘zwan y’ oraz po imien iu i in nym etnon imie: Dz ier ¿ek Bo hem dic tus Nie miec 1451 
(< Bo emus ³ac. ^, Nie miec ^), ze staw ienie to okreœla³o szlach cica z Ma³opols ki, naz -
wa Tur czyn (< Tu rek ^, Ar men us ^) po ³ac iñs kim wyraz ie alias ‘inac zej’, któr¹ 
poprze dza imiê i inna na zwa et niczna Iwasz ko Ar men us alias Tur czyn 1476, zesta-
wienie to okr eœla³o mieszcza nina z kre sów pd. 

W funk cji po jed ynczego ok reœlenia cz³owieka wyst¹pi³y: na zwa An glik (< An glik 
‘rod em z An glii’ L, nazwa kra ju An glia po chod zi od nazwy ge rmañskiego plemien ia 
Ang lów Supr) – na zwa ok reœla³a ¿o³nierza przy by³ego z An glii, nazwa Li tawa 1485 ³ac. 
(< Litwa ) –na zwa od nosi³a siê do osoby o nie okreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej, za -
pis bl, na zwa Li twin ek 1487 (< Litwin) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy -
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nale¿noœci spo³ecz nej, za pis bl, na zwa Li twos zek 1477 (< Litwa) – ok reœla³a ch³opa, za-
pis bl, na zwa Li twusz 1454 (< Litwa) – od nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przyna -
le¿noœci spo³ecz nej z Ma³opols ki, na zwa Po laczka ¿ 1495 (< Po lak) – ok reœla³a szlach -
ciankê z kr esów pd, na zwa Wo³yniec 1477 (< Wo³yniec ‘z Wo³ynia ro dow ity’ L, por. 
Roxo lani … Bia³a Rus i s Woliñ cami M¹cz, Supr) – od nosi³a siê do osoby o nieo -
kreœlonej przynale¿noœci spo³ecz nej, za pis bl, na zwa Wo³yñ ski 1478 (< Wo³yniec) – od -
nosi³a siê do osoby o nieo kreœlonej przy nale¿noœci spo³ecz nej z Ma zowsza, w ko pii na -
zwa ¯mo dzin XVI/XVII (1478) (< ¯mu dzin, ¯mo dzin ‘obyw atel ze ¯mu dzi’ L, nazwa
¯mudŸ po chod zi od lit. ¿emajt ija ‘nis ki, dol ny kra j’, czy li ‘kraj nad dol nym Nie mnem, 
³ac. Sa mog itia Supr) – ok reœla³a ch³opa z kr esów pn. 

Ogó³em w 2 p XV w. w do kumentach oryg ina lnych na zwis ka odetniczne okre-
œla³y 10 miesz czan, 6 szlachciców, 6 ch³opów, jed nego ¿o³nie rza, dla 10 osób nie 
mo¿ na ust aliæ prz ynale¿noœci spo³ecz nej. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

AN GLIK: Sag itta ri(us) … Ja cob us An glik 1471 Gp s. 218; Ad ven iente in par tes Po lon iae viro An -
glico stre nuo ... mi les ... de An glia An glic us 1454 Lub s. 559–560. CZECH: No bil is Schi mek Czech, 
nun cius do mini Cho czym yrsky 1466 £p I 2919 (por. No bil is Bo hem us, fa mil iaris Cho cim irsky 1458 
AGZ XII 2864. GREK: No bil(is) Grek Al bert us … de Krzyszanky 1459 RHist IX s. 110. GRECZ KA 
¿. : No bil is Da phia alias Grecz ka … de Ro stow 1470 AGZ XV 3461. KA SZUB IEC: Ni col aus Cas -
sub ecz de Rib na et Marga retha, uxor An dree … fi lij Cas sube … ip sum Ni col aum Cas subam 1453 
Hel II 3538. LI TAWA: Eo dem die pro Li thawa qu itanc ia su per qu atord ecem ul nas ada madci ad eun -
dem (Lu brans ki) 1485 Paw s. 30. LI TWIN EK: Li thwin ek date sunt due mar ce pe cun iarum 1487 Paw 
s. 157. LIT WINIEC: La bor ios(us) vir(-) … Ivan ko Ly thvyn yecz, ta bern ath or(-) 1478 AGZ XV 1567. 
LI TWOS ZEK: Ly thwoss ek cu bic ula rio (dat.) 1477 Ra chK ról s. 159. LI TWUSZ: Her Lyt phus czu 
Cra cow … Lit fus 1454 KZPr s. 10. MA CEDO: Provi dus Ma thias Ma cedo, mo lend ina tor 1500 ARP 
II 1758. MA ZUR EK: Sta nisl aum Ma sur ek 1472 ARP II 1215. MO£DAW SKI: Iacz ko alias Mol -
daws zky, fi lius R¹czko nis (de Od rec howa) 1489 AGZ XVI 3419. MO RAWC ZYK: Jo hann es Mo -
rawc zik, qui hic Pre misl iae se rvivit 1499 Mysz 24. MO SKWITA: Va syl Mo skui ta 1500 AGZ XV 
3000. NIE MIEC: No bil is Der sek Bo hem dic tus Ny emecz 1451 Hel II 3464. PODO LANIN: Nobil is 
Io hann es Po dolya nyn 1466 AGZ XV 3366. PO DOL ANKA m.: My klas ch Podo lanka 1490 AGZ XVI 
1987. PO LACZKA ¿.: No bil is Po laczka, con sors olim no bili Pro cop ii de Zabloc zcze 1495 AGZ 
XVIII 2480. PRU SAK (SSNO Pru sak//Pru szak): Sta nisl aus Prus schak de Styko czim (!) 1497 Kacz 
8858. PRU SIN EK: De opido Opoczno … Jo hann em Prus syn ek 1489 Hel II 4351. RU SIN EK: Provi -
dus … Jo hann es Ru sin ek 1456 £NW 399. SAR BIK: Iwan yk Sar bik, homo de Crotho schyn 1452 
AGZ XIV 2602. SARB KA ¿.: Pro par te ho nes te Ka therine dicta (!) Sarp ka 1489 ACL I 2419. SPI -
SZAK: Sag itta ri(us) … An dr eas Spi szak 1471 Gp. s. 216. TA TARA: Al bert us Ta tara 1451 ARP I 
468. TUR CZYN: Provi do Iva sko Ar meno (dat.) alias Tur czyn 1476 AGZ XV 1469. WA NAT: Io -
hann es Va nath de su burb io (Le opol iensi) 1483 ACL I 217. WE NAT: Sub con sul(e) (de Pyl zna) … 
No col ao Ve nath 1487 MPH III s. 248. WÊ GRZ YNEK: Bar thol ome us Ven grzyn ek 1481 BS¹d s. 70. 
W£OSZEK, W£ASZEK: No bil is Pe trus Cze brows ki de Sto ki, procu rator no bil is Io hann is Wlo -
schek, he red is de Za bok ruki 1486 AGZ XV 1823. WO£YNIEC (SSNO Wo lin iec//Wo³yniec): Voly -
nye cz dedi flo ren um 1477 Rac hKr ól s. 193. WO£YÑS KI: In Plocz ko … dedi 6 sexa gen as Volyn ski 
dono ex par te do mini du cis Jo hann is 1478 Skarb 221. ¯MO DZIN: Ple bano de Noua Wa werka (dat.) 
… hom(o) … Szi mod zin (!) XVI/XVII (1478) Wln 306. ¯YDOW IEC: Ad pra tum Pe tri Zy dow ecz 
1470–1480 D³Ben II s. 388. 
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Bu dowa jê zyk owa na zwisk odet niczny ch 

W anal izie bu dowy jê zyk owej na zwisk odet niczny ch, sta nowi¹cych indywidual -
n¹ na zwê cz³owieka, pier wotn ych przezwisk lub przy domków, za pods tawê jêzy -
kow¹ przy jêto formê licz by mno giej et non imu o zna czen iu ko lekt ywnym (collecti -
vum), tj. od nosz¹c¹ siê do zb iorowoœci et niczn ej poj mow anej jako jed noœæ. Od takiej 
for my two rzono lic zbê po jed yncz¹ na zwy dla oznac zenia poszc zegó lnych cz³onków 
da nej zb iorowoœci. Bra no tak ¿e pod uwa gê nazwê geo graf iczn¹ krainy lub kra ju. 
W n iek tórych wy padk ach by³a to je dyna pod stawa dla na zwy osob owej. Przy anali -
zie jêzykow ej wy³ania siê tu sze reg pro blemów, gdy¿ na zwy et niczne, od kt órych 
utwor zone zosta³y na zwy osób, to cz êsto na zwy obce, za pis ane pierw szy raz w jêzy-
ku ³aciñs kim, przy swojone do jêzy ka pol skiego nie kiedy za poœ redn ictwem ³aciny 
lub in nych jê zyków. Dla tego ustal enie pol skiej po staci jê zyko wej na zwy et niczn ej 
zb iorow oœci, od kt órej utwor zono na zwis ko, w sp osób niew¹tpli wy nie zaw sze by³o 
mo¿ liwe. Tym nie mniej, wœr ód anal izo wan ych na zwisk mo ¿na by³o wy odrêbniæ: 

Na zwis ka/na zwy odet niczne bez suf iksa lne, któ re po wsta³y drog¹ de ryw acji paradyg -
matycznej poleg aj¹cej na zmia nie licz by mno giej o zna czen ieu zbio row ym na licz bê 
po jed yncz¹ (np. Ruœ coll. > na zwa osobo wa Rus), 
Na zwis ka/na zwy odet niczne su fiks alne, w kt órych mo ¿na by³o wy dzieliæ su fiksy 
tworz¹ce nazwê po jed ynczego cz³owieka (np. Prus-in, Niem-czyk, Spisz-ak, Wie -
lip ol-ski). Przyj muje siê, ¿e pod staw¹ dla tych nazw by³y na zwy zb iorowoœci et-
niczn ych, ale mog³y te¿ byæ, ch oæby dru gop lano wo, na zwy kr ajów lub re gionów,
zw³asz cza dla póŸ niejszych nazw osob owych, tj. pochodz¹cych z XIV i XV w. 
W tym bo wiem okresie ko lekt ywne na zwy et niczne, jak Ruœ czy Li twa mog³y ju¿ 
byæ ro zumiane jako nazwy kr ajów, 
Na zwis ka/na zwy odet niczne w for mie ³aci ñskiej (np. Po mer an-us, Teu ton ic-us), 
tj. utwor zone od pod staw o for mie ³aci ñskiej za po moc¹ su fiksu ³ac iñsk iego, 
Na zwis ka/na zwy odet niczne o for mie nie mieck iej (np. Saks, Preus), tj. utwor zone 
od pod staw o for mie niemieck iej, bez suf iksalne lub z ewent ual nym udzia³em su -
fiksów nie mieck ich (np. Schle si-er), 
Na zwy kr ajów u¿ yte jako na zwy in dyw idu alne osób (np. Pol ska), przy czym nie 
jest wy kluc zone, ¿e niektó re z nich ro zumiane by³y jako na zwy grup etniczn ych 
(np. Li twa). 

Na zwis ka odet niczne bez suf iksa lne 

Pierw sze trzy na zwy odetniczne bez suf iksa lne poœ wia dczo ne s¹ w w. 1 p XII i w 1 p 
XIII w. po jed yncz ymi za pis ami: Rus, Gal, Ba wor. W 2 p XIII po jawi³y siê dal sze trzy 
tego ro dzaju na zwy: Prus, Sarb i Sas. W 1 p XIV w. wy st¹pi³o piêæ bezsuf iksalnych 
nazw odet niczny ch w funk cji nazw osob owy ch: Tu ryng, Szot, Szwab, Ta tar i West fal, 
a w 2 p XIV w. – 4 na zwy: Or men, Wa³ach, W³och i Wê gier. Na jwiêcej nazw, bo 10, od -
not owa no w 1 p XV w.: Cy gan, Du leba, Kar wat, Fran cuz, Ga lata, Inf lant, Ju dea, Lach, 
Ma zur, ¯yd. W 2 p XV w. wyst¹pi³o sz eœæ ta kich nazw: Czech, Grek, Ma cedo, Po mer, 
Wa nat, We nat. 
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W okresie od XII do koñca XV po jawi³y siê te¿ nazwy bezsuf iksalne w for mie 
nie mieck iej : w 2 p XII w. na zwa Sak sa, w 2 p XIII w. na zwa Saks, w 2 p XIV w. na -
zwy Hes se, Preus, w 1 p XV na zwy Deu ts ch/Ducz i nie miecka pos taæ przy miotn iko -
wa Pol nis ch. 

Na zwis ka odet niczne su fiks alne za koñc zone su fiks ami ro dzim ymi 

Na zwy odet niczne utwor zone za po moc¹ su fiksów ro dzimych po jawi³y siê w 1 p 
XIII w. Jako pierw sze wyst¹pi³y na zwy za koñczone sufiks em -in w licz bie trzech 
oraz jedna na zwa za koñczona roz szer zon¹ o mor fem -ow- wersj¹ tego su fiksu: 
-ow-in: Prus-in, Sarb-in, Sas-in; ¯yd-ow-in. Ogó³em 4 na zwy zakoñczone by³y naj -
stars zym ro dzim ym su fiks em tworz¹cym osob owe na zwy odet niczne. 

Z 2 p XIII w po chodz¹ za pisy nazw odet niczny ch zako ñcznych su fiks ami rodzi-
mymi: -ko (Fryz-ko) oraz su fiks ami o pod staw ie -c- (Po mor-c, Po mor-ca ?). 

Z 1 p XIV w. po chodz¹ czte ry na zwy odet niczne zako ñczone su fiks ami: -an 
(Litw-an), -in (Œlê ¿an-in) oraz -on (Fryz-on) oraz su fiks em grec ko-³a ciñskim -ita: 
Ka szub-ita. 

Do piero w 2 p XIV w wyst¹pi³o 14 su fiks ów ro dzimych ko ñcz¹cych na zwy odet -
niczne okre œlaj¹ce in dyw idu aln ego cz³owieka. By³y to su fiksy: (pa rad ygma tyc zne) -a 
(Ka szub-a, Mo raw-a), -o (Fryz-o); (s³ow otwórcze) -ec (Nie mi-ec, ¯ydzi-ec), -czyk 
(Niem-czyk), -ak (Pol-ak), -ek (Lasz-ek, Po lacz-ek, Rus-ek, Tur-ek, Wa³asz-ek, Wê -
gier-ek, ¯yd-ek), -ka m (Mo raw-ka, Tur-ka, W³osz-ka), -ka ¿ (Mo raw-ka), -in/-yn 
(Don-in (Dun-in), Litw-in, Ma zows zan-in, Rus-in, Wa³asz-yn, Wê grz-yn), -al (Mo -
ska-al), -asz (Litw-asz), -isz/-ysz (Wê grz-ysz), -osz (Litw-osz), -owka m (¯ydo-owka), 
ski, -ow-ski (Be ser aw-ski, Ta tar-ski, Wie lik opol-ski, ¯yd-ow-ski). Wyst¹pi³ po nadto 

grec ko-³aciñ ski su fiks -ita (Ma zow-ita). 
W 1 p XV w. wyst¹pi³o 9 su fiksów ro dzimych tworz¹cych nazwy odet niczne, wiêk -

szoœæ z nich to te same, które wyst¹pi³y w po przedn im pó³wieczu: su fiksy -ec (Kuja -
wi-ec, Po dol-ec), -czyk (Or mañ-czyk), -ak (Rus-ak, S³ow-ak, Œlê¿-ak), -ka m (Ta tar-ka), 
ko (Cy gan-ko, Ta ter-ko), -osz (Wo³-osz), -owiec (Wo³och-owiec), -ski (Pol-ski, Ra -

ku-ski, W³o-ski). Po nadto po jawi³y siê te¿ dwa su fiksy obce: grecko-³aciñ ski -ita i nie -
miecki -ar, -er. 

W 2 p XV w. wyst¹pi³o 13 sufiksów ro dzimych: (pa rad ygma tyc zny) -a (Ta tar-a), 
(s³ow otwórcze) -ec (Ka szub-ec, Wo³yni-ec), -czyk (Mo raw-czyk), -ini-ec (Litw- ini-ec); 
ak (Prus-ak, Spisz-ak), -ek (Li twin-ek, Ma zur-ek, Pru sin-ek, Ru sin-ek, Wê grzyn-ek, 

W³osz-ek), -osz-ek (Litw-oszek), -ik (Angl-ik, Sarb-ik), -ka m (Po dol an-ka), -ka ¿ 
(Grecz-ka, Po lacz-ka, Sarb-ka), -in/-yn (Po dol an-in, Turcz-yn), -owi-ec (¯yd-owiec), 
ski (Mo³daw-ski, Wo³yñ-ski). Wyst¹pi³ po nadto, jak i w po przedn im pó³wieczu, grec-

ko-³aciñ ski su fiks -ita i nie miecki -er. 

Na zwis ka odet niczne su fiks alne o for mie ³aci ñskiej su fiksu 

Na zwy odet niczne w for mie ³aci ñskiej, tj. utwor zone od ³aciñs kiego et non imu i za-
koñ czo ne ³ac iñs kim su fiks em -us po jawi³y siê w 2 p XII w w licz bie dwóch zapi sów 
(Po mer an-us, Teu ton ic-us). W 1 p XIII w. wyst¹ pi³y 3 taki e na zwy (Bo(h)em-us, 
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Jude-us, Po lon-us), a w 2 p XIII w – 4 na zwy (Al man-us, Gal lic-us, Mo rav-us, Ru -
then-us), na stêpny za pis po chod zi z 1 p XV w.: Ital ic-us. 

W 1 p XIV po jawi³ siê, jak ju¿ wspo mniano wczeœniej, nowy su fiks grec ko-³aciñ -
ski -ita (Ka szub-ita), po œwiadczony te¿ w 2 p XIV w. (Ma zowi-ita), w 1 p XV w. 
(Sles-ita) i w 2 p XV w. (Mo skw-ita). Na zwy odetniczne zako ñczone tym su fiks em 
oznacza³y osoby wy kszta³cone (Ko walik-Kaleta, 1982). Jak wi daæ, ten typ nazw 
odet niczny ch nie by³ licz ny. 

Na zwis ka odet niczne su fiks alne o for mie nie mieck iej su fiksu 

S¹ to fomy rzad kie. W 1 p XIII w. wyst¹pi³y dwie for my su fiks alne za koñc zone 
su fiks ami -ar i -er: Cyps-ar, Schle si-er. For ma na -er wyst¹pi³a tak ¿e w 1 i 2 p XV w. 
: Schwitz-er/Szwic-er, Pom-er. 

Na zwy kr ajów i zb iorowoœci et niczn ych u¿ yte jako na zwis ka 

Na zwa kra ju w funk cji nazwis ka odetniczne go po jawi³a siê w 1 p XIV w. By³a ni¹ 
na zwa Pol ska. Z 2 p XIV w. po chod zi za pis niemieck iej for my na zwy Spisz, tj. Cyps 
i na zwa kra ju Li twa, kt óra mog³a byæ te¿ ro zum iana jako na zwa zb iorowoœci etnicznej, 
po dobn ie, jak po œwia dczona w 1 p XV w. nazwa Mo skwa i po œwiadczona w 2 p XV w. 
na zwa Li tawa. 

Pr zyn ale¿noœæ spo³ecz na no sic ieli na zwisk odet niczny ch 

Choc ia¿ pierw sza na zwa osob owa utwor zona od na zwy et niczn ej Rus za pis ana 
w 1136 r. ok reœla³a ch³opa, to do ko ñca XIII w. wœ ród no sicieli odet niczny ch nazw 
osob owy ch prze wa¿ali mo¿ni, po jawiali siê te¿ du chowni. Licz ba osób identyfiko -
wanych za po moc¹ nazw odet niczny ch by³a wówc zas zni koma: 2 p XII w. nosi³o je 
dwó ch du chown ych i dw óch mo ¿nych, a w 1 p XIII w. – czte rej mo¿ni i je den 
cz³owiek wy kszta³cony (przy 3 osob ach z nieo kreœlon¹ przy nale¿noœci¹ spo³eczn¹). 
Po dobn ie w 2 p XIII w. oznac za³y one czterech mo¿n ych i jed nego du chown ego 
(przy 7 osob ach z nieo kreœlon¹ przy nale¿noœci¹ spo³eczn¹). 

Prze³om nast¹pi³ w 1 p XIV w., kiedy to prz ewagê wœr ód no sicieli nazw odetnicz -
nych uzys kali miesz czan ie w liczbie 6 osób (brak osób z nieokreœlon¹ przy nale¿noœci¹ 
spo³eczn¹). Na zwy tego typu ident yfi kowa³y po nadto w ba dan ych do kum enta ch dw óch 
du chown ych i jed nego mo¿ nego. W 2 p XIV w. licz ba miesz czan na zyw any ch na zwami 
et niczn ymi wzros³a do 16, wyst¹pi³ je den przed staw ici el ch³opstwa, dwóch duchow -
nych i trzech szlachciców (przy 19 osob ach z nieo kreœlon¹ przynale¿noœci¹ spo³eczn¹). 
Po dobn ie by³o w 1 p XV w. , kie dy to od not owa no 15 miesz czan, 8 ch³opów, a tyl ko 
5 szlachciców i dwó ch du chown ych (przy 6 osob ach z nieo kreœlon¹ przy nale¿noœci¹ 
spo³eczn¹). W 2 p XV w. wyst¹pi³o w badan ych do kumentach 10 miesz czan i 6 ch³o -
pów, po dobn ie te¿ 6 szlach ciców i jeden ry cerz (przy 10 osob ach z nieo kreœlon¹ przy -
nale¿noœci¹ spo³eczn¹).

Mo¿na za tem uz naæ odet niczne na zwy osob owe, póŸn iej sze na zwis ka, za ty powe 
dla miesz czan od pocz¹tku XIV w i nierzadk ie wœr ód ch³opów. 
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Kon takty Pierw szej Rze czyp osp olit ej z kra jami eu rop ejsk imi 
i po zae uro pej skimi w œw iet le na zwisk odet niczny ch 

W osob owy ch na zwach odet niczny ch za warte s¹ in form acje o kontak tach Pierw szej 
Rze czyp osp olit ej z wie loma kra jami eu rop ejsk imi, a na wet po zae uro pej skimi. Od -
bywa³y siê one po przez lu dzi, cu dzoziemców, kt órzy do Pol ski przyje¿d¿ali, osied lali 
siê i ¿yli, nie kiedy wraz z ro dzinami, po zos tawi aj¹c tu swych potomków. Wie le z tych 
nazw nada wali przy bys zom mies zka ñcy kra ju przyj muj¹cego, czy li Po lacy. Wska zuje 
na to ich post aæ jêzy kowa, cha rakt ery sty czne dla pol szc zyzny su fiksy tworz¹ce 
rozmaitoœæ form omawia nych nazw. Nie liczne osob owe na zwy odetniczne wyst¹ pi³y 
w po staci ³a ciñskiej lub nie mieck iej, za pewne jako for my powsta³e w kan cel arii wysta -
wiaj¹cej do kum ent. 

Osob owe na zwy odet niczne poœw iadczaj¹ odrê bnoœæ mies zkañców posz czegól-
nych regi onów sa mej Rze czyp osp olit ej, zwa nych dziel nic ami hi stor yczny mi. Lu dzie 
byli bo wiem ok reœlani na zwami wska zuj¹cymi na re gion Rze czyp osp olit ej, z któ -
rego siê wy wod zili, zapewne przez miesz kañców re gionu, do kt órego przy byli. 

Wœród 155 osob owy ch nazw odetniczny ch, w wiêk szoœci póŸn iejszy ch na zwisk, 
wyst¹pi³y: 
1. Na zwy osob owe utwor zone od nazw et niczn ych zb iorow oœci zamiesz kuj¹cych 

kra je eu rop ejsk ie i po zae uro pej skie oraz 
2. Na zwy osob owe utwor zone od nazw et niczn ych zb iorow oœci zamiesz kuj¹cych 

po szcze gólne re giony (dziel nice) Rze czyp osp olit ej. 
Trze ba zazn aczyæ, ¿e na zwy odetniczne mog³y swoj¹ mo tyw acj¹ nawi¹zywaæ nie 

tyl ko do na zwy ca³ej zb iorowoœci, ale te¿ do na zwy kra ju lub regionu. Dlatego wzi êto 
tu pod uwagê, jako Ÿród³o ich po chod zenia, jed ne i dru gie nazwy (o ile zo sta³y one
po twierd zone w Ÿród³ach histo rycznych). 

Na zwis ka odet niczne utwor zone od nazw zbior owoœ ci et niczn ych 
i kr ajów eu rop ejsk ich i po zae uro pej skich 

Naj liczn iej re prez ento wane by³y na zwy osób ok reœlaj¹ce pr zybyszów z Nie miec, 
czy li od za chodn iego s¹sia da Rze czyp osp olit ej – 17 nazw. Przy bys ze z Nie miec byli 
ró¿ nie na zyw ani, w za le¿ noœ ci od re gionu po chod zenia w Niem czech. Te naj liczn iejsze 
na zwy s¹ te¿ na jwczeœniej po œwiadczone w do kumentach pol skich, tj. od 2 p XII w. 
W tym to pó³wieczu za pis ane zo sta³y na zwy osob owe: Teu ton icus, o for mie ³aci ñskiej 
o pierwotnym znacze niu ‘teu toñs ki, germañski, nie mieck i’ i na zwy o for mie niemiec-
kiej Sak sa i Saks – Sak son (por. na zwa zbio rowa w for mie ³ac. Saxo nes). Ko lejno po -
jaw ia³y siê w pol skim na zewn ictw ie inne na zwy mi eszkañców Nie miec: w 1 p XIII w. 
na zwy Ba war (dziœ Ba warc zyk, por. na zwa re gionu Ba war ia) i Sa sin ‘mieszk ani ec Sak -
son ii’; w 2 p XIII w. na zwy Al man us ³ac.(por. Alem ani ‘Niemc y’ M¹cz), Sas (por. Sak -
sa, Sa sin, na zwa zb iorowoœci Saœ, nazwa kra ju Sak son ia); w 1 p XIV w. wyst¹pi³y naz-
wy Du ryng, Tu ryng (por. nazwa zbio rowoœci Tu ringi ³ac., nazwa re gionu Tu ryng ia), 
Fry zon (por.na zwa zbioro woœci Fry zow ie, na zwa kra ju Fry zja), Szwab (por. nazwa 
zbio rowoœci Szwa bow ie, na zwa re gionu Szwa bia) i West fal (por. na zwa ple mien ia 
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West walowie, na zwa kra ju West fal ia); w 2 p XIV wyst¹pi³y na zwy: Fry zo (por. wy¿ ej 
Fry zon), Hes, Hes se niem. (por. nazwa zb iorowoœci Hes sow ie, nazwa re gionu Hesja), 
Nie miec i Niem czyk (por. na zwa kra ju Niem cy); w 1 p XV w. wyst¹pi³a na zwa w for mie 
nie mieck iej Deu ts ch, Ducz (por. przym. deu ts ch ‘niemiecki’). 

Drug¹ pod wzg lê dem lic ze bnoœci gru pê nazw sta now ii³y okr eœl enia ¯ydów 
9 nazw. Pierw sze dwa za pisy po jawi³y siê w 1 p XIII w.: Ju deus ³ac (por. Juda, jed no 
z ple mion Izrae la), ¯ydow in, pol ska for ma su fiks alna utwor zona od na zwy et niczn ej 
¯yd ‘Heb raeus, Iu dae us’, przy czym for ma ¯ydow in mia³a odrê bne zna czen ie ‘¯yd 
pow a¿ny, s³awny z nauki’ (L). Ta ostatn ia nazwa prawdop odo bnie by³a prze zwis -
kiem, gdy¿ na zwany tak zo sta³ urzêdnik kró lewski, pod czas zy. W 2 p XIV w. wys -
t¹ pi³y for my ¯ydek, ¯ydowka, ¯ydows ki i ¯ydziec, wszyst kie utwor zone od naz wy 
¯yd . W 1 p XV w. po jawi³y siê nazwy Juda oraz ̄ yd, a w 2 p XV w. wyst¹pi³a forma 
¯ydow iec (< ¯yd ). 

Trze ci¹ grupê sta nowi³y okreœl enia W³och ów – 7 nazw. Pierw sze na zwy po jawi³y 
siê w 2 p XIV w.: W³och (ta k¿e for ma W³ach), for ma su fiks alna W³oszka m, funk -
cjonuj¹ca byæ mo¿e jako prze zwis ko, gdy¿ na zwa ta okreœla³a ch³opa z Wielko -
polski. W 1 p XV w. wyst¹pi³a przy miotn iko wa nazwa w for mie ³aci ñskiej Ital icus 
‘w³oski’ (por. ³aciñska na zwa kra ju Ital ia) oraz przy miotn iko wa z po chod zenia naz-
wa w po staci pol skiej: W³oski (por. wy¿ ej). W 2 p XV w. od not owa no dwie na zwy 
Wa nat i We nat ok reœlaj¹ce mi eszkañców re gionu i mia sta We nec ja (por. ³ac iñs ka na -
zwa zb iorowoœci Ve neti – We net owie) oraz na zwê su fiks aln¹ W³oszek utworzo n¹ od 
na zwy W³och. 

Ko lejna gru pa nazw to nazwy ok reœlaj¹ce Ru sinów, tj. mi eszkañców Rusi (dzi -
siejs za Ukrai na) – 6 nazw. Jak wie my, na zwa Rus jest najwczeœniej po œwiadczon¹ 
osob ow¹ nazw¹ odet niczn¹, za pis po chod zi z 1 p XII w. (por. nazwa zb iorowoœci 
Ruœ). W 2 p XIII w. po jawi³a siê forma ³aci ñska Ru ten us, a w 2 p XIV w. dwie formy 
su fiks alne Ru sek i Ru sin. W 1 p XV w. wyst¹pi³a for ma su fiks alna Ru sak, zaœ w 2 p 
XV w. for ma Ru sin ek. 

Ró wni e¿ na zwy ok reœlaj¹ce Ta tarów wyst¹pi³y w licz bie szeœ ciu. Pierw sza 
z nich Ta tar zo sta³a za pis ana w 1 p XIV w. (por. ³ac iñs ka na zwa zb iorowoœci Tar -
tari, przym. ta tars ki Sstp, for ma su fiks alna Ta tar zyn L). W 2 p XIV w. wyst¹pi³a 
na zwa z po chod zenia przy miotn iko wa Ta tars ki, w 1 p XV w. na zwy su fiks alne 
Ta tarka, Ta tar zyn i Ta terko, a w 2 p XV w. na zwa Ta tara. 

Piêæ nazw okreœla³o mieszkañców Prus. Pierw sza poœwi adczona zo sta³a w 1 p 
XIII w. – Pru sin (por. ³aci ñska nazwa zb iorowoœci Prus si, Pru theni, pol ska for ma 
Pru sow ie); w 2 p XIII w. wyst¹pi³a nazwa Prus; w 2 p XIV w. na zwa w for mie nie -
mieck iej Praus; w 2 p XV w. po jawi³y siê dwie formy su fiks alne Pru sak (por. Prusak 
‘z Pru s’ L) oraz Pru sin ek, utworzona od nazwy Pru sin. 

Piêæ nazw okreœla³o Wo³ochów, lud po chod zenia ro mañs kiego za miesz kuj¹cy 
Ba³kany. Pierw sze za pisy o postaci Wa³ach, Wa³aszek, Wa ³a szyn po chodz¹ z 2 p 
XIV w. (por. na zwa zb iorowoœci Wa³aszy M¹cz, naz wy Wa³ach, Wo³oszyn L.) 
Na zwa Wa³aszyn wystêpuje jako trze cie okreœle nie cz³owieka; w 1 p XV w. zano-
towano dwie ko lejne na zwy: Wo³ochow iec i Wo³osz. 
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Miesz kañców Wêgier okreœ la³o tak¿e piêæ nazw. Pierw sze na zwy za pis ane zo -
sta³y w 2 p XIV w.: Wê gier (por. pol ska nazwa zb iorowoœci Wêgrowie, l p Wê grzyn, 
Wê grzynek L), dwie na zwy su fiks alne Wê gier ek i Wê grzyn – utwor zone od nazwy 
Wê gier ; w 2 p XV w. wyst¹pi³y dwie ko lejne na zwy su fiks alne: Wê grzy nek (< Wêg -
rzyn) i Wê grzy sz (< Wê gier). 

Czte ry na zwy ok reœla³y mi eszkañców Ser bii, kra ju ba³kañ skiego. Pierw sza zapi -
sana zo sta³a w 1 p XIII w: Sar bin (por. nazwa zb iorowoœci Ser bow ie, for my l p Serb, 
Syrb M¹cz), w 2 p XIII w. za pis ano na zwê Sarb; a w 2 p XV w. po jawi³a siê forma su -
fiks alna Sar bik i ¿eñ ska Sarb ka. 

Czte ry na zwy ok reœla³y te¿ mi eszkañców Mo raw. W 2 p XIII w. pojawi³a siê 
na zwa Mo ravus w for mie ³aci ñskiej; w 2 p XIV w. wyst¹pi³a na zwa Mo rawa (por. 
na zwa zb iorowoœci Mo raw ianie ‘lud s³owack i’, na zwa kra ju Mo rawy, for ma Mo -
rawc zyk ‘z Moraw ii’ L) oraz na zwa su fiks alna Mo rawka dla oznac zenia mê¿ czyz -
ny i ko biety; w 2 p XV w. od not owa no na zwê Mo rawc zyk. 

Czte ry na zwy ok reœla³y mi eszkañców Spisza. Pierw sze dwie poœwi adczone s¹ w 2 p 
XIV w., jed na w polskiej for mie nazwy re gionu Spisz, dru ga w for mie niemieck iej 
Cyps; w 1 p XV w. wyst¹pi³a for ma nie miecka Cyp sar, zak oñczona su fiks em -ar. 

Trzy na zwy ok reœla³y Ro sjan. Pierw sza za pis ana w 2 p XIV to na zwa su fiks alna 
Mo skal, utworzona od nazwy zb iorowoœci Mo skwa (por.l p Mo skal, Mo skwic in 
‘Rosjani n’ L), w 1 p XV w. od not owa no na zwê Mo skwa (por. nazwa zb iorowoœci 
Mo skwa L), a w 2 p XV w. – na zwê Mo skwita. 

Trzy na zwy ok reœla³y te¿ mi eszkañców Francji, w tej licz bie poœwiadczona wcze -
œnie, bo w 2 p XII w. nazwa Gal (por. ³ac iñska na zwa zbiorowoœci Gal li i na zwa kra ju 
Ga lia, Gallus ‘Franc uz’ M¹cz), w 2 p XIII w. za pis ano tê na zwê w for mie ³aci ñskiej 
Gal lic us, a w 1 p XV w. poœwiadczona jest for ma Fran cuz (por. nazwa kra ju Fran cja 
i na rodu Fran cuzi L). 

Trzy na zwy ok reœla³y tu reck ie po chod zenie: dwie po jawi³y siê w 2 p XIV w.: Tu -
rek i Tur ka m, trze cia Tur czyn wyst¹pi³a w 2 p XV w. (por. nazwa zb iorowoœci Turcy 
‘lud in Sarmat ia Asiat ica’ M¹cz, l p Tur czyn, Tu rek ‘bis urma n’ L). 

Na zwy mi eszkañców po zos ta³ych kr ajów, kt órzy pr zyw êdrowali do Pol ski, poœ -
wiadczone s¹ dwoma lub jednym zapisem. Na le¿¹ tu na zwy: An glik z 2 p XV w. (por. 
na zwa kra ju An glia), Be sar abski, Be ser awski z 2 p XIV w. (por. na zwa kra ju Besa -
rabia, na zwa zb iorowoœci Bas sar abo wie), ³aciñ ska na zwa Bo(h)emus z 2 p XIII w. 
(por. ³ac. na zwa kra ju Bohem ia ‘Cze chy’), na zwy Cy gan i Cy ganko z 1 p XV w. (por. 
na zwa zb iorowoœci Cigani M¹cz), na zwa Chor wat, Kar wat z 1 p XV w. (por. kar -
wacka zie mia, na zwa mi eszkañca Kro ata), na zwa Czech z 2 p XV w. (por. na zwa 
zbiorowoœci Cze chow ie, l p Czech M¹cz), ³aciñska na zwa Da cus po œwiadczona 
w ko pii z 1 p XII w. oraz for my Do nin, Du nin z 2 p XIV w. (por. na zwy zb iorowoœci 
Dani, Daci, Duñ szczaniw M¹cz, na zwa kra ju Da nia M¹cz), na zwa Du leba z 1 p 
XV w. (por. nazwa zb iorowoœci Du(d)lebow ie), na zwa Ga lata z 1 p XV w. (por. Ga -
lat ia ‘reg io mi nor is Asiae alisa Gal log reae cia, Ga lat ae lud z tam tej kra iny’ M¹cz), 
naz wy Grek i Grecz ka ¿ z 2 p XV w. ( por. ³aciñs ka na zwa zb iorowoœci Hellen es 
‘Grek owi e’ M¹cz), na zwa Inf lant z 1 p XV w. (por. na zwa zb iorowoœci Liflanci 
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M¹cz, Inf lanty, Iflanty ‘prow incja nad Morzem Ba³tyc kim’ L), na zwa Ma cedo z 2 p 
XV w. (por. na zwa ob szaru geo graf iczne go Ma ced onia, l p Ma cedo M¹cz), na zwa 
Mo³daw ski z 2 p XV w. (por. przym mo³dawski od nazwy re gionu Mo³dawia), na zwy 
Or men, Ar men z 2 p XIV w. oraz Or miañczyk z 1 p XV w. (por. na zwa kra ju Arme -
nia, Or mian, Or miañczyk L), na zwa Ra ku ski z 1 p XV w. (por. Ra kusy ‘Aus tria’), 
naz wa Szot (Szkot) z 1 p XIV w. (por. Schot niem. ‘Szkot’), na zwa Szwi cer, Schwi-
tzer niem. (Szwajcar) z 1 p XV w). 

Kiedy siê œle dzi lic zebnoœæ osob owy ch nazw odetniczny ch, utworzo nych od nazw
ob cych na rodowoœci i krajów, obecn ych w starop olsk im za sob ie nazw osób, póŸniej -
szych na zwisk, mo ¿na od nieœæ wr a¿enie, ¿e im kraj bli¿ szy gra nic om Rze czyp osp olit ej, 
a tak ¿e im ¿yw sze i istotn iejsze kon takty, tym wiê cej osob owych nazw odet nicznych 
wyst¹pi³o w okres ie od XII do XV w. St¹d tak licz ne na zwy odet niczne utwor zone od 
etnoni mów okreœ laj¹cych na szego za chodn iego s¹sia da Nie mców, od etn onimów 
okreœ laj¹cych licz nie osied laj¹cych siê w ówcze snej Pol sce ¯ydów, od etno nimów 
okre œlaj¹cych s³awnych z un iwersytetów W³ochów i wresz cie od etno nimów okreœ -
laj¹cych na szego wschodniego s¹sia da, tj. Ruœ (dzi siejs za Ukrai na). Tak¿e et nonimy 
tych, kt órzy nê kali gra nice Rze czyp osp olit ej woj nami i na pad ami, tj. Tata rów, sta³y siê 
cz êst¹ pod staw¹ odet nicznych nazw osób, mo¿e ne gat ywnie ocen iaj¹cych prze zwisk. 
Od nazw etniczn ych i geo graf iczny ch od nosz¹cych siê do Prus, Wo³oc hów czy Wê -
grów, Ser bów, Mo rawiaków i Sp iszaków utwo rzono mniej odet niczny ch nazw oso bo -
wych. Po dobn ie mniej tego ro dzaju nazw osób utwor zono od nazw okreœ laj¹cych bar-
dziej od dal one na rod owo œci i kra je, z któ rymi kon takty w tamtych cza sach nie by³y o¿y -
wione, jak Ro sja i Rosjan ie, Fran cja i Francuzi czy An glia i An glicy, Da nia i Duñczycy, 
Tur cja i Tur cy, Ma ced onia, Ar men ia i Ormia nie, Ra kusy (Au stria), Szkocja i Szko ci, 
Szwaj car ia i Szwajcar zy i innni. Dzi wi¹ nie liczne poœ wiadc zenia nazw osób utworzo-
nych od nazw kra jów Inflanty i Cze chy, blis kich s¹sia dów Pol ski. 

Na zwis ka odet niczne utwor zone od nazw zbior owoœ ci et niczn ych i reg ionów 
Rze czyp osp olit ej 

Naj liczn iej re prez ento wane s¹ osob owe na zwy odet niczne okre œlaj¹ce mieszkañ ców 
Li twy (od r. 1385 r. w unii z Polsk¹) – 10 nazw. Pierwszy zapis po jawi³ siê w 1 p XIV w. 
w po staci na zwy su fiks alnej Li twan (por. nazwa zb iorowoœci Litwa ‘Lit wini’ L, póŸn iej 
Li twa na zwa kra ju); w 2 p XIV w. wyst¹pi³a na zwa Li twa oraz na zwy su fiks alne Lit -
wasz, Li twin i Li twosz. W 2 p XV po jawi³a siê na zwa Li tawa (hy bryda pol sko-³aciñ ska) 
i na zwy su fiks alne Li twin ek, Li twin iec, Li twos zek i Li twusz. 

Dru ga gru pa nazw odetniczny ch okreœla³a ogól nie mieszkañców Pol ski (7 nazw). 
Na zwa Pol ska oznac za³a pocz¹tkowo tyl ko te ryt ori um ple mienne Po lan (pó Ÿniejszej 
Wielkop olski). Jako pierwsza wyst¹pi³a nazwa Po lon us w for mie ³aci ñskiej – w 1 p 
XIII w. (por. Po lon us ³ac. ‘Pol ak’ M¹cz, Po lak, Po lan in ‘w Pol szcze urod zony, oby -
wat el Polski’ L), w 1 p XIV w. po jawi³a siê na zwa kra ju Pol ska w funk cji nazwy 
osob owej, w 2 p XIV w. za pis ano na zwy su fiks alne Po lak i fo rmê Po lac zek, w 1 p 
XV w. dwie na zwy przy miotn iko we: ro dzim¹ Pol ski i nie mieck¹ Pol nis ch, a w 2 p 
XV w. wyst¹pi³a na zwa Po laczka ¿ dla ok reœle nia ko biety. 
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Piêæ nazw odetnicznych okre œla³o mies zkañców Po mor za. Pierw szy za pis w po -
staci ³ac iñsk iej po chod zi³ z 2 p XII w.: Po mer anus ³ac.(por. ³ac iñs ka na zwa kra ju Po-
mer ania, pol ska nazwa zb iorowoœci Po mor zanie). W 2 p XIII w. po jawi³y siê dwie 
na zwy su fiks alne Po morc i Po morca ? , w 1 p XV w. forma su fiks alna *Po mor zanin 
(po twierd zona w for mie ad iekt ywnej Po mor zani now), a w 2 p XV w. wyst¹pi³a for-
ma nie miecka Po mer. 

Czte ry na zwy odet niczne okre œla³y mies zkañców Ma zows za. Dwie pierw sze 
za pis ane zo sta³y w 2 p XIV w.: pol ska su fiks alna na zwa Ma zows zanin i zakoñczo -
na su fiks em grec ko-³aciñ skim Ma zow ita (por. Ma zows zanin ‘z Ma zows za’),  w 1 
p XV w. po jawi³a siê na zwa Ma zur (Ma zur ‘Maz owsz anin’ L), a w 2 p XV w. for -
ma su fiks alna Ma zur ek. 

Czte rema na zwami re prez ento wane s¹ na zwy mi eszkañców Œl¹ska. Pierw sza na -
zwa z 1 p XIV w. to Œlê ¿anin (por. Œlê ¿anie, Œlê ¿anin, Szl¹zak, Œlê zak ‘z Szl¹ska’ L), 
w 1 p XV w. po jawi³y siê dwie inne: pol ska for ma su fiks alna Œlê ¿ak i for ma nie -
miecka zak oñczo na su fiks em -er: Schle sier. 

Na zwy mi eszkañców Ka szub (Po mor ze Za chodn ie, od XV w. Po mor ze Gdañ -
skie) re prez ento wane s¹ trze ma odet niczny mi na zwami osob owy mi: zako ñcz on¹ 
grec ko-³aciñ skim su fiks em nazw¹ Ka szub ita z 1 p XIV w. (por. Kaszub, Ka szub ita 
‘z Ka szub ro dem’ L), nazw¹ Ka szuba z 2 p XIV w. oraz nazw¹ su fiks aln¹ Ka szub iec 
z 2 p XV w. 

Po dobn ie na zwy mi eszkañców Po dola re prez ento wane s¹ trze ma na zwami od -
etnicznymi. Pier sza na zwa Po dol ec (por. nazwa kra ju Po dole) po jawi³a siê w 1 p 
XV w., na stêpne dwie su fiks alne Po dol anin i odnosz¹ca siê do mê ¿czyzny Podolan -
ka m w 2 p XV w. 

Na zwy mi eszkañców po zos ta³ych dziel nic Rze czyp osp olit ej sta³y siê pod staw¹ 
dwó ch lub jed nej nazwy odet nicznej. Nale¿¹ do nich: nazwa Ku jaw iec z 1 p XV w. 
(por. Ku jaw iak ‘mieszk ani ec Ku jaw’ L), na zwa Wieli kopolski z 2 p XIV w. (por. 
wiel kopolski ‘do Wiel kiej Pol szy nal e¿¹cy’ L). Jedn¹ nazw¹ re prez entowani s¹ te¿ 
cz³on kow ie ple mien ia ba³tyc kiego o na zwie Ja twiê¿yn z 1 p XV w. (por. na zwa zbio -
rowoœci Ja æwie¿, Ja æwingowie ‘plemiê ba³tyc kie’, l p Jat wiê¿ yn).

 Do nazw odetniczny ch okreœlaj¹cych ogól nie s³owiañskie po chod zenie cz³o wie-
ka za lic zamy: za pis an¹ w 2 p XIV w. na zwê La szek i na zwê Lach z 1 p XV w. (por. 
Lach, Lech ‘Pol ak’) oraz dwie na zwy z 1 p XV w.: S³o wianian i S³owak, S³awak (por. 
S³owian in, S³owak, S³awak ‘przeds tawi ciel jed nego z lud ów s³owi añs kich’ Sstp). 

Licz ba wyst êpuj¹cych nazw odet nicznych zwi¹za nych z da nym kra jem, regio-
nem lub zbi orowoœci¹ etniczn¹ mog³a ws kazywaæ na wagê i czêsto tli woœæ kontak -
tów. Na pod staw ie da nych licz bow ych mo¿na zate m przy pusz czaæ, ¿e najw a¿n iejsze 
i naj liczn iejsze by³y kontakty z Lit w¹, da lej id¹: Pomo rze, Ma zows ze, Ka szuby i Po -
dole. Inne na zwy odet niczne, jako poœw iadczo ne jed nym lub dwo ma zapis ami (Ku -
jawy, Wiel kop olska, Jaæw ie¿), nie s¹ re prez enta tyw ne, ale ich ob ecno œæ w za sob ie 
na zewn icz ym jest wymowna. 

War to zauwa¿yæ, ¿e rów nie¿ na zwa ro dzinn ego kra ju i na rodu u¿ yta zo sta³a
w funk cji nazwy osob owej, póŸn iej szego na zwis ka, i to 7 razy. 
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NA ZWIS KA OBCE PO CHOD ZENIA NIE MIECK IEGO 

Na zwis ka obce, wystêp uj¹ce jako dru gie okr eœlenie cz³owieka w Polsce œrednio -
wiecznej, to g³ówn ie na zwis ka po chod zenia nie mieck iego. S¹ one poœ wiadc zone 
w do kumentach hi stor yczny ch od 2 p XIII w. W tym pó³wieczu za pis ane zo sta³y na 
Œl¹sku i Po mor zu. 

Osoby nosz¹ce na zwis ka nie mieck iego po chod zenia by³y przy bys zami z Nie -
miec, osadn ika mi, którzy od XIII w. osied lali siê w pol skich mia stach i wsiach, 
uczestn icz yli w za gos poda row ywa niu ziem pol skich, zak³ad an iu i roz bud owy -
wan iu miast. Wspó³ uczest niczyli w po wstan iu kla sy spo³ecz nej zwa nej miesz -
czan ami. Niem cy przez d³ugi czas sta now ili wiê ksz oœæ w ra dach miej skich, pe³nili 
w nich funk cje, jak raj ca (con sul) czy ³aw nik (sca bin us) lub wy kon ywa li ró ¿ne za -
wody. Dane te by³y wy mien iane w do kumentach Ÿród³owym do tycz¹cych miast 
wraz z nie mieck imi na zwis kami. Ni ektó rzy miesz czan ie po chod zenia niemiec -
kiego ze Œl¹ska, zw³asz cza w 2 p XIV w. i w XV w., osied lali siê w sto³ecz nym 
Kra kow ie i tam uzys kiwa li pra wa miej skie. Ich nie mieck ie na zwis ka zna laz³y siê 
w Ksiê dze prz yjêæ do pra wa miej skiego kra kows kiego (por. za pisy ze Ÿród³a ozna -
czonego sk rót em Kacz) i w in nych do kumentach miej skich do tycz¹cych Kra kowa 
oraz in nych miast pol skich. Jak wid aæ, no sic iela mi na zwisk nie mieck iego pocho -
dzenia byli g³ów nie misz czan ie, znacz nie rza dziej ch³opi, zda rzali siê tak ¿e jed -
nostk owo szla checcy no sic iele na zwisk nie mieck iego po chod zenia jak np. wymie -
niony ni ¿ej Fran geb arg, a tak¿e du chowni. 

Wœród na zwisk nie mieck iego po chod zenia wy ró¿n iæ mo ¿na kil ka grup jêzyko wych, 
któ re omó wiono ni¿ej. •ród³os³ów na zwisk ustal ono na pod staw ie oprac owa nia: Z. Kli -
mek, Na zwy osob owe po chod zenia nie mieck iego, S³ow nik etym olo gic zno-mo tyw acy jny 
sta rop olsk ich nazw osob owy ch, cz. 5 (Klim). Ba dan ia zo sta³y prze prow adz one przez 
autor kê tej ksi¹¿ki na se lekt ywnie wy bran ym ma ter iale. 

Na zwis ka ró wne lub utwor zone od wyraz ów po spol ity ch nie mieck iego 
po chod zenia bez cech przy swoj enia do jêzy ka pol skiego 

Do na zwisk po chod zenia nie mieck iego za not owa nych w hi stor yczny ch Ÿród³ach 
pol skich nal e¿¹ na zwis ka utwor zone na grun cie jêzy ka niemiec kiego od nie mieck ich 
wyr azów po spol ity ch. Pierw sze ich poœwi adczenia z 2 p XIII w. to np.: (Ka pler), Ka -
plir (< œrwn kappel ‘kap lica’) – na zwis ko utwor zone od okreœ lenia osoby du chown ej 
opiek uj¹cej siê ka plic¹, za koñczone wie lof unkcy jnym su fiks em -er oznac zaj¹cym 
te¿ wykonawców czynn oœci, za pis ze Œl¹ska, Le pel (< œrwn leffel ‘³y¿ka’) – na zwis -
ko ró wne rze czown iko wi po spol ite mu o zna czen iu ‘³y¿k a’, za pis z Po mor za, S(z)tu -
lar, S(z)tu ler (< œrw niem. stuoler ‘rz emieœlnik wyplat aj¹cy krzes³a’) – naz wisko 
równe na zwie zawodu, zapis z Wielkop olski. 

Dalsze na zwis ka tego typu za pis ane zo sta³y w do kumentach z 1 i 2 p XIV w., np.: 
Bart (< œrwn bart ‘brod a’) – ze Œl¹ska, Cyn dal, Cyn del (< œrwn zin del ‘taf ta’) – raj ca 
miej ski we Wroc³awiu, Gle zyl (< glas ‘szk³o’) – raj ca w Le gnicy, Fu tor, Fau tyr, Pfu -
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tyr, Pfau tyr (< œrwn vuo ter ‘po ¿ywienie, pasza’) – ³aw nik w Legnicy; 2 p XIV w.: 
Bach (< œr wniem. bach ‘pot ok) – du chowny, Eic hilman (< eic hel ‘¿o³¹dŸ’, su fiks 
man, kt óry two rzy³ na zwy osob owe od ró¿n ych pod staw) – z Wroc³awia, przyjêty 

do pra wa miej skiego kra kows kiego, Be tnar, Bet ner, Bot ner, (But ner), Byt nar, Byt ner 
(< œrw niem. bu tenaere ‘bedn arz’, na zwis ko po siad aj¹ce wie le od mian fo net yczny ch 
po wsta³ych na gruncie nie mieck im) – miesz czan in z Kra kowa, Bren nar, Bren ner 
(< œrwn iem. bren ner ‘podpalacz pu stosz¹cy kraj ogniem’) – miesz czan in z Kra kowa, 
Faf, Fof, Pfaf (< œrwniem. phaffe ‘du chowny, kap³an’) – miesz czan in z Po znan ia, 
Funk (< œrw niem. vun ke ‘iskra’, przen. w od niesieniu do cz³owieka ‘ma³y, pe³en 
¿ycia, ruchliwy, ³atwo unosz¹cy siê gnie wem’) – ³aw nik z Pr zemyœla, Szmach : œrw -
niem. smaehe ‘ma³y, ma³o war ty, z³y’), Szen, Schon (< œrwn iem. scho ne, schon 
‘piêkny, wspa nia³y’) – kuœn ierz z Kra kowa, Szust : œrwn iem. schu st er ‘szewc’) – 
z £êczycy. 

Na zwis ka po œwia dczone w 1 i 2 p XV w.: 1 p XV w.: Fusz (< œr wniem. vi sch ‘ry -
ba’) – miesz czan in z Przem yœla, Szar lej, Szer lej (< œrwniem. schar leie, schar lei ‘ma -
teria³ z czystej, czer won ej we³ny’) – szewc z Po znan ia, Sze ler, Sche ler (< œrwniem. 
schel, schale, schal ‘³uska, skórka’ lub œrwniem. schelch ‘zez owa ty, ukoœ ny, krzy wy) 
– oby wat el Kra kowa, Szme car, Szme cer (< œrwn iem. smet zer ‘gadu³a, oszczer ca’), 
Szo ber, Schober (< œrwniem. schober ‘sterta, stóg’), Sztych (< œrwniem. stich, stic 
‘uk³ucie sztylet em’, ‘miejs ce, wzgórze spa dzis te’) – szewc, obywat el Kra kowa, 
Trach (< œrw niem. trache, tracke ‘smok, dia be³’) – z Wielkop olski, Win ter (< œrw -
niem. win ter ‘zima’) – ry bak, oby watel Kra kowa;2 p XV w.: Ko ber (< œr wniem. ko -
ber ‘kosz, torba’) – stu dent Akad emii Kra kowksiej ze Œl¹ska, Kol be (< œrw niem. kol -
be ‘pa³ka jako bro ñ’) – brat karcz mar za z Ja rom ierza, Szmit, Szmid (< œrwn iem. smit 
‘kow al’) – wojown ik z Legnicy, S(z)tru cel (< œrniem. strut zel ‘pod³u¿ny chleb z naj -
przedn iejsz ej m¹ki’) – oby wat el Lwo wa. 

W 2 p XIII w. i dal szych stu leciach na zwis ka po chod zenia niemieckiego pojawia³y 
siê po ³ac iñsk im wy raz ie dic tus ‘zwan y’, który od dziela³ je od imien ia chrzest nego, np. 
2 p XIII w.: Fe firk orn (< nazwa z³o¿ona pfeffer ‘piep rz’ i korn ‘ziarn o’) – Teo dor zwa ny 
(dic tus) Fe firk orn ze Œl¹ska; 1 p XIV w.: Miko³aj zwa ny (dic tus) Cy nar (< œrwn zi ner 
‘wyt api acz cy ny’ (wie lof unkcy jny su fiks -er oznac za³ tu wykonawcê czynn oœci, œciœl ej 
za wodu), Han ko zwa ny (dic tus) Hab nicht (< œrwn haben ‘mieæ, po siadaæ’ i nicht ‘nic’), 
Her man zwa ny (dic tus) Gelhor (< nazwa z³o¿ona gel ‘¿ó³ty’ i horn ‘róg, wierz cho³ek’). 

Za pisy Ÿród³owe (wy bór) 

2 p XIII w. 

FE FIRK ORN: Teo drico dicto Pfef firk orn, se rui tori (Hen rici, du cis Sle zie) 1291 Korn 61. (KA PLER), 
KA PLIR: Pre sente … Ber toldo Ca plero 1292 Cd Sil X 48. LE PEL: Test(is) … laic(us) Ge rard us Le pel, 
mile(s) 1256 PUr II 621. S(Z)TU LAR, S(Z)TU LER: Pre sent(e) … Wal tero Stiu lero 1283 KW 528. 

1 p XIV w. 

BART: Pre sent(e) … do min(o) Al berto Bart 1303 Cd Sil X 78. CY NAR: Ni col aum dic tum Cyn nar, 
opid anum de Slup cza 1339 Cruc I s. 111. CYN DAL, CYN DEL: Con sul(-) civi tat is (Vra tis la viensis) … 
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Ni col aus Cin dal 1315 Cd Sil III s. 37. FU TOR, FAU TYR, PFU TYR, PFAU TYR: Cum con sul(e) (Leg -
nicensi) Cynar:… Ni col ao Pfu tir 1349 Lieg 167. GELHOR: Pre sent(e) … sca bin(o) Her manno dicto 
Gelhor 1311 KW 1229. GLE ZYL: Pre sent(e) con sul(-) civi tat is Wra tis la viensis … Gi scone Gle sil 1340 
Cd Sil IV s. 9. HAB NICHT: Hanco nem, fi lium Her mani dic ti Hab nicht, civem Cra coviens em 1337 
KM³p 650. 

2 p XIV w. 

BACH: Ni col ay Bach et bi gil et ce ter orum fra trum or din is Fra trum Pre dic ato rum … mo nas terii 
Osswen tin iensis (!) 1376 Dom 154. BE TNAR, BET NER, BOT NER, (BUT NER), BYT NAR, BYT -
NER: Han na, re licta Ni col ai Bet hn ar, olim ciu is Cra couiens is 1398 Hel II 157. BREN NAR, BREN -
NER: Ja cus ch Bren ner 1393 Kacz 115. EIC HILMAN: Han nus Eic hilma nn de Wra tis la via 1394 Kacz 
261. FAF, FOF, PFAF: Ratsherr(-) … Han nos Pfaffe 1394 KsMP s. 5. FE FIRK ORN: The odrico dicto 
Phef firc orn, se rui tori (pod dany) (Hen rici, du cis Sle siae) 1291 Korn 61. FUNK: Pre sent(e) … Cun cze 
Funk … civ(e) et con sul(e) in … Pri misl ia 1391 AGZ VIII 21. SZMACH: (Te stis) Smach de Gdow 1376 
Krak 64. SZUST: Sta nisl aus Szust et Jo hann es, fi lius ip sius 1393 £êcz I 2680. 

1 p XV w. 

FUSZ: Pe trus Fu sch 1405 £p I 121. SZAR LEJ, SZER LEJ: Jo hann es dic tus Szar ley, sar tor 1425 KsMP 
427 s. 147. SZE LER, SCHE LER: Jur ge Sche ler, civi(s) Cra coviens(is) 1408 PNZK 2317. SZME CAR, 
SZME CER: Sme czer et Lu rencz Po lon ica lis proc lam averu nt pu blice, si iliquis ha bet aliquod ius ad ip -
sor um agros 1426 U 1270. SZO BER, SCHOBER: Mar tino Scho bir (dat) 1412 £p I 334. SZTYCH: Sta -
nislaw Stich, su tor 1413 Kacz 2420. TRACH: Con tra Ot ton em Trach 1409 Piek 1354. WIN TER: Nic los 
Win ter, pi stor 1405 Kacz 1690. 

2 p XV w 

KO BER: Ni col aus Jo hann is Ko ber de Le gnicz 1472 AS I s. 206. KOL BE: Per Mi chae lem ta bern ato rem 
in … Ia rom yrz, fra trem do mino Col be 1498 AC II 1536. SZEN, SCHON: Si mon Schon, Pe tirs son de 
Nyssa, su tor 1477 Kacz 7757. SZMIT, SZMID: Ja cob Smed, rich ter zu Lie gnitz 1454 Lieg 783. 
S(Z)TRU CEL: Fa moso Bar thol omeo Stru czel, civi Le opol iensi 1467 AGZ XV 518. 

Na zwis ka ró wne na zwie miej scow ej o po staci jê zyko wej nie mieck iej 

Miejscowoœci, których na zwy u¿ yte zo sta³y jako na zwis ka, by³y po³o¿ one 
w wiêkszoœci na ów czes nym ob szar ze Nie miec. Po jaw ia³y siê te¿ na zwy niemiec -
kie mie jscow oœci zlokal izo wan ych na Œl¹sku. Wska zywa³y one na miej sce, z któ -
rego wy wod zi³ siê lub bezpo œrednio przy by³ dany cz³owiek. 

 Za pisy tego typu na zwisk po chodz¹ z 1 i 2 p XIV w., np.. 1 p XIV w.: Hobe rk, 
Hoberg (< n. miej scowa Hohberg, gm. Bu dziszyn, okr. Dre zno) – bs, ze Œl¹ska, 
Irenb erg (< n. miejs cowoœci Ir renberg w Wir temb ergii) – bs, ze Œl¹ska; 2 p XIV w.: 
Brun cwik, Braun cwik, Brauns wik (< n. miejscowoœci w dol nej Sakson ii) – miesz -
czan in z Kra kowa, Fal kan, Fal keh an, Fal kenh aj, Fal kenh ajn, Fal kenh an, Fel ken an 
(< n. mie jscowoœci Falkenh ain, Fal kenh ein) – bs z Wiel kop olski, Gold berg, 
Goldbarg, Gol barg (< licz ne n. miej scowoœci na te ren ie Nie miec, tak ¿e Goldberg na 
Œl¹sku, dziœ Z³otor yja) – miesz czan in z Poznan ia. 

Dalsze za pisy z 1 i 2 p XV w. to, np. 1 p XV w. : Fal kenb erg (< licz ne na zwy miej -
scowoœci na teren ie Nie miec) – kle ryk, za pis z kr esów po³ud niowych oraz ³aw nik 
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w Kra kow ie i so³tys w Bru now icach (M³p), Szyl do (< n. miej scowoœci Schil de pow. 
Per leb urg, okr. Schwer in)– miesz czan in z Po znan ia (por. Szyl der), Szmit felt, S(z)met felt 
(< n. mie jscowoœci Schmie def eld na Œl¹sku)– kle ryk, za pis z kr esów po³udniow ych; 2 p 
XV w.: Ko tel (< n. mi ejscowoœci Kothel, dziel nica Lip ska) – miesz czan in z Wielko-
polski, Krejsz (< n. miejscowoœci Kre ische w Sak son ii) – ku piec, obywat el Kra kowa, 
S(z)tam berg (< n. mie jscowoœci Ste inberg, licz ne na ob szar ze Nie miec) – miesz czan in 
ze Lwo wa, Ro kenb erg, Ro kemb erg, Ro kemb erk, Ro kemb ark (< n. mi ejsc owoœci Ro -
ckenberg w Gór nej He sji) – ka non ik ka ted ry kra kows kiej, oby wat el Kra kowa. 

Za pisy Ÿród³owe (wy bór) 

1 p XIV w. 

HOBE RK, HOBERG: Pre sent(e) … Hen rico, dicto Hobert 1338 Cd Sil II 31. IRENB ERK: Ar noldo de 
Zir niz ia co gnom ento dicto Ir renb erc 1339 Cd Sil II 36 s. 31. 

2 p XIV w. 

BRUN CWIK, BRAUN CWIK, BRAUNS WIK: Nic los Brauns wik 1393 Kacz 84. FAL KAN, FALKE -
HAN, FAL KENH AJ, FAL KENH AJN, FAL KENH AN, FEL KEN AN: Su per Hen ric hum dic tum Fal -
keh an 1395 Lek I 2046. GOLD BERG, GOLDBARG, GOL BARG: Nico laus Golt barg, civis Pozna -
nien sis 1391 Lek I 930. 

1 p XV w. 

FAL KENB ERG: Pre sent(e) … do min(o) … Pe tro Fal kenb erg … cle ric(o) et no tari(o) pu blic(o) 1406 
AGZ IV 11, Do min us Jo hann es Ffal kenb erg, con sul(-) Cra coviens is 1413 PNZK 2329, Jo hann es Ffal -
kenb erg, scul teti (de Bru now icze) 1413 PNZK 3156. SZYL DO: Bar toss ius Schil do 1413 KsMP 202 s. 
85. SZMIT FELT, S(Z)MET FELT: Io hann em Smith felt, cle ric um 1442 AGZ XIV 456. 

2 p XV w. 

KO TEL: Cum provid(o) … Ste phano Cothel opid ano de Strze lyc ze 1496 ACL II 1562. KREJSZ: Ja cob 
Creysz vom Gam bicz, mer cat or 1499 Kacz 8971. RO KENB ERG, RO KEMB ERG, RO KEMB ERK, 
RO KEMB ARK: Pre sent(e) … Ca spero Ro kemb erg, sco las tico li cenc iato in de cret oris … ca non ic(us) 
ecc les ie ca thed ralis Cra coviens is 1457 CHl 16. S(Z)TAM BERG: Co ram … Ni col ao Stam bark … civ(e) 
de Le opoli 1455 AGZ XIV MCCCLXXV. 

Na zwis ka utwor zone od nazw miejs cowo œci nie mieck ich przez do dan ie 
su fiksu -er 

Na zwis ka za koñc zone su fiks em -er, -ar nie mieck iego po chod zenia, po wstawa³y 
przez do dan ie tego su fiksu do nie mieck ich nazw mie jscow oœci po³o¿on ych na tere -
nie Nie miec lub na Œl¹sku. Tego ro dzaju for my na zwisk wska zywa³y pier wotn ie na 
po chod zenie lub przy byc ie z da nej miejsco woœci ich no sic iela. Wie lof unkcy jny su -
fiks nie miecki -er, -ar oznacza³ tu po chod zenie z mi ejsc owoœ ci. Two rzone one by³y 
za pewne przez Niem ców, byæ mo¿e na te ryt ori um Nie miec i prze nies ione zo sta³y na 
ob szar Pol ski jako go towe jed nostki jêzyk owe. 

Na zwis ka tego typu za pis ane by³y w 1 i 2 p XIV w, np. 1 p XIV w.: Grud nar, 
Grud ner (< n. miej scowoœci Gru dyn po³o¿o nej na Œl¹sku, niem Gru den, dziœ Gru -
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dyn ia Wiel ka i Ma³a, woj. opolskie) – bs, zapis ze Œl¹ska, Kol ner (< n. mie jscowoœci 
Koln (Nad ren ia) – bs, za pis ze Œl¹ska. 

2 p XIV w.: Gol dberg er (< Goldberg, n. licz nych miej scowoœci na te ren ie Nie -
miec, tak ¿e Gold berg na Œl¹sku, dziœ Z³otor yja, woj. le gnick ie) – bs, zapis z kre sów 
pd, Ple snar, Ple sner (< n. mie jscowoœci Ples se (He sja-Nas sau), Ples ser (West fal ia) 
lub Ples sow pow. i okr. Pocz dam) – rajca miej ski z Krakowa. 

Z 1 i 2 p XV w. po chodz¹ dal sze za pisy, np. 1 p XV w.: El sner (< n. mi ejscowoœci 
El sen, West fal ia) – miesz czan in z Po znan ia, Szyl der (< n. miej scowoœci Schil de pow. 
Per leb urg, okr. Schwer in) – miesz czan in z Po znan ia (por. Szyl do); 2 p XV w.: Kred -
lar (< n. mie jscowoœci Kre idel, pow. Wohlau) – ple ban z Bie cza, ³aw nik z Kra kowa. 

Za pisy Ÿród³owe 

1 p XIV w. 

GRUD NAR, GRUD NER: Pre sent(e) … Ni col ao dicto Grud nar 1337 Cd Sil Ii 29 s.136. KOL NER: Pre -
sent(e) … Jo hanne Col ner 1327 Korn 131. 

2 p XIV w. 

GOL GBERG ER: Pra esent(e) … fra tre Ni col ao dicto Golt berg er 1395 AGZ III 58. PLE SNAR, PLES -
NER: Ni col aus Ple snar (con sul Cra coviens is) 1395 CdUC I 14 s. 23. PLES SER: Jo hann es et Ni col aus 
olim Jo hann is Ples seri fi lii … Pe tro (dat) Ples ser 1392 £k 1435. 

1 p XV w. 

EL SNER: He dvig am, re lictam Ni col ai El zner 1450 ARP I 451. SZYL DER: Bar thos Schil der 1412 
KsMP 189 s. 82. 

2 p XV w. 

KREDLAR: Jo hann em Crey dlar 1462 Hel II 3662, Io hann es Cre dlar, ple ban us in Byecz 1483 ARec 
906, Pre sid ent(e) … ciu itat is (Cra couiens is) … con sul(e) Ni col ao Crey dler 1478 RKr XVI s. 188 

Jêzy kowe prze jawy ad apt acji do kul tury pol skiej za chow ane 
w na zwis kach o pod staw ach nie mieck ich i pol skich su fiks ach – 

na zwis ka hy bryd alne 

Za prze jaw jêzy kowej po lon iza cji na zwisk nie mieck ich mo¿ na uzn aæ for my 
utwo rzone przez do dan ie pol skich suf iksów do ró¿ nego typu pod staw niemieck ich. 
For my tego ro dzaju, zwa ne hy bryd alny mi, œw iadc zy³y je dnoc zeœn ie o ad apt acji 
przybyszów z Nie miec do kul tury polskiej, gdy¿ na zwis ka te, nosz¹ce ce chy za -
równo nie mieck ie jak i polskie, mu sia³y byæ przez ich no sic ieli za akc eptowane, sko -
ro by³y u¿y wane do ich ident yfi kac ji. Mog³y zaœ byæ zaakc epto wane tyl ko wtedy, 
kie dy ich no sic iele mie li po czuc ie pr zyna le¿noœci do jê zyko wej i przez to et niczn ej 
ws pólno ty pol skiej, przy najmn iej czêœ ciowe. Na zwis ka typu hy bryd alne go, z nie -
mieck¹ pod staw¹ i pol skim su fiks em, mog³y byæ za tem œw iadectwem i mimowol nym 
unao czni eniem pro cesu ad apt acji kul tur owej ich no sic ieli. Na le¿¹ do nich na zwis ka 
¿on za koñc zone pol skim su fiks em -owa, na zwis ka o ce chach pol skiego pa tron imi -
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kum, za koñc zone pol skim su fiks em -owic oraz for my na zwisk zakoñczone pol skimi 
su fiks ami -ek, -ko. Za œwia dcz enia tego typu na zwisk nie s¹ licz ne. 

Pa tron imi ka utwor zone za po moc¹ pol skiego su fiksu -owic od niemieck ich nazwisk oj ców 

Pa tron imi ka utwor zone przez do dan ie pol skiego su fiksu -owic od nie mieck ich na-
zwisk oj ców za pis ane zo sta³y w 2 p XIII w., w ko ntekœcie po jawi³ siê ³ac iñs ki wy raz 
dic tus (zwa ny), no sic iel mia³ sta rop olsk ie imiê Œwiê tos³aw: Szu stow ic 1298 (< Szust ^) 
– bs, bl. Dal sze za pisy po chodz¹ z 1 i 2 p XIV w., np.: Kie tlic(z) (< Ki tla : niem. ap. ki tel 
: œr wniem. kitel ‘lekka, wierzch nia ko szula‘ – wi kary z ko œcio³a w Krakow ie, Ry cheln ic 
(< niem. *Rich : œrwniem. rich ‘p otê¿ny) – mistrz tkac twa z Poznan ia; 2 p XIV w.: Ba -
chow ic (< Bach ^) – uzys ka³ pra wa miej skie w Kra kow ie, Fus(z)owic (< Fusz ^)
miesz czan in z Przem yœla, Olt man owic (< *Olt man : alt : stw niem. alt ‘star y’) – z kra -
kows kiego, Sze ling owic < Szyling : œrw niem. schil linc ‘mon eta’) – miesz czan in z Kra -
kowa, Szma chow icz (< Szmach ^), Sze now ic (< Szen, Schon ^) – z kra kows kiego, 
Tracho wic (< Trach ^) – miesz czan in z Wroc³awia. 

Z 1 i 2 p XV w. po chodz¹ dal sze za pisy, np. 1 p XV w.: Fus(z)owic (<. Fusz ^) – 
miesz czan in z Przem yœla, G(i)er las zyc (< G(i)erlasz : ger ‘w³óc znia z ostrym, ¿e laz nym 
gro tem‘) – miesz czan in z Po znan ia, G(i)er minowicz, G(i)rmi now icz (< G(i)er min : ger -
man, ger min ‘wyb itny, wiel ki’) – miesz czan in z Wil na, Her bort owic(z) (< Her bot : 
stsas., stwniem. heri ‘dr u¿yna wo jenn a’) – bs, za pis z kr esów pd, Nider linowic(z) (< Ni -
derl ino : niem. ap. prze zwis ko Ni derl in) – bs, za pis z kr esów pd, Szo lew ic, Szo low ic (< * 
Szol : œrw niem scholle ‘gleba, rola’) – szewc z Kra kowa, S(z)tog(i)e rzowic (< S(z)to -
g(i)er(z) : ste ger : œrw niem. sta ec ‘mos tek, œcie ¿ka’) – kra wiec z Pa can owa, Wal dow ic 
(< Wald : niem. ap. Wald : stsas. wal dan ‘pa nowaæ, rz¹ dziæ’) – miesz czan in z Warsza -
wy; 2 p XV w.: Bu klow ic (< *Bu kiel : œr wniem. ap. bu ckel ‘met alo we okucie w œrod ku 
tar czy’) – ch³op bg, Bur kat owic, Burkhar towic (< Bur kat : stw niem. burg ‘zamek, gród’, 
hart ‘silny’) – za pis z War szawy, Ge mel owic (< Ge mel : niem. ap. ga man ‘gra, za bawa, 
roz rywk a’) – za pis z Kra kowa, G(i)er kow ic (< im Gie ra³t : stw niem. Gar wart, Gelwalt) 
– za pis z brze sko-ku jaws kiego, Hofmano wic(z) (< Hofman : ap. niem. ze œr wniem. ho-
veman ‘dworzan in, s³uga na dworze ksi¹ ¿êcym’) – za pis ze Lwo wa, Horszo wic(z) (< 
Horsz : niem. Hor sch : œrwniem. hurst ‘krzewy, zaroœ la’) – szlachcic, za pis z kr esów pd. 

Na zwis ka utwor zone przez do dan ie pol skich suf iksów -ek, -k, -ko, -ak, -ik do na zwisk 
nie mieck ich 

For my tego typu re prez ento wane s¹ w do kum enta ch hi stor yczny ch nie liczn ymi 
za pis ami. Two rzone one by³y: 

przez do dan ie pol skiego su fiksu -ek do pod stawy nie mieck iej, np. 2 p XIV w.: 
Fors(z)tek, Fers(z)tek, Frus(z)tek (< œrwn iem. fo rest ‘zagospoda rowany las’, 
nowo niemieckie Forst ‘ts’) – zapis z kra kows kiego, Pfun czek (<œrwn iem. Funk ^) 
– rybak z Kra kowa (polska atrenacja k : cz ); 1 p XV w.: Szmi tek 1427 (< œrwni em. 
smit ‘ko wal’, por. Szmit); 2 p XV w.: Ful nek (< œrw niem. vu lin ‘Ÿrebiê’) – ³aw nik, 
za pis ze Œl¹ska, Fus(z)ek, Fus(z)ko (< œr wniem. visch ‘ryb a’ ̂ ) – miesz czan in z Kra -
kowa, Ko bier ek (< œr wniem. ko ber ‘kosz, torba’) – ch³op z kresów pd, Szu stek 
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(< Szust : œr wniem. schu ster ‘szewc’ ^) – zastêpowa³ w s¹dzie szew ca z Gar bowa, 
Te szar ek (< utwor zone od zniem czon ej postaci cze skiego te sarz ‘ces arz’, por. Ti -
szer, Te szer^) – miesz czan in z Warszawy. 
przez do dan ie su fiksu -ko do pod stawy nie mieck iej, np. 2 p XIV w.: Faf ko, Fef ko, 
Pfaf ko (< Faf , Pfaf ^) – bs, za pis z Wielkopolski, 
przez do dan ie su fiksu ak do pod stawy nie mieck iej, np. 2 p XIV w.: Fi szak 
(< œrwniem. vi sch ‘ryb a’) – miesz czan in z Kra kowa, 
przez do dan ie su fiksu ik do pod stawy nie mieck iej, np.2 p XV w.: Ful nik 
(< œrwniem. vulin ‘Ÿ rebiê’) – miesz czan in z Kra kowa. 
Inny, rzad ko wyst êpuj¹cy typ na zwisk hy bryd alny ch to z³o¿ enia typu Ka pus thaupt 

(< kapus ta ‘ts’, œr wniem. ho upt ‘g³owa’) ‘g³owa ka pus ty’ po œwiadczony w 2 p XIV w. 
War to zau wazyæ, ¿e no sic iela mi na zwisk nie mieck iego po chod zenia byli 

w Pol sce nie tyl ko Niemcy bar dziej lub mniej za adopt owa ni do kul tury pol skiej, 
ale tak ¿e, za pewne rzad ko, ¯ydzi, w ka¿d ym ra zie miesz kaj¹cy w Polsce, por. np. 
za pis z 2 p XIV w. S(z)mer lin, Schmer lin (< œrwn iem. smerl, smer le, smar le ‘œliz, 
kie³b’ lub œrdniem. ‘trzna del’) – ¯yd z Kra kowa. 

Za pisy Ÿród³owe 

2 p XIII w. 

SZUSTOWIC: Su ent oslaus dic tus Su sthouicz 1298 CdP III 70. 

1 p XIV w. 

KITLIC(Z): Pe tro dicto Ky tlicz, vi cari(o) (abl.) ecc les ie Cra couiens is 1347 KM³p 223. RYCHELNIC 
(?): Ma gis ter(-) pan nic ida rum (civi tat is Po znan iae) ... Han co Ry cheln ic ... ma gis ter(-) texto rum (civi tas 
Po znan iae) ... Tycz ko Ry cheln ic 1344 KW 1233. 

2 p XIV w. 

BA CHOW IC: Bar thco Ba chow icz re cep it ius civi le 1391 Chm s.256. FAF KO, FEF KO, PFAF KO: Ja -
nusz Pha wfko cum Gi wank one So boc zski 1400 Lek II 2468. FAL KAN OWA: An dr eas Ro bac zinsky 
cum uxore Ka theri na Fal kan owa 1398 Lek I 2595, Kach na Fal kenh an … Kach na Fal kenh ayno wa 1399 
Lek II 2311. FI SZAK: In ter Ni col aum Gal disz de Dlo sze (!) et in ter fi lium Gre gory Fi sak, olim scul tet us 
de Ma gna Rop pa 1397 PNZK 575. FORS(Z)TEK, FERS(Z)TEK, FRUS(Z)TEK: Ia cuss ius Forsz tek de 
Gr zib owa 1399 Krak 9348. KA PUS THAUPT: Han nus Hab nicht pro script us pro du abus wl ner ibus … 
ex par te Io hann is Ca pus thoupt 1371 RmK II s. 32. OLTMANOWIC: Ja scho Ol thm ano uicz de Band -
couicz 1399 Krak CCXCV. PFUN CZEK: Mar tin us Pfunt sek, pi stor 1391 CHm s. 256. SZELIN -
GOWIC: Mar tino (dat.) Sche linck owi cz 1375 Chm s.62. SZMA CHOW IC: Ni col aus de Sbil uth ouicze 
cum Lau renc io de ibid em ... pro du obus wl ner ibus aper itis ... Szma chouicz con fessus est wl nera eadem 
cir cums pexisse co ram pro cur ato re Lau renc ii pre dicti 1399 Krak 8723. S(Z)MER LIN, SCHMER LIN: 
Fili(us) Leu kon is An dree, Schmer lin … Iude(us) … ciu itat is … Cra couiens is 1398 KM³p 1043. SZE -
NOW IC: Circa Pe scon em Sche now icz (!) 1369 £k 1222. TRA CHOW IC: In ter Ni col aum Tra chow icz (!) 
civem Wra tis la viensem et Jo hann em Ru deg erum 1390 Chm s.247. 

1 p XV w. 

FRANGEBARG, FRAMBARK: No bil(em) test(em) de cle nod io Fra<n>gbarg: do min um The odric um 
Fra<n>ge barg de Co morzno 1417 £ag 42. FUN KOWA: Fun kowa aleg avit or tum suum Sze kerc zyne 
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1439 £p I 2857. FUS(Z)OWIC: Ia nis chova … dixit ad Ia cob um Fu sow icz 1431 £p I 2269. G(I)ER LA -
SZYC: (Pars) Fre dr ici Ger lash ich (!) ... in Mi nori Buco wecz 1403 KZ Pozn 1530. G(I)ERMI NO -
WIC(Z), G(I)RMINOWIC(Z): Cum prouido viro An dr ea Ger mi<n>owicz, ciue de Vil no 1441 £w 663. 
HERBOTOWIC(Z): Fre der icus Her bort owi cz de Fol steyn 1436 AGZ V 67. NIDERLINOWIC(Z): 
Ter min us Ia cobi Ny derl yno wicz, act oris et no bil is do mine N. Ro schn yow ska 1435 AGZ XII 10. SZMI -
TEK: Smit ek de Slep kowo 1427 RHer VI 17 s. 26. SZO LEW IC, SZO LOW IC: Fi dei usse runt Scho lew icz 
et Fe lip (!) sar tor 1425 Kacz 3738. S(Z)TOG(I)ERZOWIC: Jo hann es Sto ger zowi cz, sar tor de Pa czan ow 
1430 Kacz 4314. WALDOWIC: Cau sa Ni col ai Lub cows zky cum Wald ... cum ... Gre gor io Wal douicz 
1445 £w 897. 

2 p XV w. 

BUKLOWIC: La bor iosus Kaszper Bu klovycz ... Casproni Bu kloni 1481 U 2608. BUR KATOWIC, 
BURKHARTOWIC: Ma ter ia uxor is Bur kat howy cz cum Stwyanya ... Bar bara, uxor By enard ini (!) Bur -
kat howy cz cit tavit ... Do rotheam, uxor em Sta wya ny pro suo de bito ... dicta au tem Bar bara, uxor Bar -
nard ini Bur kat howy cz ... dic te Bar bare Bur gat howy cz uxori ... dicta Bar bara, uxor Ber nard ini Bruka -
thowycz (! pro Bur kat howy cz ) 1483 £NW 975. FUL NEK: Test(is) et sca bin(us) Ian Ful neck 1456 Cd Sil 
II 63 s. 63. FUL NIK: Ad in stanc iam Lo rincz Ful nyk 1477 PtCr 701. FUS(Z)EK, FUS(Z)KO: Han nos 
Fus sek, fi dei ussor 1455 Kacz 6285. GEMELOWIC: Iu ven em qu ond am dic tum Ge mel owi cz de 
Prz¹dow 1487 PtCr 974. G(I)ER KOW IC: Prze tpe³k de Ka newo cum Ni col ao Ger couicz 1419 Koch 
803. HOFMANOWIC(Z): Sta nisl ao Hoffma now ycz (dat.) 1497 ACL II 1624. HORSZOWIC(Z): Nobi -
lis Pe trum Hor schow icz de Chlop czic ze 1465 AGZ XIII 5813. KO BIER EK: In … kmeth on(em) … in 
Stra choc zyna … Co bye rek 1469 AGZ XVI 615. SZU STEK: Ni col aus Su stek, pro cur ator Ven ces lai dic ti 
Mi ron, sar tori de Gar bow 1454 UPrak 91. TE SZAR EK: Ni col aus Trzpy ola … przy pow yed zal szya ... 
su per do mum Te szar ek 1485 £NW 1031. 
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III. KSZTA£TOWANIE SIÊ NAZWISK POLSKICH 
– NABYWANIE FUNKCJI NAZWISKOWEJ PRZEZ 
POSZCZEGÓLNE TYPY NAZEWNICZE WŒRÓD 

SZLACHTY, MIESZCZAN I CH£OPÓW (XII–XV W.) 

Za œwiadectwo pro cesu kszta³to wan ia siê na zwisk zwyczaj owych uzna no w tej
ksi¹¿ce za pisy ze Ÿr óde³ hi stor yczny ch, kt óre po twierd za³y w te kœcie do kum entu wy stê 
powa nie pod staw owy ch dla funk cji na zwis kowej na stêp ujac ych zja wisk nazwisko 
twórczych: 
1) Dzie dzic zenie na zwis ka ojca przez dzie ci, ewent ual nie no szen ie tego sa mego na 

zwis ka przez dziadka, czyli dziedzicznoœæ na zwis ka przez trzy po kol enia. Tu 
uwz glêdnia siê te¿ ta kie zja wis ka, jak obejm owa nie wspól nym na zwis kiem ojca, 
mat ki i dziec ka oraz wspól ne na zwis ko ma³ ¿on ków wy stêp uj¹ce w licz bie mno giej, 
jeœ li ta kie jest po œwiadczone. 

2) Obejm owa nie wspól nym na zwis kiem ca³ej ge ner acji, tj. bra ci i ewentu alnie sió str 
oraz ro dziny (rodu). Na zwis ka wy stêp owa³y w dokumen tach w licz bie mno giej. 

3) Przej mow anie na zwis ka mê¿a przez ¿onê. 
4) Obejm owa nie wspól nym na zwis kiem dal szych krew nych. 

Prz eœledzono wszyst kie poœwia dczenia dziedz icznoœci na zwisk wy stêpuj¹ce 
w do kum enta ch hi stor yczny ch wy dan ych dru kiem (za wart ych w SSNO), obejm owa 
nia wspól nym na zwis kiem ca³ej ge ner acji i ewent ual nie dal szej ro dziny oraz ¿ony
w ob rêb ie na zwisk mo ¿now³adz twa, póŸ niejszej szlach ty, miesz czan i ch³opów
w okresie od XII do XV w. Wy niki tej anal izy, po parte za pis ami Ÿród³owymi, przed 
staw iono ni¿ej w ca³oœci (z wyj¹tkiem na zwisk ko biet za koñczonych na -owa, -ina), 
gdy¿ s¹ to pierw sze ca³oœciowe ba dan ia nad kszta³to wan iem siê na zwisk w Pol sce 
przeprow adz one przez autorkê tej ksi¹¿ki (w za kresie nazwisk odi mienn ych wyko 
rzystane zo sta³y dane z mo nog rafii). Wa¿nym do wod em na po wstaw anie na zwisk 
jest wspó³wy stêpowanie wy mien iony ch zja wisk, ro zwój na zwisk w li nii pio now ej, 
po przez dzie dzic zenie oraz w li nii po ziom ej, poprzez ekspansjê na li nie bocz ne ro
dziny, tj. dal szych krew nych. Jak wia domo z po przedn ich rozdzia³ów, poszczególne 
typy jêz ykowe na zwisk by³y w Polsce œrednio wiecznej zwi¹zane z pos zczególnymi 
war stwami spo³ecz nymi, cho cia¿ w omaw ianym tu okres ie ¿aden z typów nie by³ 
u¿ywa ny wy³¹cznie przez ¿adn¹ z nich. Tym nie mniej odmiejs cowe na zwis ka za 
koñc zone su fiks em -ski i jego wa riantami pr zewa¿a³y wœ ród mo ¿now³adz twa, póŸ 
niejszej szlach ty, a na zwis ka two rzone od wyr azów po spol ity ch, tzw. oda pel aty wne, 
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odi mienne, odet niczne i pa tron imi ka za koñc zone na -owic(z)/-ewic(z), -ic(z) pr zewa -
¿a³y wœ ród miesz czan i ch³opów, czyli ni¿ szych warstw spo³ecz nych. Rów nie¿ na -
zwis ka obce nie mieck iego po chod zenia pr zewa ¿a³y wœ ród miesz czan, przyb yszów 
z Nie miec. 

Do koñca XV w. brak poœwi adczeñ dzie dziczenia patr onimików. Dla patro nimików 
zakoñ czonych su fiks ami -owic(z)/-ewic(z), -ic(z) istotn ym zja wiskiem, z punk tu wi -
dzen ia ich przysz³ej funk cji na zwis ka, sta³ siê za nik ich ge net yczne go zna czen ia filia -
cyjnego na prze strzeni XIV i XV w., co zosta³o przed staw ione w od dzielnym rozdziale. 

Wy kaz anie tego, ¿e ist nia³o po wszechne prze kon anie, i¿ zwy czaj dzie dzic zenia 
na zwis ka ojca przez dzie ci, noszen ia tego sa mego na zwis ka przez bra ci, przejmo -
wania na zwis ka mê¿a przez ¿onê by³ obo wi¹zuj¹cy, wymaga³o uw zgl êdnienia hi -
stor ii ob ycza jów pol skich, zw³asz cza w za kres ie st osun ków ro dzinn ych pa nuj¹cych
w Pol sce w okres ie od XIII do XV w. i pó Ÿniej. 

Dowod ów nale¿y te¿ szukaæ w sfe rze ak sjol ogi cznej, tj. w poj mow aniu nazwis ka 
jako wa rtoœ ci du chow ej i do bra ro dzinn ego. Trak tow anie na zwis ka jako wa rtoœ ci du -
chow ej, a wiêc kul tur owej, kszta³towa³o siê bowiem równoczeœnie z po wstaw ani em 
na zwis ka jako in styt ucji pra wa zwy czaj owe go, co po star amy siê wy kazaæ w tej 
ksi¹¿ce. Naj pierw jed nak prze prow adz ona zo stan ie anal iza zapi sów hi stor yczny ch 
na zwisk w ob rêbie wy mien iony ch klas spo³ecznych pod k¹tem poœ wiadczenia wy¿ ej 
wy mien iony ch pro ce sów na zwis kotw órczych. 

NA ZWIS KA SZLACH TY – OD MIEJS COWE, ODA PEL ATY WNE, 
ODI MIENNE 

Omó wione zo stan¹ wy mien ione wy ¿ej pro cesy i zja wis ka nazwisko twórcze 
w ob rêbie czte rech typów na zwisk wy stêpuj¹cych wœ ród szlach ty: od miejs cowy ch 
zakoñ czonych su fiks em -ski (i jego wa riantami), odapel aty wnych, tj. utwo rzonych 
od wy razów po spol ity ch, odi mienn ych, tj. rów nych imion om chrzest nym (staropol -
skim, czy li dwu cz³onow ym i ró¿n ym formom od nich utwor zonym oraz tzw. imio -
nom chrzeœ cijañskim pe³nym i ró¿nym for mom od nich utwor zonym), a tak¿e mniej 
licz nych na zwisk odet niczny ch, czy li utwor zony ch od nazw et niczn ych. Te ostatn ie 
omówio ne zo sta³y ³¹cznie z na zwis kami oda pel atywnymi ze wzg lêdu na ma³¹ lic zeb -
noœæ (z zazna czeniem ich et nicznej prowen iencji). 

Dzie dzic zenie na zwisk wœ ród szlach ty 

Dzie dzic zenie na zwisk od miejs cowy ch za koñcz onych na -ski (i od miany tego su fiksu) 
wœród szlach ty i obejm owa nie wspól nym na zwis kiem cz³on ków na jbli ¿szej ro dziny 

Prz eœledzimy obecn ie naj stars ze za pisy Ÿród³owe z okresu od XII do koñca 
XV w., aby wykaz aæ, od kie dy za znac za siê ten denc ja do dzie dzic zenia na zwis ka 
ojca przez dzie ci wœród szlach ty oraz obejm owa nie wspól nym na zwis kiem cz³onków 
naj bli¿szej ro dziny. Œle dzen ie dz iedz icznoœci na zwisk jest utrudnione ze wzglêdu na 
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sposób pre zent acji osób w do kum enta ch histo rycznych przez pi sar zy œrednio -
wiecznych. Imiona synów i nie kiedy cór ek by³y w do kumentach wy mien iane, ale na -
zwis ko ojca przy nich nie figuro wa³o, a jedyn ie przy imien iu ojca (ewent ual nie mat -
ki), np. Bie lec(s)ki – No bil is Ni col aus, fi lius no bil is Io hann is anit qui By elec zski 1444 
AGZ XIV 3752. Wy kryw anie dz iedzicznoœci na zwisk wy maga z regu³y wgl¹du 
w wi êcej ni¿ je den do kum ent, przy u¿ yciu in dek sów opub liko wan ych w zbio rach
doku mentów hi stor yczny ch, a nie kiedy ró¿ nych Ÿró de³ hi stor iogr afic znych (herba-
rze). Trze ba te¿ pami êtaæ, ¿e iloœæ za chow any ch hi stor yczny ch do kume ntów Ÿród³o -
wych dla po szcz ególn ych pó³wieczy nie jest jed nak owa. Mniej dokumentów za -
chowa³o siê z XIII i XIV wie ku, ni¿ z wie ku XV.

Za pisy z do kumentów Ÿród³owych ukaz uj¹ przede wszyst kim dziedzicze nie nazwis -
ka ojca przez syna lub kil ku syn ów, wyj¹tkowo przez córki. Poka zu j¹ te¿ dzie dzic zenie 
na zwis ka ojca przez syna lub synów za poœrednictwem na zwis ka mat ki, któ ra sama 
prze jê³a na zwis ko od mê¿a, a ojca jej dzie ci. 

2 p XIV w. 

Ten denc ja do dzie dzic zenia na zwis ka ojca za koñc zonego su fiks em -ski przez dzie ci 
za znac zy³a siê 2 p XIV w. By³ to okres, kie dy na zwis ka na -ski nie by³y jesz cze wœród 
szlach ty czêste. W tym cza sie u¿ywa³a ona g³ówn ie jako na zwisk od miejs cowych wy-
ra¿eñ przy imk owy ch o for mie: de/z + na zwa mi ejscowoœci, np. Ma thia de Sca la 1346 
KM³p CCXXXIII. W 2 p XIV w. wyst¹pi³o ogó³em 1417 na zwisk na -ski, pod czas gdy
w w. XV w Ÿród³ach dru kow any ch od nal eziono ich 5.110 (Ka leta 1981, 115). 

Z 2 p XIV w. istnieje je den za pis do wodz¹cy, ¿e odmiejs cowe na zwis ko ojca na 
ski by³o dzie dzic zone przez syna. Wojs³aw Na grod owski wymie nio ny zo sta³ wraz 

z sy nem Pio trem, któ ry w in nej za pis ce fi gur owa³ jako Piotr Na grod owski (Wielko -
polska).Wiêc ej zaœwiad czeñ przy nosi do piero 1 p XV w. 

Za pis Ÿród³owy – 2 p XIV w. 

Na grod owski oj ciec > Na grod owski syn – Woys laus Na grod ows ky cum fi lio (syn) suo Po thrass io (Piotr) 
1387 Lek I 199, Pe trass io (Piotr) Na grodo fsz ky 1394 Lek I 1745. 

1 p XV w. 

W 1 p XV w. wiê cej zap isów wska zywa³o na dzie dzic zenie na zwis ka na -ski przez 
dzieci, g³ównie przez synów, zarówno bezpoœrednio po ojcu, jak za poœrednictwem 
na zwis ka mat ki, któ ra nosi³a na zwis ko po mê¿u. Nie kiedy na zwis ko za koñc zone su -
fiks em -ski, utworzone od danej nazwy miej scowej, wy stêpowa³o wy mienn ie z od -
miejs cowym wy ra¿en iem przyim kowym, w którym by³a u¿ywana na zwa miej scowa, 
np. Pawe³, syn An drzeja z Sê dzisz owa (wy mien iony wraz z in nymi braæmi w 1464 r.) 
– Pawe³ Sê dzi szowski (1437). 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

Ks iês ka mat ka > Ksi êscy sy now ie – Ni col aus et Jo hann es fi lii (sy now ie) Xan skey 1403 KZ Pozn 1474, 
Ni col aus et Jo hann es Xans ci (Ksiê scy) 1403 RWl kp I 72; Lu boms ka mat ka > Lu boms ki syn – Cum Ja -
cus io Lu boms ki et cum ma tre (mat ka) sua Do broszka 1399 Lek I 2997, Do min am Do broszk am Lu boms -
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ka 1403 KZ Pozn 1164; Nie wiar owska mat ka > Nie wiar owski syn – Ni col aus de Nyew arow cum Ka -
theri na ma tre (mat ka) sua ... Ni col aum Ny ew aro wszki 1440 Hel II 2819, Ka theri nam Ny ew yar owska 
1434 Hel II 2573; Po dols ka mat ka > Po dols ki syn – Ni col aus fi lius et Po dols ka ma ter 1450 £p II 696, 
Ni col aus Po dols ky 1452 £p II 1045; Sê dzis zowski oj ciec > Sê dziszowski syn – Pau lum, Sta nisl aum et 
An dr eam, fi lios An dree de San dzis chow ... pu eri (dzie ci) An dree San dzis chowsky 1464 Hel II 3749, 
Pau lus San dziss owsky 1437 Hel II 2709; Si kors ki oj ciec > Si kors ki syn – Sta nisl aus, fi lius Sim con is Si -
kors ky 1444 In scr 817, Si cors ky Sta nisl aus 1445 In scr 818; Szczyt ska mat ka > Szczyt ski syn – In ter no -
bil em Ka theri nam Sczy czs ka … ab vna … et Jo hann em … fi lium Sczy czs key par tib us ab al tera … Jo -
hann es, fi lius Sczy czs key (syn Szczyt skiej) 1446 MHer X I s. 179, Sczi czs ki … Jo hann es … Jo hann is 
Sczi czs ki 1447 MHer X 2a s. 180; Wa³dow ski oj ciec > Wa³dow ski syn – Do mini Pe tri dic ti Val dows ki, 
sub diti pre fati do mini re gis Po lon orum 1414 Cruc III s. 136, Pe trus, fi lius Wal dows ky (syn Wa³dows -
kiego) 1414 Cruc III s. 136; Wa pows ki oj ciec > Wa pows ki syn – Pe trus, fi lius Wa pows ki (syn Wapow s -
kiego) 1436 AGZ XIII 63, Pe trus Wa pows ki 1447 AGZ XIII 3107; Wie rzen icki oj ciec > Wie rzen icki syn 

Ni col aus We rzen icz ski … quod Ni col ai pa ter (oj ciec) We rzen icz ski de dit cen tum mar cas grosso rum la -
tor um 1406 RWl kp I 590; Win nicki oj ciec > Win nicki syn – Presente … no bili do mino … Io hanne Iu -
vene (M³ody) Wyn nic zsky 1437 AGZ XIII 581, Io hann es, fi lius Win nic zsky 1437 AGZ XIII 581. 

2 p XV w. 

W 2 p XV w. poœ wia dcz one jest dzie dzic zenie na zwis ka ojca przez syna i jed-
noczeœnie przej mow anie tego sa mego na zwis ka przez ¿onê wœród wy soko postawio -
nej szlach ty. In nymi s³owy, zapis ten po œwiadcza wspólne nazwis ko no szone przez 
cz³onków najbli¿szej ro dziny. Byli to – oj ciec Jan Cz y¿owski, kasz tel an kra kows ki, 
wdo wa Bar bara Czy ¿ow ska i ich syn tak¿e Jan Czy ¿ow ski. Na zwis ko Cz y¿ow ski wy -
stêp owa³o wy mienn ie z od miejs cowym wy ra¿en iem przy imk owym o po staci ³aciñ -
skiej de (z) + Cz y¿ow. W innej za pis ce po jawi³o siê na zwis ko ni e¿yj¹cego ojca Ro -
man owski, wdo wy po nim i cór ki, czy li po nown ie ca³a ro dzina nosz¹ca ws pólne na-
zwis ko. Po zos ta³e za pisy z 2 p XV w. poœwi adczaj¹: dzie dzic zenie na zwis ka ojca 
przez syna lub córkê, rza dziej przez synów lub córki, bezpoœrednio po ojcu lub za 
poœrednictwem mat ki, któ ra przejê³a nazwis ko od mê¿a. Jeœli nazwis ko by³o dzie -
dziczone przez kil ku syn ów, wys têpowa³o ono w liczbie mno giej, np. Be³ziec(s)cy 
sy now ie/bra cia, Zawa³owscy sy now ie/bra cia, Zdu ñskie cór ki/sio stry. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Za pisy po œwi adczaj¹ce dzie dzic zenie na zwisk na -ski 

Be³ziec(s)ka matka > Be³ziec(s)cy sy now ie – Bel zye czka ... Do mina Ka theri na, ma ter (mat ka)... Pe tri et 
Iohan nis (he red um de Bel zye cz) 1466 AGZ XV 399, Bel zye czszczy ... a no bil ibus Pe tro et Io hanne, here -
dibus de Bel zye cz 1466 AGZ XV 292; Bier nas zowska mat ka > Bier nas zowski (dwóch synów) – No bil is 
Ka theri na By ern asz owska cum du obuus fi liis Geo rg io By ern asc howski, scol teto de Bo rek et Ni col ao Byer -
naszowsky, he rede de Nyew yas zthka 1495 AGZ XVI 2243; Ch wa lêc(s)ki oj ciec > Ch walêc(s)ka có rka – 
No bil is Mar gar etha Chwa lads ka, vir go, fi lia olim nobil is Pe tri Chwa lads ki 1498 Bob 595; Czar not ulski oj -
ciec > Czar not ulski syn – Pro no bili Al berto Czar not ulski … pa trem suum … Ma thiam Czar not ulski … pre -
fati Al berti Czar not ulski 1497 Bob 208; Czem ier zyñs ki/Ciem ier zyñs ki oj ciec > Cz emierzyñski/Ciemie rzyñ -
ski syn – A no bili Sta nisl ao Cze mye rzynski per pa trem ip sius olim do min um Io hann em Czy emye rzynsky 
1489 ACL I 2505; Czer niej owski oj ciec > Czer niej owski syn – Ni col aus Czer nye ow sky … pre dicto Ni col ao 
de Czer nye ow 1440 AGZ XII 826, Pre sente ge ner oso do mino An dr ea Czy ern yey ows ky, sub dap ife ro Hali -
ciensi 1487 AGZ XIX, CCL, Czy ern yei owsky … no bil is An dr eas, fi lius no bil is Ni col ai de Czer nye ow 1459 
AGZ XII 3334; De nows ki oj ciec > De nows ki syn – Io hann em et Pe trum de De nowo, fi lios olim Sta nisl ai 
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De nows ky de Strzal kow 1475 Matr I 1320, Ge ner osi Io hann is De nows zky, he red is de De now et de Lub na 
1496 AGZ XVI 2297, Dêb ic(s)ki oj ciec > Dê bic(s)ka có rka – A no bili He dvigi Dam byc zska, vir gine, fi lia 
(có rka) olim no bil is Io hann is Dam byc zsky 1497 Bob 427; Dro hoj owski oj ciec > Dro hoj owski syn – No bil is 
Alexand er Dro hoyo wsky, he res de Dro hoyow, fi lius olim Alexand ri Dro hoyo wsky 1492 AGZ XVIII 2203; 
Drze wicki oj ciec > Drze wicki syn – Evae, fi liae Ia cobi Drze wyc zsky, ca stell ani Za rn oviensis … Ma thiae 
Drze wyc zsky, can tor is San dom iri ensis, fra tris ger mani 1495 Matr II 536; Ia cob us de Drzeu icza, ca stell anus 
Za rn oviensis … cum Ma thia Drze wic zsky, se cret ario re gio … fili(o) dicti Ja cobi 1498 Matr II 1228; Go ryñ -
ski oj ciec > Go ryñski syn – No bil is Ni col aus Go rins ki … fi lius olim no bil is Ste phani Go ryns ki … in Gory-
nyno 1498 Bob 546; Go œli bski oj ciec > Go œlibski syn – No bil is Victo rin us Goslyb ski, fi lius (syn) olim no -
bil is Io hann is Goslyb sky, he red is de Sa pelb ork … Sta nisl aus de Goslub 1497 Bob 430; Gra nows ka mat ka > 
Gra nows ki syn – Jo hann es Gra nows ky de Pil cza, ... fi lius pra ef ate Eliz abe th Gra nows ka (re gin ae Po lon iae) 
1470–80 D³Ben I, 252; Ja nows ki oj ciec > Ja nows ka có rka – Ge ner osa Anna Ia nows ka vir go, fi lia (có rka) 
olim ge ner osi Sta nisl ai Ia nows ki 1479 Bob 297; Ja rocki oj ciec > Ja rocki syn – Do min us Ma thias Iarocz -
sky, pa ter dic ti mo derni do mini Ma thiae, he red is de Ia roc zino … dic ti no bil is Ma thie Ia rocz[o]sky 1459 AC 
II 1284; Jasz kows ki oj ciec > Jasz kows ka córka – No bil is Ka theri na Ia skows ka vir go, fi lia olim (…?) Ia -
skows ki XVIII (1490) KTn 284; Ko³yb ski oj ciec > Ko³yb ski syn – No bil is Al bert us, fi lius bo nae memo riae 
no bil is Jo ann is Kolyb ski, Sta nisl aum By alob rzesc zski de bo nis suis pa tern is, que ha bet in me diet ate Kolyb -
ky … ad pra esens exped ivit bel lum … Al bert us Kolyb ski 1498 Bob 485; Ko nius zec(s)ki oj ciec > Koniu -
szec(s)ka có rka – No bil is Anne (leg. Anna) Ko nyu sz eczszka 1483 ACL I 518, No bil is Anna de Ko nyu szky, 
fi lia Ko nyu sz eczszky 1483 ACL I 198; La nck or oñski oj ciec > La nckoroñski syn – No bil es Ni col aus et Jo -
hann es, ger mani fra tres, fi lii ma gnif ici do mini Sta nisl ai Lancz kor onsky, ma rescalci ci rae re gis Po lon iae 
1479 AS I s. 240, Pre sent(e) … Sta nisl ao Lancz kor onsz ky de Brze szye, cu rie re gal is mar sc halc(o) 1484 
MHer II s. 65; Ni col ao Lancz kor onsky, de Brzezye, cu riensi (re gis) 1498 Matr II 1208; Li twin owski oj ciec 
> Li twin owska có rka – Anna Li thwin owska ... do min am An nam de Lythwyn ow 1479 AGZ XV 1779, Io -
hann is de Li thwon owo et cum ... Anna, puer(o) ip sius 1457 AGZ XV 69, Do min us Io hann es Li thwin owsky 
1452 AGZ XII 2481; £ycz kows ki oj ciec > £ycz kows ki syn – No bil is Sta nisl aus Lycz kows zky re cog novit, 
quia ob lig avit duas par tes bo nor um vil le Lycz kowc ze … quas ha buit a pa tre suo no bili Pe tro Lycz kows ky 
1485 AGZ XIX 1047; Miêd zygo rski oj ciec > Mi êdzygorski syn – No bil em Jo hann em, fi lium no bil is Ni col ai 
My edzyg orsky … no bil is Ni col aus de Myedzyg orze 1476 Hel II 4163, My edzig orze, villa … cu ius ha er es 
Jo hann es My edzig orsky, de domo Bippe nium 1470–1480 D³Ben I s. 388; Mi lew scy oj cow ie z synami – No -
bil es (…) Derslaus, Ja cob us, fi lius eiusdem, Ja cob us, fi lius olim Al berti, Mi lew sczy de Ca lus chyno (1476) 
KkM 236 s. 272; My cows ka/My cews ka mat ka > My cows kie sy now ie – Ka theri na Mi czevs ka, ma ter Mar cii 
et Io hann is 1495 AGZ XIX 2431, No bil es Mar cum et Io hann em My czows zkye 1492 AGZ XIX 2281; Na -
rams ki/Na rambs ki oj ciec > Naram ska/Na rambs ka có rka – No bil is Ka therine Na rambs ka 1481 Hell II 
4257, Ka theri na, fi lia olim Jo hann is de Na rama 1481 Hel II 4256, … No bil is Ka therine, fi lie Jo hann is Na -
rambs ky 1481 Hel II 4258; Oles ka mat ka > Oles ki syn – Gener osa do mina Bar bara Olesk(y)a cum fi lio suo 
ge ner oso Io hanne Oles ky 1464 AGZ XV 3252; Pa rus zewski oj ciec > Pa rus zewska có rka – Ka theri na Pa -
rus chewska ... fi lia olim nobi lis Ma thiae Pa rus chewski 1498 Bob 123; Pê kos zowski oj ciec > Pê koszowski 
syn – Gener osus Io hann es Pa kos chowsky … in vil la Pønkos chowka 1477 AGZ XVI 1209; No bil is Nico -
laus Pa kos chowsky, fi lius olim do mini Io hann is … in bo nis suis pa tern is in Pa kos chowka 1466 AGZ XVI 
284; Po pows ki oj ciec > Po pows ki syn – No bil is Ia cob us Po pow sky, fi lius no bil is Ma thiae Po pows ki 1497 
Bob 160; Prze brods ki oj ciec > Prze brods ki syn – No bil is He dvig is, con sors olim no bil is Sta nisl ai Prze -
brods ky … de dote et do tal itio suis, quae in Prze broda ha bet … pe nes no bil em Be ned ictum Prze brods ki, fi -
lium suum 1497 Bob 346; Radzew ski oj ciec > Radzew ski syn – No bil is Pe tri Radzew ski … fi lii olim nobil is 
Sta nisl ai Radzew ski 1497 Bob 375; Ro man owski oj ciec > Ro man owska có rka – No bili He dui gi Roma -
nowska, fi lie no bil is Io hann is Ro man owski 1471 AGZ XVII 521; Ry szews ki oj ciec > Ry szews ka có rka – 
Bona Mar gar ethae et An nae, fi liar um olim no bil is Ni col ai Nie mier za Ru schews ky (leg. Ry schews ky) ... in 
Ryschewo 1497 Matr II 820, No bili Mar gar etha Ry sschews ka ... de Ryszewo 1497 Bob 133; S¹spo wska 
mat ka > S¹spow ski syn – De ma nib us do min ae An nae Scham spow ska, ma tris le gitt imae do mini Ni col ai ad -
voc ati 1634 (1479) KTn 269; Do mina Anna Scha spow ska, ad voc ati ssa ha er edi tar ia oppi di Brzo stek 1634 
(1465) KTn 245; Bona Ni col ai Sa spows ki et sors ad voc ati ae in oppi do Brzo stek in ter ra Sandomi riensi 
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1497 Matr II 924; Sku barc zewski oj ciec > Sku barc zewski syn – No bil is Ma thias Sku barc zewski, fi lius prae -
feti Io hann is Sku barc zewski 1497 Bob 123; S³awê ccy oj ciec z sy nem – Bona ... Ni col ai, fi lii Ia cobi 
Slavanczczy (Slawêccy) 1497 Matr II 971; Strep tows ka mat ka > Strep tows ki (dwóch synów) – Per no bil em 
Mar gar etham, he red em de Strzep tow et fi lios suos Ra phae lem et Ni col aum 1456 AGZ XIV 3518a, Mar -
gar eta Strep tows ka ... de Strep towo 1457 AGZ XV 4, Ra phae le Strep tows ky 1456 AGZ VI 56, Ni col ao 
Strep tows ky 1469 AGZ XV, CCLXXVIII; Strze lec(s)ki oj ciec > Strze lec(s)ki syn i Strze lec(s)ka córka – 
No bil is He dvig is Strze lec zska, am mitta ger mana no bil is Lau rent ii Strze lec zski, fi lii olim nobil is Lau rent ii 
Strze lec zski 1497 Bob 306; Strze szews ki/Strze ¿ewski oj ciec > Strze szews ki/Strze ¿ewski syn – No bil is Pe trus 
Strze zews ky … no bil em Ma thiam Strze zews ki, fi lium suum, sag itta rium 1497 Bob 324; Sze bieñ ski oj ciec > 
Sz ebieñski syn – Al bert us Sche bye nyszky, fi lius … Pe tri Sche bye nyszky 1500 Gol 1265; Szwy kows ka matka 
> Szwy kows ki syn – Do mina Eliz abe th .. . et fi lio suo Ni col ao de Swykow 1488 ACL II 2039, Eliz abe th 
Schvy kovs ka 1476 1476 AGZ XIX 1575, Ni col ao Schvy kows ki 1497 AGZ XV, CMXV; Trze baws ki oj ciec 
> Trze baws ki syn – No bil is do min us Ma thias Trze baws ky, he res de Trzebaw ye … ge ner oso do mino San -
divog io Trze baws ky, pa tri suo 1497 Bob 53; Ul iñski oj ciec > Ul iñski syn – Pro no bili Sta nisl ao, fi lio olim 
no bil is Pau li de Ulyna ... cu ius ha er es est Pau lus Vlyns ky, no bil is de ar mis Vlyna 1470–80 D³Ben I, 148, Pro 
no bili Sta nisl ao, fi lio olim no bil is Pau li de Ulyna ... Sta nisl aus Ulins ky 1482 Hel II 4274; Zawa³owska ma -
tka > Zawo³owscy sy now ie – No bil es Io hann es Za wal owski et Sta nisl aus … re lig iose Do rothee Zawa -
lowska, ma tri sue … so rori ter cie re gule 1497 ACL II 1690, No bil es Io hann es Za wal owsky et Sta nisl aus … 
fra tres Za wal ows czy 1497 ACL II 1690; Zdu nows ki oj ciec > Zd uñskie có rki – No bil is Do rothea vir go, fi lia 
olim no bil is Io hann is Sdu nows ki … in oppi do Sdu ny 1497 Bob 513, No bil is He dvig is et Do rothea Sdu nys -
kye, so ror es ger man ae … in Sdu ny in di strictu Ca liss iensi 1497 Bob 401; Zu brzs ka mat ka > Zu brzs ki 
(dwóc h sy nów) – Su per no bil em Do rotheam Zu brzs ka, ma trem no bil is Io hann is Zu brzs ky 1454 AGZ XIV 
3151, No bil es Io hann es et Nico laus, fra tres ger mani, he red es de Zu brza 1453 AGZ XIV 2962, No bil is Ni -
col aus Zu brski, he res de Zu brza 1468 AGZ XV, CXVIII; ¯abic(s)ki oj ciec > ¯abic(s)ki syn – Viso (! pro 
viro) no bili Sta nisl ao Za byc zski (abl.), fi lio no bil is Spy tek Za byc zski … eu nd em no bil em Sta nisl aum Za -
bycz ski 1497 Bob 320. 

Za pisy po œwi adczaj¹ce obejm owa nie wspól nym na zwis kiem na -ski cz³on ków na jbli ¿szej ro dziny 
(ojca, mat ki i dziec ka) 

Cz y¿ow ski oj ciec > Cz y¿owska mat ka > Czy ¿owski syn – Bar bar ae an tiquae Czy zows ka, re lictae (wdo -
wa) Io ann is de Czi zow, ca stell ani Cra coviens is 1495 Matr II 537; Czy szows ki ca pit aneus … ma gnif ico 
do mini Jo hanni de Czy szow, ca stell ano et ca pit aneo Cra coviensi … ma gnif ico do mino Io hanne Czy -
szows zkim 1442 AGZ XIV 360, Bar bar am de Spro wa, ca stell anam Cra coviens am … Jo ann em Czy -
szows ky, fi lium (syn) pra ed ictae Bar bar ae (Bar bary) 1496 Matr II 632, Su per ge ner oso do mino Jo hanne 
de Czyszow, fi lio (syn) olim ma gnif ici Jo hann is de Czy szow, ca stell ani Cra coviens is, pa ter ip sius do -
mini Jo hann is Czy zows ky 1469 Hel II 3944; Ro man owski oj ciec > Ro man owka mat ka > Ro man owska 
có rka – No bili Be ate, vir gini, he redi de Ro man ow, fi lie ge ner ose He dui gis Ro man owska (Be ata, có rka 
Ja dwigi Ro man owsk iej) 1484 AGZ XV 1712, Ge ner osa do mina He dui gis Ro man owska, he res de Hro -
disl auic ze, re licta (wdo wa) olim ge ner osi Ja cobi Ro man owski, su bpinc erne Le opol iensis 1486 AGZ 
XV 1857, Ge ner ose Be ate Ro man owski (! za miast Ro man owska), con sort is ge ner osi Pe tri de Od now 
1491 AGZ XV 2182. 

Dzie dzic zenie oda pel aty wnego na zwis ka ojca wœ ród szlach ty 

2 p XIII w. 

Jak po wied ziano wc zeœn iej, u¿ ywan ie na zwisk oda pel aty wnych, g³ów nie rów nych 
rze czown ikom po spol itym, po œwia dcz one zo sta³o w 1 p XIII w. Ich no sic iela mi by³o 
wó wcz as mo ¿now³adz two (np. Jan Drozd, pod czas zy war szaws ki za pis any w 1239 r., 
szla chetny Piotr ¯aba za pis any w r. 1224 w do kumencie z Ma³opolski) oraz nieliczn ie 
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wys têpuj¹cy w do kum enta ch z tego okresu miesz czan ie (np. rzemi eœln ik Ostasz zwa ny 
Czo³o 1202 ze Œl¹ska). Wcz eœniejsza do kum enta cja oda pel aty wnych na zwisk szla -
check ich w sto sunku do od miejs cowych jest zupe³nie oczyw ista zwa¿ywszy na fakt, ¿e 
te ostatn ie wy kszta³ci³y siê, jako for ma syn tet yczna zak oñc zona su fiks em -ski (i jego 
od mian ami), w 1 p XIV w., a w wi êkszej licz bie wyst¹pi³y do piero w 2 p XIV w. Na-
zwis ka oda pel aty wne, g³ówn ie rów nie wy raz om po spol itym, po jawi³y siê za tem w do -
kum enta ch hi stor yczny ch jako na zwis ka szlach ty wczeœn iej, ni¿ od miejs cowe. Nie dzi -
wi za tem, ¿e ró wnie¿ pierw sze poœwiad czenia dzie dzic zenia na zwisk wœ ród szlach ty, to 
poœwia dczenia dzie dzic zenia na zwisk oda pel atywnych i to ju¿ z 2 p XIII w., na ra zie 
jed nostk owe. W do kumencie oryg ina lnym z 1 p XIII w. zapis any zo sta³ mo ¿now³adca 
(co mes) Ja nusz syn Bo gumi³a Mêki, kt óry w po chodz¹cej z 2 p XIII w. ko pii doku mentu 
wy staw ione go ró wnie¿ w 2 p XIII w. zapis any zo sta³ jako Ja nusz Mêka (Œl¹sk). 

Za pis Ÿród³owy – 2 p XIII w. 

Mêka oj ciec > Mêka syn Co mite Ia nuss one, fi lio (syn) Bo gum ili co gnom ine Men ca 1250 He inr 9 s. 
157, Test(is) … Ia nuss ius Men ka 1269 – 1273 (1253) GHenr s. 302. 

1 p XIV w. 

Licz ba zaœw iadczeñ dzie dzic zenia oda pel aty wnych na zwisk ojca przez syna 
wœród szlach ty wzros³a do trzech w 1 p XIV w., wszyst kie za pisy po chodz¹ ze 
Œl¹ska. W do kum enta ch wyst¹pili: na zwany jedn¹ nazw¹ oda pel atywn¹ Brusz, oj -
ciec Bru sza we wsi War munt owi ce (1349) – je den z nich w in nym do kumecie z tego 
sa mego roku i mi ejscowoœci wy mien iony zo sta³ jako Miko³aj Brusz; Bo rzys³aw 
Rdzek i jego ojciec Su lis³aw (? za pis uszkod zony) Rdzek (1304) oraz Jan ¯erzuc ha, 
syn ¯erzuc hy (1310). 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XIV w. 

Brus (Brus(z)) oj ciec > Brus (Brus(z)) syn – Brus so, fi lius (syn) qu ond am Brus son is … in Warmun -
thowicz 1349 Cd Sil II 52 s. 160, (por. Msczycus … ca stell anus de Gren syn … Brus sonj Ny col ao, suo 
so ror io octo man sos in vil la War munt houicz … re sig navit 1349 Cd Sil II 52 s. 160); Rdzek oj ciec > 
Rdzek syn – Bo risl aus Reze(k) de Sta chow … per pa trem meum, do min um Zcu lizlaum (!) Reze(k) de 
Sta chow 1304 He inr 54 s. 205; ̄ erzuc ha oj ciec > ̄ erzuc ha/¯erzuch syn – Io hann es Se ruch … Io hann es, 
fi lius (syn) Se ruc he re sid ens pro pe Vi sint al in Ion sdorf post 1310 GHenr s. 338, Co mes Jo hann es Seru -
cha 1269 Korn 36, (por. Pre sent(e) … ba rone Stos sone dicto Sche ruc ha (!) (1272) Cd Sil X 30). 

2 p XIV w. 

W 2 p XIV w. od not owa no 6 za œwi adc zeñ dzie dzic zenia oda pel aty wnego naz -
wiska ojca przez syna wœród szlachty. Na zwis ko Lis odzied zicz one by³o przez kil-
ku syn ów-bra ci, ale jest za pis ane w l po jed yncz ej. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

Chr oœciel oj ciec > Ch roœciel syn – Con tra Ni col aum, fi lium Chro(s)czel de Zi gart ouicz 1397 Krak 6017, 
Par tem he red ita tis Ni col ai Chro sczele (!) in Zi dart ouicze 1398 Krak 7910; Ko bia³ka oj ciec > Ko bia³ka 
syn – Jo hann es, fi lius Ni col ai Ko bya lca de Ol picz 1398 Krak CCLXIII, Jan Ko bialca de Ol picz 1398 
Krak CCLVIII; Lis oj ciec > (zwa ni) Lis sy now ie – An dr eas, Mar tin us, Prib co dic ti Lys … Ia cuss ius et 
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Mar tin us, fi lii Prib con is Lys 1352 KW 1313; Ponê da oj ciec > Po nêda/Po nuda syn – Cum Pau lo 
PonÃde cum fi lio Jo hanne (de Sza mouo) 1391 £êcz I 2068, Con tra Jo hann em Po nude 1388 £êcz I 1000; 
Jo hann es Po nande con tra Mi chalc onem de Sza mouo 1386 £êcz I 156; Sie kierka oj ciec > Sie kierka syn 
– Te stes … Ni col aus Sze ki rka, Sedslaf Sze ki rka, Mi roslaus Sze ki rka 1396 RWl kp I 196, Pe trus Sekyr ka 
Seczlai, Pe trus de Sekyr ki 1399 RWl kp II 86; Sto pyrka oj ciec > Sto pyrka syn – Do min us Ma thias Sza -
dofski du cit testes … Ja cusz Sto pirka … Mi roslaus Sto pirka 1396 RWl kp I 310, Mi roslaus, fi lius Sto -
pirc ze 1393 RWl kp I 146. 

1 p XV w. 

W 1 p XV w. wyst¹pi³o 12 zaœ wiadczeñ dzie dzic zenia oda pel atywnego na zwis ka 
ojca przez syna wœród szlach ty. Trzy odzied zicz one po ojcu na zwis ka od nosi³y siê do 
dw óch i wi êcej bra ci, wyst¹pi³y w do kumencie w l mno giej, por. Kon wy, Po piel owie, 
W¹trob ki. Na zwis ka Od row¹¿, O³owny te¿ nosi³o kil ku bra ci wy nien iony ch z imion, ale 
u¿yte zo sta³o w do kumencie w l po jed yncz ej. Je den raz po œwiadczone zo sta³o w do -
kum encie na zwis ko mat ki prz ejête od mê¿a, zak oñczone na -owa, Anna Strze czon owa 
(Strzecio nowa) i na zwis ko syna: An drzej Strze czon, Strze czon – ojciec w mo menc ie 
sporz¹dza nia no tatki ju¿ nie ¿y³. Œwiad czy o tym ³aciñ ski wyraz olim (nie gdyœ) przed 
na zwis kiem Strze czon owa. Za pisy z Ma³opols ki, £êczyc kiego, Wiel kop olski, Mazow -
sza, kr esów po³udniow ych. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

Kon wa oj ciec > Kon wy sy now ie – Pe trus de Si roslaui cze, fi lius Mar cissi dicto K[w]onwa 1430 In scr 574, 
No bil is Ni col aus, fi lius Mar tini Con wa de Syroslaui cze 1431 Hel II 2372, Su per Pe tro et Nico lao de Sy-
raslaui cze dic tis Con wy … dic ti fra tres alias Con wy 1437 Hel II 2725; Ko pytko oj ciec > Ko pytko syn – Ma-
thias, Ko pitk onis fi lius 1402 £êcz II 758, Erga Ma thiam Ko pitk onem 1402 £êcz II 794, (por. Ma thias de 
Sta nisl avicze Co pito 1408 £êcz II 1458); Lgo staj oj ciec > Lgo staj syn – Nobi lis Ni col aus de Ra schewo, piie 
re cord aci onis Lgo stai fi lius 1436 Zakr II 1813, Con tra Ni col aum Li gos tay (de Ra szewo) 1424 Zakr I 350, 
Do mino Ni col ao Lgo stay (dat) 1469 Tym s. 240; Od row¹¿ oj ciec > Od row¹¿ sy now ie – Stre nuus do min us 
Pe trus Od row ansch, ho nor abi lis Io hann es Odro wansch, nec non no bil es Ni col aus, Pau lus et Do bes laus, 
fra tres ger mani, fi lij Do bes lai Od row ansch de Za gor ze 1429 KM³p 1264, Pre sente … Ni col ao Od row¹nsch 
de Ram bye szicze 1430 Hel II ante 2319; Pau li Od row¹nsch de Spro wa, Leo poliensis … ca stell ani 1474 
AGZ XIX 86; O³owny oj ciec > O³owny syn (sy now ie) – Sta nisl aus, fi lius Olowny (de Gr zib owo) 1420 
RWl kp II 642, Sta nisl aus Olowny et Adam de Grzybowo Olowny 1440 AC II 374, Erga no bil em Sta nisl aum 
Olowny de Grzybowo … no bili Sta nisl ao Olowny (dat.) 1450 Ko Zap 41; Po piel oj ciec > Po piel owie sy-
now ie – Di mitt ir, Thisz, Mi chalko, fi lii Ia cobi alias Po pel owe 1427 AGZ XI 24, Ia cub alias Po pel 1425 
AGZ XI 169; Strze czon owa/Strze cion owa mat ka > Strze czon/Strze cion syn – No bil is Anna olim Strzeczo -
nowa cum fi liis suis (z synami swo imi) Hrin cone, An dr ea et Iwan de Zol czow 1437 AGZ XII 135, Termi -
nus in ter An dreyk onem Strze czon de Zol czow … et do min um Ian kows ky 1435 AGZ XII 39; Su chla oj ciec 
> Su chla syn – Vlad isla us II, rex … Lau rent ium alias Su chlha, fi lium olim An dr eae dic ti Su chlha in posse -
sione vil lar um Kny es zye et Ko walc zowcze di strict us Ca men ecz ensis con ser vat XVI p. pr. (1405) Matr 
IV/3 sup pl. 446; Œwie drzyk oj ciec > Œwie drzyk syn – Per fi lium Io hann em Swe drz ik … de Pan couicze 1441 
In scr 780, Io hann es, fi lius Swe drz ik de Pan cow icze 1441 In scr 781; Trusk oj ciec > Trusk syn – Pau lus alias 
Trusk de Tru sky … fi liis olim Trusk 1426 MkM I 347; W¹trob ka oj ciec > W¹trob ki sy now ie – No bil es do -
min os Io hann em, Sta nisl aum et Ia cob um, fi lios olim do mini Cle ment is Van tropka de Strzel cze, ca stell ani 
San dom iri ensis … Io hann es, Sta nisl aus et Ia cob us de Strzel cze alias Van tropky 1449 KM³p 1516, Sta nisl ai 
et Jo hann is dicto rum W¹tropky 1500 Kniaz 139; ¯o³¹dŸ/¯o³êdŸ oj ciec > ¯o³¹dŸ/¯o³êdŸ syn – Ma thias Zo -
lah acz (! pro Zo lancz) … Ma thias fi lius Zo lad zonis de Drzyssczow 1443 AGZ XII 1115, No bil is Ma thias 
Zo landz 1462 AGZ XII 3039. 
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2 p XV w. 

W 2 p XV w. dzie dzic zenie na zwisk oda pel atywnych wœr ód szlach ty poœwia dczy³o
27 zapisów Ÿród³owych. Wyst¹pi³y dwa na zwis ka wspólne dla cz³on ków na jbli ¿szej ro -
dziny: na zwis ko Go³dacz no sili oj ciec Ma ciej, mat ka Kla ra Mi³och na Go³da czowa i syn 
Miko³aj (zapisy z kr esów po³udniow ych). Wspólne na zwis ko £ab êta nosi³ oj ciec Jan 
i w dowa po nim Ka tar zyna  £abê cina oraz Na woj, Pakosz, Teo dor i Jursza, sy now ie 
£ab êty. 

Wie le zap isów poœ wiadcza³o wsp ólne nazwis ko ojca i kil ku jego syn ów, na zwis -
ko tych ostatn ich za pis ane zo sta³o w l mno giej (wszyst kie za pisy z kresów 
po³udniow ych). Byli to: bra cia Piotr i Pawe³ Go³¹bkow ie, sy now ie Jana Go³¹bka; Jan 
i Œci bor Kokot kowie lub Ko kotki, sy now ie Mar cina Ko kotka; Sta nis³aw i Toma Ko -
ryto (za miast Ko rytko), sy now ie Miko³aja Ko rytko (1475), Jan i Sta nis³aw Koryt -
kowie bra cia, Miko³aj i Toma Ko rytki, prawdo podobnie oj ciec Miko³aj i syn jego 
Toma, Jan i Sta nis³aw, bra cia ro dzeni Ko rytki; Jakub i Miko³aj Ptacz kow ie, ich oj ciec 
Zyg munt Pta czek; Adam i Piotr bra cia Omeksy, An drzej i Jan Pyr ki, ich oj ciec Bar -
tosz Pyr ka; An drzej i Piotr Wo³czko wie, ich oj ciec Piotr Wo³czek. Na zwis ko Pry ki 
ina czej Trze ski (czytaj Trza ski) nie jest po przed zone imion ami, ale wy mien iono je 
w dal szej czê œci do kum entu (za pis z Ma zows za). Licz ba mno ga na zwis ka £ab êcio -
wie okre œla ³a ojca i syna (za pis z Ma³o polski). 

Po zos ta³e za pisy s¹ œw iad ectwem dzie dzic zenia na zwis ka ojca przez jed nego syna. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Za pisy po œwi adczaj¹ce dzie dzic zenie na zwis ka oda pel aty wnego ojca przez syna lub córkê 
oraz przez kil ku syn ów-bra ci 

Bie lik oj ciec > Bie lik syn – No bil ibus Iwank oni et Pe tro fi liis By elyk … mo rant ibus in Ma iori Lu byn ye 
1450 AGZ XIV 2245, No bil ibus Sach nony et Iwank ony By elik oni bus mo rant ibus in sor tib us alias 
w dzel nyczach in Lu byn ye 1452 AGZ XIV 2730; Go³¹bek oj ciec > Go³¹bkow ie sy now ie – Go lamk ones 
(!) Io hann es, Pe trus et Pau lus, fi lii do mini Io hann is Go lambk onis, iu dic is ter re Le opol iensis 1455 AGZ 
XIV 3464, Fra tres Go lambk ovie. No bil is Io hann es Go lamb ek, de Zym na Woda he res, te net us octua -
ginta (!) mar cas no bili Io hann es Go lamb ek de Sto bno, re gie ma ies tatis cu bic ula rio … Io hann es Zim -
now odsz ki … Io hanni Sto bye nsky 1470 AGZ XV 714, Go lappk owye (!) fra tres. No bil is Io hann es 
Gol¹bek de Zym na Woda … ge ner oso do mino Pe tro Gol¹bek, pro tunc iu dici ca stri Le opol iensis et 
Geo rg io fra trib us ger man is 1471 AGZ XV 3580; Kêd zio rka oj ciec > Kê dziorka syn – Con tra et ad vers us 
Nico laum, fi lium no bil is Io hann is Can dzyo rka, de dicta uilla Wyl kow iska … Ni col aum Can dzyo rka, 
no bil em de Wyl kow yska 1480 In scr 1454; Kmi ta oj ciec > Kmi tow ie sy now ie – Pe trus Kmy tha, castella -
nus San dom iri ensis … ge ner osi An dr eae, da pif eri Cra coviens is, dic ti Kmy thow ye, he red es de Wyszny-
cze … Pe tro … et Sta nisl ao … fi liis … An dr eae de Wy sznyc ze … Kmy thom … ce ass eru nt vil lae Prze -
bor owye, £¹ky, Wolya 1500 Kniaz 139, Ma gnif ici do mini An dree Kmi ta, ca pit anei Bel zens is 1490 
AGZ XIX 2137, Ve ner abi lis Sta nisl aus Kmy tha de Wy sznyc ze, ca non icus San dom iri ensis 1480 AGZ 
XVI 1426, A ma gnif ico do mino Pe tro Kmy ta 1498 PtCr 1342; Ko kot ek oj ciec > Ko kotk owie/Ko kotki sy-
now ie – No bil es Mar tin us Co coth ek et Sti bir ius fi lius suus, he red es de Sol cza 1472 AGZ XVIII 320; 
No bil es Io hann es et Sti bor ius Ko kothk ovye … Io hann em et Sti bor ium Ko kothky … no bil em Io hann is 
So lec zsky 1483 AGZ XVIII 1804; Ko rytko oj ciec > Ko ryto/Ko rytko, Ko rytk owie/Ko rytki sy now ie – Ad 
Sta nisl aum et Tho mam Co rit ho, fi lios olim Ni col ai Co rit hko 1475 Matr I 1290; Io hann es et Tho mas Co -
rit hko nes de Co ryt hnycza 1441 AGZ XIII 1507, Ge ner osi Io hann es et Sta nisl aus Ko rit hko vye de 
Truszka uecz 1462 AGZ XIII 4720, In ter no bil em Mar ciss ium Co rewa … et in ter Ni col aum et Tho mam 
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Co rit hki, in divis os de Wro blow icze 1465 AGZ XIII 5841, Co ryt hko wie fra tres … cum no bil ibus Io -
hanne et Sta nisl ao, fra trib us ger man is Co ryt hky 1474 AGZ XV 3702, No bil is Do rothea, re licta olim 
Sta nisl ai Co rit hko 1488 ACL I 2165; Kre za oj ciec > Kre za syn – An dr eas Cre sza de Za wada he res, scul -
tet us de Za nd erman 1404 In scr 169, Jo hann es An dree Cre za de Za wada 1455 AS I s. 145; Ku rosz ojcie c 
> Ku rosz syn – No bil is Ma thias, fi lius Pe tri alias Ku rosz de Ku row 1473 Hel II 4108, Proscho wycze, 
vil la … in qua (est) … no bil(is) ha ere(s) … Ma thias Ku rosz 1470–1480 D³Ben I s. 70; £abê cio wie/£a -
bêcie oj ciec z sy nem – Sta nisl aus Schi dlow eczky, … ma rit us … Zophiae, filie … An dree La b¹ncz de 
Go sczik ow, et Jo hann es Lab¹cz de Pawlow, fi lius eiusdem An dree Lab¹cz … ip sis do min is pre not atis 
Lab¹czo we 1464 Hel II 3752; Pawlow, vil la … cu ius ha er edes … La banc zye 1470–1480 D³Ben II s. 
518; £askosz oj ciec > £askosz syn – No bil(em) … Pe trum La skoss … Sta nisl aus Las skoss, pa ter eius 
1496 In scr 1179; Ma maj oj ciec > Ma maj syn – No bil is Pe trus Ma may de Ru schow icze 1449 AGZ XIII 
3965; Jo hann es Pe tri Ma may de Rus szow ycze 1456 AS I s. 148; Mo¿ d¿eñ oj ciec > Mo ¿d¿eñ syn – Et su -
per hoc Mar tin us, fi lius Io hann es Mo zdzeyn po suit test im oni ale iu rat is 1495 Gol 1145, Vna cum … sca -
bin(o) … Mar tini Mo zdzz eyn, scul teto de Cawye cz yn 1491 Gol 1027; Omeksa (Omeks(z)a) oj ciec > 
Omeksy (Omeks(z)y) sy now ie – No bil es Adam, olim no bil is Troy ani fi lius, Pe trus, Omex fi lius et Pe trus 
fi lius Gru chala, he red is de Scze pya thin 1489 AGZ XIX 2105; No bili Pe tro Omexa, he redi de Sczepia -
thyn 1493 AGZ XIX 2305, No bil es Adam et Pe trus, fra tres ger mani Omexi, he red es de Scze pya thyn 
1494 AGZ XIX 2316; Pi¹tek oj ciec > Pi¹tek syn – No bil is Ia cob us Py ant ek, olim scul tet us de Low cze, 
fi lius olim Ia cussy Pan tek 1460 AGZ XIII 4625; Pie czyg roch oj ciec > Pie czyg roch syn – No bili Io -
hanni, fi lio olim Ma thiae Py ec zygr och de Opye czy cze … no bil is Io hann es, fi lius olim Ma thiae Pye -
czygroch … Io hann es Py ec zygr och, fi lius de Opye cz ycze 1451 Ko Zap 49; Pryk oj ciec > Pry ki sy now ie 
– Va dium Lu byc ze cum Pry ky alias Trze sky … No bil es de ar mis Trze sky, Mar tin um, Pe trum, fi lios Jo -
hann is Pryk de Vyetn ycza 1492 ZHer 718; Pta czek oj ciec > Ptacz kow ie sy now ie – No bil es Ia cob us et 
Ni col aus Ptacz kow ye de Cz¹sthco wic ze … pa ter … Si gis mu ndus Pta czek de Cz¹nsthk ovicze 1482 AGZ 
XVIII 1709; Pyr ka oj ciec > Pyr ki sy now ie – Pir ky … No bil is Bar thos ch Pir ka, Io hann es et An dr eas, fi -
lii eius de Dolynya ny 1466 AGZ XV 3381, Pre sent ibus … An dr ea et Jo hanne Pyr ky de Dolynya ny 1470 
AGZ XV, CCCI; Rola oj ciec > Rola syn – Mar gar etha, prima con sors … Ste phani Rolya de Othmya -
nowo, suc cam era rii Ju nivl adi slav iensis … a Ni col ao Rola, fi lio eiusdem Ste phani de se cunda uxore 
1473 Matr I 1057; Szre niawa oj ciec > Szre niawa syn – No bil is Vr sula, fi lia olim nobil is Pe tri Szyrenya -
wa, vxor no bil is Pe tri Pyels ch … fra ter suus, no bil is Ni col aus Szy ren yawa ger man us 1477 Gol 873; 
Œwid wa oj ciec > Œwid wa syn – Con tra genero sum do min um Vin cenc ium Swy dwa de Scha mot uli … olim 
do min us Io hann es Swy dwa, palati nus Ca liss iensis, pa ter dic ti do mini Vin cenc ii 1499 AC II 1545; Trzes -
ka oj ciec > Trze ska syn – No bil is An dr eas Trze ska, fi lius olim no bil is An dree Trze ska de Bo bolyc ze 
1484 Hel II 4289; Wo³czek oj ciec > Wo³czko wie sy now ie – Su per no bil es And ream et Pe trum, fi lios do -
mini Pe tri Volcz kon is de Clo dno et Clo dzenc ze … cau se … An dree et Pe tri Volcz kon um 1455 AGZ XIV 
3389, An dr eas et Pe trus Volcz kow ye de Klo dno 1472 AGZ XII 3571. 

Za pisy po œwi adczaj¹ce ws pól ne na zwis ko oda pel aty wne cz³onk ów naj bli ¿sz ej ro dziny 
(oj ciec, mat ka, syn(owie)) 

Go³dacz oj ciec > Go³da czowa mat ka > Go³dacz syn – A no bili Ni col ai Gol dacz de Za lvn yow, he rede 
et suc ces ore in bona sui pa tris vita functi Ma thie Gol dacz, vexil lif eri Ha lic iensis 1497 Matr II 1115, 
Nobi lis Cla ra Mi lochna Gol dac zowa, vexil lif era Ha lic iensis 1498 ACL II 2026; £ab êta oj ciec > 
£ab êcina mat ka > £abê ta sy now ie – Ge ner osa do mina Ka theri na, olim re licta no bil is Lam bant he de 
Zu kow et no bil es Nawo gius et Pa cos ius, The odor icus et Iur sza fra tres ger mani, fi lii (sy now ie) Lam -
bat he 1453 AGZ XIV 2766, Ge ner osa do mina Ka theri na, re licta (wdo wa) olim Jo hann is (Jan) La -
bant he de Zu kow 1452 AGZ XIV 2570, Ge ner osa Ka theri na olim La banc zina de Zu kow 1453 AGZ 
XIV 2753, Co ram … no bil(i) Pa coss io La bant ha de Zu kow 1456 AGZ XIX, DCLVIII, Pre sent(e) … 
ma gnif icio et ge ner os(o) … Navoy Lab¹tha 1469 AGZ XII< CCXXVII, Cum no bili Iur sza La bant ha 
de Zu kow 1490 ACL II 262. 

 

  

 

  
 

  

 
 

   

  
  

 

 
 

  

 

 
 

   

321 III. Kszta³towanie siê nazwisk polskich – nabywanie funkcji nazwiskowej... 

http://rcin.org.pl



Dzie dzic zenie odi mienn ego na zwis ka ojca wœ ród szlach ty 

Dzie dzic zenie na zwisk odi mienn ych, tj. rów nych imion om sta rop olsk im lub chrze -
œcijañskim, poœ wiadczo ne jest w 2 p XV w. Z tego okresu po chod zi po œwia dczenie 
dzie dzic zenia na zwis ka odi mienn ego Klusz (< Mi ko ³aj) przez trzy, a w³aœciwie czte ry 
po kol enia, tzn. dziadek Jan, i wnuko wie Miko³aj i Pawe³ oraz naj prawd opo dob niej pra -
wnuk Jakub (syn Paw³a) no sili to samo na zwis ko, kt óre, jako na zwis ko wn uków, by³o 
za pis ane w licz bie mno giej. Brak za pisu na zwis ka syna Jana, czyli ojca Mi ko ³aja 
i Paw³a. Re lac je te ustal ono na pod staw ie Her bar za pol skiego A. Bo nieck iego (por. Ra -
szews ka-¯urek, w dru ku, tam nie co inna in terp retacja da nych). 

Je dyn ym za pis em po œwi adczone zo sta³o na zwis ko odi mienne obejm uj¹ce ca³¹ 
szla check¹ rodz inê: na zwis ko Fre dro nosi³ ojciec i jego sy now ie Fre drow ie, prz ejê³a 
go w for mie Fre drowa mat ka. 

Po zos ta³e za pisy po œwi adczaj¹ dzie dzic zenie odi mienn ego na zwis ka ojca przez 
jed nego lub kilku syn ów. W tym ostatn im przy padku wystêpowa³o ono w licz bie 
mno giej. Je den raz wy stapi³a licz ba mno ga ³aciñ skiego mia nown ika Woj szyk ones, tj. 
Woj szyk owie. 

Dane za czerpniête zo sta³y z mo nografii o na zwis kach odi mienn ych w staropol-
szczyŸnie autors twa B. Ra szews kiej-¯urek (w druku). 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Jan Klusz dzia dek Miko³aja i Paw³a > Miko³aj i Pawe³ Klu szow ie wnu kow ie Jana, bra cia, Ja kub Klusz 
(praw dop odo bnie syn Paw³a) – Pre sent(e) ... do min(o) Io hanne dicto Clus de Wysnani 1402 AGZ II 26; 
No bil is Ni col aus et Pau lus dic ti Clus sow ye de Vysz nya ni, fra tres ger mani 1456 AGZ XIV 3574, Presen -
tibus ... ge ner osis no bil ibus do min is ... Ni col ao et Pau lo Klvs sow ye 1472 AGZ VI 106; No bil is Ia cob us 
Clu sch de Wyssnyany 1488 ACL I 2336; Fre dro oj ciec > Do rota Fre drowa mat ka > An drzej (in ac zej Hin -
drzych) oraz Jan Fre drow ie sy now ie: An dr eas Fre dro de Ple schouicze, fi lius Do rothee Fre dron is re licte ... 
ma ter ip sius Do rothea Fre drowa 1464 Hel II 3746, No bili do mino An dree, fi lio de Plech szow ycze (!) Fre -
dro 1445 AGZ XII; Pre sent ibus Hyn drz ich et Io hanne Fre drow ye de Ple schovic ze 1476 AGZ XVIII, 
LXXI, Pre sent ibus An dr ea alias Hyn drzych et Io hanne Fre drow ye de Ple schovic ze 1476 AGZ XVIII. Ko³a 
oj ciec > Ko³a syn – Gener osi Pau lus et Io hann es, fra tres germani, fi lii olim ge ner osi Io hann is Cola de Da -
leyow, suc cam era rii Ha lic iensis 1473 AGZ XII 3610, In pre senc ia ma gnif ic(i) et ge ner os(i) Pau li Cola de 
Da leyow (!) 1500 AGZ XV 2996; Rato³t oj ciec > Rato³t syn: No bil is Mar cus Ra tholth de Skr zid lna, fi lius 
olim Jo hann is Ra tholth 1498 Hel II 4504; Zdzie szek oj ciec > Zdziesz kow ie sy now ie – No bil es Ni col aus, 
Cle mens, Ja cuss ius, Jo hann es ... olim fi lii Sde skon is ... he red es de Trze nik ... he red um de Trze nik dicto rum 
Sde sszk owye 1451 LKP s. 46; Woj szyk oj ciec > ³ac. Woj szyk ones (Woj szyk owie) sy now ie – Jo hann es et 
Crze slaus, fi lij olim Woy schyk, suc cam era rij Cra couiens is … Crze slao (dat.) Woy schyk 1466 Hel II 3824; 
Zmi grod An tiqua, vil la ...cu ius ha er edes ... Jo hann es atque Cre slaus de Woy cza, dic ti Woy szyk ones, de ar -
mis Po wala 1470–1480 D³Ben I s. 484; Pra esent(e) … Cre slao Woy szik, de [s] Woy cza, suc cam era rio (Cra -
coviensi) 1456 KTn 219 (oj ciec), Jo hann es Woy schyk de Woycza, no bil is de domo Po wala alit er Ogony 
1470–1480 D³Ben I s. 89 (syn). 

Dzie dzic zenie in nych ty pów na zwisk wœ ród szlach ty 

Brak poœwia dczenia dziedz icznoœci na zwisk pa tronimi cznych, o czym by³a ju¿ 
mowa na pocz¹tku roz dzia³u. W tej ka teg orii nazw wy stêpowa³o inne zja wisko, któ re 
mog³o wsk azy waæ na kszta³to wan ie siê ich funk cji nazwis kowej w do bie staropol-
skiej. By³ to za nik ge net yczne go zna czen ia fi liac yjne go, tj. brak ¿y wej re lac ji oj ciec 
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< syn prze kaz ywa nej przez pier wotn ie pa tron imi kum. Zja wis ko to zo sta³o om ówione 
w od dzieln ym rozdziale. Sk¹po po œwia dczo ne dzie dzic zenie na zwisk odet niczny ch 
i ob cego, nie mieck iego po chod zenia om ówio ne zo sta³o w roz dziale o na zwis kach 
miesz czan, gdy¿ do ich na zwisk od nosz¹ siê za chow ane za pisy. 

Obejm owa nie wspól nym na zwis kiem ge ner acji, tj. bra ci i sió str oraz ro dziny (rodu) 
wœ ród szlach ty – na zwis ka wy stêp uj¹ce w licz bie mno giej 

Za do wody kszta³to wan ia siê na zwis ka uz naæ wy pada za pisy poœwiad czaj¹ce obej-
mowanie wspól nym na zwis kiem ca³ej ge ner acji, tj. bra ci i sióstr. Na zwis ko ta kie wy-
stêpowa³o w dokumen tach hi stor yczny ch w liczbie mno giej i by³o zwy kle poprze dzone 
imio nami bra ci, rza dziej sió str. W kon teks tach wys têpo wa³y okre œlenia ³aci ñskie 
stwier dzaj¹ce, ¿e wy mien ieni byli br aæmi ro dzon ymi (fra tres ger man os). Rza dziej po -
jaw ia³y siê w do kum enta ch sio stry (so ror, soro res). W wie lu kon tekstach brak jed nak 
okr eœlenia sto sunku pok rewi eñstwa dwó ch wy mien iony ch osób. W ta kim wy padku na -
le¿y uw zglêdniæ mo¿li woœæ, ¿e na zwis ko w l mno giej od nosi³o siê do ojca i syna, 
ewent ual nie do dal szych krew nych. 

Wy stêp owa³y te¿ na zwis ka w for mie licz by mno giej nie po przed zone imion ami. 
To war zyszy³y im ok reœ lenia ³ac iñs kie w ro dzaju omnes (wszyscy) lub no bil es (szla -
chetnie urod zeni), co su ger uje, ¿e for my te okr eœlaly wszyt kich nale¿¹cych do ro -
dziny (rodu). Mo ¿na za tem pr zypuszczaæ, ¿e w XIII–XV w. okreœlenia tego ro dzaju 
od nosi³y siê do ca³ej ro dziny (rodu). Ten sam typ ok reœl eñ móg³ te¿ st anow iæ,
zw³asz cza w póŸ niejszym okres ie, tj. w XV w., u¿ycie kon teks towe, na co wska -
zywa³yby za pisy, w których to samo na zwis ko po przedza³y imiona. Nale¿y za tem 
do puœciæ mo ¿liwoœæ dwo jak iej in terp reta cji nie których zap isów. 

Obejm owa nie wspól nym na zwis kiem za koñc zonym su fiks em -ski (i jego odmianami) ca³ej 
ge ner acji, tj. bra ci i sió str oraz ro dziny (rodu) wœ ród szlach ty – na zwis ka wystêp uj¹ce 

w licz bie mnogiej 

2 p XIV w. 

Obejm owa nie przez na zwis ka na ski ca³ego, rodu, ro dziny lub ge ner acji wœród
szlach ty poœwia dczone jest w Ÿród³ach hi stor ycznych od 2 p XIV w. (wy³¹cznie z Wiel -
kop olski). Na zwis ka na -ski wystêp owa³y bez imion okreœlaj¹c ca³e rody (ro dziny), jak 
Ba rzyñ scy – no bil es Bar sins cczi – ‘szla chetn ie urod zeni Barz yñsc y’, Bo rows kie, Go -
wor zows cy, Ku niñ scy, Nakiel scy, Ptasz kow scy. 

W tym¿e pó³wie czu poœ wiadczone zo sta³y na zwis ka w licz bie mno giej od nosz¹ce 
siê do kil ku bra ci, któ rych imiona wy mien iono w do kumentach, jak Bard skie, B³o¿e -
jewscy, Gaw rzyja³owscy, Szczo drow scy, Szub skie, Two rzañscy. 

Ze wz glêdu na znaczn¹ iloœæ ma ter ia³u, po daj emy od dzieln ie na zwis ka od nosz¹ce 
siê do ca³ego rodu, czy ro dziny wy stêp uj¹ce bez imion, a oddziel nie nazwis ka wystêpu -
j¹ce z imion ami po jawiaj¹cymi siê b¹dŸ to be zpo œrednio, b¹dŸ w pewnym od dal eniu od 
na zwis ka o for mie licz by mno giej. 

  
 

   

  
 

   
  

 
    

  
   

 

  
   

 
 

   

  
 

 

 
 

 
   

  

 
  

 

323 III. Kszta³towanie siê nazwisk polskich – nabywanie funkcji nazwiskowej... 

-


http://rcin.org.pl



Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

Za pisy na zwisk na -ski w licz bie mno giej nie po przed zone imion ami, od nosz¹ce siê 

do ca³ej ro dziny (rodu) 

Bar zyñscy – No bil es Bar sins cczi 1395 £êcz I 3649; Bo rows kie – Cszo po ziual wo zni Bo rows ke (acc. pl.) 
1391 Lek I 1012; Chwa lik ows cy – Iaco to swa czimi, jaco Bu gusz (!) ne za staw al Chwa lic owsk im na Gra -
bonk ach 1397 Lek II 547; Czyr niow scy – De Czir now … Czir now sc zi … dixe runt 1390 KHist XLVIII s. 
69; Deszczeñscy Desz czenszc zy ra tum te neb unt … cum Ni col ao Szub ski 1394 £êcz I 3257; Go war zews cy 
– Ve nient es Go war ews czy 1393 RWl kp I 13; Grzy bow scy – Do mini Gr zib owszczi iura bunt 1394 £êcz I 
3216; Ja ros³aws cy – Con tra Ja roslaf skym 1394 Lek II 1678; Ko mañscy Ko maszc zi ru erunt sex marcas 
con tra Woydil onem de Cu chari 1388 £êcz I 942; Ku niñs cy (Ko niñs cy) – Iaco to su atc zo, ysze Do brog ost 
...ne pr zim ancz il Ku nins kich ku prze danu dzie dzini 1397 RWl kp I 350; £obes cy – Pa szek Bi lins ki … te stes 
con tra he red es de Lo bas (!) … Lo betczi (!) dixe runt … <Lo>besz czi dixe runt 1390 Lek II 15; Na kiels cy
Jako Ma czey bil Na kel<s>kich czloueck 1396 Lek I 2177; P¹tno ws cy – Te stes Ja cuss ij de Pan th<n>ouo … 
si cut Pan thn owszczi de der unt nouem mar cam gros sos Mi coss io de Upale 1389 £êcz I 1353; Ptasz kow scy
Pro do mic ellis de Ptaszkowo ... dicti Ptasz kowszczy 1391 Lek II 1468; Wiel¿ yñscy – Cum he red ibus de 
Wel czino … Wel szins czy no lue runt … Wel szins ky 1387 Lek I 244; Za les cy/Za les kie – Do min us Ia cuss ius 
Ro sper iensis astit it ter min um pro ca pite et diffa mac ione mi lic ie Za leszk im 1400 PHist XXXVII s. 380; Za -
pals cy – No bil es viri Za palszc zi … con tra no bil em vi rum Phi lip um de So bota 1393 £êcz I 3098; Zi eml iñscy 
– Qu inque pe nes ne stan ich Szem lins czy te net ur con tra do min um Ni col aum Ba ran 1400 Lek II 2744. 

Za pisy na zwisk na -ski w licz bie mno giej po przed zone imion ami, odnosz¹ce siê do ca³ej ge ner acji 
(bra cia, sio stry) 

Bard skie, Bardz kie – Su per Andr eam et Mi chae lem dictos Bard ske 1395 Lek II 416; B³o¿e jewscy Nico -
laus et Jan Blo szeg efsz ky ... dic ti Blo szege<w>szczi 1395 Lek I 2075; Cze szews kie – Su per Ba nak one et Jo -
hanne Cze szews ke 1400 Lek II 2734; Drzecz kow scy – Cum Vin cenc io et Phi lippo, he red ibus de Drzecz -
kovic ze … dicto rum Drzecz kofs zczi … Drzecz kofsczy co ram iu dico dixe runt 1397 Lek I 2338; Gor scy – In -
ter Nos sal am et Derslaum Gor sky … tunc Gorsz czy vo lue runt fi dei ube re … Gorzczy (!) … Gor ski opoln ik 
… qu ando ve nit ad Nos sal am ot Gor skich po tem r[z]ospros zenu … a Gor schy (!) 1399 RWl kp I 413; Gaw -
rzyja³owscy – Ad vers us Alber tum et Io hann em de Gawrz ialo wce ... Yako wemi szwatczimi, issze Gawrzia -
lowsczi prze pros zili pol trzec zey gr ziwn ami On drzeya 1394 Hb 112; Gru now scy Si mon et Ja cuss ius Gru -
now sc zi 1400 RWl kp I 424; K¹ko lews kie – Ni col aus Mo rzec zsky … ju ravit … Kan col ewske Hen lin et Pe -
tro pro vi ginti et cen tum mar cis gros sor um 1400 Lek II 2507; Nie gow ieccy – Vlad isla us II, rex, Stecz koni et 
Iw aschkoni, fra trib us Ny egow yec zy (!) vil las in di strictu Co lom iensi cir ca flavium Pru th … do nat XVI p. pr. 
(1400) Matr IV/3 sup pl. 404; Szczo drow scy – Ja nuss ius et Gne wo mir, fra tres Sczo drofsczi 1395 Lek II 
1799; Szub skie (acc. pl.) – Ni col aum et Pe trum Szub ske 1399 £êcz I 6211; Twor zañscy, Twor zeñscy Two -
rzansc zi te net ur 2 pe nas 1394 Lek II 1686; An dr eas et Al bert us Two rz ienscz ci ha bent ter min ym cum Ba wor 
1394 Lek II 1696; Two rzyjañscy Two rzya nszczi lu gue runt 1397 Lek I 2294, Al bert um, Ma thiam, Pe trum, 
Ni col aum, he red es de Two rzianicze … et illi 4 Two rzansc zy ter mino suo astit eru nt 1397 Lek II 1997; Za -
pols cy – Con tra Ni col aum et Stasz con em Za polszc zi 1393 £êcz I 2816; ¯ol iñscy – Octu aginta octo mar cas 
… Do nyn, Pa coss io et Io hanni et aliis fra trib us suis, dic tis Zo lins czy non da ret 1397 Lek II 1988. 

1 p XV w. 

W 1 p XV w. na zwis ka na -ski w licz bie mno giej rów nie¿ okr eœla³y rodzinê (ród). 
Za pisy tych na zwisk nie by³y po przed zone imion ami. Inne for my l mno giej nazwisk na 
ski od nosi³y siê do ge ner acji, tj. bra ci i sió str wymienio nych z imion, zapisy po chodz¹ 

z ca³ego ob szaru ów czes nej Rzeczypospo litej, przy czym na jwiê cej za pisów po chodzi 
z Wiel kop olski, co mo¿e byæ spo wod owa ne nierówn¹ liczb¹ dokumentów zachowa -
nych dla poszczegól nych re gion ów. 
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Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

Za pisy na zwisk na -ski w licz bie mno giej, nie po przed zone imion ami, od nosz¹ce siê 
do ca³ej ro dziny (rodu) 

By tyñsk ie – Con tra By tins ke (acc. pl.), hered es 1402 KZ Pozn 874; Cho mêtowscy – Yze kan dy ge chaly 
s pa nem Ne mer za, tan dy gra nic ze mayo bycz sypani, a tham Ne mer zyno w pra wo ma bycz, a Choman -
thowskych w lewo 1426 Sand 1050; Czac(s)cy – Iaco tho swac czo, iaco Sbor nig dy Czacz kich ... ne po -
stal 1403 Piek 569; Czarn kow scy – Ia kom sie ne za mowil prze<d> pani Czarn kows kimi Ja noui bich (leg. 
byæ) vsm (leg. oœm) kr ziw en 1401 RWl kp I 522; Gad now scy – A do min is Gad nows kich 1435 Zakr I 
732; Hnil eccy Hnyl ecz sczy, vi del icet Za wissius et Zawa lowsky 1436 AGZ XII 76; Ko szut sk ie – Nico -
laus Strze szk owski, ge ner Co schut sk ych 1435 RWl kp I 1653; Kow nats kie – In ter gra nic ies he red um 
Kow nac zsk ie et Ia skon is Ro mani 1426 MkM I 480; Koz³owscy – Iaco Ni tarth ne dal trzech lat spo coyno 
vi trz ima cz Coslow skich oczczu o pol Nal ku 1407 Piek 1187; Ku row scy Ku row sc zy sunt fra tres et cle -
nod arij do mini Ia nussy Iur kows ky 1413 Ua 109; Kwiat kow scy – Jako wedzÃ y swadczÃ aze pany Gwat -
kow<s>czy k Le nart owe dzel nic zy, ku po low iczy, sÃ bli sczi (! pro blis szi) nisz Le narth 1402 Hu s. 120; 
La skows kie – Ter min us pen det in ter no bil es Ly aszk owske (acc. pl.) et An dr eam 1424 Czer 1692; Leœ -
niowscy Ly esnyo ws czy … in Lyesnyo wycze 1447 AGZ XIV 1955; Lip nic(s)cy Lip nic zsc zy iu rab unt 
... Ni col aus et Vin cenc ius de Sady 1433 RWl kp I 1427; £¹kor scy – No bil es Lan cors czy 1442 AGZ XIII 
1649; Miesz kow scy – No bil es de Myeschki … ipsi My eschkow sczi 1436 Zakr II 1869; Mi³os³aws cy – Iu -
rab it no bil is Milay de Mi loslawya … Yako moya cze lacz wsa la dwa konya … w My loslaws kych 1438 
RWl kp II 1161; Mirzwic(s)cy – Ni col aus de Po los zewo cum Pe tro, fa mil iari do min orum My rwyc zszkych 
1442 AGZ XIV 354; Ostrows kie – Cum … Jo hanne et An dr ea de Ostrow … cum su prad ictis do min is 
Ostrows kye 1488 AGZ XIX 3011; Pa kows kie – Or tis, qui unus qu ond am erat, Pa kows ke 1430 KsMP 63 
s. 234; Piotr kow scy/Piotr kows kie – Pro Pasz cone Py ot rcowsky … Ia com przi tem bil, kedi szÃ Ot tha za -
movil Pasz cowi list wrocz<ic> oth Py ot rcowsk ich, a tego mu ne wro czil 1409 Piek 1354; Rost kow scy
No bil es Rost kow sczy no lue runt (!) re spond ere 1424 Zakr I 696; Sa dleñs cy – Ja kom przi tem bili, meli 
bicz ran coym ami za thi py enad ze, czso pa nowe Sa dlensc zi meli pla czicz pa ney Do rothiey 1418 Koch 
284; Stra choccy – De ma nib us no bil ium Stra choccy XVIII (1430) KW V 513; Szczyt niccy/Szczyt nick ie 

Bo guslawa Sczit nic zska … Jako przi tem bili, kedi dwa bra ti He dw iszini ka sali wsøndz p<e>nadze 
Sczit nic zsk im 1406 RWl kp I 629; Wil kow scy Wil kow sczi … eva ser unt Jo hann em, eorum vi tric um 
1402 KZ Pozn 947; Za wads cy – Qu iqui dem do mini Za wac zsc zy … qui fun daver unt ecc les iam in Za wadi 
1448 AC II 1850; Zdzies³aws cy/Zdzies³aw skie – Stop cam de Szd zes lauic ze … ga gium ip sor um ma gis -
trorum in cip iat a fine Szd zes lawsz kych 1444 CdUC II 122 s. 41; ̄ ele ¿nic(s)kie – In ter no bil em An dr eam 
Kos sows ky et in ter no bil es Ze leszn yczsk ye, in ter clenod ios hos vi del icet Yes zora et in ter Czol ky 1450 
Semk 294; ¯mi jews kie – Va dium in ter Smy ews ke et Po sszym acz ske 1439 ZHer 24. 

Za pisy na zwisk na -ski w licz bie mno giej, po przed zone imion ami, od nosz¹ce siê 
do ca³ej ge ner acji (bra cia, sio stry) 

Bni ñscy – No bil es de Bnin … Iaco przi tem bili kedy Bnins czi chcze li pra wo Tar nows kego kmec zem 
ossa dzicz 1407 Piek 1130; Con tra Pe trass ium et Jo hann em de Bnino … Jako Jan Car bana bil czlat nik (!) 
Bniñs kich 1413 RWl kp I 688; Bor kow scy Al berto et Ma thie de Za sskrod ze alias Bor kow sczy 1426 
MkM I 381; Ce per ows cy bra cia – Cze per ows czi … su per no bil em Su prum (!) et Sta nisl aum, fra tres de 
Cze per ow 1445 AGZ XIV 1320; Brze zow scy Brze szow sczy. No bil es Iwanko, Dan ko et Tymko de 
Brze szow 1470 AGZ XII 3464; Bu kow ic(s)cy – Su per Io hann em et Ni col aum Bu cown icz sky … Bo -
cown icz sczy (! pro Bu kown icz sczy) 1421 Ua 158; Chle wic(s)cy – Szma gow, vil la … cu ius ha er edes 
nobi les Do bes laus et Stra sch Chle wic zsc zy 1470–1480 D³Ben II s. 518; Cho dor ows cy – Chodo rowsczi 
… Su per no bil es Sta nisl aum, Io hann em et Jur scham, fra tres de Zmi grow alias de Cho dor ow Staw 1444 
AGZ XIV 1092; Chy leck ie – A no bil ibus Ny emk one et Ih nat hko ne Chy lec zsk ye 1453 AGZ XIV 2880; 
Czaj kow scy Hricz ko et Iacz ko Czay kow sczy … no bil is Iacz ko he res de par te ip sius Czay kow icze … 
no bil em Hricz ko de eod em Czaykow icze 1483 AGZ XV 4236; D¹bro ws cy Dam brow sc zy ... no bil is 

 
 

 
 

 
 

   

 
    

  

 

 

   

 

 
 

325 III. Kszta³towanie siê nazwisk polskich – nabywanie funkcji nazwiskowej... 

– 

– 

– 

– 

– 
– 

– 

– 

– 
– 

http://rcin.org.pl



Ja sch ek et Do brog ost ius de Dam browa 1436 RWl kp I 1474; Ded eñscy – No bil es Pau lus et Ni col aus, 
fratre s De densc zy 1448 AGZ XI 2666; Dy mit rows cy Jo ann is et Sta nisl ai Di mit rowsk ich XVI (1427) 
Ar chK or 1; G¹sio row scy – Idem te stes eiusdem (Gan szor owsky) cum fra trib us … G¹szo row sc zy 1415 
RWl kp II 438; G³êboc(s)cy Glam boc zsc zy. Item Jo hann es, Mar garct ha (! pro Mar gar etha) et Anna 
he red es de Glam boc zecz 1418 RWl kp I 960; Go dzies zews cy God zes ews czy … An dr eas et Ja cus de 
God zes ewi cze 1418 RWl kp I 942; Jag odziñscy Ja god zinsc zy … in ter no bil es Mrocz kon em et Phi -
lippum de Cle scewo et Wach nik, Ni col aum et Lau renc ium de Ja godno 1422 RWl kp 1102; Jas ieñscy
No bil es Io hann es et Pau lus Ias sensc zy 1440 AGZ XI 1294; Kacz kow scy Lau renc ius et Ni col aus Cacz -
ko<w>scy 1449 Gol 466; K³odziejs cy Clo dzeys cy. Ra chwal et Ni col aus de Clo dzeys ko du cunt te stes 
1420 RWl kp I 1076; Kona rzewscy Co nar zews czy te stes ... No bil es Al bert us et Tho ma, he red es de Co -
nar zewo 1423 RWl kp I 1152; Les zczyñscy Gy wan, Ra chwal, et Derslaus, he red es Le sczins czy 1422 
Ua 162; Ko styr ows cy – No bil es Io hann es, Ni col aus, Sto gnew, Sza wiss za, Do bek, fra tres germani dic -
ti Co stir ow<sz>czy 1425 Proch 56; Ko zub ieccy – Moya cze lacz wsza la dwa konya y sz woszem Kye -
mly … w Ko szub yec zsky ch 1438 RWl kp II 1161; Lu doms cy Lu doms czy ... Woy tek et pu eri Msczysz -
kon is (tzn. Mscisz ka), he red es de Lu dome 1418 RWl kp I 1013; Lu toms cy Gne wo mi rus, Prze czslay (!) 
et Bo dzant ha Lu toms czy 1413 RWl kp I 696; Mar zêc(s)cy – Te stes Tho mae et Flo riani de Marz¹nczyn 
… Yze oczecz Mo rzanc zsk ych (! pro Ma rzanc zsk ych) Dzy uisch wy dzers al ze mskø daw nos cz pøthna cze 
lath 1427 Sand 1083; Miê dzi gowscy Man dzyg ows cy ... Han ka et Jo hann es fi lios et Ka theri na fi lia eius, 
he red es in Man dzig owo 1420 RWl kp I 1075; Mi lej ows cy Troia ni, Io hann is et Ia cobi My lye ow sczy 
1445 AC II 416; My œli sz ewscy – Ju ram entum My ssles zews czy … pu eros Derslai de Mis sles zewo 1424 
RWl kp I 1171; Orzec hows cy Ni col aus et Jo hann es, fra tres duo ger mani Orze chowsczy 1437 AGZ 
XIII 240; Osow scy Osow sczy … Wlo dzim irus, Grzy mala, Grim ka et Helska he red es de Osszo wo 1418 
RWl kp I 956; Ostrows kie – Cum … Jo hanne et An dr ea de Ostrow … cum su prad ictis do min is Ostrow -
skye 1488 AGZ XIX 3011; Parzeñc zews cy – Wy szech cum fra trib us suis de Pa rzenc zewo here des, vide -
licet Woy tek et Tho ma ... pa now ye Pa rzenc zews czi 1413 RWl kp I 686; Pa sim iescy Mi col ay y Py otr 
Passimies sczy 1444 Hel II 3210; Pêk osz owscy Pa koss ius et Io hann es Pa kos chows czy 1447 AGZ XI, 
DCCCI (por. No bil is Ni col aus Pan kos zowsky a no bili Pzko szows ky, fra tre suo 1473 AGZ XVI 942); 
Pobie dzieñscy Ni col aus et Le onard us Po bye de nsczy 1447 AGZ XI, DCCCI; In ter no bil es fra tres Po -
bye dzyen sczy Cle ment em ex una et Sta nisl aum par tem ex al tera 1485 AGZ XVI 1724; Pra sols cy/Pra -
sols kie – Yaco La doms ky Woy tek ne szedl sza moo sm gwal tem … na bra czs ke pywo y ne ra nil dwu 
miescza ninu obor nic zsky (!) bra czey Pra szols kich 1420 RWl kp I 1072; Próch nic(s)cy – Nobi les Pe trus, 
Al lexand er et Iacz ko, fra tres ger mani de Proch nik ... Proch nic zsci 1437 AGZ XIII 459; R¹bczyñ scy
Con tra Fa lisl aum et Vlod konem de Ramb czino ... Czso vczin yli Ramb czynsc zy, to vcziny ly sz Mico -
layowa vola 1414 Kal 500; Rze szow scy – Fra tres germani Io hanne, Io hann es et Io hann es, he red es de 
Sta rom yes cze alias Rze schowszczi 1445 AGZ XIII 2623; Sa dow scy Scha dow sczy iu rab ant … no bil es 
Vin cenc ius et Ni col aus de Sady … iu rab unt 1432 RWl kp I 1409; Sep ieñscy – Domi nus Vi szak Gri sin -
ensis … ro sye szdz il gra nic ies in ter Bo nic ovo et Mi nus Sep no he red ita tes … Nico laus et Bo dziuo gius 
Se penszc zi … su per Ma ius Sep no 1408 Piek 1262; Skrza tus zews cy My col ay y Wo cech Skra tus ewsczy 
1421 RWl kp I 1096; Sno wid ows cy Sno wid ows czy … Io hann es et Pe trus de Sno wid ow 1437 AGZ XII 
181; So boc(s)cy Gy wan, Derslaus, Pr zib isla us et Ni col aus So boc zsc zi 1408 RWl kp I 639; Sta rom iescy 
– Pro no bil ibus Io hanne, Io hanne et Io hanne de Sta rom yes cze pre dicti Sta rom yes czy 1447 AGZ XIII 
3463 (por. Io ann es se nior et iu nior es he red es de Star myeszcze 1443 AGZ XIII 2126); Strz esz yñscy
Strze sins czy … Ni col aus et Ra chwal de Strze sino he red es 1422 RWl kp I 1100; Tu czêpscy Bet hca et 
Wirz bant ha Thu czaps cy 1419 RWl kp I 975; Ujas cy – Fi dei usso res do mini Io hann is scul teti de Cirm na 
pri mus Al wig us se cund us Brig ter tius Iessco qu art us Sta nisl aus Vy asczy 1407 Gol 24; Wie siel ews cy
Pau li, Io hann is et Ni col ai Wesze lewsczy, he red um in Glam boke 1445 AC II 416; Wit kow scy Wit kow -
scy … Ni kel et Two rzyyan de Wit kouicze hered es 1420 RWl kp I 1007; Woj now scy Woy now sc zy … 
no bil es do mini Ny col aus de Przeb¹dowo, Pe trass ius de Brze sno, Win cenc ius de Woynowo et ho nes ta 
Ka theri na Levi con thor alis de Dluga Go zs lina he red es 1418 RWl kp I 939. 
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2 p XV w. 

W 2 p XV w. na zwis ka zakoñc zone na -ski funk cjon owa³y w dokumen tach urzê-
dowy ch w ten sam spos ób, jak w po przedn ich pó³wie czach. Równie¿ i w tym okresie 
na zwis ko wy stêp uj¹ce w liczbie mno giej bez imion odno si³o siê do ca³ej ro dziny. 
W tekœc ie do kume ntów po przed zaj¹ je ró ¿ne ok reœle nia ³ac iñskie: omnes ‘w szys cy’, 
np. Bia³obrzeskie; omnes no bil es ‘wszys cy szla chetn ie urod zeni’, ha er edes ‘w³aœ ci -
cie le ziem scy’: Mirzejew skie; ha er edes, Ki kow scy, Ma ciej ows cy; do min os ‘pan owi e’ 
£owieck ie. 

Dru ga gru pa zap isów ilus truje iden tyfik acjê ca³ej ge ner acji (bra cia i sio stry) przez 
na zwis ko od miejs cowe w licz bie mno giej, któ remu to war zysz¹ imiona cz³onków, 
najcz êœciej kil ku bra ci. Jako do datk owe na zwy in dyw idu ali zuj¹ce wy stê puj¹ nie -
kiedy her by (³ac. de ar mis). Je œli w do kum encie nie fi guruj¹ wyrazy stwier dzaj¹ce, ¿e 
wymien ieni byli bra cia mo¿ na prz ypuszczaæ, ¿e któreœ z przytoc zonych imion przed 
naz wi skiem w licz bie mno giej nal e¿a³o do ojca. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Za pisy na zwisk na -ski w licz bie mno giej nie po przed zone imion ami, od nosz¹ce siê 
do ca³ej ro dziny (rodu) 

Bag ieñscy – In ter Bro dzic zy dic tis (!) Ba giensc zy … et Ravi czy Vsze<boro>wsky my 1464 ZHer 234; 
Bia³obrzes kie – In ter no bil em Io hann em de Pransche wo ... et in ter omnes Bya lobrzeskye 1496 ZHer 756; 
Bo brow scy – No bil es Bo brow sc zy … do mini de Bo browo … no bil ibus Bobro wskym 1488 AC III 156; Bo -
glews kie – Vil las … no bil ium Bo glevs kye 1481 AC I 698; Bo nieck ie – In ter no bil es Bo nye czske ex una et 
Prze rowa et Jas syo na de ar mis ex al tera par tib us 1472 ZHer 405; Bo rzyk ows cy – Bo rz iko wa, vil la … cu ius 
he red es Bo rz iko wsc zy 1470–1480 D³Ben II s. 445; Bra cis zews cy – No bil es Braczyschew sczy de ar mis Do -
langy 1477 ZHer 496; Bra nec(s)cy – Yaco to gest nas sche na lewo ... ale nye Branecz skych (gen. l. mn.) 
1474 War 101; Bro dows kie – Va dium in ter Za uistowsskye ab una et in ter Bro dow skye (acc.pl.)1466 ZHer 
271; Bro liñ scy – No bil es ... Bro linszc zy 1490 AC II 1873; Brz uniñscy – In ter no bil(em) Da sch de Pa rule et 
ip sius par tes de cle nod io Do waly, nec non Brzyn insk ymy et ip sor um parti bus omnium de cle nod io Mye -
dzwoda (!) 1452 ZHer 75; Bu chows kie Io hann em Bu chows ky … Wyel czek pro cur ator ab ip sis Buchow -
skye me mor iale in eva sione po suit, quod iu dic ium re cep it 1476 AGZ XVIII 1381; Bu czac(s)cy – Do mini 
Bu czac zsc zy 1457 AGZ XII 2847; Cho dork ows cy – Iu dex con tra Chodor kowsczy 1491 AGZ XV 2141; 
Cze rem oscy – Sznyathyn con tra Cze rem osc zi 1468 XV 631; Dob kows kie – De domo olim Dob kows kye (in 
Wy eliczka) 1470–1480 D³Ben II s. 109; Dobro ciescy – Mi lit es Prus sy alias Do broc zesz sczy 1470–1480 
D³Ben II s. 253; Do³hu szows kie – Areas alias dwo rzys ka in vil la Mo dr zycz … in qu ibus areis re sid ent … 
Dolhu szows kye XVI in. (1498) Matr III supl. 260; Dro bows kie – Areas alias dwo rzys ka in vil la Mo dr zycz 
… in qu ibus areis re sid ent Pa kows kye, Dro bows kye, Jsayo wske XVI in. (1498) Matr III sup pl. 260; Dub -
leñscy Du blensc zy … no bil is Mi kit ha Du blens ky 1482 AGZ XV 1614; Duc kie – In ter no bil es Swy ders kye 
de ar mis Bo les thi ex una et Ducz skye de ar mis Jas syo na par tib us de al tera 1469 ZHer 313; Ga bañ scy – Ga -
ban yow, vil la … cu ius haere des Ga bansc zy de domo Ja nyna 1470–1480 D³Ben II s. 302; Gda szyc(s)cy
Ofic iali no bil ium Gdas syczczy 1495 AGZ XVIII 3800; Glin iñscy – Rzycz alias Dlug oyow ska Wolya, vil la 
… in qua sunt terrige na et no bil es vo cati et apppel lati Gli nins czy 1470–1480 D³Ben I s. 447; Gli ñscy – Wo -
lic za, vil la … ciu is haere des vocati Glyns czy 1470–1480 D³Ben I s. 448; Gniaz dow scy – Gnyasd owo. No -
bil es Gnyas dowsczy 1474 Ty s. 75; Go³aw iñs cy/Go³awiñ skie – Dux Jo hann es … Go law ynsk ym de dit pro 
do mino duce Bo les lao 1482 Skarb 1310; Go rzeccy/Go rzeck ie – A no bil ibus Go rzec zsc zy … cum no bil ibus 
Go rzeczk ye 1496 U 7413; Isa jowskie – Areas alias dwo rzys ka in vil la Mo dr zycz … in qu ibus areis re sid ent 
Pa kows kye, Dro bows kye, Jsayo wske XVI in. (1498) Matr III sup pl. 260; Ja rog niewsk ie – Do min os 
Jarognye wske 1500 Ko Zap 61; Ki kow scy – Sczu cin ... cu ius ha er edes Ky kow sczy 1470–80 D³Ben II 429; 
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Ko moñ scy/Ka moñ skie – In ter clenod ium Bo les czyczmi … et in ter Co mons kymy 1453 ZHer 99; Kra jews kie 
– In ter Kray ews kye ab una et in ter Wanodo lowsky de ar mis Gra bye par tib us ab al tera 1472 Tym s. 173; 
Kryñ scy – Va dium in ter Rybalt hy et Cryn sky: Cryns czy Ravy czy et Ry balt hy Buw now ye (! pro Buy now ye) 
1486 Semk 318; Lu doms cy Lu doms czy … Woy tek et pu eri Msczysz kon is, he red es de Lu dome 1418 
RWlk p I 1013; Lu teccy/Lu teck ie – Do min orum Lu theczk ych 1460 AGZ VIII 85; Luts³aws cy – Byesz nyk, 
vil la … cu ius ha er edes Lu czslaw sc zi de ar mis Pirz chala 1470–1480 D³Ben I s. 178; £owiec(s)kie – Domi -
nos Lovy eczk ye 1494 AGZ XVII 2592; Ma ciej ows cy – Je zowska Wolya, villa  ... cu ius ha er edes ... Ma -
czeyo ws czy 1470–80 D³Ben II, 547; Mi cha³owscy – Ad molendi num pre fatorum no bil ium My chows zkych 
… Mycz kowa gora, qui mons stat pe nes pi scine … no bil ium My chows zkych 1496 LKP s. 115; Miecikow -
skie – In ter no bil es Jaky de ar mis Dam browy ex una et Myeczy kowskye et My cut hy de ar mis Buy now ye 
par tib us ab al tera 1475 ZHer 469; Mi rzej ewsk ie – No mine omnium no bil ium My rzeg ewsk ych de ar mis 
Sche ligy 1496 ZHer 763; Mo raw scy – In ter no bil es Ma thiam de Ob ramp de ar mis Mori ab una et in ter 
Moraw sskimi de ar mis Buy ny 1463 ZHer 216; Oborul scy/Obo ruls kie – Ke dym ya schedl … th¹dj moye na 
levo kv Glu chow a na pravo kv Obo ruly Swyatho chowskych y Oborvl skych 1492 War sy 1671; Ol szew scy 
– In ter gra nic ies Ol schew sczy, Do lanschiny, My eczk owi cz, Roszth kow iczy et Czwa liny a gra nic iebus Ol -
schew sczy ad lon git udi nem Ro sthk owi czy 1471 On I s. 98; Pa kows kie – Areas alias dwo rzys ka in vil la Mo -
dr zycz … in qu ibus areis re sid ent Pa kows kye, Dro bows kye, Jsayo wske XVI in. (1498) Matr III sup pl. 260; 
P³oscy/P³oskie – In ter Sandzi woye ex una et in ter Plo skye par tib us ab al tera … no bil es Cra gew sczy alias 
Plo sczy … dic ti no bil es Plo sczy 1455 Zher 117; Pro sieñscy/Pro sieñskie – In ter Pros sye nsk ymy, Lu bye wy 
et Plo skye 1466 ZHer 283; Rad ocho ñscy – Do min is (dat.) Radochons czy 1492 AGZ XVIII 2321; Roho -
zieñskie – In bona et he red ita tem do min orum Ro hoz yen szkye … do min um Ro hoz yen szky … ipsi Ro hoz yen -
szkye 1488 AGZ XVII 2199; Rud kow scy Ru thk ows czy de ar mis Bv nyc ze 1481 ZHer 578; Rud scy/Rud skie 
– In ma nus Ru dzs kich 1458 CdP IV 49; Ru pie ñscy – No bil es Ru pye nsczy cer tas sor tes agror um kmeth ona -
lium adia cenc ium loca cionis eorum vil le Rup no … no bil es de Ru pye … Ru piens ki 1500 AC III 187; Rusz -
kow scy – Kawy, vil la … cu ius ha er edes Rusz kow sczi 1470–1490 D³Ben II s. 518; Rzu chow scy/Rzuchow -
skie – Gessek Se liha ze Rzu chowa … bez prze kazy pana Jessko wy a geho po tomk ow pa now Rzu chows kich 
1496 Cd Sil II 105 s. 215; Sk arzyñskie zwa ni Ki siele – In ter no bil es Skar zins kye dic ti (!) Ky sye le de Mali 
Brok 1477 ZHer 496; Smo lec hows cy/Smole chowskie – Cum omni bus no bil ibus Smo lec howsk yemy et 
Wanscho wo de ar mis Prus schi et Bro di 1498 ZHer 778; Smo liñscy – Do brut ho, vil la … cu ius ha er edes … 
Smo lins czy, fra tres de domo Dolywa 1470–1480 D³Ben II s. 521; So chac zows cy/So chac zowsk ie – Do min is 
Socha czowskym … su per XII equ os dedi vi ginti qu atuor flo ren os 1471 Rac hKr ól s. 78; Su scy/Su skie 
Yako ya tho wyem, ysz to gest Sus skych na lewo z dza da y z oczca 1474 War 101; Szczawiñ scy/Szcza -
wiñskie – Do mino duci Bo les lao dedi 6 flo ren os, quos de dit Sczaw insk ym de ter ra Go stin ensi 1484 Skarb 
985; Szy kow scy – Ka myo nka, vil la … cu ius ha er edes Schy kow schczy de ar mis Dru zyna 1470–1480 D³Ben 
II s. 237; Œliw niccy Sly vn yczszczy … no bil em Ni col aum Slyw nyczszky 1476 AGZ XV 3737; Œwi ders kie 
In ter no bil es Swy ders kye de ar mis Bo les thi ex una, et Duczs kye de ar mis Jessy ona par tib us ex al tera 1469 
ZHer 313; Œwiêtochow scy/Œwi êto chowskie – Ke dym ya schedl … th¹dj moye na levo kv Glu chow a na 
pravo kv Obo ruly Swy athoc howsk ych y Oborvl skych 1492 War sy 1671; Tar gow ic(s)cy – Za krzow, vil la 
sub pa roc hia de Thar gow yska sita, cu ius ha erd es Thar gow ycz sczy D³Ben II s. 502; Wirz bows kie – In ter 
And ream et fra tres eius de Rod gos cz de ar mis Ostroge ab una et Wy rzb owsk ye de ar mis Luby par tib us ab al -
tera 1459 ZHer 353; Wsze bor ows cy – In ter Bro dzic zy dic tis (!) Ba giensc zy … et Ravi czy Vsze<bo -
ro>wsky my 1464 ZHer 234; ¯yznows kie – In ter no bil es omnes de Rad gos cz ex una de ar mis Ostoye … et 
no bil es Zy znows kye … de ar mis Pru schy ex al tera par tib us 1498 ZHer 782. 

Za pisy na zwisk za koñczonych na -ski w licz bie mno giej po przed zone imion ami, 

od nosz¹ce siê do ca³ej ge ner acji (bra cia i sio stry) 

Barcz kow scy – Wrocz kow … cu ius ha er edes Barcz kow sczy ger mani (ro dzeni) ... Barczkow, vil la … cu ius 
ha er edes Barcz kow sczy 1470–1480 D³Ben II s. 168; Bie leck ie//Bie leccy By elec zsc zy 1435 AGZ XII 31, 
Mi chae lem et Jo hann em, fra tres By elec zske 1451 AGZ XIV 2502, No bil es Io hann em, Clemen tem, Pe trum 
By eleczk ye, de Thlu stob aby he red es 1482 AGZ XIX 1638; Bi dzi ñscy – No bil is Mar tino et Jo hanni fra trib us 
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By dzins czy de Bo guc zicze 1475 Hel II 1449; Bor szow scy//Bor szows kie – Fra tres Bor schow sczy. No bil es 
Ny emyrka de Bor schow … no bil em Mich no fra trem suum ger man um … ci taver unt 1468 AGZ XV 636, 
Pre sen tibbus ge ner osis et … no bilb usis … Ny emye rza, Mich none Bor schows kye 1477 AGZ XVII, 
MCCXXXII, Ny emye rza con tra Mich no Bor schovs czy 1481 AGZ XV 1592, Bor schow sczy … no bil es 
Iuch no et Py otr, fra tres ger mani, he red es de Bor schow 1499 AGZ XV 4609; Botu rzyñscy – Ha er edes Io -
hann es et Sta nisl aus Bothu rzynsc zy de ar mis Cze wya 1470–80 D³Ben II, 159; Brze ziec(s)cy Brze zec zsc zy 
… cum Io hanne et Sta nisl ao de Brze zecz, ger man is fra trib us 1463 AGZ XV 3173; Brz ezie ñscy Pe trus et 
Io ann es Brze szenszc zy 1500 AGZ XIX 653; Brze zow scy Brze szow sczy. No bil es Iwanko, Dan ko et Tymko 
de Brze szow 1470 AGZ XII 3464; Byd³owscy – No bil is Hed wigis, fi lia Bydlows ky bone me mor ie ... nobi -
les Bi dlow sc zi, fra tres ger mani pre dicte do mine He dw igis, Geo rg ius et Ni col aus Co pacz 1486 Gol 952; By -
strzan ows cy – No bil ibus (dat.) Sta nisl ao et In drz ich de Bi strzan ouicze ... ab ip sis Bi stran ows czy 1467 Hel II 
3887; Ce brow scy – Pre sent ibus … ma gnif icis, ge ner osis et no bil ibus do min is … Pe tro, Io hanne et Iur scha 
Cze brow sc zy 1470 AGZ XV, CCXC, Fra trum ger man um Pe tri, Io ann is et Geo rg ii Cze brows kich 1475 
AGZ XIX 819; Che³mscy – Chelm, vil la … cu ius ha er edes Mar ciss ius et Jaco bus, Ni col aus et Ha nek, ger -
mani Chelm scy de ar mis Ostoya 1470–1480 D³Ben II s. 20; Chle wic(s)cy – Szma gow vil la … cu ius hae -
redes no bil es Do bes laus et Stra sch Chlewi czsczy 1470–1480 D³Ben II s. 518; Ch³opczyc kie – Erga no bil es 
Pe trum et Iwan fra tres Chlop czyc zsk ye … Ma thias ter min um a no bil ibus Pe tro et Iwan Chlop czyc zsk ich … 
pro rog avit 1473 AGZ XIX 2985; Ch³opiec(s)cy C(h)lo piec zsc zy … ad in stant iam no bil ium Pe tri et Ivan, 
fra trum ger man um de Chlop czic ze 1470 AGZ XV 3490; Cho³ow skie – Do min os Cho lows kye (de Cholo -
wicze), te nut ari os de Crzecz kowa Wola 1478 AGZ XVII 1505; Nobi les N. et Pe trum Cho lewszkye (! pro 
Cho lows zkye), te nut ari os de Crzycz kowa Wola 1478 AGZ XVII 1470; Cho³ujow scy – Cholvyows zky … 
Mar tin us et Ol lexius Chol wyo ws czy 1499 AGZ XV 2856; Cho teccy – Scze kark ow vil la … cu ius ha er edes: 
Ia cob us Stanis laus et Ni col aus Cho teczs czy de domo Na bra 1470–1480 D³Ben II s. 554; Ch roœciccy Mar -
tin us, Mi chael, Ni col aus Chro sczyczczy de Ca lus chyno 1476 KkM 236 s. 272; Chy leck ie – A no bil ibus 
Nyem kone et Ih nat hko ne Chy lec zsk ye 1453 AGZ XIV 2880; Chr oœc iccy Mar tin us, Mi chael, Ni col aus 
Chro sczyczczy de Ca lus chyno 1476 KkM 236 s. 272; Cie siels cy Sdzych et Ja cob us ger mani Cze szels czy 
de Dlothowo 1479 Ty s. 146; Czaj kow scy Hricz ko et Iacz ko Czay kow sczy … no bil is Iacz ko he res de par te 
ip sius Czaykow icze … no bil em Hricz ko de eod em Czaykow icze 1483 AGZ XV 4236; Czar noc(s)kie
No bil es Pe trum et Ia hann em et Ni col aum, fra tres dictos Czar noc zske 1460 AGZ XI 3579; Czem ier zyñ-
scy//Ciem ier zyñ scy Ra phael, Geo rg ius Cze mye rzynsczy. No bil is Ra phael et Geor gius, fra tres ger mani, 
here des de Cze myerzi ncze 1499 AGZ XV 4616; Cze rem esz eñscy Cze rem esc henszczy … su per nobi les 
An dr eam … et Alexand rum, fra tres ger man os, he red es de Cze rem osc hna 1466 AGZ XV 319, Czeremes -
chensczi … su per no bil es Boh dan et Fy edko, fra tres ger man os et in divis os de Cze rem osc hna 1471 AGZ 
XV 3617; Da rows kie ¿. – Due vir gin es Da rows kye vi del icet Ka theri na et Bar bara 1497 AGZ XVII 2959; 
Da wid ows cy – No bil es … Sta nisl aus et Io hann es, fra tres germani dic ti Da wid iwsc zy 1464 AGZ II 100; Do -
bra czyñ skie – A no bil ibus Ni col ao et An dr ea Do br acz ynskye 1496 AGZ XIX 2464; Do br zyñ scy Do -
brzins czy. Ter min us in ter no bil es Si mam … et An druszko et Hlep, fra tres ger man os, he red es de Do brzani 
1489 AGZ XV 2011; Do liñscy – No bil es Io hann es, Ni col aus, Pe trus et Bal thaz ar Do lins czy, fra tres ger -
mani, he red es de Bi lic ze 1472 AGZ XVIII 299; Do ma¿ yrscy – Bona no bil ium N. et Bar tol oma ei Doma -
zirsczi XVI (1497) Matr III sup pl. 257; Dro hoj ows cy – No bil es Dzy eth rzych et Pa ris Droy oh owszczy (! pro 
Dro hoyo wszczy) in vil la Droyoh ow (! pro Dro hoyow) 1494 AGZ XIX 520; Du lebs cy Du leps czy … cum 
fra trib us suis ger man is Fed ko, Io hanne, Dmy thr, An dreiko, Stecz ko, Iwan … fi lii Offye (con sort is olim Iwa -
szko de Du leby) 1479 AGZ XV 3954; Frysz taccy – Ge ner osi Ni col aus et Jo hann es Fri staczczy, fra tres ger -
mani in divisi, he red es de Fri stath et de Jacz myrz 1492 AGZ XVI 2064; Gaba ñscy – Pre sent ibus genero sis 
et no bil ibus do min is … Ja cobo et Ni col ao Mi rek Ga bansc zy 1474 AGZ XVIII, XLIII; Ga dows kie – Per no -
bil es Ze mak et Ni col aum Ga dows kye de Omyecziny ger man os 1473 Ty 146; Gie dec(s)kie//Gie dec(s)cy 
No bil es Mar tin um et Jo hann em Ge dec zsk ye …no bil es do mini Mar tin us et Johan nes Ge det czy 1462 CdP 
III 218; Gie ras zowsk ie ¿. – Bona … Ca theri nae et An nae Gieraschow skie in Rad wan owi cze 1498 Matr 
1183; Gno iñs cy//Gnoj niccy – Gnoynik … cu ius hae re des Ni col aus et Io hann es Gnoy ins czi no bil es de ar mis 
Can cror um 1470–1480 D³Ben II 267; Gnoy nik … cu ius ha er edes Ni col aus et Io hann es Gnoy nic zszczy no -
bil es de domo Can cror um 1470–1480 D³Ben I s. 174; Go³ec(s)cy – Buk vil la sub pa roc hia de Gol cza … cu -
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ius ha erd es … Nie mier za, Jo hann es et Sta nisl aus Go lec zsc zy de ar mis Man drostky 1470–1480 D³Ben II s. 
38; Go³ogors kie ¿. – Go log orszkye ... ge ner osas do min as Ka theri nam et Eliz abet de Gole Gory 1467 AGZ 
XV 586; Go³ogors cy Gologor s czy … Io hann em et Victo rin um (de Go log ory) 1498 AGZ XV 2665; 
Go³uchow scy – No bil es Ra phael, Ia cob us et Ni col aus Go luc hows czy fra tres germani … Ra phae li et Nico -
lao ces ser unt … vil le Go luc how, Zydow ska Wola 1454 AGZ XIII 4382; Gre lew scy – No bil ibus Io hanni et 
Sbil utho Gre lews ky, fra trib us ger man ibus … ge ner osis do min is Io hanni et Sbil itho Gre lew sczczy … nobili -
bus Io hanni et Sbil utho Gre lew sczy 1459 RHist IX s. 110; Gro chow scy – A ... Fe lice et Bo gum yl Gro chow -
sczy ... in Grochow cze 1499 AGZ XVIII 2773; Gro dziccy Lau renc ius et Ma thias Gro dzyc zscy, me dic ine 
doc tor es 1499 AC I 902; Gu mow scy – In ter … Io hann em Smy gews ky de Mancz … et Pau lum de Volya 
Gu mows kych alias Mylan 1496 ZHer 760; Her bort owscy – No bil es Jo ann es et Ni col aus Her bort ow<s>czy 
… de bent ipsi Her burt owsczy 1482 AGZ XIX 941; Her man ows cy/Her man owsk ie – No bil es Io hann em et 
Pe trum Czy emye rz, fra tres Her man owske 1452 AGZ XIV 2719, Her man ows ch czi … no bil es Io hann es 
Her man owski de Czar nuss owi cze et Ni col aus, fra ter eius de Her man ow 1455 AGZ XIV 3491; How now scy 

How now sc zy … no bil es Ni col aus et An dr eas he red es de How nyow 1498 AGZ XV 2667; Hru mie ñscy
Hru mye nsczy … no bil em Pe trum de Hrump no 1454 AGZ XIV 3208; Ja czym irscy – No bil es Fre drych, 
<Ioh>an nes Ny emye cz et Ia cob us Ia czym yrsc zy, fra tres ger mani 1479 AGZ XVIII 1181; Ja kub ows cy – Ia -
kub ow vil la … cu ius ha er edes An dr eas et Ja cob us Ja kub ows czy de domo Ro sza 1470–1480 D³Ben II s. 68; 
Ja strzêbskie – In ter no bil em Ja cob um Dlug obo rsky ... de ar mis Tho pory et no bil es Ja strzamps kye vi del icet 
Pe trum et alios eiusdem ad her entes de ar mis Buy ny 1472 ZHer 410; Jaz³owiec(s)cy Iaszlovy eczszc zy … 
ge ner osos do min os Mi chae lem et Io hann em de J<aslovyecz> 1467 AGZ XV 479; Je¿ow scy Sta nisl aus, 
Ni col aus, Dau id, Ia cob us et Iher oni mus Ie zow sczy 1488 Gol 1004; Jur kow scy – Presen tibus … Pascch kone 
et Sta ni, fra trib us Iur kow sczy 1461 AGZ VI 44, No bil es Kstan et Pau lus Iur kow sczy de Ku hayow 1457 
AGZ XV 169; Ka liñs kie ¿. – Nobi libus Ka theri na, Zophie et Pe tron elle Kalin skim, so ror ibus, vir gin ibus re -
lig iosis a sanc te Andre a de Cra covia 1498 Hel II 4489; Ka mien iec(s)cy – In ter ge ner osos Sta nisl aum Koth 
… et Ni col aum, An drz ich fra tres ger man os de Ka mye nyecz, et Ka theri nam, so ror em ip sius … a par te ipso -
rum do min orum Ka mye nyec kich 1466 Hel II 3837; Ka niñ scy/Ka niñ skie – Pre sent ibus … Pe tro et Jo hanne 
Ka nyns kich … Ja cobo Ka nyns ki de Ja cob owi cze 1477 CdP III 226; Kar wow scy Pe trum et Mar cum Car -
wo<w>sczy 1484 ZHer 627; Kazi mirscy – Cudzyno wicze, vil la … cu ius ha er edes Sta nisl aus et Sbig neus 
Ka zim irz sczy (!) de ar mis Na bra alias Wal dorf 1470–1480 D³Ben II s. 144; Klecz kow scy Jo hann es et Ni -
col aus Clecz kow sczy de ar mis Trza sky 1467 ZHer 285; Klu kow scy – No bil es Sta nisl aus, Cle mens et fi lii 
olim Ol kon is Clu kow sczy de Ca lus zyno (1476) KkM 236 s. 272; Ko byl eñsk ie – Ge ner osus Ie ron imus 
Koby leyszky (!), de Ko byl any he res … que quidem bona, vi del icet Kobyl e nunc Ko byl any nun cup ata … 
pre fat us Ie ron imus Ko byl eyss zky (!) … ge ner osos Iacobu m et Io hann em Ko byl eysk ye (!), fra tros suos ger -
man os … ge ner osis Io anni et Ia cobo Kob yleyszkym (!), fra trib us ger man is 1496 AGZ IV 122; Ko³acz kow -
scy/Ko³aczow scy – Ko lac zowi cze vil la sub pa roc hia de Ja nyna sita cu ius ha er edes Jo hann es <et Tho mas> 
Ko laczk ows czy 1470–1480 D³Ben II s. 459; Colyaczow icze (!) vil la sub pa roc hia de Ja nyna cu ius ha er edes 
Jo hann es et Tho mas Koly aczow sczi (!) de ar mis Ja nina 1470–1480 D³Ben II s. 382; Ko³omejs cy Swy¹-
 schek et Al bert us Co lom eysc zy de ar mis Cho lewy 1462 ZHer 198; Ko niñscy – Do mini Ko nyn ysc zy vi del icet 
Pau lus de Ossiny et Pe trus de Wi thouicze 1453 LKP s. 72; Ko pyœcieñscy/Ko pysteñscy – No bil es … Lew ko 
et Cu sma Ko pys czyen sczy 1499 AGZ XVII 3106; No bil is Co sma et Io sko, fra tres germani, he red es de Co-
pis thno … Co pis tensczy 1495 AGZ XVII 2786; Ko rytk owsk ie – No bil es Al bert um, Ni col aum, Sta nisl aum, 
Gre gor ium, Jo hann em, Ste phan um ... Co rit hcowsk ye (acc. pl.) 1469 ZHer 318; Ko rze ñscy – Ad Cle ment em 
et Pe trum dictos Ko rzye nsczi de fa mil ia Stre par um 1470–1480 D³Ben II s. 382; Ko wal ews cy Ni col aus et 
Ber nard us Ko wal ows czy de domo Osso ria 1470–1480 D³Ben II s. 85; Ko wals cy – Dam browka Panko -
szlawska, vil la sub pa roc hia ecc les iae de Co wal ye sita, cu ius ha er edes An dr eas et Jo hann es, fra tres ger mani 
Ko wals czy, de ar mis Hab dank 1470–1480 D³Ben I s. 449; Kru kieñskie – Bar thos ius mi nis teri alis no bil es Io -
hann em, Gothard, Ni col aum Cru kye nysk ye con dempn avit in qu atord ecim mar cas 1489 AGZ XVII 2238; 
Krze czow scy – No bil es Io hann es et Mi chael Crze czow sczy 1485 AGZ XIX 273; Krzywiec kie – Pre sent ibus 
ge ner osis et no bil ibus do min is … Pel ka Ly ssak owski … Pe tro et Ia cobo Krzywyeczs kye 1471 AGZ XV, 
CCCLIV; Ku lik ows cy – Do mini (Io hann es et Pe trus) Ku lyk ows czy … ipsi do mini Ku lik ows czy 1469 AGZ 
VI 85; Kut kors kie – Va dium in ter Kuth korskye … in ter no bil em Ni col aum te nut ari um de Ku thk orz et nobi -
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lem Sta nisl aum he red em de eod em Ku thk orz 1498 AGZ XV 2680; Li bie ñskie – A no bili An drey et Mich -
none Lybyen skye 1475 AGZ XVII 1142; Lip nic(s)kie – Do min us My skows ky … fi dei ussor cum suo so cio 
Lip nyczs ki … cum du obus fra trib us ger man is Lipnicz skye 1490 ACL II 1; Liptow scy – Et isti Mi chael et 
Jector sunt Lip towsczy de Lip stow (!) … cum no bil ibus Jo hanne Za uissa de Gar bow et Mi chae le et Jector 
Lip towsczy 1452 Hel II 3493; Lu bian ic(s)cy – No bil es Mich no et Pe trus, fra tres Lv bya nyczczy ger mani 
1494 AGZ XVIII 3781; Lu doms cy Lu doms czy … Woy tek et pu eri Msczysz kon is he red es de Lu dome 1418 
RWl kp I 1013; £¹c(s)cy//£êc(s)cy – In vil la Lan ky … cu ius ha er edes Ni col aus et Io hann es Lan czssczy 
nobi les de domo Stre par um 1470–1480 D³Ben I s. 423; £ysak ows cy – Pre sent ibus … no bil ibus … Io hanne 
et Pel ka Ly ssak ows cy 1470 AGZ XIX IV; Ma chow scy – Ja worn ik vil la … Sta nisl ai et Mart ni Ma chow sczy 
de domo Hab dank 1470–1480 D³Ben II s. 258; Mar cink ows cy – Ja kub owy cze vil la … cu ius ha er edes Pe -
trus, Jo hann es, Ze gotha Mar czink ows czy no bil es de domo Bippe nium 1470–1480 D³Ben I s. 180; Mar -
cinowscy alias ̄ eniuc howie Karczovy cze, vil la cu ius ha er edes Pe trus, Io hann es, Ze gotha, Ni col aus Mar -
czin ows czy alias Zyenyu cho wye de ar mis Tho por 1470–1480 D³Ben III s. 323; Mi cha³owscy – No bil es 
Micha lowsczy vi del icet Hrycz ko, Abram, Olechno, Iacz ko ... ipsi Mi chal ows czy 1491 AGZ XVIII 2127; 
Mie dŸwiec(s)kie – No bil es My eczvye czsk ye de Stu dova Voda de ar mis Affda nyc ze ... Mi chae lem, Janus -
sium, et fratrum eorum 1477 ZHer 494; Miêdzygorscy – Zwyerz innyk vil la … cu ius ha er edes Ja cob us et 
Za klika Mye dzigorzsczy (!) de domo Bippe nium 1470–1480 D³Ben II s. 266; Mil czyc cy – Li tere Pe tri et Ni -
col ai Myl czyczk ych 1469 Jab³. s. 7; Miku³owscy – Lan ka vill la … cu ius ha er edes Jo hann es et Pe trus Myku -
low sczy 1470–1480 D³Ben II s. 493; M³yñ scy – Revo cat io in fam ie do min orum Mlyn skych ... no bil ium Ni -
col ai et Io hann is, he red em in Mlyny 1476 AC II 1388; Mni szow scy – No bil es Mi chael et Ni col aus, fra tres 
ger mani dic ti Mny szow sczy 1495 Hel II 4444; Mo krzes cy – Wolya vil la … cu ius ha er edes Jo ann es et Nico -
laus Mo kresszc zy 1470–1480 D³Ben II s. 215; Mo krzs cy – Pelcz nyc za … cu ius ha er edes An dr eas et Petru s 
Mo krszc zy de domo Ko zlar ogy 1470–1480 D³Ben II s. 76; Mo raw scy – Pre sent ibus ge ner osis et no bil ibus 
… Io hanne et Ia cobo Mo raw sc zy 1499 AGZ XVIII, CLXXXI; Mor scy – Pre sent ibus … nobi li bus Stanis -
lao et An dr eas Mor sczy, ger man is 1486 CdUC III 278; Mos zcz eñscy – Bona … Ma thiae et Geo rg ii Mos -
czensczy de Cle parz et Skam pe in di strictu Pizdren si 1498 Matr II 1155; Mys³owscy – Wyrzbno … in qua 
sunt … ha er edes … Pe trus et Sta nisl aus Mys low sc zy no bil es de domo Acc ipi trum 1470–1480 D³Ben I s. 
57; Mysz kow scy Pe trus et Pau lus My skows czy de Prze tic zow XVI (1488) CdP IV 95; M¿u rowscy – No -
bil es Io hann es de By stryyo wy cze et Sta nisl aus de Strzel czyc ze Mzu row sc zy 1478 AGZ XVII 1539; Nara -
jo wscy Na rayo ws czy … No bil es Mi chael et Venczyslaus, fra tres germani et in divisi, he red es de Na -
ro<yow> 1477 AGZ XV 3823; Nie s³u chowscy – No bil es Olechn onem et Gy van de Ny es zlu chow ... eisdem 
no bil ibus Ny esz<c>lu chow sczy 1453 AGZ XIV 2940; Ni eŸwi ec(s)cy – No bil is Mar tin us et Cle mens here -
des de Ny eszwye scz … Ny eszwes czczy 1470 AGZ XII 3489; Opo rowscy – Su per ge ner osos Andre am, Io -
hann em, Sbig neum, Ni col aum, Ge ron imum et Fe lic em, fra tres ger man os indivi sos he red es de My rzvyc za, 
Mo croc zyn, Prze drzym yec hy et Bly sczyw ody … Qui su pras cripti Opor ows czy 1495 AGZ XVIII 3815; 
Orzeszk ows cy – Pre sent ibus no bil ibus do min is … Ia cobo et Sta nisl ao Orze<s>cho wsczi 1451 AGZ II 75; 
Osz czow scy – Be sky Oszows kim (!) pro vlad ica cavet … quia nobi libus Jo hanni Ni col ao, Mar tino et Cris -
tino he red ibus de Osczow 1479 Che³m 19 s. 9; Otwin owsk ie – Va dium in ter no bil em Pe trum et An dr eam, 
fra tres ger man os, in divis os Othphy nows zkye … ex una et Ni col aum alias My klasz ex al tera 1498 AGZ XV 
2626; Oz iêb³owscy – No bil es Pe trus et Bal tiz ar Ozyam blowsczy 1480 AGZ XVI 3300; Pa czan ows cy
Czyr nin vil la … cu ius ha er edes … Flo rian us et Pe trus Pa czan owszczy de ar mis Ge lit ha 1470–1480 D³Ben 
II s. 403; Pac³aws cy Mi sko et Iwask o Paczla ws czy 1499 AGZ XVII 3106; Pêkosz ow scy – Ge ner osi Cle -
mens, Ni col aus, Szy roc zek, Pau lus de Pa kos zowka he red es … vos do mini Pa kos zows czy 1494 AGZ XVI 
2218; Pie kars cy – Szoko low ycze villa … cu ius ha er edes A. et B. Py ekarsczy de ar mis Ny es zobya 
1470–1480 D³Ben II s. 172; Pilec kie – Ge ner osos Sta nisl aum et Ni col aum Py leczk ye 1499 AGZ XVII 
3205; Ple chow scy Ni col aus et Io hann es Ple chow sczy de domo Bippe nium 1470–1480 D³Ben II s. 426; 
Ple ten ickie – A no bili Pau lo Ply eten yczky cum fra tre ip sius Vasz kone … per no bil es Ply eten yczkye 1499 
AGZ XV 2881; Pod hors cy Pod hors czy … su per no bil es Stecz ko, Hrycz ko et Do ros ch, fra tres ger man os 
1500 AGZ XVIII 3945; Pod lod ows cy – Vene rabilum do min em Io hann em et fra trem eius Ni col aum dictos 
Pod lod ows czy, stu dent es 1490 ARec 1300; Pod wirzb ic(s)cy Podvy rzb yec zczy. No bil is Phy edko, Lu cas et 
Io hann es he red es de Podvyrzb ye 1470 AGZ XII 3468; Po gor zelsk ie – Su per Po gor zelsk ye, Ni col aum, Sta -
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nisl aum Chmy elycz et fi lium Si gis mu ndi … de Po gor zele cz 1494 Semk 320; Po toc(s)cy – No bil es Stani -
slaus, Jo hann es, Si mon, Tho mas Po thothc zczy de Ca lus chyno … in di strictu Li wensi sita 1476 KkM 236 s. 
272; Szy edlye cz vil la … cu ius ha er edes Jo hann es, Pe trus, Se rap hin et Fe lix Po thoc zsc zy de ar mis Sre nya -
wa 1470–1480 D³Ben II s. 218; Pru scy Prus sczy Jo hann es et Ni col aus 1490 AC II 1872; Prze dzieln ickie 
– No bil is Sta nisl aus Ca pus thka … nun cius a … du cib us Prze dzeln yczsk ye Mi chalko et Iwan … in Prze -
dzyln ycza 1472 AGZ XVIII 347; Pu kow scy – Py ass ecz sky con tra Pu kow sczy ... Ia cob us et Ni col aus de Pu -
kow 1487 AGZ XV 1881; Pu niñskie Mar tino et Jo hanne, he red ibus in Pu nyno post ma trem de cle nod io 
Czwy ekow ... do min os Pu nyns kye 1500 Ko Zap 61; Ra chow scy – Ra chow vil la … cu ius ha er edes … sunt 
Pe trus et Nico laus Ra chow sczy de ar mis By lyna 1470–1480 D³Ben II s. 511; Rads³aws cy//Rats³aws cy
No bil es Jo hann es Sta nisl aus et Geo rg ius Ra czslawszczy 1497 AGZ XVI 2403; Ra dzi³owscy/Ra dzi³ow skie 
– No bile Geo rg ium et Mi chae lem, fra tres ger man os … he red es de Ra dyl ovycze … do mini Ra dyl ows czy 
1494 AGZ XVII 2640; Per Geo rg ium et Sta nisl aum, fra tres Rady lowskye 1496 Matr II 555; Ra kow scy//Re -
kow scy/Ra kows kie//Re kows kie – In ter clenod ia Lady … et clenod ium Mo dye le et preser tim in ter Recow -
skie, fra tres ger man os 1458 ZHer 158; No bil es Ma thiam, Ja cob um, Johan nem et Pe trum Ra kow sczy de cle -
nod io Mod zele 1458 ZHer 159; R¹bkow scy//Rêbk ow scy/R¹bkows kie//Rêbko wskie – Bona Lau rent ii et Io -
hann is Ramp kows kych de Su lir zyskh (!) 1497 Matr II 1010; Ro man ows cy/Ro man owsk ie Ro man ows czi 
… No bil is Ni col aus Roma nowski, su bpinc erna Le opol iensis et Mar tin us Ro man owski de Hle bow icze 1441 
AGZ XIV 3761; Ni col aus Ro man owski sup pinc erna Ha lic iensis … Ro man ows czy fu erunt in po sses ione 
dicto rum bo nor um … Ni col aum et Iaco bum, pa trem suum Ro man owsk ie 1491 AGZ XV 2148; Roz bors cy 
Ge ner osi et no bil es do mini Rosz borsczy, fra tres ger mani An dr eas, Io hann es, Ia cob us, Pe trus et Pau lus (de 
Ro szb or) … pre fat orum do min orum Rosz bo<r>skych 1485 AGZ XIX 269; Ry bot yc(s)cy – No bil es Io -
hann es et Oly echno Ri bothyczs czy, ger mani de Hu byc ze 1482 AGZ XVIII 1582; Ry tar ows cy Rytharow -
sczy … An dr eas et Pe trus, he red es de Rythat owycze 1490 AGZ XVI 1974, Ryther owcze … nobi lis Andre -
as alias Gyn drych et Pe trus, fra tres ger mani, he red es de Rythar ouycze 1491 AGZ XVI 2014; Rze brow -
scy//¯ebrow scy – No bil es Abrah am, Sta nisl aus, Schem bor, Ja cob us, Mi chael, Dadzbo gius, Ven ces laus et 
Sta nisl aus Ze brow sc zy de Ca lus chyno XVI (1476) KkM 236 s. 272; R¿ ech owskie – In ter Ny emye rzam cum 
par te sua de Thar nowo ab una et fi lias tros eius Rze chows kye, fi lios Ni col ai cum par te eorum 1466 Tym s. 
170; Sa por ows cy – No bil es Scha por ows czy, fra tres 1475 AGZ XII 3835; No bil es Sta nisl aus et Io hann es 
Scha por ows czy, fra tres ger mani 1489 AGZ XIX 1167; Sarb scy – Sar bye vil la … cu ius hae redes … Pe trus 
et Sta nisl aus Sarb sczy … de ar mis Bippe nium 1470–1480 D³Ben II s. 160; S¹spo wscy Io hann es et Chris -
toforus, ger mani S¹sspo wsczy, ad uo cati he red ita rii de Brzo stek … do mini S¹sspo wssczy … pre fati do mini 
S¹spo wsczy 1482 Gol 930; Sêp ieñscy – Cir ca no bil es Pe trum et Ni col aum Sza pye nszky ch 1497 AGZ XVI 
2368; Sie nie ñscy//Sien now scy Jo hann es Sy enye nsky, ca stell anus Ma log ost iensis, San dom iri ensis gene -
ralis … cum fra trib us suis ger man is Mi chae le alias Hleb, Sta nisl ao, An dr ea … he red es de Sen no … fratri -
bus dic tis Sy eniensc zy 1500 Kniaz 139, No bil is (!) Ia cob us, Io hann es, Hleb, An dr eas et Sta nisl aus, fra tres 
ger mani Sy enn ows czy, he red es de Sen now 1486 AGZ XIX 302; Skie dzeñscy – Prze czes chyn, vil la … cu ius 
ha er edes Mi chael, Io hann es et Mar cus ger mani dic ti Szke dzensc zy 1470–1480 D³Ben II s. 224; S³awie ñscy 

Jo hann es, Ni col aus et Pe trus Sla wye nsczy, fra tres 1470–80 Dl Ben I 381; S³upow scy – Con tra Sta nisl aum 
et Ja cob um Slu pow sczy, fra tres de Na syach ouicze 1482 Hel II 4271; Sm lod owsk ie – In ter ve ner abi lem do -
min um Pe trum de Cu chari … et he red es Sm lod ows kye, quibusun que nomi nibus et si gnant er Ma thiam, Jo -
hann em et alios fra tres eius 1465 ZHer 256; Sob ieñscy – Pre sent ibus ge ner osis et no bil ibus … Io hanne et 
Pe tro Szo bye nsczy 1473 AGZ XVI 913; Solec (s)cy – No bil is Sci bor ius et Mi chael Szoly eczczy 1498 AGZ 
XVIII 3202; Sp³aw skie – Con tra no bil es Io hann em et Pe trum Splaw skye 1482 AC I 715; Sta nim irscy Sta -
nim irsc zy … no bil es Dan ko, Iwanko et Wasz ko de Sta nim irz 1457 AGZ XV 183; Sta rze ñscy – Do min us 
Sta nisl aus et do min us Gre gor ius Sta rzenscy … Sta nisl aus et Gre gor ius de Sta rzen icze … no bil is Gre gor ius 
Sta rzens ki an tiquus bur grab ius ca stri We lun ensis 1459 AC II 814; Stru siñskie – Pro no bil ibus … Ja cobo, 
An dr ea, Ste phano Strv szyns kye 1481 ZHer 584; Sut kow scy//Sud kow scy Sy enko et al ter Sy enko dic ti Suth -
kowsczy, cives no stri Drohobi czenses … per ip sos Sy enk ones Su thk ows czy 1498 AGZ IX 122; Sza low scy
No bil es Io hann es et Nico laus Schal ows czy, he red es de Pod leszky, fra tres ger mani 1473 AGZ XVIII 406; 
Sze bie ñscy – No bil es Sche bye nsczy, vi del icet Pe trus, Io hann es et Al bert us, fra tres ger mani … no bil es do -
min os de Scheb nye, Io hann em, Pe trum et Al bert um, fra tres ger man os … do mini Sche byensczy, fra tres ger -
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mani 1486 Gol 952; Szyd³owiec(s)cy – Dzu row vil la … cu ius ha er edes Sta nisl aus et Ni col aus Schidlo -
wieczsczy no bil es de ar mis Od row ansch 1470–1480 D³Ben I s. 441; Œwi êci eñscy Pau lus, Sta nisl aus et 
Vys scha Szwa czensc zy cum Gre gor io erant in bel lo 1497 Bar 141; Œwi radz(s)cy – No bil es Jo hann em Se -
nior em et Jo hann em Ju nior em alias Pyels z, ger man os de Swi rad zicze ... pre dicti no bil es Swi rad zsc zy 1472 
Hel II 4093; Œwir czow scy Io hanni et Bartho lomeo Swir czow sczy cu riens ibus Alexand ri ma gni du cis Li -
thua niae 1497 Matr II 1069; Tar naws kie Io hann em, Ra phae lem, Ni col aum, Ze brzyd et Joph Tharnaw -
skye, fra tres ger man os 1476 AGZ XVI 1196; To pols cy Goli – Bona Sta nisl ai et Pe tri To pols czy no min ati 
Goli 1498 Matr II 1296; Tro jan ows cy – Troyanow ycze villa … cu ius ha er edes Pe trus et An dr eas Troya -
nowsczy de ar mis Szrzya 1470–1480 D³Ben I s. 326; Trzeb ieñscy – Per no bil es Ni col aum et Pe trum de 
Trze bye nycze fra tres … dic ti Trze bye nsczy pre fati Ni col aus et Io hann es 1466 Hel II 3823; Tu lig³owscy
Har nas tus con tra Tu lyg lows czy. No bil es Geo rg ius et Io hann es he red es de Thu lyg lowy 1472 AGZ XV 
1031; Tu stan ows cy – De ma nib us no bil ium Jur kon is et Iw ass konis ger man orum Tu stan ows czy nuncu -
patorum XVI in. (1484) Matr III sup pl. 210; Ty niec(s)cy – Thin cza villa … cu ius haere des Pe trus et Stani -
slaus Thy nye czsc zy 1470–1480 D³Ben II s. 527; Ty raw scy Thy raw sc hczy … cum no bil ibus Io hanne et Pe -
tro fra trib us de Thyrawa 1494 AGZ XVI 2181; Uhers cy Vher schczy … Szy enko et Iw asko de Vhercze 
1471 AGZ XV 3674; Uhro wieck ie – In ter Uhro wieczk ie et wla dic am Chel miens em con cord ia … in ter 
venera bilem Ha rass im wla dic am Chel mens em … ex una et no bil es Ha nyk am te nut ricem et Olechno, Jacz -
ko et Mych no he red es de Whrow sko 1483 Che³m 42 s. 15; Wa cow scy – Ge ner osi Geo rg is et Flo rian us 
Waczo wsczy 1496 AGZ XVIII 2566; Wa pow scy – No bil es Pe trus et Io hann es Wa pow sczy, he red es de Wa -
powc ze, fra tres ger mani 1476 AGZ XVIII 891; Wie lebn ows cy Ja cob um, Ni col aum et Pe trum Wyelyeb -
nowsczy, fra tres ger man os 1485 Matr I 1791; Wielg³owscy Na najk owie – Bar bara … fi lia olim Jo ann is 
Wye leglowsky … Ni col aus, Sta nisl aus, Pe trus, Ze gotha et An dr eas … dic ti Wyelglow sczy Na nayk owie, pa -
trui ip sius Bar bar ae 1470 Hel II 4006; Wi lam ows cy – Wy lam owy cze An dr eae vil la … cu ius ha er edes Nico -
laus et Jo hann es Wi lam owszczy no bil es de domo Cor nycz 1470–1480 D³Ben I s. 85; Wilka nowscy Cris -
tinum et Ada mum Vyl kan ows czy de Rzew nyno XVI in. (1499) Matr III sup pl. 273; Wi niars cy – No bil es 
Iaco bus, Geo rg ius, Sta nisl aus, Si gis mu ndus Wi nars czy 1482 Gol 919; Wro niñscy Jo hann es et Sta nisl aus 
Wro nins czy, fra tres 1469 Hel II 3979; Zab³oc(s)cy – No bil es Za nko, Cu nasz et Pro cop Za bloc zczy … de vil -
la Za bloc ze 1492 AGZ XVIII 2181; Za krzow scy – Za krzow vil la … cu ius ha erd es Sta nisl aus et Gre gor ius 
Za krzow sczy 1470–1480 D³Ben II s. 305; Za miec hows cy – Pre sent ibus no bil ibus Io hanne et Bernar dino 
Za mye ch owsc zy 1500 AGZ XVII MCXXIII; Za rsz yñ scy – Ger mani do mini Ni col aus et Sta nisl aus Zar -
schynsczy 1481 AGZ XVI 1510; Za wads cy – Za wada vil la … cu ius he red es Pe trus et Ni col aus Za wads czy 
no bil es de ar mis Sta ry Ko nyo wye 1470–1480 D³Ben I s. 563; Zim now odsk ie – Pre sent ibus ge ner osis et no -
bil ibus do min is … Io hanne et Gre gor io Zimnovod czskie 1486 AGZ XV DCXXXV; ̄ akows kie – Su per no -
bil es Pe trum et Io hann em Za kows kye, fra tres german os et individ os, he red es de Belzecz et de Krzy we … 
no bil ibus Pe tro et Io hanni dic tis Zakow skym, he red ibus de Bel zecz alias de Krzywe 1465 AGZ XV 240. 

Obejm owa nie wspól nym na zwis kiem oda pel aty wnym ca³ej ge ner acji, tj. bra ci i sió str 
oraz ro dziny (rodu) wœ ród szlach ty – na zwis ka w licz bie mno giej 

1 p XIV w. 

Pierw sze poœwi adczenia obejm owa nia wspól nym na zwis kiem odapela tywnym 
ca³ej ge ner acji i rodziny (rodu) po chodz¹ z 1 p XIV w. W tym pó³wie czu zwyczaj 
obejm owa nia ca³ej ro dziny przez na zwis ka odapela tywne po œwia dczony jest pi êcio-
ma zapis ami po chodz¹cymi w wi êkszoœci z ko pii, z wyj¹tkiem jed nego. Jak ju¿ po -
wied ziano wy¿ej, na zja wis ko to wska zuje for ma licz by mno giej na zwisk. Nie wielka 
licz ba poœw iadczeñ za pewne spo wod owa na jest nie wielk¹ ogó ln¹ liczb¹ drukowa-
nych doku mentów Ÿród³owych dla tego pó³wiecza. Jedyne na zwis ko w l mno giej, 
któ re wyst¹pi³o w do kum encie oryg ina lnym, to na zwis ko Pa³uki (Wiel kop olska), 
któr ego no sic iela mi byli trzej bra cia, Zby lut, Œwie tos³aw i S³awek. Bra cia Al bert 
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i Miko³aj s¹ no sic iela ni na zwis ka Na górki. Na tom iast na zwis ka Ju chy i Pu cha³y za -
chow ane w XV-wiecz nych kopiach (co sygnalizu je umieszc zenie dat w na wias ie) nie 
s¹ po przedzone imion ami, zaœ ³aciñs kie wyrazy do mini (pa now ie) i omnes (wszyscy) 
su ger uj¹, ¿e ok reœ la³y one ca³e ro dziny (rody). W tym okres ie wystê powa³a sta ra for -
ma mês ka mia nown ika l mn rze czow nik ów mês koos obo wych na -y (lub -i po 
spó³ g³osce k) równa for mie bier nika. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XIV w. 

Ju chy Do mini Ju chi ha bent V man sos (in Tha czow) XV ex. (XIV in.) Cd Sil XIV s. 55; Na górki – Al -
berti et Ni col ai Na gorki co gnom ina ti XVI p.pr. (1345) KkM 67; Pa³uki – No bil ibus vi ris ... fratrib us ... 
Zbi luto, Sva toslao, Slav nic oni dic tis Pa luky 1327 KW 1086; Pê ¿yc hy A du obus fra trib us Ni col ao et Io -
hanne dic tis Pan sic hi (1318) KM³p 157; Pu cha³y – Omnes Pu chali in Wysseg rod 1463 (1349) KkM 70. 

2 p XIV w. 

W 2 p XIV w. zwi êksza siê u¿y cie na zwisk oda pel aty wnych w od niesieniu do 
kil ku bra ci, rzad ko l mno ga na zwis ka od nosi³a siê do ca³ej ro dziny (rodu). 
Poœwiad czenia po chodz¹ z Wiel kop olski i z Ma³opols ki. Do ca³ej ro dziny, kt órej 
cz³on kow ie nie s¹ wy mien ieni z imion, od nosi³y siê na zwis ka Go dziê by i Kost -
niow ie z doku ment ów orygi nalnych oraz po chodz¹ce z XV-wiecz nej ko pii naz-
wisko Pil cy. Przed na zwis kiem Kost niow ie po jawi³ siê wyraz ³ac. omnes wskazu-
j¹cy na ród: „Omnes dic ti Co sthn ove” – ‘wszys cy zwa ni Kost niow ie’. Po zos ta³e 
na zwis ka od nosz¹ siê do kil ku bra ci. 

W 2 p XIV w. po jawia³a siê in now acy jna forma mês koosobowa mia nown ika l mno -
giej zak oñczona na -owie. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

Za pisy na zwisk oda pel aty wnych w licz bie mno giej nie po przed zone imion ami, 
od nosz¹ce siê do ca³ej ro dziny (rodu) 

Go dziê by Su per eosdem Go dzambi 1392 Lek II 262, Pri mum ter min um astit it … su per Go dzambi et 
su per com plic es omnes eorum 1392 Lek II 257; Kost niow ie (l. poj. Koœc ieñ) – Omnes dic ti Co sthn ove 
1388 Lek I 376; Pil cy – Ab omni bus … qui di cunt ur Pil czy XV (1358) KM³p 726). 

Za pisy na zwisk oda pel aty wnych w licz bie mno giej, od nosz¹ce siê do ca³ej ge ner acji (bra cia i sio stry) 

po przed zone imion ami 

Par zym iêsowie Pu eri Gre gor ii et Bar thol omei de Pirz chouicze dic ti Par zim asso we 1398 Krak 7613; 
Piê ty Do bes laus, Bo rz isla us, Ia sco et De sid eri us, fra tres dic ti Pan thy 1352 KW 1313; Po klatki (l. poj. 
Po klatka) – Duos fra tres Po kladgy (!), vi del icet Flo rian um cle ric um et Der scon em 1394 Lek I 1822; 
Sma rze Cum du obus fra trib us dic tis Smar sze de Po tok 1389 Krak 5311; Sza dow ie Joh. et Dau id Sza -
dow ye de Bo low 1399 Krak CCC; Zie len ogi – Pro gen ito res dic te uxor is no stre et so ror is eius vi del icet 
Do besz, Potr ko, Ia sko nec non Ia nuss ius dic ti Sze len ogy 1370 KW 1629. 

1 p XV w. 

W 1 p XV w. wzros³a licz ba zaœw iadczeñ obejm owa nia wspól nym na zwis kiem 
ge ner acji. Pr zew a¿a³y za pisy, w kt óry ch wy mien iani s¹ bra cia, czy li ca³a ge ner acja, 
jak Kon wy, Bêb nowie, nie kiedy wsp ólne na zwis ko obejm owa³o dal szych krew nych, 
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jak Rad wany. Ni ektóre za pisy mog³y od nos iæ siê do ojca i syna, co jed nak nie jest po -
wied ziane wy raŸn ie w ko ntek œcie. Jed nak tam, gdzie kon tekst nie okreœla wprost, ¿e 
wy mien ieni s¹ br aæmi, mo ¿na po dejr zewaæ, ¿e wœ ród wy mien iony ch z imion nosi -
cieli na zwis ka znajduje siê oj ciec. 

Na zwis ka, które od nosi³y siê do ca³ej ro dziny (rodu) to, np. Po miany, Pu cha³y, 
Sêki, Œmir dzigroc hy, ¯ochy (za pisy z Ma zows za). 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

Za pisy na zwisk oda pel aty wnych w licz bie mno giej nie po przed zone imion ami, 
od nosz¹ce siê do ca³ej ro dziny (rodu) 

Po miany Po many de Czaykowo 1434 Zakr II 429; Sêki – A gra nic iis he red um dicto rum Szan ki 1407 
Czer 542; Œmir dzigroc hy – Kolk se rvit or ... con tra Smird zigrochy 1425 Zakr I 1359; ¯ochy i Pu cha³y 
In ter Zo chy et Pu chaly 1443 Tym s. 172. 

Za pisy na zwisk oda pel aty wnych w licz bie mno giej, od nosz¹ce siê do ca³ej ge ner acji (bra cia i sio stry) 
po przed zone imion ami 

Ciol kon es ³ac. (Cio³ko wie) Io hann em, Ste phan um, Tho mam, Mscis laum Czol kon es, de Roz nis chewo he -
red es 1446 Pot 93 (por. Tho mas Czo lek (de) Roz nis chewo, bur grab ius Ca liss iensis 1434 Pw 43, Szo bol ow, 
vil la … cu ius ha er es Jo hann es Czy ol ek de Zyelye ch ow de domo Tau ror um 1470–1480 D³Ben III s. 180); 
Cze czotki – No bil ibus vi ris et do min is (³ac. abl.) Pe tro et Ni col ao Cze czotki 1416 AGZ VII 29; Ga mr aty
Per Sta nisl aum et Io hann em dictos Ga mr athy de Cli mont how 1428 Wiœl 36, C. rex Ni col ao Stad nic zsky 
vil las Sy wocl asky (!) et Py elg rzi mka di strict us Be czens is de ma nib us Jo ann is et Sta nisl ai Ga mr ath ow … 
exi mere per mitt it 1473 Matr I 1079; G¹dkow ie Ro man, Jas sek Gan thk owe 1431 ZHer 4; Gut kow ie Ni -
col ao et Io hanne (³ac. abl.) Gu thk owe 1448 AGZ XI 2610; Ho wieje – De cle nod io Orla: Ho wye gy (gen.) de 
Plon czino 1434 CdP II/2 578 s. 860; Kon wy – Su per Pe tro et Ni col ao de Sy roslaui cze dic tis Con wy ... dic ti 
fra tres alias Con wy 1437 Hel II 2725; Ko pac ze Derslao et Da dzib ogio (dat.), fratrib us (bra cia) Ko pac ze 
dic tis XVI p. pr. (1430) Matr I V/3 sup pl. 654; Ne kandy No bil es Za uiss ius et Io hann es Ne kandi de 
Grzego rzowicze 1431 Proch 76; Pasz czeki Sta nisl aus et Mi chael Pasz ceky de Ztronya, fra tres germani 
1449 Hel II 3374; Rad wany – No bil is Phi lip us Rad wan de Bu zes zyny (!) et con frat res (cz³on kow ie tego sa -
mego rodu) sui Rad wany dic ti 1428 CdP III 55; Ro zuzdy (Ro sus ty) – Abrah am et Ni col aum, fra tres Ro sus ti 
1414 Kal 536; Ro ¿no wie – Isze wemi y swa thc zimi, yako Potr blissy yest crwo k tey dzel nic zi, o ktorø gy 
Rosz nowe ga baly y s braczÃ 1408 Hb 69 s. 123, Brusz nyk, vil la … cu ius pro priet as ad Elea za rem et Nico -
laum Ro schn owye de ar mis Gri phon um (per tin et) 1470 – 1480 D³Ben II s. 303; Sze ligi – Jo hann em St pic za 
de St pic ze et su orum fra trum Se ligy 1447 ZHer 52 (por. Ja cob us Sche liga de ar mis Sche liga 1458 ZHer 
157); Wro blow ie – Su per Hy rin (!) et Ywan alias Wro blowe 1424 AGZ XI 99, Pre sent ibus … Iwan et H(r)in 
Wro blowe 1432 AGZ XI 489. 

2 p XV w. 

W 2 p XV w. wzros³a licz ba na zwisk oda pel atywnych obejm uj¹cych bra ci, czy-
li ca³¹ gen eracjê, a mo¿e tak¿e ojca. Wys têpowa³y te¿ na zwis ka identyfikuj¹ce 
ca³e ro dziny (rody), bez wy szcz ególniania imion ich cz³onków, jak: Ko saki – no -
bil ibus Cos saky – ‘szla chetnie urod zeni Ko saki’, Szczu ki – no bil es Szczu ki – ‘szla -
chetn ie urod zeni Szczu ki’, oraz omnes (wszyscy) Sze ligi. 

Naj bardziej oczyw iste u¿ycie na zwisk w od nies ieniu do ge ner acji, tj. bra ci i sióstr 
wys têpowa³o wte dy, gdy w tek œcie do kumentu znaj dowa³y siê imiona, a obok nich na-
zwis ko w licz bie mno giej, z poda niem infor macji, ¿e wy mien ione osoby s¹ braæ mi (³ac. 
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fra tres ger man os, fra tres), np. Ba low ie, Ba³aban owie/Ba³abany, D³ugos ze, Dzie ci¹t -
kowie, Reje i in. W kon tekstach wys têpuj¹ nie kiedy na zwy he rbów, jako do datk owe ok -
reœl enia wyró¿nia j¹ce ro dzinê nosz¹c¹ dane na zwis ko od innej, o tym sa mym na zwis ku. 
Wska zuj¹ na nie ³aciñ skie wyra ¿enia de domo ‘z do mu’, de ar mis ‘z her bu’ (tj. nal e¿¹cy 
do her bu), por. Cie œle, Piel grzym owie, Szczu ki. Wy mien iani bra cia po siad ali nie kiedy, 
opr ócz wsp ólne go z in nymi br aæmi na zwis ka wy stêp uj¹cego w licz bie mno giej, indy -
wi dualne ok reœ len ia, jak np. bra cia D³otow ie, z któr ych je den na zywa³ siê Dzie wiêsi³, 
a drugi Gra nat (1462 LKP s. 62). Jako do datk owe ok reœl enie ident yfi kuj¹ce rodzi nê 
wy mien iane s¹ przy wie lu na zwis kach na zwy po siad any ch mi ejsc owo œci w for mie od -
miejs cowe go wy ra¿en ia przy imk owe go: de + na zwa miej scowa, np. Ba low ie de Ho -
czew et de Brzoz ka, Ba³abany, he red es de Strathyn, itd. Nie kiedy imiona wymieniane 
s¹ w tekœc ie do kumentu, ale nazwis ko jest od nich oder wane i wyst êpuje samo dzielnie 
w obrêbie tek stu, np. Ka ras iowie, Tar³owie/Tar³y, Uchaczo wie/Uchac ze. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Za pisy na zwisk oda pel aty wnych w licz bie mno giej nie po przed zone imion ami, 
od nosz¹ce siê do ca³ej ro dziny (rodu) 

Duch ny – In ter … cle nod ia Lu byc ze vi del icet Wy rzb ows<kye> … et Buy ny, vi del icet Duch ny, Pu chals kye 
1465 ZHer 257; Kê sze – In ter Je sthrzaps kimi et Can sche 1454 ZHer 103; Ko saki – A no bil ibus ... Cos saky 
1483 Skarb 823; Szczu ki – No bil es Szczu ki de ar mis Gra bye 1477 ZHer 494; Pa rule – In ter ho nor abi lem do -
min um Ni col aum de Lo sch de ar mis Ro gale ex una et Pa rule de ar mis Do waly ex al tera par tib us 1474 ZHer 
454; Pi rog owie – Ko szyn yn, vil la … cu ius ha er edes dic ti Pi rog owye 1470 – 1480 D³Ben I s. 382; Pry ki
Va dium Lu byc ze cum Pry ky alias Trze sky … No bil es de ar mis Trze sky, Mar tin um, Pe trum, fi lios Jo hann is 
Pryk de Vyetn ycza 1492 ZHer 718; Skro bot owie – Rud nyky, vil la … cu ius ha er edes … Skro bothow ye de 
domo Strze gom ya 1470–1480 D³Ben II s. 330; Sze ligi – Cum … Sche ligy omni bus (wszy scy) 1460 ZHer 
178; Tar gon ie – In ter no bil es cum con san quin eis et in ter omnes Tar gon ye et fra tres de armis Gr zim ali par -
tib us ab al tera 1455 ZHer 121; Za³uski – In ter no bil em Gra byam et cum omni bus fra trib us de ar mis Gra bye 
… et in ter omnes Za luss ky de ar mis Ravi czi 1462 ZHer 214. 

Za pisy na zwisk oda pel aty wnych w licz bie mno giej po przed zone imion ami, od nosz¹ce siê do ca³ej 
ge ner acji (bra cia i sio stry) 

Ba low ie  – Ve ner abi lem et ge ner osum Pe trum et Ma thiam Ba low ye, he red es de Ho czew et de Brzoz ka, 
fra tres ger man os in divis os 1485 AGZ XVI 1712, Ge ner osus et ve ner abi lis Ma thias ch suc cam era rius 
ter re Sa noc ensis, et Pe trus cu stos ecc les ie Pre misl iensis et Ni col aus de No wothan yecz Ba low ye, here -
des de Ho czew 1486 AGZ XVI 1739; Ba³aban owie/Ba³abany – No bil es Iva schko et Olechno, fra tres 
ger mani dic ti Ba lab ano vye de Stra thyn 1475 AGZ II 123, No bil es Iw aszko et Olechno Bala ba ni, here -
des de Stra thin 1491 AGZ XV 2151; Ba rzy/Ba rze – No bil es An dr eas et Sta nisl aus Bar szy, fra tres ger -
mani in divisi, he red es de Blo zew 1483 AGZ XVIII 1830, Sta nisl aus, An drzych Bar sze 1492 AGZ XVIII 
2195; Brze chy – Brze chy fra tres. Ter min us in ter no bil em Io hann em Co rit hko et An drey et Py otr dictos 
Brze chy de Po horc ze 1476 AGZ XV 3762; By kow ie – Bona An dr eae, Ma thiae By kovye, ger man orum … 
de Mi nori Dros dovo in Ra czyzn ensi di strictu 1497 Matr II 1000; Cho lewy – Bona … Ni col ai, Sta nisl ai 
Cho levy … in Cos sowo 1497 Matr II 971; Chrap kow ie – Do mini Joan nes et An dr eas Chrab kow ye 1494 
AGZ XIX 2327, No bil is Agnes de Cor czyn, fi lia no bil is Mar tini Chra pek … ac pa truos (!) ip sius ger -
man os, vi del icet An dr ea (!) et Ni col ao (!) Chrap kow ye 1493 AGZ XIX 2299; Dersz niaki/Dersznia -
kowie – Con tra Pe trum et Jo ann em Der snya ky de Rokythn icze 1466 AGZ XIII 6142, No bil ibus Pe tro et 
Sta nisl ao ger man is Dersz nak om 1471 AGZ XIX 36, Gene rosi Pe trus et Sta nisl aus Dersz nya ko wye, fra -
tres ger mani, he red es de Rokythn icza 1480 AGZ XVII 1434; D³otow ie – No bil is Pe trus de Volya, Jo -
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hann es Dza wass zil, Jo hann es Gra nath de Slup, dic ti Dlothow ye 1452 LKP 62; Dlug osze – Vene rabiles 
et ma gnif icos do min os ... Jo hann em se nior em et Jo hann em ju nior em Dlug osc he, fra tres germa nos, ca -
non icos Cra couiens es 1469 Hel II 3948; Do liwy Ja cob us Do liva, Gre gor ius Do liva: Do liui 1488 ZHer 
679; Dzie ci¹tkow ie – No bil es Iw asko et Pe trus Dzy ec zath covye, fra tres ger mani 1473 AGZ XVIII 379; 
Gni³ki – Co skovo (vil la in ter ra Plo censi) Ia cobi, An dree et Sta nisl ai Gnyl ky 1497 Matr II 776; 
Go³¹by/Go³¹bo wie – Bona … Ia cobi Go lamb et Io hann is fra trum … in Mlaven si … Ia cobi, Pau li Go -
lamb ow in Su lirz iensi (!) di strict ibus sita 1497 Matr II 886; Je miel iste Mro czek et An dr eas Gy emye -
lyste 1463 ZHer 222, Mro czek et Pe trus Ge mye lyste 1463 ZHer 229; Je ziory – Bona Mi chae lis, Sigis -
mundi, Ni col ai Je ziori … de Qu as zybo rzi no 1497 Matr II 1021; Ka ras iowie – He len am, so ror em germa -
nam do min orum Ka ras iow ... pre fato fra tres Ka ras zowe Ia cob us, Do bek, Io hann es 1492 AGZ XIX 
1214; Kier dej owie Kyer deyowye. No bil is Mar tin us, fi lius olim no bil is De met rii Ky erd ey de Spyklossy 
con tul it se in tu tor iam pa truo suo no bili do mino Io hanni Ky erd ey de Hur mayn cum bo nis 1472 AGZ XV 
1111; Ko³acze – Bona ter res tria no bil ium Al berti, Ja cobi, Lau rent ii dicto rum Co lac zy 1497 Matr II 886; 
Ko nopki Mar tin um et Ni col aum Ko nopky 1455 Ty s. 17; Cum no bil ibus Ja cobo et Ni col ao Ko nopky 
1471 ZHer 363, No bil es Adam, Jo hann es, Al bert us et Ja cob us Co nopky … de ar mis By elys ny 1471 
ZHer 364; Ko rzac zowie/Ko rac zowie – Grzmu czyn, vil la … cu ius ha er edes Sta nisl aus, Nico laus et An -
dreas, vo cati Ko rac zowye de ar mis Ser pent um alias W¹zi kow ie 1470 – 1480 D³Ben I s. 304; Korze -
niowie/Ko rzen ie Ko rzen yow ye. No bil es An drey et Sy enko Ko rzen yow ye 1462 AGZ XV 3142, Per no -
bil es An dr eam et Sy enko dictos Ko rzen ye, fra tres ger mani 1464 AGZ XV 3254; Ko styry/Kosty rowie
Bona Io hann is et Pe tri Ko stir ow … de Mlic ze in Biel scensi … di strict(u) 1497 Matr II 961; Kra sow ie 
(Kras(z)owie) – Bona Ia cobi et Mar tini Cras sow ie, fra trum … de Boyanowo in di strictu Plo censi 1497 
Matr II 909; Kuro patwy – No bil ibus Fran cis co et Sta nisl ao Ku rop ath wy, fra trib us ger man is 1492 AGZ 
XIX 1223 (por. No bil em Ja cob um Ku rop ath wa de Grodzina, fra trem olim Pe tri Ku rop ath wa 1467 Hel 
II 3867, Su per ge ner osum Fran cis cum Ku rop ath wa, he red em de Po layc ze 1490 AGZ XV 2060, No bil is 
Gun ther us Cu rop ath wa de Po lah ycze 1476 AGZ XIX 827); Ligê zowie/Li gêzy Ni col aum, Fe lic em et 
Pe trum Ly gaz yov ye, ha er edes de Bo brek 1499 Matr II 1369, No bil es Lig¹zy, ad voc atos de Sol 1495 
AGZ XVII 2725; £oje – In ter Al bert um et Sta nisl aum et in ter Jo hann em Loye ... Jo hann es Loy 1462 
Tym 327; £opatki – Cum no bil ibus Fy eth ko ne et An dreyk one £opat hky 1462 AGZ XV 3154; Makosie -
jowie – No bil es Io hann es et Io hann es Ma koss yeo wye, fra tres ger mani de Lu bo ra dz 1492 AGZ XIX 
2010, No bil is Se nior Ma koss ey de Po sad ow, Iu nior Ma koss ey de Visz nyow … pre fati Ma koss eyow ye 
1482 AGZ XIX 1994, No bil es Io hann es Se nior et Io hann es Iu nior Ma koss yeo wye de Vysz nyow et de 
Po sad ow 1483 XIX 2015; Ma³drzy ki – Su per no bil es And ream et Ia cob um Mal drzyky, he red es de Ro -
gos no … An dr eas Mal drzyk … An dr eas et Ia cob us Mal drzyky 1473 AGZ XIX 2513; Na brzuc hy/Na -
brzuc howie – No bil is Sta nisl aus Wrap ski … pec cun ias su per vil lam Dam browka vo luit dare te nut ari is 
Na brzvchom 1497 AGZ XVI 2411; Na brzuszki – Ter min os in ter do min os Na bruss ky et omnes alios 
1496 AGZ XVI 2358 (por. No bili Sta nisl ao Nabrzu szek, te nut ario de Dam browka 1496 AGZ XVI 
2315); Na sut owie – No bil es An dr eas et Io hann es Nas sut howye, fra tres ger mani … fra tris ip sor um nobi -
lis Pe tri Nas sut ho 1494 AGZ XV 2413; No gawki – Clo dnyc za No gawc zyna, vil la … cu ius ha er edes Pa -
koss ius, The odric us et Geo rg ius No gawky 1470 – 1480 D³Ben III s. 252; Okun iowie Mi chael … Pe trus 
… Okun yow ye, ger mani de Dluga (1476) KkM 236 s. 276/277; Ol szb anko wie – Swoy kow, vil la sub pa -
roc hia de Wlo sthow sita, cu ius ha er edes Io hann es et Pe trus Ol szb anko wye, fra tres de domo et fa mil ia 
Ia nina 1470 – 1480 D³Ben II s. 344; Ol szowi (l. poj. Ol szowy) – No bil es Ni col aus, Jo hann es, Ja cob us 
Ol schowy dic ti de Ca lus chyno 1476 KkM 236; Orzeszk owie – No bil es Dan ko, Iw aschko de Sta nim irz 
dic ti Orzeschkow ye 1452 AGZ XIV 2666; Owad owie – Yaszowi cze, vil la … cu ius ha er edes dic ti Owa -
dowye 1470 – 1480 D³Ben I s. 448; Pie ni¹¿ko wie/Pie ni¹¿ki – Ge ner osi Pe trus et Ia cob us ger mani Pye -
ny¹skovye de Vy tovic ze … do min os Py eny¹sky 1473 AGZ XVI 1218; Pstr¹gi – De ar mis Ja siona: 
Wyel k et Ja cob us Pstr¹gi 1466 £ag 85; Re jow ie/Reje – Con tra … Ja cob um et Sta nisl aum, fra tres idivi -
sos Reye de Na glow ycze 1481 Kniaz 76, Sta nisl aus, Pe trus et Mar tin us, fra tres ger mani dic ti Rey ovye 
de Na glovyc ze 1494 Kniaz 108; Jo hann es, Ja cob us, Sta nisl aus Reyo wie de Na glow ycze 1479 Kniaz 
49; Ro gos zowie/Ro go¿ owie – Gora, vil la … cu ius ha er edes … Ni col aus et Pe trus dic ti Ro goz owye de 
domo Stre par um 1470–1480 D³Ben II s. 190; Roko szowie – Duo Ro kos chowye de Ko sczic ze 1479 Hel II 
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4211; Ro kut owie alias Wo³czko wie An dr eas et Pe trus, fra tres ger mani Ro kut howye alias Volcz kow ye 
1472 AGZ XV 1060; Rze szotk owie Pau li, Io ann is, Ni col ai, Sta nisl ai ger man orum dicto rum Rzeszot -
kowie 1468 In scr 1338; Ryba³ty – Va dium in ter Ry balt hy … Ravy czy et Ri balt hy Buw now ye (!) … in ter 
cle nod ia Ravycze et Bwny (!) 1486 Semk 318; Ry kow ie – Zym na Woda … vil la sub pa roc hia de Kyel -
czi na … cu ius ha er edes … Ja ros ch et Jo hann es dic ti Ry kow ye de ar mis Ostoya 1470 – 1480 D³Ben II s. 
327; Skor ki – Sczo drk owy cze, vil la … cu ius ha er edes … Mat thiae (!) Ma sic zsky et Skor ky 1470–1480 
D³Ben II s. 54, No bil is olim Jo hann is Skor ka de Szczodrko vicze 1500 el II 4518; Smo kon es (³ac) – Apud 
Smo kon es in Se dliszc ze: Mi chae lem, Pau lum et Ja nuss ium ger man os … per … Mi chae lem, Pau lum et 
Ja nuss ium Smo kon es de Se dliszc ze 1456 Che³m 2 s. 2; Stru mi³owie Stru mil ovye. No bil is Cle mens 
Stro milo, te nut ari us de Gay … at tent avit ter min um pri mum su per ge ner osum Geo rg ium Stro milo, suc -
cam era rium Le opol iensem 1472 AGZ XV 1093; Strycz kow ie – No bil is Ni col aus Lis sows zki ven did it 
no bili Ni col ao Sa wads zki tres qu art as … agri, quod … so lus te nuit ex devo lut is alias spad kv post soro -
rinos suos Strycz kow ye 1499 AGZ XVI 3577; Strza³owie Io hann es et Ni col aus Strza low ye, ger mani de 
Sos snow ycze 1470–1480 D³Ben II s. 129; Sy nowcy – Ro gow, vil la … cu ius ha er edes Ni col aus et Iohan -
nes Szy nowc zy de Ko czyna, no bil es de domo An toquo rum Equ orum 1470–1480 D³Ben II s. 83; Szafrañ -
ce/Sza frañcowie – Con tra ge ner osos Pe trum et Chri stophor um, fra tres alias Scha franc ze de Pyeskowa 
Ska la … pro cur ator do min orum Sza franc zow … do min orum Sza franc ze … do moni Szafran czowe 1470 
Hel II 4024, Sta nisl aus et Pe trus dic ti Schffran czs ovye (!) de Py eszk ova Szka la, fra tres germani 1486 
Hel II 4305; Szczu bow ie Jo hann em, Ma thiam, Stibo rium et Sta nisl aum dic ti Scu pye wye de Za ramby et 
par te eorum ar mor um Bvy ny 1466 ZHer 283; Szczy ty/Szczy tow ie – Bie gan owska: Jako ya szamo -
szodma z domu Sczy thow nye syec hala do Gosdu w dom Jaku bow, Wyon czenthow (!) y Py ot row 1479 
Czer s. LXXXVI; S(z)³apy Sla pi … in cau sa no bil ium Ni col ai, Ia cobi et Ra phae lis dic ti Sla pi, tenuta-
riorum de Bar thos chow 1458 AGZ XV 4318; Œmio tanki – Apud no bil es Sta nisl aum et Iwan Smy othanki, 
fra tres ger man os 1499 AGZ XV 2932 (por. Hany Smy othanka de £odzina 1443 AGZ XI 1720, No bil is 
Sy enko Smy othanka, fra ter Han czon is de Lo dzyna 1455 AGZ XI 3251); Tar³owie/Tar³y Tar low ye ... 
su per do min os Tar li vi del icet Io hann em, ca non icum San dom iri ensem et An dr eam, fra tres ger man os 1468 
AGZ XV,VI, No bil es An dr eas et Sta nisl aus Tar low ye, fra tres ger mani 1472 AGZ XV 1036; Tryn kow ie
Con tra no bil es … Io hann em, Pe trum, Al bert um et Ni col aum dictos Trin covie … de Banth kovicze et Ra -
dvan ovicze hered es 1498 Ku 379, Bona no bil ium Pe tri, Al berti, Ni col ai dicto rum Trinkovye in Banthko -
vicze 1498 Ku 441; Trza ski – (Va dium) in ter Bo nyc zamy de Smird zigrochi ab una et Trza ski, ad voc at(os) 
de Co szlowo ab al tera par tib us 1456 ZHer 143, (Va dium) in ter … Ku las che … ar mor um Bvy ny ab una et 
Trza sky eu nd em ar mor um Trza sky par te ex altera 1463 ZHer 227; Tucznio wie – My dlow yecz, vil la … cu -
iu s ha er edes … Ste phan us, Pe trus et Jo ann es dic ti Tucz now ye, omnes de ar mis Ostoya 1470–1480 D³Ben I 
s. 384; Uchac zowie/Uchac ze – Ge ner osi do mini Ni col ai Vchacz de Do bye sschyn et Io hann es Vchacz, ger -
mani … fati do mini Ni col aus et Io hann is Vchac zowie 1489 Gol 1008; No bil ium Ni col ai et Io hann is Wcha -
cze de Brzo stek 1482 Gol 916; Urzyk owie Ni col aus et Sta nisl aus, fra tres ger mani idui si dic ti Vhrzy kow ye 
1490 Gol 1023 (por. No bili Ni col ao Orzyk de Za gor ze 1483 Gol 936; Io hann es Orzyk scul tet us de Za gor ze 
1467 Gol 621); Wilcz kow ie – No bil es Io hann es et Derslaus Vylcz kovye de Bo czow, he red es de Lu bye nye, 
fra tres ger mani in divisi 1479 AGZ XIX 191, Pre sent ibus ma gnif icis, ge ner osis et no bil ibus … Io hanne et 
Derslao Wilcz kow ye de Bo czow 1478 AGZ XIX 173; Wnuczko wie/Wnucz ki – De ma nib us ge ner oso rum 
Ni col ai, Pe tri et Sti bor ii, de Py athn ycz any he red um … Wnucz kow ye … Wnucz kon es 1467 AGZ XV 397, 
Ge nerosus do min us Ni col aus Wnu czek de Pyanth nyczany, in Sca la ca pit aneus, te net ur de biti qu inqua ginta 
mar cas no bil ibus Pe tro et An dr ea Wnucz kom, fra trib us suis ger man is 1470 AGZ XV 725; Wo³ki – C. rex 
bona Doma radzycze, di strict us Sandomi riensis … Ja cobi et Pe tri, Vol ky dicto rum, Jo hann is et Sta nisl ai Lu -
th ek, Pau lo Sbor zensky do nat 1474 Matr I 1217; Wy rwa³y – Bona … Ni col ai, Sta nisl ai et Pau li Vy rvaly de 
Kyelb owo 1497 Matr II 816; Za wady – Na moyo wka Parva, vil la … cu ius pro priet as et do min ium ad hae -
redes Pe trum et Nico laum Za wady, no bil es de ar mis Sta ry Ko nyow per tin et 1470–1480 D³Ben I s. 562; 
¯ebrow ie/Rze brow ie Msczy sch ek Ze bro du cet (!) testes de tri bus cle nod is item de ip sius cle nod io Pe trus 
et Sta nisl aus, ger mani de ter ra Wy szn ensi Ze brow ye 1459 ZHer 161, Jo hann es Ze bro, Cle mens Ze bro de 
cle nod io Po lkoze ambo 1486 ZHer 659; ¯elazk owie  – No bil ibus Mar tino et Io hanni Ze las kowye, fra trib us 
ger man is in divis is, he red ibus de Cu thk ors 1490 AGZ XV 4408. 
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Obejm owa nie wspól nym na zwis kiem odi mienn ym ge ner acji (bra ci) wœr ód szlach ty 

Obejm owa nie wspól nym na zwis kiem odi mienn ym ge ner acji, tj. bra ci i sió str 
poœ wiadczone jest od 2 p XIV w. Nazwis ko obejmuj¹ce dwóch lub wiêcej bra ci wys -
têpowa³o w licz bie mno giej. W wie lu za pis kach to, ¿e wymien ieni z imion mê¿ -
czyŸni s¹ braæmi ro dzonymi (fra tres ger man os), stwier dzone jest wprost w tek œcie. 
Gdy brak takich ok reœleñ w do kumencie, ist nia³a mo¿ liwoœæ, ¿e na zwis ko w licz bie 
mno giej obej mowa³o tak ¿e ojca. Przy nie których na zwis kach odimien nych wystê -
puj¹cych w licz bie mno giej brak imion. Nazwis ka te mog³y od nosiæ siê do ca³ej ro -
dziny (rodu). 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

Za pisy na zwisk odi mienn ych w licz bie mno giej po przed zone imion ami, od nosz¹ce siê 

do ca³ej ge ner acji (bra cia) 

Sto sze – Pre sent ibus ho nor abi lib us vi ris, do min is ... Rau mvoldo, Hey denr ico et Pecz cone, fra trib us dic -
tis Stho sche 1354 Cd Sil II 57; Bor kow ie Qu idam no bil es Po mer ani qui di cunt ur Bor cow ye XV 
(1333–1384) Czarn s. 683, A no bil ibus Po mer ania vo cit atis Bor kow ye (1455–1480; sub a. 1378) D³Op 
XII s.378. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

Za pisy na zwisk odi mienn ych w licz bie mno giej po przed zone imion ami, od nosz¹ce siê 
do ca³ej ge ner acji (bra cia) 

Czu ry³owie//Czu ry³y – Ge ner osi Io hann es et An dr eas Czu ril owye, he red es de Sto yan(i)cze 1446 AGZ 
XIII 2777, Cum Io hanne et An dr ea Czu rily de Stoyanic ze 1446 AGZ XIII 2760; Nie msty – De cle nod io 
Ia strzambc zy An dr eam, Sta nisl aum Nemp sty de Scro now 1415 In scr 281. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Za pisy na zwisk odi mienn ych w licz bie mno giej nie po przed zone imion ami, 
od nosz¹ce siê do ca³ej ro dziny (rodu) 

Pasz kow ie Pasz kow ye 1452 Tym s. 332; C(z)edrow ie – Mala Wy esz ... cu ius ha er edes Ce drow ie de ar mis 
Griffo num 1470–1480 D³Ben II s. 328; Jaki – In ter no bil es Jaky de ar mis Dambrowy ex una et Myeczy-
kow skye et Ma cut hy de ar mis Buy now ye par tib us ab al tera 1475 ZHer 469 (por. Adam dic tus Jac ca, he res 
de Swi der 1413 Czer 234, Jo hann es Jac ca de Swi der 1455 Tym s. 321). 

Za pisy na zwisk odi mienn ych w licz bie mno giej po przed zone imion ami, od nosz¹ce siê 

do ca³ej ge ner acji (bra cia) 

Bor szow ie – Drzewcza, vil la ... cu ius ha er edes Bor szow ye Sta nisl aus et Vin cent ius de ar mis Acci pitrum et 
Na lancz 1470–1480 D³Ben III s. 257; Bro nis zowie Sta nisl aum et Jo hann em de Czyschow dictos Brony -
schowie 1494 Matr II 409; Chwa³owie – No bil es Ni col aum et Pe trum Chwa low ye, he red es de Pel nat hycze 
et Ro low, fra tres ger man os ... pro cur ator Chwa low (gen. pl.) 1500 AGZ XIX 655; Fre drow ie – Pre sent ibus 
Hyn drz ich et Io hanne Fre drow ye de Ple schovic ze 1476 AGZ XVIII, LXXI; Go sze Jo hann es et Al bert us 
Gos sye ar mor um Bvy ny 1465 ZHer 254; In ter Gos sye, Ku les che et Pan sche armo rum Bvy ny ab una et 
Trza sky ... par te ex altera 1463 ZHer 227; Grze gorzk owie – Bona ... Pe tri, An dr eae Grze gorzk owye de 
Ostrow 1497 Matr II 863; Hal kow ie – No bil es Sta nisl aus et Pe trus, fra tres germani dic ti Halko wye 1498 
AGZ XV 4465; Ka jow ie Cay on es ... No bil is Mi chael Kay de Ze lec how ... et Sta nisl aus Kay de Drewlani, 
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fra tres ger mani (bra cia ro dzeni) 1455 AGZ XIV 3284, Kay on es ... ex par te no bil(i) Mi chae lis et Sta nisl ai 
Kay de Ze lec how et He dui gi so rore eorum 1455 AGZ XIV 3465, Per no bil es Io hann em et Pau lum Cayo -
wye de Drew lany 1491 ACL II 395; Ka len iko wie//Ka len icy – Pre sent ibus ge ner osis et no bil ibus do min is ... 
Mar tino et Ia cobo Ca lenn yko wye 1468 AGZ XV, CCL, Ca lenn yczy ... in ma nus no bil is Mar tini et Ia cobi 
Ca lenn ykom 1472 AGZ XV 1110; Klu szow ie – No bil is Ni col aus et Pau lus dic ti Clus sow ye de Vysz nya ni, 
fra tres ger mani (bra cia ro dzeni) 1456 AGZ XIV 3574, Kon ce – Bona ... Sta nisl ai et Io hann is de Mi nori 
Dzek tar zow ger man orum dic ti Con cze 1498 Matr II 1234; Kosz kow ie – Apud Coszko wye Ni col aum (et) 
Mar tin um de Ko chan ow 1471 PrF I s. 214; Ko œcie sze Co sczye schye: Alber tus et Bar thoss ius 1463 ZHer 
222; Mi kulcy – Bona no bil ium ... Davi dis et Ste phani My kulc zy de Lu nyew ... in di strictu Plo censi (1497) 
Ku 9; Or lik owie – Pre sent ibus ... no bil ibus ... Ni col ao et Derslao dic tis Or lik owye de La zis ka 1485 CdUC 
III 274 s. 121; Pa nac(z)owie Ni col aus et Mi chael, fra tres (bra cia) Pa nac zowe 1457 AGZ XI 3346; Piel -
grzym owie – Ma gna Ka zim irza, vil la ... cu ius ha er edes Sta nisl aus et Sbig neus, no bil es de domo Na bra seu 
Piel grzym owye 1470–1480 D³Ben II s. 143; Pietu chowie – Dzy adussycze, vil la ... cu ius ha er edes duo fra -
tres germani (bra cia ro dzeni) Pe trus et Ja cob us dic ti Py eth uch owye, no bil es de ar mis Gy elyt ha 1470–1480 
D³en I s.131; Sa lom ono wie Pe trus et Im ramus Sa lom ono wye de Cra couia 1470 Hel II 3999; Spy szow ie 
No bil es Ia cob us et Pe trus Spyszovye, fra tres germani (bra cia ro dzeni) de Boyanyc ze 1490 AGZ XIX 2171; 
Sta chyrki – Vil lam Ko przyw yan ka Ma thias ... ab bas (de Ca lvo Mon te) cam bivit cum no bil ibus Sta nisl ao et 
Ia cobo fra trib us (bra cia) de Ko przyw yan ka, dic tis Sta chyrky, dan do eis vil lam ... Wy lan ycze (!) 
1470–1480 D³Ben III s. 235; Wie trzyc howie Ni col ai et Jo ann is Wie trz ich owye de Pilcho wic ze 1474 Matr 
I 1223; Woj szyk ones (³ac) – Zmi grod An tiqua, vil la ...cu ius ha er edes ... Jo hann es atque Cre slaus de Woy-
cza, dic ti Woy szyk ones, de ar mis Po wala 1470–1480 D³Ben I s. 484; Zdziesz kow ie – No bil es Ni col aus, Cle -
mens, Ja cuss ius, Jo hann es ... olim fi lii Sde skon is ... hered es de Trze nik ... he red um de Trze nik dicto rum 
Sde sszk owye 1451 LKP s. 46. 

Przej mow anie na zwis ka mê¿a przez ¿onê wœród szlach ty 

Na zwis ka ¿on za koñc zone su fiks em -ska 

Jak po wied ziano wy ¿ej, na zwis ka ¿on za koñc zone su fiks em -ska po wstawa³y drog¹ 
zmia ny pa rad ygma tu flek syjn ego (typu od miany) na zwis ka mê skie go na -ski na para -
dygmat ¿e ñski, co sy gnal izo wa³o p³eæ ¿e ñsk¹ nazyw anej nim osoby. For ma ¿eñ ska na 
ska nie za wiera³a dodat kowych in form acji o sta tus ie ma trym oni alnym jej no sic ielki. 

Mog³a oz nac zaæ za rów no ¿onê, jak i có rkê. O tym, czy dane na zwis ko zosta³o pr zejête 
od mê¿a przez ¿onê, mo¿na wnioskowaæ tyl ko na pod staw ie kon tekstu stwier dzaj¹cego 
wprost, ¿e na zwis ko na -ska od nosi³o siê do ¿ony (³ac. uxor, con sors) lub wdo wy (³ac. 
vi dua, re licta). W do kumentach wymieniane by³o czêsto naz wisko mê¿a za koñ czone 
su fiks em -ski, kt óre przejê³a ¿ona lub wdo wa, albo odpo wied nie od miejscowe wyra¿e-
nie przyimk owe okre œlaj¹ce mê¿a. Na zwis ka na -ska sy gnal izo wa³y pr zyna le¿ noœæ spo -
³eczn¹ ich no sicielek do stanu szla check iego, po dobn ie, jak mê skie na zwis ka na -ski, 
o czym by³a ju¿ mowa. 

2 p XIV w. 

Na zwis ka ko biet na -ska po œwiadczone s¹ kil koma zapis ami w 2 p XIV, acz kolw iek 
je dyn ie w pi êciu za pis ach kon tekst jed noz nacznie okr eœla nosi cielki na zwisk na -ska 
jako ¿ony lub wdo wy. Zwracaj¹ uwagê okreœlenia ¿on, w których wyst êpuje for ma na 
owa utwor zona od imien ia mê¿a i wspól ne z mê¿em na zwis ko od miejs cowe w for mie 

¿eñ skiej na -ska: Œwiê tope³kowa £¹c(s)ka, Jasz kowa Na grod ows ka, Pasz kowa Tu -
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lec(s)ka. Imiona ko biet wów czas nie wy stêpuj¹. Ko bietê ident yfi kowa³o te¿ samo na -
zwis ko na -ska, bez imien ia, np. Ja roc howska, £ek ieñ ska lub imiê ¿e ñsk ie i nazwis ko na 
ska, np. Anna Kru chows ka, Och na Ksi êska. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

Ja roc howska – Do mina Ja roc howska, re licta (wdo wa) (Ja nussi de Ja roc howo) 1398 £êcz I 5477, Te stes 
... Ja nus ii Ja roc howski 1392 £êcz II 4107; Kru chows ka – No bil is Anna Kru chows ka, re licta no bil is Ia -
cobi Kru chows ki 1397 Bob 270; Ksi êska – Do mine Och ne Ksan skey (dat.) 1398 Lek II 1174, In do mina 
Och na, con thor ali (¿ona) Vin cenc ii de Kssansz 1391 Lek II 1427, Vin cenc ius Czren sky (leg. Ksiês ki) 
1394 Lek II 1603); £¹c(s)ka Swen thop elko wa Lan czs ka 1398 £êcz I 5644; £eki eñs ka – Su per domi -
nam La kens ka (!), olim uxor em (¿ona) Ni col ai 1399 Lek I 3104, Ni col ay Le kins zky 1397 Lek I 2447; 
Na grod ows ka – Su per Jasz cowa Na grod ows ka, con thor ali (!) Pe tri Cze szem ir in Obor niki 1388 Lek I 
199; Pieñ kow ska Agneth is Pen cows ka olim Mar tini ... in Men cowo 1390 Lek II 18, Mar tin us Bar szi 
Pen kows ki 1414 RWl kp I ; Tu lec(s)ka – Cau sa Pasz kow ey Thu lec zsk ey ... in Thul cze 1399 Lek I 2903, 
Su per Pa skone Tu lec zski 1389 Lek I 637. 

1 p XV w. 

Tra dyc ja prze chod zenia od miejs cowe go na zwis ka mê¿a na-ski na ¿onê w 1 i 2 p 
XV w. jest udok ume ntow ana bo gato. Jak wie my, to warzyszy³a temu zjawisku zmia na 
koñc ówki flek syjn ej -i na -a, bêd¹ca sy gna³em zmia ny p³ci no sic iela na zwis ka. Pr zejê te 
w ten sp osób od mê¿a na zwis ko na -ska mog³o w omaw ianym okresie ident yfikowaæ 
kobie tê sa mod zielnie, bez imien ia, np. Ba haws ka, Bier nas zowska, Go rzews ka, Po -
niec(s)ka, Rad wank owska. Na zwis kom mog³y te¿ to warz yszyæ imiona ko biet, np. Ka -
tar zyna Jab³kow ska, Anna Orzews ka, El¿bie ta Pêkosz owska, Bar bara Skor czows ka. 
Wresz cie okreœ lano mê¿at ki form¹ na -owa utwor zon¹ od imien ia mê¿a oraz na zwis -
kiem od miejscowym na -ska, np. Dz ier¿k owa Ch êciñs ka, Ja nus zewa Go rzews ka, Ba -
ryczk owa Ku kuliñ ska (tu for ma na -owa utwor zona zo sta³a od przy domka mê¿a Ba -
ryczka, por. SSNO), Do mar ato wa Mo œcic(s)ka (¿ona miesz czan ina). W tym ostatn im 
wy padku u¿ yto te¿ imien ia ko biety. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

Chy ciñs ka – Erga Dzersz cowa Chi czins ka 1406 Piek 1095, Dersz ko Chy czyns ky 1399 Lek II 2292; 
Go rzews ka Go rzews ka ... gener osa do mina con thor alis no bil is Ja nussi de Go rzewo 1426 RWl kp I 
1235, U pa ney Ja nuss chewey Go rzews key 1430 RWl kp I 1347, Ja nus ius Go rzews ky 1418 RWl kp I 
1013); Kryr ska – Ge ner osa Mar gar etha de Mil czyc ze Cr<yr>ska 1442 AGZ XIII 1631, No bili Do -
bes lao Kr<yr>ski et ge ner ose Mar gar ethe, uxori sue 1442 AGZ XIII 1615; Orzews ka – Con tra An -
nam Orzews ka 1438 AGZ XIII 913, No bil em An nam, con sort em Sy enk onem de Orzew icze 1438 
AGZ XIII 925, Con tra Sy enk onem Orzews ki 1437 AGZ XIII 761); Pêkosz owska – Con tra no bil(em) 
... Elyz abe th Pan kos chowska 1447 AGZ XI 320, Ge ner ose Eliz abe th, re licte ... do mine Io hann is 
Pan kos chowski 1452 AGZ XI 3085; Ple ten ic(s)ka – No bil is Fed ka Plet hen icz szka 1443 AGZ XIV 
622, Ge ner osam Fy eth kam, re lictam ... Iw aschkon is de Plet hen ycze 1443 AGZ XIV 644, No bil em 
Vasz kon em Plyeteny czky, he red em de Plyeten ycze 1499 AGZ XV 2936); Po niec(s)ka Po nye czka 
... ho nes ta Kathe rina, re licta olim Jo hann is Po nye czsky 1446 ARP I 307; Pstro ska – No bil is Ka theri -
na, relic ta olim Pstrosz ky ... do mina Pstro ska 1426 AGZ XI 191; Rad wank owska Radwan kowska ... 
no bil es An nam, re lictam olim no bil is Pau li Rad wank owsky 1445 RWl kp I 1618; Skor czows ka – Do -
mina Bar bara Skor czows ka 1443 AGZ XI 1768, Ni col aus Skor czows ki una cum do mina Bar bara, sua 
con sorte 1443 AGZ XI 1753. 
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Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Ba haws ka – Do mine Ba haws ka 1455 AGZ XIV 3256, Ge ner ose Off ka ... con sorti ge ner osi Io hann is Ba -
haws ki 1454 AGZ XIV 3822; Bier nas zowska – Ge ner osa Ka theri na, re licta olim ge ner osi Ni col ai Byer -
naschowszky ... eiusdem do mine By ern aso wszk ye 1492 AGZ XVI 3499; Czar noc(s)ka – Ad vers us no bil em 
Eliz abe th Czar noczka 1483 AGZ XVI 1612, Eliza beth, re licta olim Ni col ai Czar noczky 1491 AGZ XVI 
3492; Gbel ska – In cau sa Margar ethe de Gniaz dow ycze, con sort is Ni col ai Gbel sky ... per ipsam Marga -
retham Gbel ska 1487 Hel II 4319; Jab³kow ska – No bil em Ka theri nam de My les chyno, con sort em bo nae 
me mor iae nobi lis Io hann is Ia blk owski ... Ka theri na Ia blk owska 1498 Bob 241; Ko lan owska – No bili Ka -
therine Ko lan owsz ka 1498 AGZ XVI 2476, Ge ner osa Ka theri na, uxor do mini Jo hann is Ko lan owsz ky 1492 
AGZ XVI 2052; Ku kul iñska – No bil is Ba ryczk owa Ku kul ynska 1497 Bob 456; £as zcz yñska – In cau sa no -
bil is do mine Bar bare La sczyns ka, re licte olim Jo hann is La sczyns ky 1498 AC II 1524; £ycz kows ka – Gene -
ro sa Mar gar etha Licz kows ka alias fi lia olim no bil is Ni col ai Iablo niewski, con sors no bil is Pe tri Licz kows ki 
1470 AGZ XII 3496; Mielsz tyñ ska – Ge ner osa do mina Anna My els tinska (re licta olim Jo hann is de Mel stin) 
1471 Hel II 4068, Jo hann es My els tinski 1424 Krzyz, 427; Moœcic(s)ka – Ho nes ta Do rothea Domaratho wa 
Mo sczic zska 1469 ARP I 1131; Mr owiñs ka Agnes Mrovyn ska, con sors olim no bil is Do brog osti Mrovyn -
sky 1497 Bob 310; Opaleñ ska – Do mina He dvig is Opal enska de Gos sic ze 1470–80 D³Ben II 206, Gosszy -
cze, vil la ... cu ius pro priet as spectat ad do min am He dvig im de Than czyn, con sort em do mini Pe tri Opalen -
sky 1470–80 D³Ben II, 205, Têczy ñ ska – Ge ner ose do mine Bar bare Than czyns ka, pa lat ini sse Cra coviens is 
1454 Prand 474, Bar bar am, domi ni Tan czyns ky co niug em 1462 Prand 495; ̄ yraws ka – Ma gnif ice Anne Zy -
raws ka, ca stell ane Pre misl iensi 1496 AGZ XIX 3020, Ge ner os(o) et no bil(i) do min(o) Do bes lao Zy raws ky, 
ca stell ano Pre misl iensi 1452 AGZ VII 53. 

Przej mow anie przez ¿ony oda pel aty wnych na zwisk mê ¿ów wœ ród szlach ty 

Na zwis ka ¿on – szlach cian ek zakoñc zone na -owa, -ina 

Od na zwisk oda pel aty wnych no szon ych przez szlachciców, two rzono na zwis ka 
¿on za po moc¹ su fiks acji, czy li do dan ia do nich su fik sów -owa, -ina, wyj¹tkowo -ka, 
ica, -icha. 

Regu³ê do dan ia ¿e ñsk ich su fiksu owa lub -ina do rze czown iko wego na zwis ka 
mê¿a, wy tyc za spó³g³oskowe lub sa mog³oskowe jego zakoñ czenie: su fiks -owa 
do³¹ czano do nazw o zak oñczeniu spó³g³oskow ym, np. S³ysz owa < S³ysz, su fiks 
ina/-yna do nazw o wyg³osie sa mog³oskowym (najczêœciej -a), np. Bia³usz yna < 

Bia³ucha. Odstê pstwa od powy¿ szej zasady mor fol ogi cznej do koñ ca XV w. zda rza³y 
siê rzad ko (por. Sku lina 1988, 247 i n.). Sufik sy te, wy wodz¹ce siê z pr zymiotników 
dzier ¿awczych, in formowa³y o przy nale¿noœci jed nej osoby do dru giej, oznacza³y one 
relac jê ‘jest/by³a ¿on¹’, ‘przynale¿y/przynale¿a³a do mê¿a’. W cza sach histor ycznych 
mog³y te¿ mieæ zna czen ie ‘jest/by³a córk¹’. Wystêpowa³o ono jed nak rzad ko. 

Na zwy ko biet na -owa, -ina po jawi³y siê w pol skim sys tem ie antro poni micz nym 
w 2 p XII w., re prez entowane dwo ma za pis ami: Czernie chowa Cer nec houa XII p. 
post. LfLub, 573 i ³aciñsk¹ form¹ Vlos toni ssa (odpo wiednik pol skiej niepoœwiad -
czonej for my W³ostowa) 1193 KŒl 70 (Sku lina 1988, 246 i n.). Pierwszy zapis po -
chod zi z do kumentu klasz torn ego, w którym wy mien ione s¹ sio stry zakonne. Suge-
ruje to, ¿e na zwa ¿e ñska Czer niec howa od nosi³a siê do ko biety ni ezamê¿nej, czy li do 
cór ki, a nie do ¿ony. Dru gi zapis, jako for ma ³aci ñska, nie sta nowi dosta tecznie wia-
ryg odne go do wodu na ist nien ie w tym cza sie for my pol skiej na -owa. Po dobn ie trzy 
dal sze cytow ane przez au tora na zwy z 2 p XIII wie ku: Ky lian owa, Ste phan issa, Zu -
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lisl auis sa (zapis ane w LMP, tj. w do kumencie klasz torn ym z r. 1265 ) nie s¹ za pewne 
na zwami ¿on. Je dyn ie znie kszta³cony za pis Bo dzêcina ze Œl¹ska (SSNO – Apud do -
min am Boz cac inam 1277 Cd Sil IV,135) móg³by wc hodziæ w rachubê. 

Na le¿y uz naæ, ¿e for my odm ê¿owskie na -owa, -ina poœ wiadczone s¹ do piero w 2 p 
XIV i to od razu 50-cio ma zapis ami. By³y one two rzone od imion i na zwisk w propor -
cjach pó³ na pó³. 

Z poda nego ni¿ej ma ter ia³u Ÿród³owego wy nika, ¿e no sicielkami tych na zwisk 
by³y cz êsto miesz czanki, który ch na zwis ka om ówio no od dzieln ie. Spo ro jest jed nak 
tak ¿e szla check ich na zwisk ¿on na -owa, -ina, kt órych przyk³ady ogran iczone w za -
sad zie do niew¹tpliwych na zwisk odmê¿owskich (co jest po œwiadczone w kontek -
œcie), po daj emy ni ¿ej. 

Nie zaw sze mo¿ na ustaliæ sta tus spo³ecz ny no sic ielek tego typu na zwisk w sposób 
pew ny ze wzg lêdu na brak danych w te kœcie do kumentu. Za pisy w¹tpli we pod wzglê-
dem przy nale¿noœci no sicielki do szlach ty umieszczono wœród odmê¿owskich na zwisk 
miesz czan ek zakoñ czon ych na -owa, -ina. 

Pol skie obj aœnienia okr eœleñ ³aci ñskich w zapis ach Ÿród³owych poma gaj¹ w œle -
dzeniu zja wisk. 

2 p XIV w. 

Jak po wied ziano wy ¿ej, w 2 p XIV w. no sicielkami oda pel aty wnych na zwisk od -
mê¿owskich za koñczonych su fiks ami -owa, -ina by³y w wi êksz oœci miesz czanki. Szla -
chec kich no sic ielek na zwisk tego typu by³o znacz nie mniej. Ni¿ej za mieszc zono te nie -
liczne zreszt¹ na zwis ka ¿on i wdów, których przejê cie od mê¿a po œwiad czone jest 
w kon tekœcie do kumentu, a jego imiê i nazwis ko fi gur owa³o w do kumencie. Zapisy po -
chodz¹ z Wiel kop olski i £êczy cki ego. 

Dla ident yfi kac ji ko biet wy starc za³a nie kiedy sama na zwa od mê¿owska na -owa, 
ina, np. Szew cowa. Nie kiedy zaœ wymien iano wraz z form¹ na -owa, -ina ró wnie¿ 

imiona ko biet, np. Pach na Roz wor zyna. Ta ko bieta na zwana jest te¿ w do kum encie 
Pach na Roz wory (za pomoc¹ for my gramatycznej ge net iwu). 

Zwracaj¹ uwagê podw ójne formy odm ê¿owskie utwor zone od imien ia i nazwis ka 
mê¿a: Miko³ajowa Sie kirc zyna, Szcze pan owa £odzina, u¿yte bez imion ko biet. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

Ba ran ek m¹¿ > Ba rank owa ¿ona – Do mina olim De rzscon is Ba ranc owa de Gor ca 1400 Lek II 987, 
Dirsz co Ba ran ek de Gor ka 1392 Lek II 150; Szcze pan owa £odzina (< im. Szcze pan i n. odap. £odzia) – 
Cum do mina Scze pan owa Lo dzina 1399 Lek I 2871, Do min am Lo dzin am Ste phani de Parvo Srzoczko 
1398 Lek II 2204, Ste phan us Lo dza Sro czs ki 1400 Piek 66; Ob raz ek m¹¿ > Ob razk owa ¿ona – Do mina 
Ob ras kowa … in ejus vi rum Ob ras ek 1392 £êcz II 4292, Per Ni col aum dic tum Ob raz ek, he red em (w³aœ-
cic iel ziem ski)… in Vi soka 1393 £êcz I 2924; Roz wora m¹¿ > Roz wor zyna ¿ona – Pri bisl aus Rozvo ra, 
he res (w³aœ ciciel ziem ski) de Var gaua 1397 £êcz I 4037, Pach na Roz wor zi na 1389 £êcz I 1371, Do -
mina Pach na Roz wore 1392 £êcz I 2561; Miko³ajowa Sie kirc zyna (< im. Miko³aj i n. odap. Siekirka) – 
Mi col ayowa Sze ki rcz ina 1398 RWl kp I 383, Sze liga m¹¿ > Sze li¿ yna ¿ona – Re licta (wdo wa) Jo hann is 
dic ti (!) Sze liszina 1398 £êcz II 5701, Re licta Jo hann is con dam dic ti Sze liga 1398 £êcz II 5734; Szew -
cowa – Do mina Sew czoua de Ka szeuo 1394 £êcz I 3384 (por. Cum Sta nisl ao Seu ecz … he red(e) (w³aœ -
ciciel ziem ski) de Ca szeuo 1387 £êcz I 587). 
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1 p XV w. 

Za pisy na zwisk od mê¿owskich szlach cian ek zakoñc zony ch na -owa, -ina nie by³y 
licz ne w 1 p XV w. Na przynale¿noœæ do szlach ty wska zywa³y ³aciñ skie tytu³y 
charakte rystyczne dla szlach ty u¿yte w tekœcie w odnies ieniu do no sic ielki na zwis ka lub 
jej mê¿a (no bil is, he res ‘w³aœ ciciel ziem ski) lub funkcja pe³nio na przez mê¿a (np. Jan 
Ciel¹tko, sta ros ta gro dzi eñski). 

Za pisy na zwisk po chodz¹ z Ma³opols ki, Ma zowsza i kr esów po³ud niowych. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

Ciel¹tko m¹¿ > Ciel¹tkowa wdo wa – Con tra An nam Cze lant hcoua de Bie scouicze 1446 AGZ XIII 
2898, Anna, re licta (wdo wa) Cze lant hconis 1445 AGZ XIII 2523; Io hann em Cze lant hko, ca pit aneum 
Gro dec ensem 1446 AGZ XIV 1851; Æwik³a m¹¿ > Æwi kli na/Æwik³owa ¿ona – Do rothea, con sors (¿ona) 
do mini Czwic le 1448 AGZ XIII 3686, No bil is Do rothea Czwic lina de My ezin icze 1447 AGZ XIII 
3353; No bil is Do rothea Czyw kowa (! pro Czwy klowa) 1450 AGZ XIII 4138; Do³êga m¹¿ > Do³ê¿yna 
¿ona (< n. odap. Do³êga) – Con tra do min am Do lens zina, he red em de Ga lem ino 1409 P³oñ 1287, No bil is 
... do mina Ka tusa, he res de Ga lem ino, con tor alis (¿ona) Do land ze 1409 P³oñ 1225; Go wor ek m¹¿ > Go -
work owa ¿ona (< n. odap. Go wor ek) – Do rothea Go work owa ... cum ge ner osa do mina Do rothea, uxore 
(¿ona) stre nui Go work onis, sub dap ife ri Lu bel iensis (!) 1443 AGZ XII 1137; Powa³a m¹¿ > Po wal ina 
wdo wa – Apud ge ner osam Ka theri nam re lictam (wdo wa) Iwon is Po wala … pre dictam do min am Ka -
theri nam, re lictam Po wal ina 1430 Hel II 2323; Ro zum ek m¹¿ > Ro zumk owa wdo wa – Anna Ro sumk owa 
… vir tuo sa Anna olim Ro sumk onis de Pe tril ow 1437 AGZ XII 136, No bil is Anna, re licta (wdo wa) olim 
no bil is Io hann is dic ti Ro sum ek de Cle czow 1437 AGZ XII 160; Strze czon m¹¿ > Strze czon owa ¿ona 
(n. odap. Strze czon) – Strze czon owa … no bili Ka therine uxori Ni col ao (!) Strze con 1449 AGZ XIII 
4000; Szcze niê m¹¿ > Szcze niêcina ¿ona – Pro do mina Scze nya ncz ina … pre fata do mina Scze nya ncz ina 
su per ip sum egit di cens, quod do mino Scze nya nczu, meo viro pro bo nis te neb atur mo bil ibus et immobi -
libus 1436 Zakr II 2001; Wirz ba m¹¿ > Wirz bina ¿ona – No bil is Io hann es alias Vy rzba, he red is (w³aœ-
cic iel ziem ski) de Belchow ka … ad ci tat ionem ma tris ip sius olim Anne de Pa kos chowka dic te Vy rzb yna 
1483 AGZ XVIII 3115. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Bal m¹¿ > Ba lowa ¿ona – Ba lyo wa … no bil em Zophiam de Proch nik, <con sort em> (¿ona) no bil is 
Ni col ai Bal de No wot anyecz 1483 AGZ XVIII 1772; Bia³ucha m¹¿ > Bia³uszyna wdo wa – Magni -
fica do mina Ka theri na, olim (ni egdyœ) ca stell ani ssa Cra couiens is By alus china 1456 Hel II 3575, Ka -
theri na, re licta (wdo wa) olim ma gnif ici do mini Ni col ai Byalu cha de Mi chal ow, ca stell ani Cra -
couiens is 1462 Hel II 3683; Bo bola m¹¿ > Bo bol ina ¿ona (n. odap. Bo bola) – No bil em Hel(enam) 
Bo bol ina de Thyw nya 1466 AGZ XIII 6918, Con tra no bil em He len am, con sort em (¿ona) Io hann is 
Bo bola de Thyw nya 1466 AGZ XIII 6917; By lina m¹¿ > By lin ina wdo wa – No bil is Ka theri na Byly -
nyna de Rzep now 1495 ACL II 1459, Ge ner ose do mine Ka ther ene (!), vi due (wdo wa), con sorte olim 
(¿ona nie gdyœ) no bili do mini An dree By lyne de Rzep now 1466 AGZ XV 275; Czy ran m¹¿ > Czyra -
nowa ¿ona – No bil is Ka therine, re licte (wdo wa) olim Jo ann is Czy ran 1463 AGZ XIII 5180, No bil is 
do mina Ka theri na Czi ran owa 1485 ACL I 1258; Ga dza³a m¹¿ > Ga dzal ina ¿ona – Con tra no bil em 
Na stas iam alias Ga dzal yna 1475 AGZ XII 4155, Su per no bil(em) … Anas tasi am, consor tem (¿ona) 
no bil is Be ned icti Ga dzala 1486 AGZ XIX 1386; Gar nisz m¹¿ > Gar nis zowa ¿ona – No bil is Do -
rothea Gar nys zowa de Bor that hin … ter min um at tempt avit pri mum su per nobi lem Gar nys ch, ibid em 
de Bor that hin 1472 AGZ XVII 784, No bil is Io hann es Gar nys ch, te nut ari us de Bor tat in 1466 AGZ 
XIII 6022; Gro nos taj m¹¿ > Gro nos tajo wa ¿ona – Ge ner osa Ka theri na Gro nos tayowa 1477 AGZ 
XVI 1208, No bil is Ka theri na, con sors (¿ona) no bil is Ni col ai Gro nos tay de Ru dol ovycze 1481 AGZ 
XVI 1462; Ho³ubiej m¹¿ > Ho³ubiej owa ¿ona – Ge ner osa Du schka Ho lub yeo wa, Ar mena 1456 AGZ 
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XIX 2743; Du schka, con thor alis Ho lub yey de La schky 1442 AGZ XIV 467; Kie³b m¹¿ > Kie³bowa 
¿ona – Cho dya de Do bra, re licta olim Ky elb … Ky elb owa 1483 AGZ XVI 1603, No bil is … here(s) de 
Do bra … An drey Ky elb 1469 AGZ XVI 614; Ko rytko m¹¿ > Ko rytk owa ¿ona – No bili do mine Do -
rothee Co ryt hko wa 1489 ACL II 2128, No bil is Do rothea, re licta olim Sta nisl ai Co rit hko 1488 ACL I 
2165, Ipsa do mina Anna Co ryt hko wa tota bona Brze szany post mor tem ma riti sui olim Io hann is Co -
ryt hko … te net 1491 ACL II 624; Ko rzeñ m¹¿ > Ko rzen iowa ¿ona – Pri mog eni tus An dr eas, Ma thiae 
dic ti Ko rzen et Mar gar ethae ci niu[iu]gum de Gol kow ycze Cra coviens is dio ces is … mu lier Marga -
retha Ko rzen yowa de Gol kow icze 1475 D³Op I s. 335; Ku rosz m¹¿ > Ku ros zowa ¿ona – No bil is Mar -
gar etha Cu ros choua de Sar nek … a viro suo olim no bili Ni col ao Cu ros ch de Sar nek 1472 AGZ XII 
3547; La kwa (£akwa) m¹¿ > La kwina (£akwina) ¿ona – No bil is Io hann es Laqua de Crzyw cza 1449 
AGZ XIII 3893, Agneth am La kvina de Kryw cza 1460 AGZ XIII 4500, Ma kos iej m¹¿ > Ma kos iejo wa 
¿ona – Eva, con sors no bil is Io hann es Ma kos zey de Po sad ow 1482 AGZ XIX 1999, Ewa Mako sze -
yowa 1488 AGZ XIX 2063; Ma rzec m¹¿ > Mar cowa ¿ona – Ge ner osa Anna Mar czowa, he res de Cze -
szky … pro no bili Anna, con sorte no bil is Ma rzecz 1489 AGZ XVIII 1892; Mê ¿yk m¹¿ > Mê -
¿ykonissa (³ac.) ¿ona – No bil is ma tron ae Ca theri nae … Ma zyk ony ssze, con sort is Jo ann is Man zik de 
Dam browa … no bil is de domo et fa mil ia Flam mar um … cum pre fata ma trona Ma zyk oni ssa 
1470–1480 D³Ben I s. 514; Na brzuc howa – No bil is Io hann es Schach de No strzecz recog novit, quia 
sibi no bil is Ka theri na Na brzuc howa … sa tis fe cit pro bo nis, que ha buit in Dam browka 1486 AGZ 
XVI 1735; Od row¹¿ m¹¿ > Od row¹¿owa ¿ona (< n. odap. Od row¹¿) – Magni ficam Be atam Odrova -
zowa de Tha czyn, pa lat ini ssam Rus sie 1493 AGZ XVII 2537, Per ma gnif icum An dr eam Od row asz, 
pa lat inum et ca pit aneum Rus sie 1482 AGZ XVIII 1719; Rej m¹¿ > Re jowa ¿ona – No bil is Bar bara 
Rey owa, re licta olim nobil is Ni col ai Rey de Tho pol ia 1499 Kniaz 137; Ro¿a m¹¿ > Ro¿yna ¿ona – 
Pro tes tacio Ro zyn ey. No bil is Bar bara, con sors Ni col ai Roza de Gor ky 1474 AGZ XVIII 592; Skar -
bek m¹¿ > Skarb kowa ¿ona – Skarb kowa … ge ner osa … con sors ge ner osi do mini Skar bek 1474 AGZ 
XV 3692; S³oczy³o m¹¿ > S³oczy³owa ¿ona – Anna Slo czil owa … No bil is Anna de Su kow, olim con -
sors Ni col ai Slo czilo 1470 AGZ XII 3470; Stru mi³o m¹¿ > Stru mi³owa ¿ona – Ge ner ose Elis abe th de 
Po doss zyc (dat.), re licte olim Geo rg ii Stru mylo, ca stell ani Le opol iensis … Eliz abet Stru myl owa 
1497 AGZ IX 116; Wnu czek m¹¿ > Wnucz kowa ¿ona – Ge ner ose Ka theri na Wnucz koua, te nut rici de 
By enk ova Vysz nya, re licte olim no bil is Pe tri Wnu czek 1491 AGZ XVIII 2201, Ge ner os(am) … An -
nam Wnucz kova, re lictam olim ge ner osi Nico lai Wnu czek 1494 AGZ XV 2424. 

Przej mowanie przez ¿onê odi mienn ego na zwis ka mê¿a wœ ród szlach ty – for my 

na -owa, -ina utworzone od na zwis ka mê¿a ró wnego imien iu 

Przej mow anie przez ¿onê odi mienn ego na zwis ka mê¿a wœ ród szlach ty po -
œwiad czone jest w 2 p XV w. trze ma za pis ami, w kt órych przed form¹ na -owa fi -
gur owa³o imiê: Ka tar zyna Ka nim iro wa, Ka tar zyna Klu szowa i Ja dwiga Wojszy -
kowa. Je dyn ie za pis Klu szowa nie jest pod bud owa ny na zwis kiem mê¿a, kt óry nie 
jest wy mien iony w do kum encie. Na zwis ka mê ¿ów dw óch po zos ta³ych ko biet zo -
sta³y wy mien ione. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Szcze pan Ka nim ir m¹¿ > Ka tar zyna Ka nim iro wa ¿ona – No bil is Ka theri na, con sors (¿ona) no bil is Ste -
phany Ca nym yr ... sibi Ka therine Ca nym iro wa 1496 AGZ XIX 2469; Ka tar zyna Klu szowa (¿ona 
Miko³aja Klu sza): Clus szova ... su per no bil em Ka theri nam Clus szova 1476 AGZ XV 3733; Jan Woj szyk 
m¹¿ > Ja dwiga Woj szyk owa ¿ona – He dui gi Woy syk owa 1497 AGZ XVI 2366, No bil is He dw igis, uxor 
(¿ona) do mini Jo hann es Woy szyk 1490 AGZ XVI 1979. 
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Ods têpstwa od zwyczaju przej mowania na zwis ka mê¿a przez ¿onê wœród szlach ty 

Inne na zwis ko ¿ony ni¿ mê¿a 

W za kres ie przej mow ania na zwis ka mê¿a przez ¿onê ist nia³a pew na to ler ancja. 
Po œwi adcz one jest bo wiem u¿ ywanie przez ko biety, g³ów nie wdo wy, in nego na zwis -
ka, ni¿ na zwis ko obecn ego mê¿a oraz u¿ywa nie dwóch na zwisk. U¿ ywanie przez 
kobietê in nego na zwis ka ni¿ na zwis ko ak tua lne go mê¿a po œwi adc zone jest w do -
kum enta ch histor ycznych w 2 p XV w. S¹ to na jczê œciej na zwis ka z poprzedn iego 
ma³¿e ñstwa, ale mog³y to byæ ta k¿e ich na zwis ka rodowe. Ob jaœ nienia poda ne w ma -
ter iale Ÿród³owym po mag aj¹ w œledz eniu tego zjawiska (por. Ka leta 1998). 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Bie laws ka – ¿ona No wom iesk iego (nie no tow ana jako No wom ieska) – He dvigi By elaws ka, con sorti 
(Mar tini No wom yes ky, iu dic is Po snan iensis) 1473 Matr I 978; Che³mska – ¿ona Wysock iego (nie no -
tow ana jako Wysocka) – Ge ner os(am) do min(am) ... Agnet em Chelm ska, con sort em no bil is Io hann is 
Vyss ocz ski 1452 AGZ XIV 2683; Cie szyb ieska – ¿ona Ka mien iecki ego (nie no tow ana jako Kamie -
niecka) – Su per ge ner osam An nam Czes syb yes zka, con sort em ge ner osi Io hann is Ka mye nyec zky 1497 
AGZ XIX 1482; Do mas³aw ska/Do mos³aw ska – ¿ona Wybran owsk iego (nie no tow ana jako Wybranow -
ska) – No bil is Anna Do maslaws ka, con sors no bil is Tho mae Wy bran owski 1498 Bob 605; Go dur owska 
– ¿ona Ma³yñ ski ego (nie no tow ana jako Ma³yñ ska) – No bil is He gvig is Go dur owska, con sors no bil is 
Ni col ai Ma lyns ki 1498 Bob 596; Gro chows ka – ¿ona Swo szows kiego (nie no tow ana jako Swo szows ka) 
– No bili Victo re Gro chows ka, uxori no bil is Sw os chowsky 1499 AGZ XVIII 2724; Ja ros³aw ska – ¿ona 
Ramsza z Cieszêcina (nie notow ana jako Ramszo wa ani Cieszê ciñska) – Su per ge ner osam He dui gim 
Ia roslaws ka de Lasz ky, con sort em Ramp sch (leg. Ramsz) de Cze ssac zyn Ma gna 1462 AGZ XIII 4979; 
Ja strzêbowska – ¿ona Ru sieck iego (nie no tow ana jako Ru siecka) – No bil is Do rothea Ia strzamb owska, 
con sors no bil is San divog ii Rus sye czski 1498 Bob 463; Ko³acz kows ka – ¿ona S¹spow skiego (nie noto -
wana jako S¹spo wska) – Bar bar am Co laczk owska ... Ni col aus Sa spow sky, tu tor et pro cur ator vxo ris sue 
dic te Bar bare 1494 Gol 1081; Koœ cie lec(s)ka – ¿ona Opor owsk iego (nie no tow ana jako Oporo wska) – 
An nam Cosz czye lecz ska, con sort em An dr eae Oppo rows ki 1493 Matr II 254; Lisie niec(s)ka – ¿ona Wy-
sock iego (nie no tow ana jako Wysocka) – Lys sye nyec zska ... no bil is Ka theri na, he res de Cu rzany, con -
sors no bil is Ni col ai Vyss ocz ski, he red is de Lys syenycze 1485 AGZ XV 1801 (nie no tow ana te¿ jako 
Ku rza ñska); Lu bas ka – ¿ona War gows kiego (nie no tow ana jako War gows ka ) – No bil is do min us An -
dreas War gows ky, he res in War gowo, vo lens uxori sue Ka therine Lu bass ka ... con dic ionem fa cere me -
lior em 1498 AC II 1534; Lu doms ka – ¿ona Zwa nows kiego (nie no tow ana jako Zwa nows ka) – Do mina 
Lo doms ka (leg. Lu doms ka), con sors do mini Mar tini Zwa nows ki 1402 KZ Pozn 845; Po bor owska – ¿ona 
Mo raw icki ego (nie no tow ana jako Mo raw icka) – Mar tam, con sort em Sta nisl ai Mo ravic zsky alias Po -
bor owska 1473 Hel II 4117; Rz epl iñska (na zwis ko pa nieñs kie) – ¿ona Do bracz yñskiego (nie no tow ana 
jako Do bra czy ñska) No bil is Anna Ry plyns ka (leg. Rze plins ka), uxor Ni col ai Do br acz ynsky 1490 
AGZ XIX 2152 (por. Anna, uxor no bil is Ni col ai de Do br acyn, fi liae no bil is Io hann is de Rze plin 1488 
AGZ XIX 2082); Sko rac zewska – ¿ona S³upskiego (nie no tow ana jako S³upska) – No bil is Zophia Sko -
rac zewska, con sors no bil is Da niel is Slup ski 1497 Bob 304; Su lim owska – ¿ona Za wad zi³y (no tow ana 
praw dop odo bnie jako Za wad zi³owa) – No bil is Do rothea Su lym owska, uxor no bil is Za wad zylo 1494 
AGZ XIX 2335; Pa rus zewska – ¿ona Klu czews kiego (nie no tow ana jako Klu czews ka) – No bil is Kathe -
rina Pa rus chewska, con sors no bili Io hann is Clu czews ki 1498 Bob 477; Rasz kows ka – ¿ona Wybranow -
skiego (nie no tow ana jako Wybran owska) – No bil(em) Mar gar etham Rasz kows ka, con sort em no bil is 
Za wis chy Wy bran owsk iego 1497 Bob 21; Œmi giels ka – ¿ona Le szczyñskiego (nie no tow ana jako Le -
szc zyñ ska) – No bil(em) ... Mar gar etham Smy gels ka, con sort em ma gnif ici do mini Ra phae lis de Lyesch -
no, ca stell ani Gnez nens is 1500 AC II 1549 (por. Do mini Ra phae lis Le sczins ky, mar salci cu riens is re -
giet atis 1494 Kacz 8726). 
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Zmia na na zwis ka w wy padku po wtór nego ma³¿e ñstwa 

W wy padku po wtór nego ma³¿e ñstwa na stêp owaæ mog³a zmia na na zwis ka. Zwy -
czaj ten, poœ wiadczony w 2 p XV w., jest dowod em na przej mow anie na zwis ka mê¿a
przez ¿onê. Objaœnienia poda ne w ma ter iale Ÿród³owym po mag aj¹ w œl edz eniu tego 
zja wis ka. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Da wid owska – wdo wa po Or fin owsk im (nie no tow ana jako Or fin owska) – No bil is Swan thochna Daui -
dowska, re licta olim Ni col ai Or phyn owski 1454 AGZ XIV 3826; Kn yszy ñska – wdo wa po Gwiazdow -
skim (nie no tow ana jako Gwiaz dows ka) – No bil is Ka theri na Kny schyns ka, con sors olim no bil is Gwyaz -
dowski 1497 Bob 360, No bil is Ka theri na, con sors no bili Knysschyns ky 1463 AGZ XV 3182); Komo -
rowska – wdo wa po Cie niñskim (nie no tow ana jako Cieni ñska) – No bil is Zu zanna Ko mor owska, re licta 
olim Bro nys ch Cze nyns ki 1497 Bob 484; Lu tog niewska – wdo wa po Bu¿ eñskim (nie no tow ana jako 
Bu ¿eñ ska) – No bil is Ka theri na Ly uthog nyew ska, re licta no bil is Tho mae Bu zens ki ... in Ly uthog nyew 
1498 Bob 495; Ma kows ka – wdo wa po Fli szows kim (nie no tow ana jako Fliszows ka) – Elis abe th Ma -
kows ka, re lictae olim Flischow sky 1497 Matr II 903; Starz yñska – wdo wa po Ja ran owsk im (nie noto -
wana jako Ja ran owska) – Ca thar inae (dat.) Star zins ka, re lictae ge ner osi Bo gup hal Jarza nowski 1490 
Matr I 2137; ̄ mi grodz(s)ka – wdo wa po Cho dor owsk im (nie no tow ana jako Cho dor owska) – Su per ge -
ner osam Eliz abe th, de Szmy grod te nut ari am, re lictam olim genero si Sta nisl ai Cho dor owsky ... ipsa do -
mina Szmy groc zska 1469 AGZ VI 87. 

Obejm owa nie wspól nym na zwis kiem dal szych krew nych wœród szlach ty 

Obejm owa nie wspól nym na zwis kiem od miejs cowym za koñcz onym su fiks em -ski 
(i jego odmianami) dalszych krew nych wœród szlach ty 

Pos³ugiw anie siê wspó lnym nazwis kiem przez dalszych krew nych jest wa¿n ym do -
wod em na ist nien ie nazwisk i œw iadczy o roz woju nazwis ka nie tyl ko w li nii pio now ej, 
po przez dzie dzic zenie, ale tak¿e w linii po ziom ej, poprzez jego ek spansjê na li nie bocz -
ne ro dziny. Dlatego istotne jest, ¿e wœród osób nosz¹cych to samo na zwis ko znajduj¹ siê 
dal si krew ni, a pierw sze za pisy to po œwi adczaj¹ce po chodz¹ z 2 p XV w. Dal si krew ni 
po jaw iaj¹cy siê w do kum enta ch hi stor yczny ch to bra cia przy rodni, stry jeczni (³ac. fra -
ter pa true lis), np. By bels cy (AGZ XVIII 1057) lub ku zyni (³ac. ne pos), np. Smogo -
rzewscy (D³Ben II, 442). Wœró d ¯urows kich (AGZ XIX 499) wy mien iono sy nów 
dwóc h bra ci, Sta nis³awa i Ada ma, nosz¹cych to samo na zwis ko. Jest to do wód po œred ni 
na dzie dzic zenie na zwisk. Na obejm owa nie przez na zwis ko bra ci i dalszych krew nych, 
tj. kuzy nów, wska zuje nie kiedy kon tekst, samo zaœ na zwis ko wy stêp uje w liczbie po -
jed yncz ej, por. na zwis ko Œmi giels ki. Bra cia Jan i Miko³aj Œmi giels cy oraz ich ku zyn 
Sta nis³aw, nosz¹cy to samo na zwis ko, dzie dzic zyli po bra cie Piotrze Œmi giels kim, ka -
non iku po zna ñsk im. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

By bels cy – bra cia ro dzeni i brat stryjeczny – No bil es Hrycz ko et Iwan, fratres ger mani et Co sthco, ipso -
rum fra ter pa true lis, he red es de By bel ... ipsi By bels czy 1478 AGZ XVIII 1057; Do liñs cy – wu jow ie 
i brat anek – Ge ner osi Io hann es, Bel tiz ar et Vi helm us (!) fi lias ter eorum Dolyns czy 1480 AGZ XVIII 
1440; Felszt yñskie – bra cia stryjeczni – Pre sent ibus ge ner osis … do min is Mic las ch, Her borth et Her -
borth, fra tre ip sor um pa true li Fel styns kye 1473 AGZ XIX, DCCLIV; Na rams ki/Na rambs ki wuj i Na -
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rams ka/Na rambs ka bra tan ica – No bil is Va lent inus Na rambs ky, pa truus no bil is Ka therine, fi lie Jo hann is 
Na rambs ky 1481 Hel II 4258, No bil is Ka therine Na rambs ka 1481 Hell II 4257; S¹spow ski wuj i brata -
nek – No bil is Io hann es de S¹sszpow, ad uo catus in Brzosszt hek … to tam par tem sue ad uo cacie … no bili 
Ni col ao S¹szpo wszky, fi lias tro suo ger mano … da nau it et in scrips it 1468 Gol 636, In ha er edi tate (Szans -
pow) … est ta berna vo cata Chrost na, cu ius ha er es Jo ann es Sa spow sky 1470–1480 D³Ben I s. 266; Smo -
gor zows cy – wuj i bra tan ek – Smo gor zow vil la ... cu ius ha er edes Nico laus, Pe trus pa truus ger man us 
cum ne pote Smo gor zows czy de ar mis Po wal ya 1470–80 D³Ben II 442; Œmi giels ki – trzej bra cia i brata -
nek – Con tra ge ner osum et no bil es do min os Io hann em Smy gye lsky, ca stell anum Prze mant hensem et Ni -
col aum Smy gye lsky, ger man os, ac Stanis laum Smy gye lsky, ip sor um ne pot em, suc ces ores bo nor um … 
ve ner abi lis olim do mini Pe tri Smy gye lsky, ca non ici Po znan iensis, ip sor um ger mani 1496 AC II 1505; 
W¹do³ow skie – trzy po kol enia, bracia stryjeczni – In ter no bil em Chle wyo tkam … et Jo hann em et fi lios 
eius omnes nec non Ma thiam, Jo ann is, Pau lum … et fi lios eorum ac fra tres pa truos eorum omnes Wan -
dol owsk ye 1462 ZHer 200; Zam oœæ ski wuj i bra tan ek – Io skon em Za mos czsky de di strictu Pre misl iensi 
1448 AGZ XIV 2024; No bil is Sy enko et Io sko, fra tres germani, he red es de Za mosczcze … no bili Pe tro 
Za mos czky, fi lias tro ip sor um ger man osum … in Za mos czcze 1473 AGZ XVIII 382; ¯urow scy – wu -
jow ie i bra tank owie – No bil es Zu rowszczy, fra tres ... Ia cob us, Ni col aus, An dr eas, fi lias tri eorum Stanis-
laus et Adam ... pre fati do mini Zvrowszczy 1493 AGZ XIX 499. 

Obejm owa nie wspól nym na zwis kiem oda pel aty wnym dal szych krew nych 
wœród szlach ty 

Nie liczne s¹ poœ wiadc zenia obejm owa nia wspól nym na zwis kiem odapelatyw -
nym dalszej ro dziny wœ ród szlach ty. Je den tego ro dzaju za pis do tyc zy³ Pio tra Kmi ty, 
kasz tel ana san dom iersk iego, któ rego bra tank owie, sy now ie An drzeja, stol nika kra -
kows kiego zwa ni byli tak ¿e Kmi tow ie – byli oni w³aœc ici elami Wiœ nicza. Pio trowi 
i Stan is³awowi Kmi tom prze kaz ane zo sta³y wsie Prze borowie i Wola. Tak wiêc dwaj 
bra cia pe³ni¹cy wa¿ ne funk cje w pañs twie i bra tankowie no sili to samo na zwis ko 
Kmi ta. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Kmi tow ie oj ciec, wuj (czy li bra cia) i bra tank owie – Pe trus Kmy tha, ca stell anus Sandomi riensis … una cum 
fi lias tris, fi liis … ge ner osi An dr eae, da pif eri Cra coviens is, dic ti Kmytho wye, he red es de Wy sznyc ze … Pe -
tro … et Sta nisl ao … Kmy thom … ce ass eru nt vil lae Prze bor owye, £¹ky, Wolya 1500 Kniaz 139, Magnif ici 
do mini An dree Kmi ta, ca pit anei Belzens is 1490 AGZ XIX 2137; Wa³ochy wu jow ie i bra tan ek – Bo gus ius, 
Ma thias ger mani (bra cia) et Jo hann es fi lias ter ip sor um Va loc hy de Cza ple Stoky 1470 ZHer s. 72. 

NA ZWIS KA MIESZ CZAN – ODA PEL ATY WNE, ODI MIENNE, 
ODETNICZNE, OB CEGO PO CHOD ZENIA 

Dzie dzic zenie na zwisk wœ ród miesz czan 

Dzie dzic zenie na zwis ka ojca przez syna wœród miesz czan jest po raz pierw szy 
za syg nali zow ane w 1 p XIV w. jed nym za pis em. Odzied zicz one zo sta³o na zwis ko 
odi mienne Mo ryc, kt óre nosi³ Han ko Mo ryc (RmK I 1337), syn Miko³aja Mo ryca 
(RmK I 1030). Oj ciec i syn o na zwis ku Mo ryc od not owa ni zo stali w Ra chunk ach 
mia sta Kra kowa. 
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Za pis Ÿrod³owy – 1 p XIV w. 

Mo ryc oj ciec > Mo ryc syn – Han co, fi lius (syn) Ni col ai Mo ricz 1330 RmK I 1030; Ka theri na et Marge -
retha, fi lie Han con is Mo ricz 1339 RmK I 1337 – n odim. 

2 p XIV w. 

Z 2 p XIV w. po chodzi wi êcej za pisów po œwia dczaj¹cych dzie dzic zenie na zwisk 
oda pel aty wnych i odi mienn ych przez miesz czan oraz poœwi adczenie dzie dzic zenia 
nazwis ka nie mieck iego po chod zenia (Nir). S¹ one dzie dzic zone przez synów bez -
poœred nio po ojcu, który jest wy mien iony w do kumencie lub niekiedy nie jako za poœ -
red nictwem odm ê¿o wskiego na zwis ka mat ki zak oñczonego na -owa, któ rej na zwis ko 
fi gur uje w do kum encie przy bra ku na zwis ka ojca. Za pisy po œwi adczaj¹, ¿e ws pól ne 
naz wisko no sili te¿ oj czym Miko³aj Pr zemêt i pa sierb Kon rad Prz emêt, a tak ¿e ma coc ha 
Ka tar zyna *Wier nus zowa (za pis o po staci nie mieck iej Wier nus zinne) oraz jej pa sierb 
Miko³aj (Ni kel) Wier nusz. Poœw iadczone zo sta³o dzie dzic zenie na zwis ka ojca przez kil -
ku syn ów, jed nak na zwis ko wyst¹pi³o w licz bie po jed yncz ej (Jan, Piotr Spy cim ir, sy -
now ie Miko³aja Spy cim ira). Na zwis ko nie mieck iego po chod zenia dzie dzic zyli po ojcu 
Miko³aju Nir dwaj sy now ie, Miko³aj Nir i jego brat Franczko Nir za pis ani w do kum-
enta ch miej skich kra kows kich. Odziedziczo ne te¿ zo sta³o na zwis ko oda pel aty wne 
z³o¿o ne, o for mie ze staw ienia, z udzia ³em przy miotn ika o ob scen icznym cha rakt erze,
nie no tow ane go w p³asz czyŸnie apel aty wnej jêzy ka: Ma ciek Dup ny Czas, syn Paw³a 
Dup ny Czas. Wy mien ione osoby, oj cow ie i sy now ie, nie kiedy mat ki lub przy brani ro -
dzice, to miesz czan ie, który ch na zwis ka zo sta³y za pis ane w do kum enta ch miej skich 
z Kra kowa, £êcz ycy i To run ia, je den za pis po chod zi z Wiel kop olski (Ko deks Wielko -
polski – ko pia). 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

Dup ny Czas oj ciec > Dup ny Czas syn – Macz co Dup ni Czasc<h> 1370 £k 492, Macz ko et Ni col aus, pu eri 
olim Pau li Dup ni Cza sch 1370 £k 49 – n. odap.; Gbu rowa mat ka > Gbur syn – Hen ric us Gbur, ciu is Lan -
cic iensis 1392 £êcz II 4261, Hen riko, ciui Lan ciensi (!), fi lio iu nior is Gbu row ey 1398 £êcz I 4228 – n. 
odap.; Gro nik oj ciec > Gro nik syn – Pe trum Gron nik … dic tus Pe trus … ex suc ces ione Ni col ai Gron ke (!) 
sui pa tris … re cep it IV mar cas de nar iorum 1394 £k 1837 – n. odap.; Ko pil oj ciec > Ko pil syn – Hey nusz 
Kop pil fi lio suo Hen sil Kop pil … re sig navit or tum 1372 £k 673 – n. odim.; Nir oj ciec > Nir je den syn, Nir 
dru gi syn – Ni col aus Nir et Francz ko Nir, fra tres, fi lii olim Ni col ai Nir 1371 £k 552 – n. niem.; Pr zem êt oj -
czym > Pr zemêt pa sierb – A di scret(o) vir(o) Ni col ao dicto Pre munt ... et Kun rado dicto Pre munt, vi trico 
(oj czym) dic ti Ni col ai ... pre dicto vero Kun rado Pre munt, vi trico eiusdem Ni col ai XV (1372) KW 1678 – n. 
odim.; Spy cim ir oj ciec > Spy cim ir sy now ie – Pe tro et Io hanni et Ni col ao, pu eris (dzie ci) olym Ni col ai 
Spicz meri 1367 £k 204, Con tra Jo hann em Spi czim ir, ciu em de Cra couia 1398 Krak 6570, ... con tra Pe trum 
Spi cim ir de Cra couia 1399 Krak 8533 – n. odim.; Sto pak oj ciec > Sto pak syn – Scze pan Sto pak von der 
Staw din … Pe tir Sto pak, Scze pans zon … Scze pan Sto pak de Staw din … Pe trus Sto pak, Ste phani fi lius 
1445 (1386) Kkk 332 – n. odap.; Wier nus zinne ma coc ha > Wier nusz pa sierb – Ka theri na Wer nus chynne 
vnd Nic los ir stif fson (pa sierb) 1394 Tor 419, Nic kel Wer nus ch 1383 Tor 105 – n. odim. 

1 p XV w. 

Z 1 p XV w. po chodz¹ po œwiadczenia ws pólnego nazwis ka oda pel aty wnego ca³ej 
ro dziny. Na zwis ko Dar mop ych nosi³ oj ciec Pawe³, jego ¿ona Ma³gorzata Darmopy -
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chowa i cór ka Do rota Dar mop ych owna. By³a to ro dzina miesz czan war szaws kich. Inna 
ro dzina miesz czan war szaws kich, w któ rej ojciec by³ szew cem (su tor), nosi³a ws pólne 
na zwis ko Ko niuszc zek: Jan Ko niuszc zek oj ciec lub oj czym, Ko niuszczk owa mat ka lub 
ma coc ha oraz pa sierb Ma ciej Ko niuszc zek. Ws pólne na zwis ko £atan no sili: nie ¿y j¹cy 
i niewy mieniony z imien ia oj ciec £atan, jego ¿ona £atan owa (imiê nie zo sta³o przyto -
czone) i syn Ma ciej £atan. Inne ws pólne nazwis ka cz³on ków ca³ej ro dziny to: Piotr Nie -
orza, syn Franciszka Nie orzy, miesz czan ina i raj cy kra kows kiego, mat ka *Nie orzowa 
(za pis zniem czony Neo rz inne) – miesz czan ie z Kra kowa oraz Sta nis³aw Pie ni¹¿ek nie -
¿yj¹cy oj ciec, Ma³go rzata Pie ni¹¿ko wa wdo wa, mat ka Anny Pie ni¹¿ek – miesz czan ie 
z War szawy. 

Po zos ta³e za pisy po œwi adczaj¹ dzie dzic zenie oda pel aty wnego i rza dziej odimien -
nego na zwis ka ojca przez syna lub córkê, albo za poœrednictwen mat ki, któ ra pos³u -
giwa³a siê na zwis kiem od mê¿o wskim na -owa, wy mien ionym w do kum encie, przy 
bra ku na zwis ka ojca. 

Wœ ród dzie dzic zony ch na zwisk znaj duj¹ siê: oda pel aty wne, tj. po chodz¹ce od 
rze czowników po spol ity ch, jak Czar tek, Dia be³, Kro pid³o, Mo tyl, Mr ówka, So³tys, 
od pr zymiotników, jak Gor¹cy(a), ze staw ienia, jak Ci ê¿ka G³owa, na zwis ka ró wne 
imion om: Hal ka i Miku³ka. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

Za pisy po œwi adczaj¹ce dzie dzic zenie na zwis ka ojca przez syna lub córkê wœród miesz czan 
– na zwis ka oda pel aty wne i odi mienne 

Buksz oj ciec > Buksz syn – Cum prouido viro An dr ea, Bux fi lio … An dree Bux 1443 £w 742 – n. odap.; 
Ci ê¿ka G³owa oj ciec > Ci ê¿ka G³owa syn – Mar tin us ado les cens, fi lius Han cin is Czy anszka Glo wa, de 
Nova San decz oppi dani ca 1475 (sub a. 1410) D³Op I s. 324, … Mar tino Czo ski (! pro Czan ska) Glo wa 
… sca bin(o) 1430 AGZ IV 78 – n. odap.; Czar tek oj ciec > Czar tek syn – Bar bara et Jo hann es Czar tek, 
pu eri pye me mor ie Mi chae lis Czar tek 1430 KsMP 102 s. 240 – n. odap.; Diab³owa mat ka > Dia be³ syn – 
Ni col aus dic tus Dy abel 1447 £p II 161, Diu isio facta fuit in ter Ka theri nam Dy ablowa et Ni col aum, fi -
lium ip sius 1450 £p I 705 – n. odap.; Gor¹cy oj ciec > Gor¹ca có rka – GorzÃcza (!) Do rothka … pre dicta 
Do rothea, fi lia Io hann is GorÃcy 1434 £w 263 – n. odap.; Gra czyna mat ka > Gracz syn – Anna Gra -
czynne mit erem sone Nic los Gracz 1429 KsMP 500 s. 177 – n. odap.; Graw da oj ciec > Graw da syn – 
Cle mens Graw da (de Wan gri) 1414 Ua 118, Su per Cle ment em … fi lium Jo hann is Gran de (! pro Grau -
de) in Wan gri 1406 Piek 1057 – n. odap.; Hal ka oj ciec > Hal ka syn – Ni col aus Za parti, su tor, mu tavit 
cum Ni col ao Hal ka, de dit do mum pro domo 1449 £NW 236, Vir Pe trus Hal ka cum suo pa tre vi del icet 
Ni col ao 1449 £NW 237 – n. odim.; Kar chut oj ciec > Kar chut syn – Cau sa Io hann is Car chut … 
prouidus Io hann es Car chut, fi lius olim Pe tri Car chut 1446 £w 968 – n. odap.; Kor dysz oj ciec > Kor dysz 
syn – Ni col aus, fi lius Cor dis 1430 £p I 2192; Ni col aus Cor dis re sig nauit or tum … cir ca or tum Io hann is 
Zid 1434 £p I 2476 – n. odap.; Kro pid³o oj ciec > Kro pid³o syn – Ni col aus Cro pid lo Ni col ai de Po znan ia 
1430 AS I s. 76, N. fi lius Cro pid lo … discre tus do min us The odric us, pres bit er, ra cion em fe cit … Nico -
lao Cro pid lo, fi lias tro suo 1430 KsMP 519 s. 185 – n. odap.; Kru czek oj ciec > Kru czek syn – Fi lii Crucz -
kon is … Jo ann es et Gre gor ius Crucz kon is 1457 ARP I 714, In stit or … Jo hann es Cru czek 1443 ARP I 
265 – n. odap.; Miku³ka oj ciec > Miku³ka sy now ie – Ni col aus, fi lius Ni col ai, dic ti Micul ka 1417 £p I 
911, Ni col aus et Io hann es, fra tres ger mani, fi lii olim Micul kon is 1424 £p I 1555, Iohan nes Micul ka per -
sol uit qu atuor mar cas ... Ni col ao Micul ca, fra tro suo 1437 £p I 2701 – n. odim.; Mo tyl oj ciec > Mo tyl sy-
now ie – Czwis sche den drey bru dern Mi chel, Mertin vnde Han nus, Mo til zo nen … Mer tin vnde Han nus 
Mo til … dem Mi cheln Mo til 1443 ARP I 247 – n. odap.; Mrow ka oj ciec > Mrow ka syn – Ma thias fi lius 
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Pe tri Mrow ka de Ra kow ecz … pre dicto Ma thia, filio Mrow ka 1435 £w 286, Cau sa Ma thie Mrow ka 
1445 £w 874 – n. odap.; Sta ry So³tys oj ciec > So³tys syn – Ni col aus Szol tis, fi lius An tiqui (Sta ry) Szol tis 
su scept us est in con ciuem (Le opol iensem) 1413 PdLw II s. 124 – n. odap. 

Za pisy po œwi adczaj¹ce ws pól ne na zwis ko ojca, mat ki i dziec ka wœród miesz czan 
– na zwis ka oda pel aty wne i odi mienne 

Dar mop ych oj ciec > Dar mop ych owa mat ka > Dar mop ych owna cór ka – Do rothea Dar mop ych owna 1449 
£w 1227, Mar gar etha alias Dar mip och oua (! pro Dar mop ich oua) 1443 £w 751; Mar gar etha, vxor (¿ona) 
Dar mop ich … cum fi lia (có rka) Darm poch (! pro Dar mop ich) Do rothea 1441 £w 622, Do rothea cum pa tro 
(oj ciec) suo Pau lo alias Dar mophich … Pau lus Dar mop(i)ch, pa ter Do rothee 1439 £w 528 – n. odap.; Ko -
niuszc zek oj ciec > Ko niuszczk owa mat ka > Ko niuszc zek pa sierb – Cum Ma thia, filio (syn) Ko nus czko nis 
1430 £w 121, Anna, vxor pye me mor ie Ko nue sczko (!) cum fi lio suo Ma thia 1430 £w 132, (Anna, vxor pye 
me mor ie Ko nue sczko) eadem Ko nus czko ua 1430 £w 133, Io hann es Ko nus czek, su tor et Ma thias Ko nus -
czek … pre dict us Ko nus czek (!) su tor cum privi gno (pa sierb) suo 1436 £w 333, Ma thias Ko nue sczek (!) 
pro tes tatus est … su per do mum et … bona ip sius Io hann is Ko nis czek 1444 £w 798 – n. odap.; £atan oj ciec 
(ni e¿yj¹cy) > £atan owa mat ka > £atan syn – Cau sa Ma thie La than. Item ve niens ad iu dic ium ban nit um 
Wel ka, olim La than co niunx (ni egdyœ ma³¿onka £atana), re sig nauit ac por rexit fi lio suo Ma thiae por tion em 
sui orti 1446 £w 928, Vel ka La than ova … apud La than oua … fi lij pre dicte La than owei (gen.) 1442 £w 752 
– n. odap.; Nie orza oj ciec > Nie orzyna mat ka > Nie orza syn – Fran cis cus, Pe tri Neo rze fi lius (syn) 1398 
RmK II s. 178, Do min am Mar gar etham, re lictam (wdo wa) Pe tri Neo rze … dy sel be Neo rz inne 1393 £k 
1707, Ffran cis cus Ny eo rza … ciu(is) et con sul(-) … ciu itat is Cra coviens is 1427 KmK 125 – n. odap.; Pie -
ni¹¿ek oj ciec > Pie ni¹¿ko wa mat ka > Pie ni¹¿ek (¿.) cór ka – Cau sa Anne Py enye zek cum Io hanne, fratro suo 
ger mano … ho nes ta Anna, fi lia (có rka) olim Sta nisl ai Py enye zek 1450 £w 1292, Cum Mar gar etha olim 
(nie gdyœ) Py enye zkow(a) … ho nes ta do mina Mar gar etha, olim re licta (wdo wa) Sta nisl ai Py enyo zi ek (!) 
1451 £w 1360 – n. odap. 

2 p XV w. 

Z 2 p XV w. po chod zi po œwia dczenie dzie dzic zenia na zwis ka oda pel aty wnego 
przez trzy po kol enia: Dzie cina (za miast Dzie cinka ?), dziadek (imiê nie wy mien ione 
w do kumencie), jego syn Bart³omiej Dzie cinka, miesz czan in war szaws ki i wnu kow ie 
Sta nis³aw i Kle mens Dzie cinka nosz¹ to samo na zwis ko. 

Z 2 p XV w. po chod zi za pis po œwiadczaj¹cy ws pólne nazwis ko ma³¿on ków wœród 
miesz czan. Na zwis ko to, wy stêp uj¹ce w licz bie mno giej, jest zak oñczone su fiks em 
skie (< -ski) – Wisz niews kie, a jego no sic iele, a œc iœl ej mówi¹c ma³¿o nek Jan, wywod zi³ 

siê ze szlach ty, gdy¿ przed tym imien iem fi guruje w do kum encie ok reœ lenie no bil is. Na -
le¿a³ on do tej war ts wy szlach ty, która prze nios³a siê do miast, naby³a pra wa miej skie, 
za war³szy, byæ mo¿e, ma³¿e ñstwo z miesz czank¹. Nie jest to za tem ty powy przyk³ad 
na zwis ka miesz czañskiego. 

Po zos ta³e za pisy po œwi adczaj¹ dzie dzic zenie na zwis ka ojca przez syna i rzad ko 
córkê, któr ej na zwis ko pr zejê te od ojca przybiera³o spe cjaln¹ for mê zak oñczon¹ su -
fiks em -anka lub -owna zwan¹ odoj cowsk¹. I tak córka Sta nis³awa Go³dy, Ka tar zyna, 
nosi³a na zwis ko Go³dzian ka, a pa sierb ica Ze brana (imiê nie zo sta³o wy mien ione), 
Ma³go rzata, nosi³a na zwis ko Ze bran owna. Ten ostatni za pis po œwiadcza dziedzi -
czenie na zwis ka po oj czym ie. Po dobn ie, jak w po przedn ich pó³wie czach, sy now ie 
dzie dzic zyli na zwis ko ojca be zpoœ rednio lub nie jako za poœ red nictwem mat ki, któ rej 
na zwis ko od mê¿o wskie na -owa, -ina fi gur owa³o w do kumencie przy bra ku na zwis -
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ka mê¿a, np. po œred nim œw iade ctwem odziedzicz enia na zwis ka ojca przez Kle mensa 
Bo rzys za jest wy mien ione w do kum encie na zwis ko mat ki: Ma³go rzata Bo rzys zewa. 

Prze wa¿aj¹ na zwis ka oda pel aty wne, na zwis ka odi mienne wys têpowa³y rzad ko. 
Je den raz po œwiadczone by³o w tym¿e pó³wie czu dzie dzic zenie na zwis ka zakoñ -

czonego su fiks em -ski wœ ród miesz czan. W do kum encie fi gur uje na zwis ko mat ki Sa -
nocka (imiê nie zo sta³o wy mien ione) i jej syna: Miko³aj Sa nocki. Na zwis ko utwo -
rzono od nazwy mia sta Sa nok. 

Za pisy po chodz¹ z do kumentów miej skich kra kows kich, s¹dec kich, lu bels kich, 
po znañ skich, war szaws kich, lwow skich. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Za pisy po œwi adczaj¹ce dzie dzic zenie na zwis ka ojca przez syna lub córkê wœród mieszczan – 
na zwis ka oda pel aty wne i odi mienne, na zwis ko na -ski 

Na zwis ko miesz czan ina zakoñ czone na -ski 

Sa nocka mat ka > Sa nocki syn – Ni kel pi stor, fi lius Sa noc zsk ey 1461 £p II 817, Ni col aus Sa noc zsky 1451 
£p II 847. 

Na zwis ka oda pel aty wne i odi mienne 

Bobr oj ciec > Bobr syn – Sta nisl aus, fi lius (syn) Bobr de Ska wina 1459 Kacz 6458, Stanisla us Bobr 1475 
Kacz 7542 – n. odap.; Bo rzys zewa mat ka > Bo rzysz syn – Provi dus Cle mens Bo rz isch et Mar gar eta Borzi -
schewa, ma ter (mat ka) eiusdem 1482 ARP II 1198 – n. odim.; Bych ta oj ciec > Bych ta syn – Tu tor ... ho nes te 
Do rothee, con sort is (¿ona) olim Pau li an tiqui Bich te ... ac Ia cobi Bich ta, fi lii (syn) sui 1459 ARP I 804 – n. 
odim.; Gaw ron oj ciec > Gaw ron syn – Ma thias, fi lius (syn) Ni col ai Gaw ron de Gy eralt howi cze … dic ti Ni -
col ai Gaw ron 1447 UPrak 43, Ma thiam dic tum Gaw ron, opid anum de Cu row … Ma thie Gaw ron, opid ano 
de Cu row 1468 UPrak 155 – n. odap.; Go³da oj ciec > Go³dzian ka córka – Ho nes ta Ka theri na, fi lia (có rka) 
Sta nisl ai Gol da de Mo sczys ka 1490 ACL II 30, Con tra ho nes tam Ka theri nam Gol dzanka de Mo sczys ka et 
Sta nisl aum pa trum (oj ciec) eiusdem 1494 ACL II 1289 – n. odap.; Jan ku³a oj ciec > Jan ku³a syn – Provi do 
Io hanni Ian kula, ciui Cra coviensi 1475 ARec 478, Mel chiar Io hann is (Jana, ge net ivus ³ac.) Ian cula, pelli -
ficis de Cra couia 1481 AS I s. 249 – n.odim.; Je dwab oj ciec > Je dwab syn – Cau sa Ma czey Je dwab … Ma -
thias, fi lius (syn) Yed wab 1498 RSW 42 – n. odap.; Je len iowa mat ka > Jel eñ syn – Do min um Her mann um 
Je lyen 1453 £w 1461, Her manno (dat.), Je len owei fi lio (syn) 1428 £w 62, Her mann, fi lius Jele nowey 1429 
£w 8 – n. odap.; Kaza³a oj ciec > Kaza³a syn – Gre gor ium Ka zala de Cra couia 1493 Hel II 4412, Cau sa in ter 
Swey bold um reum et Gre gor ium Ca sala, act orem 1494 PtCr 1173, Sta nisl aus Gre gor ij (Grze gor za, gene -
tivus ³ac.) Ka zala de Cra couia 1498 AS II s. 47 – n. odap.; Ko czwara oj ciec > Ko czwara syn – Present(e) 
provi do Ni col ao Co czwara, fi lio (syn) dic ti olim Sta nisl ai Ko czwara de Cra covia 1482 KmK 473 – n. 
odap.; Ko koszka oj ciec > Ko koszka sy now ie – Pe tir und Ja kob ge brud er Ko kos chke … von irem va tir (oj -
ciec) Ma this Ko kos chken 1451 Cd Sil IV s. 22 n. odap.; Ko³ata oj ciec > Ko³aty sy now ie – Fa mos us Mar tin us 
Co lat ha, civis Grodec zensis, fi lius (syn) olim Ni col ai Co lata, mo lend ina tor is Gro dec zensis 1496 AGZ XV 
2502, Ma thias et Mar tin us, fra tres ger mani (bra cia ro dzeni) de Gro dek, mo lend ina tor es Co lat hy 1495 ACL 
II 1455 – n. odap.; Ko zie³ oj ciec > Ko zie³ syn – Ja cob us Ko zyel de Volycza … qui est na tus ex Pau lo dic ti 
Ko zyel pa tre (oj ciec) et Pyechna ma tre (mat ka) 1483 Ul Lub 20 – n. odap.; Lej cy (Lej czy) oj ciec > Lej cy 
(Lej czy) syn – Prouidus Jo hann es Lay czy, su tor na tione de Opoczno … pre fat us Jo hann es … de Oppocz no 
ex pa tre (oj ciec) Pau lo Ly eyc zy dicto 1489 Ul Lub 22 – n. odap.; Na sutko oj ciec > Na sutko syno wie – Provi -
dus Io hann es Nas sut hko, fi lius (syn) olim Sta nisl ai Nas sut hko, mo lend ina tor is 1481 AGZ XV 1587; Fa -
mos us Sta nisl aus Nas sut hko … fa mosi Io hann is Nas sut hko, fra tris ger mani (bra cia ro dzeni) 1493 AGZ XV 
2307 – n. odap.; Okacz oj ciec > Okacz syn – Jo hann es Okacz de Sche dlys ka, fi lius (syn) Tho me Okacz, sub -
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urbani 1494 BS¹d s. 442 – n. odap.; Osie³ oj ciec > Osie³ syn – Do nac io Al berti Ossziel pro tri bus ho spit ali -
bus … fa moso Al berto Ossziel, civi Co stin ensi … provi do Ma thie Ossziel, fi lio (syn) ip sius … post mor tem 
pre fati Ma thie Ossziel 1483 ARP II 1388 – n. odap.; Pa stern ak oj ciec > Pa stern ak syn – Jan Pa stern ak, fi -
lius (syn) Sta nisl ai Pa stern ak, bur sif ex 1487 Kacz 8312 – n. odap.; Po piel, Po pil oj ciec > Po piel syn – Cas -
par Jo hann is Po pp il de Wra tis la uia 1454 AS I s. 138, Jo hann es Po pel de Wra tis la uia, Ca speri fi lius (syn) 
1492 AS II s. 16 – n. odap.; Si kuta/Sy kuta oj ciec > Si kuta/Sy kuta syn – Ni col ao, Szi cute fi lio (dat.) 1441 
ARP I 228, Provi di Han nus et Ni col aus Si cuta, bud nici 1462 ARP I 942 – n.odap.; Wier tel oj ciec > Wier tel 
syn – Pro Al berto Wy ert el … ab Al berto, fi lio (syn) Jo hann is Wy ert el 1478 ARP II 1300 – n. odap.; Wilcz -
kowa mat ka > Wil czek syn – A provi do Io hanne alias Ha nuss ek Wyl czek, cive Le opol iensi pre sente et a ma -
tre (mat ka) Mar gar ethe Wylcz kowa ab sente 1490 ACL II 314 – n. odap.; Ze bran oj czym > Ze bran owna pa -
sierb ica – Mar gar ethe Zabrano wnye et fra tri suo ger mano … ipse Ze bran vi tric us (oj czym) ip sor um pue -
rorum … so luta est … sexagen am Ze bran owy 1458 ARP I 688 – n. odap. 

Za pis po œwiadczaj¹cy dzie dzic zenie wspó lnego na zwis ka przez trzy po kol enia wœ ród miesz czan – 
na zwis ko oda pel aty wne 

Dzie cina dzia dek – Dzie cinka Bart³omiej syn – Dzie cinka Sta nis³aw i Kle mens wnu kow ie – Cum Bar -
thol omeo, fi lio Dze czini 1427 £w 19, Bar thol ome us Dze czinka 1439 £NW 178, Provi dus Bar thol ome us 
Dze czynka, opid anus (Var schoviens is) 1458 £NW 446, Provi dus vir Sta nisl aus Dze czynka … re sig -
navit, quod Dze czynka, pa ter suus suum agrum sibi com mis it 1462 £NW 558, Bar thol ome us Cze czynca 
(!) … re cog novit, quod ven did it et legavit Cle mente (!), fi lio suo, areum suum 1477 £NW 833, Clemen -
tis Dzy ec zynka 1485 £NW 102. 

Za pis po œwiadczaj¹cy ws pólne na zwis ko ma³¿o nków wœ ród miesz czan 

Wisz niews kie – ma³¿onk owie – C. rex in cau sa in ter Ni col aum Bzow ski de vil la Sthun ex una et no -
bil es Jo ann em, civem Lu blin iensem et Do rotheam, con sort em ip sius, co niug es Wisz niews kie 1484 
Matr I 1688. 

Obejm owa nie wspól nym na zwis kiem ge ner acji, tj. bra ci i sió str oraz ro dziny 
(rodu) wœ ród miesz czan – na zwis ka wy stêp uj¹ce w licz bie mno giej 

1 p XIV w. 

Pierw szy œlad obejm owa nia wspól nym na zwis kiem dw óch cz³on ków ro dziny, 
praw dop odo bnie bra ci, wœr ód miesz czan poœwi adczony jest zapi sem na zwis ka odi -
mienn ego *Mi³acze w for mie ³aci ñskiego da tivu licz by mno giej: Mi lac zoni bus z 1345 r. 
w Ra chunk ach mia sta Kra kowa. Praw dop odo bnie bra ci, gdy¿ re lac ja ro dzinna po -
miêdzy Pio trem i Ja nem *Mi ³aczami nie jest wprost okreœlona w doku mencie. Jak zwy -
kle w ta kich wypadkach na le¿y mieæ na uwad ze, ¿e móg³ wyst¹piæ oj ciec i syn. 

Za pis Ÿród³owy – 1 p XIV w. 

Mi lac zoni bus (³ac.) (*Mi³acze) – Eliz abe th re licta Mer kel onis cum Ka theri na, fi lia sua ... re sig naue ru nt 
Pe tro et Ni col ao Mi lac zoni bus cu riam suam in pla tea Sla couiensi (!) 1345 RmK I 1558 – n. odim. 

2 p XIV w. 

Z 2 p XIV w. po siad amy ró wnie¿ tyl ko je den zapis po œwiadczaj¹cy wy stêpowanie 
ws pólnego nazwis ka dla dw óch cz³on ków ro dziny wœ ród miesz czan i po nown ie w do -
kum encie brak inform acji na te mat stop nia pokre wieñstwa za chodz¹cego mi êdzy nimi. 
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Mo gli to byæ bra cia lub oj ciec i syn. Tym ra zem po staæ na zwis ka oda pel atywnego Sza -
do (Sza dow ie) jest pol ska i okr eœla miesz czan z Kra kowa. 

Za pis Ÿród³owy – 2 p XIV w. 

Sza dow ie Joh. et Dau id Sza dow ye de Bo low 1399 Krak CCC, In ter Jo hann em et Dau id Sza don es 1394 
PNZK 352 – n. odap. 

1 p XV w. 

Nieco wiê cej zap isów po chod zi z 1 p XV w., kie dy to w do kumencie fi gur uj¹ 
okre œlenia ‘brac ia ro dzen i’ przy mi eszc zañskich na zwis kach oda pel aty wnych w licz -
bie mno giej Miko³aj i Al bert Bê bnowie oraz Piotr, Miko³aj, Mar cin Klu ki. W przy -
padku pozos ta³ych na zwisk nie mam pe wnoœci, czy wymien ieni z imien ia mê¿cz yŸni 
byli braæmi, czy te¿ wystê powa³ oj ciec i syn(owie). 

Za pisy Ÿrod³owe – 1 p XV w. 

Bê bno wie – Ni col aum et Al berti, fra trum ger man orum (bra cia ro dzeni), molendinato rum Radomien -
sium, dicto rum Bab now ye XV in. (1442) Matr III sup pl. 136 – n. odap.; Jani szowie An dr eas et Marti -
nus ... por rexer unt do mum et bra sea tori um in pla tea Lu(t)hi fig ulo rum Ia niss zowye 1446 £p II 80 – n. 
odim.; Klu ki – Pe trus, Ni col aus et Mar tin us, fra tres germani (bra cia ro dzeni) Clu ki dic ti 1414 KsMP 
219 s. 89; Pe trus, Mar tin us, Ni col aus Clu ky dic ti 1412 KsMP 169 s. 77 – n. odap.; Szma tlaki – Sma thlak 
Ja nusz, civis War szoviens is ... Rotha eiusdem Szma thlak: Jaco ya tho wem, o ktho re pe nand ze Mro czek 
na Szcze pana za low al, thich on ne ran czyl za Szma thlaky od Szi dow wi pravicz 1415 Czer 358 – n. 
odap., Szy pow ie – Flo rian um, Ni col aum et Pe trum dic ti Schi powe, de Ze lk ow scul tet os 1403 PNZK 
1315 – n. odap. 

2 p XV w. 

Wœród za chow anych za pisów na zwisk miesz czan w licz bie mno giej w 2 p XV w. 
rów nie¿ wy stêp uj¹ ta kie, przy kt órych poda no okre œlenia ‘brac ia ro dzen i’, jak Cze -
mier zowie/Cie mier zowie ze Lwo wa, Kongisarzo wie ze Lwo wa i Strop ki z kresów 
po³udniow ych. Inne wy mien ione ni ¿ej na zwis ka w liczbie mno giej od nosi³y siê do 
bra ci ewent ual nie tak¿e do ojca. Okr eœla³y one miesz czan z Kra kowa, S¹cza i Po-
znan ia. 

Za pisy na zwisk w liczbie mno giej, przy któ rych brak imion, su ger uj¹, ¿e od nosi³y 
siê one do ca³ej ro dziny (rodu). Na le¿¹ tu nazwis ka odapela tywne: G(i)ec(z)owie, 
Ka letki, Lisy/Li sow ie, Okac ze oraz na zwis ka miesz czan zakoñ czone su fiks em -ski, 
np. Fija³kow skie, Ko saccy. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 
Za pisy na zwisk mieszczan w liczbie mno giej okr eœlaj¹ce ca³¹ rodzinê (ród) 

Na zwis ka za koñc zone na -ski 

Fija³kow skie, Pil awiñskie – Cives (in Za rs zyn) … Fy alk owsz kye, Prze krztha, Py lya wynszkye 1500 AGZ 
XVI 2604; Ko saccy/Ko sack ie – Ja kom ya nye vkrad la pe rel z domv Ja nowa y An drzeyo wa oczca Kos -
saczk ych (gen. pl.) 1473 Warsz 1359; Sut kow scy//Sud kow scy Sy enko et al ter Sy enko dic ti Su thk ows czy 
cives no stri Dro hob icz enses … per ip sos Sy enk ones Su thk ows czy 1498 AGZ IX 122. 
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Na zwis ka oda pel aty wne i odi mienne 

G(i)ec(z)owie – Su per domo ... in ter Ge czow ie et in ter Io hann is pa thena do mos sita 1496 ARP II 1675 – n. 
odim.; Go cza³ko wie Go czalk owie cen sum sanc ti Lau renc ii 22 mar cas 1496– 1497 KsMP s. 433, Jo hann es 
Go czalko ... rat mann 1428 KsMP 490 s.173, Ni col aus Got sc halek de Na misl avia, con civis Po znan iensis 
1482 ARP I 116 – n. odim.; Ka letki Ka leth ky (!) … in ter Ca ley(t)kas (!) de su burb io Le opol iensi … et no -
bil em Ia cob um Ca lenn yk 1471 AGZ XV 827, Ca leyt hky (!) … in ter Ca leyt hkas (!), act ores et Ia cob um Ca -
leynn yk (!) 1471 AGZ XV 839 – n. odap.; Lisy/Li sow ie – Dedi 26 sexa gen am Ly szom pro ad voc acia in 
Plocz ko 1480 Skarb 1285 – n. odap.; Okac ze – Co gnom ina ti Okac ze 1496 BS¹d s. 443 – n. odap. 

Za pisy na zwisk oda pel aty wnych w licz bie mno giej po przed zone imion ami, od nosz¹ce siê do ca³ej 
ge ner acji (bra cia) 

Cze mier zowie/Cie mier zowie Cze mye rzowye, fra tres germani (bra cia ro dzeni) 1489 ACL I 254 – n. odap.; 
Kon gis arz owie Pe tro et Mi chae li, fra trib us ger mani (bra cia rodze ni) dic tis Con gis saro wye, civi bus Le -
opol iensi bus (dat.) 1464 AGZ VI 59 – n. odap.; Ko wal owie Ko wal owye … Mo trona, olim fi lia provi di 
Coval, pod woye wo dze go su burb ii ca strens is Le opol iensis 1469 AGZ XV 708 – n. odap.; Sa lom ono wie
Pe trus et Imr amus Sa lom ono wye de Cra couia 1470 Hel II 3999 – n. odim.; Strop ki – Duos fra tres ger man os 
(bra cia ro dzeni) dictos Stropky (de oppi do Yaczym yrz) 1463 AGZ XVI 41 – n. odap. 

Przej mow anie na zwis ka mê¿a przez ¿onê wœród mieszczan – 
for my odm ê¿owskie nazwisk za koñczone na -owa, -ina 

Zja wis ko naz wis kotwórcze, ja kim jest przej mow anie na zwis ka mê¿a przez 
¿onê, zo stan ie om ówio ne od dzieln ie w ob rêbie na zwisk odapelatyw nych i od -
imiennych (po traktowa nych ³¹cznie), a od dzieln ie w ob rêbie na zwisk odetnicz-
nych i nie mieck iego po chod zenia (po trakt owa nych po jed ynczo). Dla na zwisk 
odet niczny ch jest to je dyne zja wis ko poœ wia dczaj¹ce na byw anie funk cji na zwis -
kowej, dla nazwisk niemieck iego po chod zenia jest to g³ówne poœwiad czenie na-
byw ania tej funk cji, dzie dzic zenie jest bo wiem poœwiad czone jed nostk owo. Dla-
tego war to uwypukliæ przej mow anie nazwis ka mê¿a przez ¿onê w obrêbie tych 
dwóch typów na zwisk. 

Przej mowanie oda pel aty wnego i odi miennego na zwis ka mê¿a przez ¿onê wœród miesz czan – formy 
na -owa, -ina 

Przej mow anie przez ¿onê oda pel aty wnego, odi mienn ego na zwis ka mê¿a poœwiad -
czo ne jest wœr ód miesz czan poprzez for my na zwisk ¿on za koñczone sufiks ami -owa, 
ina od 2 p XIV w. W do kumentach miej skich wyst êpuj¹ oczy wiœcie w wiêk szoœci 

miesz czan ie i ich ¿ony okreœ lani najcz êœci ej wy raz ami ³ac iñs kimi ho nes tus /masc./, 
ho nes ta /fem./, civis /masc./, civis sa /fem./. Nie kiedy wy mien iany jest za wód.

W do kumentach albo mo ¿na by³o od nal eŸæ na zwis ko mê¿a, od kt órego utwo -
rzono formê odmê¿ owsk¹ na okreœ lenie ¿ony lub wdo wy, albo nie. Jed nak same 
for my na -owa, -ina by³y do stat ecznie wymowne, by je za kwal ifikowaæ jako naz -
wiska ¿on (wdów). Ma ter ia³ w wy bor ze po daj emy wed³ug dw óch ro dza jów zapi -
sów. Tu za mieszc zone zo sta³y na zwis ka ¿on o nie pewn ej prz ynal e¿noœci spo³ecz -
nej, któ re ra czej jed nak okr eœla³y miesz czanki, a nie szlach cianki, por. skrót (sz?) 
przy na zwis ku. 
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2 p XIV w. 

Dla ident yfi kac ji kobiet w 2 p XIV w. wystarc za³a sama na zwa odmê ¿owska na 
owa, -ina, np. Gbu rowa, Wilcz kowa, Wil kowa, ¯eg¿u³czy na. Nie kiedy zaœ wymie -

niano wraz z form¹ na -owa, -ina ró wnie¿ imiona ko biet, np. Stach na K³opot owa, 
Han ka Ko³du nowa, Han ka No sal ina, Mach na S³yszowa/Œli zowa. 

Wœ ród za pis ów zna laz³y siê formy ³aci ñskie zak oñczone na -issa (Gaw ron issa) 
i nie mieck ie na -inne (Czart kinne, D¹bro winne). S¹ to ³aci ñskie i nie mieck ie odpo -
wiedniki pol skich po staci od mê¿o wskich na -owa, -ina i sta nowi¹ for my kancelaryj -
ne, nie u¿y wane w mo wie po toczn ej. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

Za pisy od mê¿ owskich na zwisk ¿on (wdów) na -owa, -ina i na zwisk mê ¿ów, od kt órych zo sta³y 
utwor zone 

Gaw ron m¹¿ > Gaw ron isse (³ac.) ¿ona – Ni col aus dic tus Gaw ron te net ur so lue re tres mar cas do mine 
Gwo ron isse (! pro Gaw ron isse) 1397 £êcz I 4141, Cum do mina Gaw ron issa, ciu issa Lan cic iensis 1397 
£êcz I 4123 – n. odap.; Czar tek m¹¿ > Czart kinne (niem.) ¿ona – Do mine Anne Czart kynne (dat) 1391 
£k 1336, Do mina Anna, Pe tri Czart kon is re licta 1392 £k 1434 –n. odap.; D¹brow m¹¿ > 
D¹br<ow>inne (niem.) ¿ona – Ni col aus Dam braw te stam entum suum pre sent avit … do mine Damb -
rinne data est una lit tera 1395 £k 2210 – n. odap.; Jad m¹¿ > Ja dowa ¿ona – Su per Ma thyam Jad 1386 
Lek I 87, Do mina Ja dowa, uxor Ma thiae 1392 Lek I 1229 (sz?) – n. odap.; Ka³dun m¹¿ > Ka³du nowa 
¿ona – Do min am Han kam Kal dun ouam 1394 £êcz I 3519, Han ne … re licte Har nold ij dicto Kal dun 
1398 £êcz I 4244, Han ca Ar noldi Kal dun de civi tate Lan cic iensi 1399 £êcz I 6178 – n. odap.; Ka rze³k 
m¹¿ > Ka rze³kowa ¿ona – Sta nisl ai Ka rzelk 1398 Krak 7218, Con tra Mar gar etham Sta nisl ai Karzel -
cowa de Bu dziuo giouicze 1398 Krak CCLX (sz?) – n. odap.; K³opot m¹¿ > K³opot owa ¿ona – Con tra 
Stach nam, re lictam cu iusdam dic ti Klo poth de Cra couia 1400 Krak 10420, Stach na Klo pot owe (!) de 
Cra couia 1400 Krak CCCXLIV – n. odap.; Kwa drat m¹¿ > Kwa drat owa ¿ona – Ka thar ina Qu adrat owa 
1385 RmK II s. 40, Mar tino Qu adrato et do mine Ka therine, eius con sorti le git ime 1392 £k 1416 – n. 
odap.; Mê ¿cz yzna m¹¿ > Mê ¿cz yŸn ina ¿ona – Mar gar ethe (dat.) Ma sciz nina in Brest 1400 Hu s. 54 – 55, 
Do mine Mar gar ethe Ma sczi(z)ni ney, civi Brestensi 1400 Hu s. 193, Do mina Mar gar etha de Brest civis, 
re licta Ma scizne 1400 Hu s. 54 – n. odap.; Opas iono m¹¿ > Opas iono wa ¿ona – Jo hanni, fi lio Sta nisl ai 
Oppas sono et Pech ne, ma tri eius de Myss ow 1399 Krak 8838, Pech ne Oppas syo no wa et Gre gor io, fi lio 
suo de Mi szow 1414 Hel II 1353 (sz?) – n.odap.; Ryb ka m¹¿ > Ryb czyna ¿ona – Jach nam Ribczi nam 
1397 PNZK 546, Jach nam, re lictam con dam Rib cze 1393 PNZK 230 – n. odap.; Susz ka m¹¿ > Susz czyna 
¿ona – Du cit te stes Szu ska de Sza kovic ze … ad Szu scin am do min am Al berti 1399 £êcz II 595 (sz?) – n. 
odap.; Szczu rek m¹¿ > Szczur kowa ¿ona – Ja rochna Sczur kowa 1400 KZ Pozn 373, Ja rochn am de Clo -
now ecz, con sort em Sczur kon is 1400 KZ Pozn 375 (sz?) – n. odap.; Wirz ba m¹¿ > Wirz bina ¿ona – Mar -
gar etha Wirs ban ynne 1393 £k 1702, Marga retha, re licta Wirs ba 1393 £k 1754 – n.odap. 

Za pisy nie po twierd zaj¹ce na zwis ka mê¿a, od kt órego utwor zono na zwis ko od mê¿o wskie ¿ony 
(wdo wy) 

Gbu rowa (< n. odap. Gbur) – Hen rico, ciui Lan cic iensi, fi lio iu nior is Gbu row ey 1398 £êcz I 4228; 
Gli czyna (< n. odap. Gli cza) – A Gli czina per cep imus 1391 Chm. s. 268 (por. Mi chael man sat or Gli -
cza 1394 Chm. s. 301; G³¹bowa (< n. odap. G³¹b) – Stach na Glan bowa de Char snycza 1400 Krak 
10105 (por. Con tra Ni col aum Glamb de Cha rzstn icza (!) 1399 Krak 8052); Kozi na (< n. odap. Koza) 
– Do rothea Ko zyna, con civissa Lan cic iensis 1398 £êcz I 5454; Krup czyna (< n. odap. Krup ka) – 
Cum Mar gat ha Crup czyna 1398 Lek II 751; Ku klina (< n. odap. Kukla) – Do mina Mar gar etha Ma thie 
(gen.) Ku klina 1393 PNZK 171; Ni e¿êc ina (< n. odap. Nie ¿êta) – Han ca Ne szac ina de Vaslin 1387 
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Krak XLVII (por. Ne szata de Vaslin 1387 Krak LX); No sal ina (< n. odap. No sal) – Cum do mina 
Han ka Nos sal ina, con sorte (¿ona) Der skon is 1400 Lek II 2633; S³yszowa/Œli zowa (< n. odap. 
S³ysz/Œli¿) – Mach na Sli zowa de Wszo la 1399 Krak CCLXXIX; Wilcz kowa (< n. odap. Wil czek) – 
Do mina Vilcz kova de Vil covia 1391 Lek II 117a; Wil kowa (< n. odap. Wilk) – Pla tea sanc ti Sta nisl ai 
... Wil kowa III gros sos de dit 1387 Chm s. 206 (m); ¯eg¿u³czy na (< n. odap. ¯eg¿u³ka) – Cum re licta 
Ze gsulc ina de Sta poc icz 1384 Krak 2576 (sz?). 

1 p XV w. 

Wœr ód zap isów na zwisk ¿on (wdów) s¹ ta kie, które mia³y nie pewne kon tekstowe 
od niesienia do na zwisk mê ¿ów. Za mieszc zono je w dru giej gru pie, po daj¹c zapis do -
tycz¹cy zapewne mê¿a, ze zna kiem za pyt ania. 

Zwracaj¹ uwagê podw ójne formy odm ê¿owskie utwor zone od imie nia i nazwis ka 
mê¿a, np. Pio trowa Dy bal ina, Paw³owa Ry cer zowa u¿ yte bez imion ko biet. Mo ¿liwe 
te¿ by³y inne kom bin acje: imiê ¿ony oraz forma na -owa utwor zona od imien ia i naz -
wiska mê¿a (Ma³go rzata Grze gor zowa Koz³owa) lub imiê ¿ony, for ma na -owa 
utwor zona od imien ia mê¿a i for ma na -ina od na zwis ka mê¿a (Stach na Ja nowa Le -
pig lini na). Po dobn ie jak w po przedn im pó³wie czu, wyst¹pi³y kan cel ary jne po staci 
nazw ¿on za koñc zone su fiks em inne nie mieck ie od pow iedni ki su fik sów owa, 
ina, utwor zone od imien ia i na zwis ka mê¿a (Miko³aj inne Od rzyk oni nne). Po jawi³ 

siê jed nostk owo su fiks nica tworz¹cy na zwis ko ¿ony od na zwis ka mê¿a zakoñ-
czonego su fiks em -nik (m¹¿ Me dln ik/My dln ik – ¿ona Mydl nica) oraz na zwis ko ¿ony, 
kt óre utwor zono od na zwis ka mê¿a stano wi¹ cego ze staw ienie przy miotn ika i rze -
czown ika, przez zmianê lek syk aln¹: Bia³a Ksie ni ¿ona – Bia³y Ksi¹dz – m¹¿. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XVw. 

Za pisy od mê¿ owskich na zwisk ¿on (wdów) na -owa, -ina i wspó³wy stêpuj¹cych z nimi form na 
owa, -ina utwor zonych od imion mê¿ów 

Pio trowa Dy bal ina (< n. odap. Dyba³a) – Py ot rowa Di bal ina 1448 £p II 439; Grze gor zowa Koz³owa 
(< n. odap. Ko zio³) – Mar gar zenta Grze gor zowa Coslo wa, ca sea trix 1441 Kacz 5163; Ja nowa Lepi -
glinina (< n. odap. Le pig lina) – Stach na Ja nowa Le pig lini na 1450 £p II 668 (por. Jo hanni alias Lepigli -
na 1444 £p I 3331); Miko³aj inne Od rzyk oni nne (< n. odap. Od rzyk oñ) – Mi kol aynne Od rz iko nyn ne 
1443 PdLw IV 1001; Pa bian owa Potrê baczowa (< n. odap. Po trêb acz) – Pa bian owa PotrÃba czowa 
1426 £NW 79; Paw³owa Rycerzo wa (< n. odap. Rycerz) – Pawlo wa Ri czer zowa 1408 Czer 78, Do mine 
re licte Pasz kon is dic tus Ri czerz, qu ond am opid ani Czir nens is 1410 Czer 183; Miko³ajowa Trzecia kowa 
(< n. odap. Trze ciak) – Ho nes ta do mina Anna Mi col ayowa Trze czac owa de Wi nari 1433 KsMP 605. 

Za pisy od mê¿ owskich na zwisk ¿on (wdów) na -owa, -ina i na zwisk mê ¿ów, od kt órych zo sta³y 
utwor zone 

Ba wor m¹¿ > Ba wor owa ¿ona – Con tra Mar ger ith am con sorti Ba wor ij ... Bau orowa 1407 Piek 1190 
– n. odetn.; Cip ka m¹¿ > Cip czyna ¿ona – Al bert us Czyp ka, ciu ius … ciu itat is (Ka zim iri ensis) 1443 
KM³p 1443, Ca theri na Czyp czyna vo cit ata (1443) KM³p 1452, Ca theri na, Al berti Czy pha (!) re licta 
(1439) KM³p 1357 – n. odap.; Cze piel m¹¿ > Cze plowa ¿ona – Ho nes tam Agnet am, olim Cze plowa 
… per mor tem Jo hann is Czeppel 1449 ARP I 411 – n. odap.; Czur dosz m¹¿ > Czur dos zowa ¿ona – 
Agnet em, con sort em Cur dos, mo rant em in Cra couia … ipsi Czur dos zowa 1450 Hel II 3429, Agnes, 
con sors Czur das de San dom iria … ma nens in Cra couia 1449 Hel II 3401 – n. odap.; Ma³go rzata 
Maæ ko Dro bot inne – Et zwenn en fra wen Mar gar ethen Mac ko Dro bot ynne 1409 Cd Sil IV s. 222 – n. 
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odap.; G³owacz m¹¿ > Jana G³owac zowa ¿ona – Do mine Glo wac zonis 1424 Czer 1655, Cum do mina 
Jo ann is Glo wac zowa 1413 Czer 247 – n. odap.; Gomo³ka m¹¿ > Gomo³czy na ¿ona – Dy fra we 
Gomol czina … der Clim ke Go molka 1430 £p I 2222; Kit ka m¹¿ > Kit czyna ¿ona – Cum Ky thc zina … 
Ky ers tina, uxor Io hann is Ky thc ze 1439 £w 514 – n. odap.; La ska (Le ska) m¹¿ > Le sczyna ¿ona – 
Con tra do min am Phe bron iam Le sczina de Lang 1412 Kal 403, Phe bron ia, re licta olim Pe tri Las ca de 
Lang 1410 Kal 35 – n. odap.; £ysy Koñ m¹¿ > £ysyk oni owa ¿ona – Cum Do rothea, vxo re Lisy Con … 
pre dicta Do rothea Li sic ono ua 1434 £w 253 – n. odap.; No rek m¹¿ > Nor kowa ¿ona – Te stes Do bes -
lai et Si gis mu ndi, fi lior um Nor kon is con tra Ka theri nam, ma trem ipsor um … Ysze pani Ka tharz ina 
Nor kowa po Nor kowe zi woc ze zo staw ila yest Na wosz wesz we czt[y]rd zes czoch gr ziw en 1420 Sand 
866; Od rzy goœæ m¹¿ > Od rzy goœciowa ¿ona – Con tra Mach nam, re lictam Od rzyg osc zowa (de Blo -
nye) 1437 Zakr II 2735, Mach na, re licta Od rzyg oscz de Blo nye 1437 Zakr II 2658; Pa cho³ m¹¿ > Pa -
cho³owa ¿ona – Anna, uxor Pe tri Pa chol … pre dicta Anna Pa chol oua … post vi rum suum Pa chol 
1434 £w 252 – n. odap. lub odim.; Po ¿¿ys³od m¹¿ > Po ¿¿ys³odo wa ¿ona – Cum Po zzyslod owa … ho -
nes ta do mina Mar gar etha, re licta olim Po sszyl uod 1449 £w 1153, Cau sa prouidi Pau li, viri Pozis -
lodowe 1451 £w 1322 – n. odap.; Prus m¹¿ > Pru sowa ¿ona – Ka teri na Prus sowa 1459 ARP I 839; 
Ka theri na, con sors olim provi di Pe tri Prus 1460 ARP I 867 – n. odap. lub odetn.; Som m¹¿ > So mowa 
¿ona – Han ca So mowa … de Cra covia 1415 Hel II 1362, Han ca, uxor Ja nuss ij Som de Cra covia 1414 
Hel II 1356 – n. odap.; Str zemieñ m¹¿ > Strze mien inne ¿ona – Ian Strze men vnd sey ner efrawen Mar -
gar eten … dy fraw Strze men ynne 1442 PdLw IV 576 – n. odap.; Sus³o m¹¿ > Sus³owa ¿ona – Suslo wa 
… provi da He dw igis, uxor Stech kon is Suslo 1437 AGZ XII 139 – n. odap.; Szczy gie³ek m¹¿ > Szczy-
gie³kowa ¿ona – Ho nes ta do mina Py echna Sty gelc owa 1449 £w 1180, Cum Pech na, Sci gelk onis vxo -
re 1431 £w 139 – n. odap.; Szy ban m¹¿ > Szy ban owa ¿ona – Cum Sy ban owa … Sy ban … pro cur ator 
uxor is sue … con tra Sy ban owa 1411 Ua 99 – n. odap.; Zga ga m¹¿ > Zga gowa/Zga ¿yna ¿ona – Mar -
gar etha Sga gowa 1438 £w 453, Cum Mar gar etha Sga gina 1435 £w 303, Mar gar etha, uxor Sga ga 
1433 £w 222. 

Za pisy nie po twierd zaj¹ce na zwis ka mê¿a, od kt órego utwor zono na zwis ko odm ê¿owskie 
¿ony (wdo wy) 

Bo cian owa (< n. odap. Bo cian) – Cum Ka theri na Bo czan oua 1434 £w 252; Bon czyna (< im./n. odim. 
Bon cza) – Bon czina de Skar zino 1426 Zakr I 2255 (? Mar gar etha, con thor alis le gitt ima Boncze go de 
Skar zino 1426 Zakr I 2257); Bylê cina (< n. odim. Bylê ta) – Szdzich na Bi lanc zina du cit te stes erga Adam 
Bi lant ha ... Ia com przi tem bil ... kedi Ia cub Bi lanta Ada ma Bi lanto prze przal 1405 Piek 950; 
Ciel¹tkowa (< n. odap. Ciel¹tko) – Con tra An nam Cze lant hcowa (de Boch na) 1431 Hel II 2351; Czêpo -
wa/Cza powa (< n. odap. Czêp/Czap) – Ho nes ta do mina Ka theri na Czum powa 1434 ARP I 1; Fija³owa 
(< n. odap. Fija³) – Con tra … Ka theri nam Fia lowa de Cra couia 1439 In scr 725, Con tra Ur sul am Fia -
lowa de Cra couia … ip sam Ur sula Fia lowa 1439 In scr 727; Gar go³owa (< n. odap. Gar go³) – Do mina 
Gar gol oua … pre dicte do mine Gor gol owei (! pro Gar gol owei) (dat) 1443 £w 722 (?Do mino Ni col ao 
Gar gol 1437 £w 386); God³owa (< n. odap. God³o) – Vych na Go dl oua 1435 £w 316, (?Ni col aus Go dlo 
1433 £w 228); Gro towa ( < n. odap. Grot) – Do mina Be ata dicta Grot towa ... ad here ditatem do mine 
Gro tow ey (gen.) 1418 Czer 1061; Gor czyc zyna (< n. odap. Gor czyca) – Cum Eliz abe th Gorcz(i)czi na de 
Cra covia … eidem Gorcz(i)czney 1412 PNZK 2963, Con tra An nam Cor czic zina (!) de Cra covia 1411 
PNZK 2854, (?Pe tro Gor czic za de Cra covia 1412 PNZK 2981), Grym berk owa (< n. niem. Grym berg ) – 
In cau sa Ni col ai Grun berg de Dzbanszyn ... Bar bara Grim berk owa 1447 RHist X 278; Gry czyna (< n. 
odap. Grycz) – Ka therine (nom.) Gri czina 1419 KsMP 313 s. 112, (? Grycz Woy czech 1413 KsMP 206 
s. 86), La toszk owa (< n. odap. La tos zek) – Con tra … La tos kowa de St biszinp 1415 P³oñ 2494 (por. La -
thos ek Bo gussius de Szthbis sino 1405 P³oñ 516, Aput La tos conem he red em de St biszino 1407 P³oñ 
964), Nyr czyna (< n. odap. Nyr ka) – Cum do mina Nyr czina Mar gar etha … ho nes ta do mina Mar gar etha 
Nyr czina 1446 £w 957. 
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Za pisy na zwisk od mê¿owskich two rzon ych in ac zej, ni¿ przez do dan ie 
su fik sów -owa, -ina 

Bia³y Ksi¹dz m¹¿ > Bia³a Ksie ni ¿ona – Anna Bala Kse ni, uxor Bali KszÃs … eiusdem Ma thie Bali KszÃs 
1440 £w 598 – n. odap.; Me dln ik/My dln ik m¹¿ > My dln ica ¿ona – Cau sa Agnethe … cum fra trib us viri 
sui … Pe tri … Pe tri Me dln ik … cum do mina Agnetha Medlin cza (! pro Me dln icza) … Pe tri Mi dln ik 
1445 £w 843 – n. odap. 

2 p XV w. 

Rów nie¿ w 2 p XV w. two rzono okreœle nia ko biet na -owa je dnoczeœnie od imien ia 
i na zw iska mê¿a, jak wymien ione ni ¿ej Ja kub owa An tyk ryst owa i Ha nus zowa Tymna -
rowa. W tym ostatn im za pis ie zo sta³o u¿ yte imiê chrzest ne ¿ony Ma³go rzata (³ac. Mar -
gar etha). Zda rza³o siê u¿y cie w do kum encie ³ac iñs kich kan cel ary jnych form zakoñ-
czonych na issa. W pon i¿s zej za pis ce po œwi adczona jest taka for ma utwor zona od 
imien ia mê¿a, która wspó³wystê powa³a ra zem i imien iem chrzest nym ¿ony i na zwis -
kiem od mê¿o wskim na -owa. Ca³e ze staw ienie to Ma³go rzata (wdo wa) Ha nus zowa 
Tym nar owa. Inny typ oda pel atywnych na zwisk mi eszczañskich to ze staw ienia, w tym 
ze staw ienie przymiotn ika z imien iem, jak w przypadku na zwis ka Kêsy Pio trek. Two -
rzono od nich na zwis ka ¿on przez do dan ie su fiksu -owa do jed nej tyl ko czê œci zesta -
wienia, tj. do imien ia, czêœæ na zwis ka sta nowi¹ca przymiotn ik uzys kiwa³a pa rad ygmat 
¿e ñski (Kêsa Piotrkowa). 

Przew a¿a³y jed nak re gul arnie two rzone na zwis ka od mê¿o wskie zakoñ czone naj -
czêœ ciej na -owa, rza dziej na -ina. Za pisy po chodz¹ z do kumentów miast ta kich, jak 
Kraków, Lu blin, S¹cz, War szawa, P³ock, Poz nañ, Lwów i inne mie jsco woœci na kre-
sach po³udniow ych. 

War to zauwa¿yæ, ¿e na zwis ko na -owa: Ba ruc howa, utworzone od imien ia he-
brajs kiego Ba ruch, nosi³a ¿ona po chod zenia ¿y dows kiego, miesz kanka Lwo wa.

 W 2 p XV w. po jawi³ siê jed nostk owo su fiks -ka tworz¹cy odmê¿owsk¹ formê 
na zwis ka ¿ony od oda pel aty wnego na zwis ka mê¿a oznac zaj¹cego zawód: Kongi -
sarka, ¿ona Kon gis arza z Po znan ia. Inny za bieg tworz¹cy na zwis ka odmê¿o wskie 
do tyc zy³ na zwisk ge net ycznie przy miotn iko wych, w któr ych oznak¹ przejêcia naz -
wiska mê¿a przez ¿onê by³a zmia na para dygmatu flek syjn ego z ¿eñs kiego na mêski. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Za pisy od mê¿ owskich na zwisk ¿on (wdów) na -owa, -ina i wspó³wy stêpuj¹ce z nimi for my na -owa, 
ina utwor zone od imion mê¿ów 

Ja kub owa An tyk ryst owa (n. odap. An tyk ryst) – Ja kub owa An tic rist owa 1494 BS¹d s. 6; Mi chae lissa 
Gu zowa/Gu szowa (n. odap. Guz/Gusz) – Ho nes ta Do rothea olim Mi chae lissa Gusszo wa 1483 CNV 
106; Ha nus zowa Tym nar owa wdo wa (< n. niem. Tymaj er, Tym nar) – Ho nes ta Mar gar etha, vidua Ha -
nus zowa Tym nar owa 1477 U 2588. 

Za pisy po twierd zaj¹ce na zwis ko mê¿a, od kt órego utwor zono na zwis ko od mê¿o wskie ¿ony (wdo wy) 
na -owa, -ina 

Ba ruch m¹¿ > Ba ruc howa ¿ona – Mal ka Ba ruc howa ... Mal ka Iu dea de su burb io ca stri Le opol iensis, 
con sors olim Iu dei Ba ruch 1486 AGZ XV 1859, Pro ... Ia scone Ba ruch to taque com mun ita te Leopo -
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liensi Ju deo rum 1466 AGZ XIX 2829 – n. odim.; Basz ta m¹¿ > Basz cina ¿ona – Su per bona he red ita ria 
Mar tini dic ti Basz tha … vi del icet su per do mum et su per or tum 1482 £NW 949, Provi dus Con rad us de 
An tiqua Civi tate erexit se alias przy povye dzal sz¹ su per ci stam … Ba sczina Mar tin is (!) 1484 £NW 994 
– n. odap.; Bog dan m¹¿ > Bog dan owa ¿ona – Bog dan owa ... ho nes ta Bar bara, con sors le gitt ima provi di 
Mar tini Bog dan de Scha mothuli 1459 ARP I 836 – n. odim.; Chu dy m¹¿ > Chu dzina ¿ona – Cau sa et re -
sig natio do mus per Do rotheam, re lictam Lau rent ii Chu dzina … Ho nes ta do mina Do rothea, re licta Lau -
rent ii Chu di 1493 RSW 197 – n. odap.; Cze piel m¹¿ > Cze plowa ¿ona – Ho nes tam do min am Marga -
retham Cze plewa, fi liam olim Jo hann is pa ter No ster ac Ni col aum Cze pell, ma rit um ip sius … ho nes te 
Mar gar ethe Cze plewa 1472 ARP II 1205 – n. odap.; Cie pielka/Cze pielka m¹¿ > Cie pielc zyna/Czepiel -
czyna ¿ona – Bla sio Czy epye lcze … Bla sio Cy epye lcze … Do rothea uxor Blasy 1488 BS¹d s. 94, Do -
rothea Cy epye lcz yna … Do rothea uxor Blasy 1488 BS¹d s. 94 – n. odap.; Dzir da m¹¿ > Dzir dzina ¿ona 

Ca thar inam Dzyr dzyna cum Anna et Brygida fi liab us suis de Wy elyczka opus suum mon taneum in 
mon tib us Wy elic zonsi bus una cum sepo dicto Dzyr dzyns kye post ma rit um et pa trem ip sar um Dzyr da ad 
eas devo lut um XVI in. (1484) Matr III sup pl. 214 – n. odap.; G(i)ec(z) m¹¿ > G(i)ec(z)owa ¿ona – Bar -
bara Ge czowa ... ho nes ta do mina Bar bara, relicta olym Io hann is Gecz 1496 ARP II 1669 – n. odim.; Go -
lan m¹¿ > Go lan owa ¿ona – Symon et Ma this Go lan, bud nic zi 1487 ARP II 1487, Agneta Go lan owa … 
ho nes ta Agnes Go lan owa, bud niczka 1500 ARP II 1771 – n. odap.; Hawe³ m¹¿ > Haw³owa ¿ona – Hau -
lowa ... ar gent um fuit Bar thol omei Hau el, civis Leopol iensis et sue con sort is ... do mina Hau lowa 1493 
AGZ XV 2322 – n. odim., Hej da m¹¿ > Hej dzina ¿ona – Elyz abe th Hey dzina ... ho nes ta Eliz abe th, re -
licta olym Al berti Hey da 1495 ARP II 1609 – n. odim.; Hub ka m¹¿ > Hub czyna ¿ona – Pro ho nes ta Anna 
Hub czina … cum viro suo, provi do Bar thol omeo 1482 ACL I 59, Pro … Bar thol omeo Hub ka 1482 ACL 
I 61 – n. odap.; Kad³ubka m¹¿ > Kad³ub czyna ¿ona – Mar tin us Ca dl upka … Anna ho nes ta Ca dl ubcz yna 
… de bet dare pacem sibi sci lic et Ni col ao 1458 £NW 449 – n. odap.; Ka nia m¹¿ > Ka nina ¿ona – Ka -
nyna … ho nes ta do mina Bar bara, relicta olim Io hann is Ca nya 1496 ARP II 1674, Re cog nicio kona -
giaczka Bar bare Ca nyna 1496 ARP II 1675 – n. odap.; Kêsy Pio trek m¹¿ > Kêsa Piotr kowa wdo wa – 
Cum Kas sa Piotr kowa … Agnes, re licta (wdo wa) olim Kas sy Py ot rek 1455 ARP I 633, Agnes Kas sa 
Pyotr kowa 1455 ARP I 631 – n. odap.; Klon m¹¿ > Klo nowa ¿ona – Ger trudi, con sorti Klon, a quo Clo -
nowa apell aba tur 1470 – 1480 D³Ben III s. 312 – n. odap.; Ko czwara m¹¿ > Ko czwar zyna ¿ona – Ko -
czwara cum Ko czwar ina de dit I fer ton em 1469 Kacz 7151 – n. odap.; Kor zeñ m¹¿ > Ko rzen iowa ¿ona – 
Pri mog eni tus An dr eas, Ma thiae dic ti Ko rzen et Mar gar ethae ci niu[iu]gum de Gol kow ycze Cra coviens is 
dio ces is … mu lier Mar gar etha Ko rzen yowa de Gol kow icze 1475 D³Op I s. 335 – n. odap.; Kra czel m¹¿ 
> Kracz lowa ¿ona – Ur sula Craczloua, re licta olim fa mosi do mini Pau li Cra czel 1489 BS¹d s. 308 – n. 
odap.; Kro win oga m¹¿ > Kro win o¿y na ¿ona – Ho nes tam He dui gim, re lictam Ma thiae Krouino ga de Lu -
blin … He dui gis pre fata Krouy nos ina 1473 Ul Lub 18 – n. odap.; Kumo m¹¿ > Ku mowa ¿ona – Ni col aus 
Kwmo cum uxore sua … co ram … con sul ari sessio ne Stach na Kw mowa re cog novit se ob lig ari … quin -
quaginta sexagen as 1469 RSW 102 – n. odap.; Lin m¹¿ > Li nowa ¿ona – La bor iosa He dvigi Li nowa … 
Ni col ao Lin (abl.) 1485 ACL I 1208 – n. odap.; Li sek/Li skow icz m¹¿ > Li skowa ¿ona – Ma thias Lis -
skovycz re cog novit se ven did isse duas vir gas agri … amite sue Mar gar etha Lysz kova … iste Ma thias 
Li szek 1496 U 567 – n. odap.; Ma kowka m¹¿ > Ma kowc zyna ¿ona – Ka theri na, Ma thie Ma kowka re licta 
… dicta Ma kowc zina 1496 RSW 328; Cum Ka theri na Ma kwfczyna (!) … ho nes ta re licta Ma kwc zina (!) 
Ka theri na 1494 RSW 338 – n. odap.; Ma terna m¹¿ > Ma tern owa ¿ona – Cum Bar bara Ma tern owa ... 
ho nes tam do min am Bar bar am, con sort em Claws Ma terna 1494 ARP II 1576 – n. odim.; Mer lica m¹¿ > 
Mer lic zyna ¿ona – Mar gar etha Mer lic zina … cum Mar gar etha con sorte Sta nisl ai Mer lic za, pel lif icis 
1488 ARP II 1560 – n. odap.; Nie dziela m¹¿ > Nie dziel ina ¿ona – Io hann es Ne diela cum ho nes ta Bar -
bara, con sorte sua le gitt ima 1483 ARP II 1395, Pro Bar bara Ne diel ina 1484 ARP II 1414 – n. odap.; Od -
rzyg oœæ m¹¿ > Od rzyg oœc iowa ¿ona – Mar gar etha Od rzyg ossc zyowa de Bus sko 1498 ACL II 1979, 
Provi dus Mi chael Od rzyg oscz, de Bu sko opid anus 1498 ACL II 1963 – n. odap.; Okuñ m¹¿ > Okun iowa 
¿ona – Mar gar etha dicta Okv nyo wa, vi dua, re cog novit, quos suus vir Ni col aus dic tus Okvn ven did it do -
mum suam 1482 £NW 946 – n. odap.; Pa³uka m¹¿ > Pa³uczyna ¿ona – Mar gar ethae Pa luc zina, re lictae 
Ni col ai Pa luka 1495 Matr II 512 – n. odap.; Pie szel m¹¿ > Pie szlowa ¿ona – Ho nes ta Mar gar etha 
Pyesch lyowa ... con tra Mar tin um Pe schel, ma rit um suum 1498 ACL II 1885 – n. odim.; Pio ro m¹¿ > 
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Pio rowa ¿ona – Ho nes ta Bar bara Py orowa (con civis Po snan iensis) 1464 ARP I 1001, De biti ho nes te 
do mine Bar bare, re licte olim Pe tri Py oro 1475 ARP II 1244 – n. odap.; Po han m¹¿ > Po han owa ¿ona – 
Anne Pu han owe (!) re cog nicio … ho nes ta Anna Pu han owa (!) 1499 ARP II 1729; Ob lig acio Po han … 
provi dus An dr eas Pu han (!) cum ho nes ta Anna con sorte sua 1490 ARP II 1526 – n. odap.; Po trzeba m¹¿ 
> Po trzeb ina ¿ona – In cau sa ho nes tarum Ka therine Po trzeb yna, civis se Vyelun ensis … provi do olim 
Bar thoss io Po trzeba (dat) 1490 AC II 856 – n. odap.; Ra bula m¹¿ > An drzys zowa Ra bul ina ¿ona – Ho -
nes ta Agnetha An drys sz ova Ra bul yna ... An drysz Ra bula ip sius le git imus vir ... su per hoc Pe trus Ra bula 
po suit so lid um 1483 U 2620 – n. odim.; Ry czyw oda m¹¿ > Ry czyw odz ina ¿ona – Con cord ia in ter Mar -
gar etham Ry czyw odz inam … 1496 ARP II 1672, Ho nes tam Mar gar etham, con sort em Ma thiae Ryczy -
woda 1485 ARP II 1437 – n. odap.; Si kuta/Sy kuta m¹¿ > Sikuczy na/Sy kuc zyna ¿ona – Su per Si kuc zine 
domo … cir ca do mum Io hann is Si kut he et con sort is sue 1497 ARP II 1699 – n. odap.; Si niec/Sy niec m¹¿ 
> Si ñcowa/Sy ñcowa ¿ona – Geo rg ius cum Lau renc io, … so ror ip sior um ger mana Vr sula alias Syn czowa 
1483 AGZ XVI 3337, Ho nes ta Vr sula, co niunx cir cums pecti Io hann is Szy nye cz, de Crosz na civis 1481 
AGZ XVI 3310 – n. odap.; £uka m¹¿ > £ukas zowa ¿ona – Cum ho nest(a) ... Do rothea Lu kas chowa ... 
con sorte olim Ia cobi Luce 1490 ACL II 24 – n. odim.; Ka szel m¹¿ > Kaszlo wa ¿ona – In domo provi di 
Sta nisl ai Ca schel, civis Plo cens is … su per domo ho nes te Bar bare Caslo wa 1495 P³oc 261 – n. odap.; 
Smarz m¹¿ > Sma rzowa ¿ona – Sma rzowa … ho nes tam Anna re lictam olym Ni col ai Smarsz 1484 ARP 
II 1406 – n. odap.; Soko³ m¹¿ > Soko³owa ¿ona – Ka theri na, co niu(n)x Sta nisl ai Szokol de Vy elyczka … 
Ka theri na Szoko lowa 1467 KWiel s. 37 – n. odap.; Sy czek m¹¿ > Sycz kowa ¿ona – Per … sca bin(um) … 
Sta nisl aus (!) Sy czyek 1497 Trz 404, Ka theri na Sycz kow¹ (!) cum Sta nisl ao, viro suo 1492 Trz 404 – n. 
odap.; Sza mard ej m¹¿ > Sza mard ejo wa ¿ona – Lau renc ius Sza mard ey et Do rothea, eiusdem con sors … 
dicta Sza mard eyowa 1484 ACL I 616 – n. odap.; Sze piotka m¹¿ > Sze piotc zyna ¿ona – An nam Szepyoth -
czyna 1498 ACL II 1825, Sta nisl ao Sze pyo thka et Anne de Ca myo nka, co niug ibus 1491 ACL II 389 – 
n. odap.; Szysz ka m¹¿ > Szysz czyna ¿ona – Ho nes te Ka theri na Schi sczina, re licte olim Mi chae lis Schi -
ska de Rze schow 1485 AGZ XV 1781 – n. odap.; Szklan ka m¹¿ > Szklan czyna ¿ona – Ho nes ta Marga -
reta Sklan czyna 1473 ARP II 1230, Provi dis Io hann is (!) Sczklan ka et Mar gar ethe, con sorti sue 1466 
ARP I 1073 – n. odap.; Œroda m¹¿ > Œre dzina ¿ona – Provi dus … Sta nisl aus dic tus Szrzo da, Ka theri na, 
uxor sua, dicta Szre dzyna re sig naveru nt do mum suam provi do Jo hanni dicto Go wor ek 1482 £NW 875 – 
n. odap.; Œwi êch m¹¿ > Œwi êch owa ¿ona – Swy enc howa ... ho nes tam He dui gim, re lictam olim Io hann is 
Swench ... prefate do mine He dui gis Swen chowa 1479 ARP II 1316 – n. odim.; T³usto m¹¿ > T³ustowa 
¿ona – Cau sa do mine Mar gar ethe olim Tlu stowe … ho nes ta do mina Mar gar etha, olim re licta do mini 
Ma thie Tlu sto 1451 £w 1331 – n. odap.; Ze gard³o m¹¿ > Ze gard³owa ¿ona – Do mini de con sul atu de -
crever unt in ter do min am Re gin am, con sort em Ni col ai Ze gard lo, pel lif icis, con civis no stri (Posnanien -
sis) … ex par te dic ti ma riti sui Ni col ai Ze gard lo … ipsa iam dicta do mina Re gina Ze gard lowa 1499 
ARP II 1725 – n. odap. 

Za pisy nie po twierd zaj¹ce na zwis ka mê¿a, od kt órego utwor zono na zwis ko od mê¿o wskie 
¿ony (wdo wy) na -owa, -ina 

B¹kowa (< n. odap. B¹k) – Ho nes te do mine Ca therine Ban kowa de Cra couia 1495 ARec 1762; Donicz -
kowa (< n. odap. Do niczka) – Bar bar am Do nyczk owa 1466 ARP I 1078, (? Su tor(-) Jo hann es Do nyczka 
1453 ARP I 557); Drwa lowa (< n. odap. Drwal) – Anna Drwa lowa 1480 PtCr 759, (? Jan Drwal, pictor 
1476 PtCr 653); Fry jewa (< n. odap. Fryj) – Bar bara olim Fry ewa, uxor mo derna Al berti pellif icis 1455 
ARP I 637, Do rothea Ffry ewa 1459 ARP I 793; Krucz kowa (< n. odap. Kru czek) – Re cog nicio cen sus 
Crucz kowa … Zophia Crucz kowa 1456 ARP I 666; £abowa (< n. odap. £ab) – Pro Mar gar etha La bowa. 
Adam et Ni kiel Lab ob lig averu nt se so lut uros de cem mar cas … Mar gar etha 1478 ARP II 1294; Mako -
siejowa (< n. odap. Ma kos iej) – Ewa Ma kos zeyowa 1488 AGZ XIX 2063; Roz war owa (< n. odap. Roz -
wara) – Ia cob us Agnethi, so rore sue Ro szwar owey … Ia cob us vel suc ces ores le gitt imi sez mar cas 
Agnethi Ro szwar owey … dare de bent 1458 ARP I 770, (? In mo lend ino Wir szb ny Ro szwar … la bor ioso 
Ma thiae Ro szwar de Wi nari 1458 ARP I 771); Szo³ty sik owa (< n. odap. Szo³tysik) – Ho nes ta do mina 
Do rothea Schol tys schyko wa, con civis (Po znan iensis) 1457 ARP I 743. 
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Za pisy na zwisk od mê¿owskich za koñczonych su fiks em -ka 

Kon gis arz m¹¿ > Kon gis arka ¿ona (< n. odap.) – Ho nes tus Io hann es Con gis char de Po znan ia … (uxo -
rem eius) Co gis charka de Po znan ia 1492 AC I 2335. 

Przej mow anie na zwis ka mê¿a odet niczne go i po chod zenia nie mieck iego przez ¿onê wœród 
miesz czan – for my na -owa, -ina (i rzad ko inne) 

Na zwis ka ¿on za koñc zone su fiks em -owa, -ina utwor zone od na zwisk odet nicznych mê¿ów 

Obec noœæ na zwisk ¿on za koñczonych su fiks em -owa, -ina utwor zony ch od nazw 
odetnicznych mê¿ ów za znac zy³a siê w 2 p XIV w. za pis em Wa³a chowa, szew cowa 
z Kra kowa, utwor zonym od nazwis ka mê¿a Wa³ach. Dru gi zapis z tego pó³wie cza 
ma pos taæ nie mieck¹ zak oñczona na -inne, pa ral eln¹ z polsk¹ na -owa, -ina: Pola -
ninne < Po lak, za pis ze Œl¹ska. Brak poœwiadcze nia na zwisk mê ¿ów, od których zo -
sta³y one utwor zone oraz konte kstów mó wi¹cych o sto sunk ach pok rewi eñstwa. Dla -
tego objaœ nienia przy na zwis kach ko biet za koñczonych su fiks ami -owa, -ina i in -
nymi, a ta k¿e przy ich podsta wach, na le¿y tr akt owaæ jako hipotetyczne, choci a¿ 
bardz o praw dop odo bne. 

Dal sze za pisy odet niczny ch nazw ¿on zako ñczony ch su fiks ami -owa, -ina i in -
nymi po chodz¹ z 1p XV w. w liczbie 13, w tym 10 zako ñczonych na -owa, -ina: Ba -
wor owa ¿ona < Ba wor m¹¿, za pis z Wiel kopolski, Po dol cowa, Po dol cewa ¿ona > 
Po dol anin m¹¿, ? szlach cianka, za pis z kr esów pd, Pol szc zyna ¿ona < Pol ska m¹¿, 
miesz czanka z Nowego Mia sta, Ma³opols ka, Pru sowa ¿ona > Prus m¹¿, za pis 
z Ma³opols ki, Ru skowa wdo wa > Ru sek m¹¿ : Rus, szlachcianka, za pis z Wielko-
polski, Ru sowa ¿ona > Rus m¹¿, miesz czanka z Przem yœla, Ru sink owa ¿ona > Rusi -
nek m¹¿ : Rus, miesz czanka z War szawy, Sa sin owa ¿ona > Sa sin m¹¿, mieszczan -
ka ?, za pis z Ma zows za, W³ochowa ¿ona > W³och m¹¿, miesz czanka ? z Bochni, 
W³oszy nowa ¿ona > *W³oszyn m¹¿ : W³och, miesz czanka z Kra kowa. 

Dwie na zwy od mê¿owskie utwor zone zosta³y przez zmianê paradyg matu 
mêskiego na zwis ka mê¿a na pa rad ygmat ¿e ñski: Po laczka ¿ona < Po lac zek m¹¿ : Po -
lak, ¿ona miesz czan ina z Kra kowa, byæ mo¿e z pocho dzenia szlach cianka, o czym 
œwiadc zy wy mien iony tytu³ no bil is, Tar tara ¿ona < Ta tar m¹¿ – miesz czanka ze 
Lwo wa. 

Jed na na zwa ¿ony za koñc zona jest su fiks em nie mieck im -inne: Ta tark inne niem. 
¿ona > Ta tarka m¹¿ : Ta tar, miesz czanka ze Lwo wa. 

Spoœród 13 wy mien iony ch ¿on nosz¹cych na zwis ka od mê¿o wskie za koñc zone 
su fiks ami -owa, -ina lub in nymi, utwor zone od nazwisk odetniczny ch mê¿ów, dwie 
nale ¿a³y, byæ mo¿e, do szlach ty, a 11 to miesz czanki. 

W 2 p XV w. zapis ano 20 na zwisk ¿on za koñczonych su fiks em -owa, -ina i in -
nymi, utwor zony ch od odetniczny ch na zwisk mê ¿ów. S¹ to: Be mowa ¿ona < Bem 
m¹¿, miesz czanka z Po znan ia, Cze chowa ¿ona < Czech m¹¿, sto larka z Kra kowa, Du -
nin owa ¿ona < Do nin, Du nin m¹¿, bs, za pis bl, Niem cowa, Niem cowna ¿ona < Nie -
miec m¹¿, bs, za pis z Wiel kopolski, tak¿e Sta ra Niem cowa ¿ona < Nie miec m¹¿, 
miesz czanka z Ma zows za, Po lak owa wdo wa < Po lak m¹¿, miesz czanka ze Lwo wa, 
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Po laczk owa ¿ona < Po lac zek m¹¿, miesz czanka z Kra kowa, Pru skowa ¿ona > Pru sek 
m¹¿ : Prus, miesz czanka z Kra kowa, Sar bin owa ¿ona : Sar bin m¹¿, miesz czanka 
z Poz nania, Œlê ¿ako wa ¿ona > Œlê ¿ak m¹¿, miesz czanka ze Lwo wa, ¯yd kowa ¿ona > 
¯ydek m¹¿, miesz czanka z Ka zim ierza. 

Dwu krotn ie po jawi³ siê su fiks -ka w na zwach ¿on najprawdop odo bniej, choc ia¿ 
kon tekst nie po daje in form acji o re lac jach ro dzinn ych: Sarb ka ¿ona > Sarb m¹¿, 
miesz czanka z Ko³omyi, Ta tarka ¿ona > Ta tar m, bs, za pis z kr esów pd. 

Wy mien ione wy ¿ej na zwis ka od mê¿o wskie ¿on z 2 p XV w. od nosi³y siê do 
miesz czan ek, nie mo¿na w sposób pew ny ust aliæ prz ynale¿noœci spo³ecz nej kil ku 
nazw, ale brak w kon tekstach tytu³ów szla check ich su ger uje, ¿e by³y one ró wni e¿ 
miesz czank ami. 

Dwu krotn ie po jawi³ siê su fiks -owna, kt óry móg³ oz naczaæ ¿ony i có rki (Sku lina 
1988). Kon tekst nie roz strzyga tu w¹tpl iwoœci: ¯yd kowna > ¯ydek, miesz czanka 
z S¹cza, ̄ ydowna > ̄ yd, miesz czanka z £odzi. Je den raz su fiks -owa utwor zy³ nazwê 
córki, czy li odoj cowsk¹: Tur kowa cór ka > Tu rek oj ciec, miesz czanka Po znan ia. 

Je den raz for ma zak oñczona na -owna: Niemc-owna u¿yta zo sta³a wymienn ie 
z form¹ na -owa: Niemc-owa//Niemc-owna < Nie miec. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

Po lan inne (³ac) (*Po lak owa) < Po lak: Agnethi Po lon ynne (!) 1387 Cd Sil III s. 143, Wa³achowa < 
Wa³ach: In Do rothea Wa lac howa, su trice 1395 RmK II s. 135. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

Ba wor owa < Ba wor: Pri bisl aus Oszeczs ki iu rab it Ba wor owey: Iaco mi Ba wor owa rÃczi la … za dwe -
nadzc ze gr ziw en 1404 Piek 733, Po dol cowa, Po dol cewa < Po dol anin: Po dol czowa … ge ner osam do -
min am Ka theri nam Po dol czewa 1446 AGZ XIV 1599, Po laczka < Po lac zek: No bil is Po laczka, con sors 
olim no bil is Pro cop ii de Zabloc zcze 1409 Kacz 2030, Pol szc zyna < Pol ska: Pol sczyna He dw igis de 
Noua Ciu itate 1423 Sand 996, Pru sowa (SSNO Pru sowa//Pru szowa) < Prus: Con tra Ka theri nam Prus -
sowa de Pro schouicze 1416 Hel II 1492, Ru skowa (SSNO Ru skowa?, Rusz kowa?) < Ru sek: Con tra ge -
ner osam do min am Wan czos kam, re lictam Ru scowo (! pro Ru scowÃ?) 1417 AC II 86, Ru sowa < Rus: 
Han czel … re sig navit do mum si tam cir ca Rus sowa … Io hanni 1425 £p I 1683, Ru sink owa < Ru sin ek: 
Pau lus … cum Mar gar etha Ru synk owa … idem Pau lus … te net ur pre dicte do mine Ru sink owey duas 
sexa gen as 1430 £w 281, Sa sin owa < Sa sin: Cum do mina Szaszi nowa 1407 Czer 56, Tatar kinne (³ac.) 
(*Ta tark owa) < Ta tarka: Czu der Ta tark ynne 1444 PdLw IV 1171, Tar tara < Ta tar: Ante walwam Hali -
cziensem … He liz abe th Tar tara 1404 PdLw II s. 1–2, W³ochowa < W³och: W³ochowa ra cione ce rvis ie 
mar cas duas de dim us … Wlo chowa 1420 Boch s. 206, W³oszyn owa < *W³oszyn: Ka theri nam dicta (!) 
Wlo szin owa (de Le lovia) 1414 PNZK 3521. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Be mowa < Bem: Ka theri na Be mowa … re cog novit veri debiti pro se pult ura ma riti sui 1456 ARP I 668, 
Cze chowa (SSNO Cie chowa//Cze chowa) < Czech: Kach na Cze chowa, sto larka 1479 Kacz 7817, Du -
nin owa < Do nin, Du nin: Do mina Vin cenc ie Du nyn owa (dat) 1485 Paw. s. 78, Niem cowa < Nie miec: 
Anne (dat) Ny emc zewna … eiusdem Anna Ny emc zowna … dictam Anna Ny emc zowa 1454 AC II 1254, 
Po laczk owa < Po lac zek: Me scha Po laczk owa 1466 Kacz 6955, Po lak owa < Po lak: Ho nes te Agnete 
(dat) Po lak owa, re licte de Le opoli 1488 ACL II 2046, Pru skowa (SSNO Pru skowa//Prusz kowa) < Pru -
sek: Pru skowa ius ha bet 1466 Kacz 6957, Sar bin owa < Sar bin: … ho nes ta Bar bara Sar bin owa 1482 
ARP II 1361, Sarb ka < Sarb: Pro par te ho nes te Ka therine dicta (!) Sarp ka, mu lier is de Co lom ya 1489 
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ACL I 2419, Sta ra Niem cowa < Nie miec: Ho nes ta Ca theri na Stha ra Ny emc zowa … de ge nere dic te Ca -
theri na Ny emc zowa 1460 P³oc 173, Œlê ¿ak owa < Œlê ¿ak: Mar gar etha Szla zak owa de Lu czs ko, nunc mo -
rant is (!) in Gro dek 1491 ACL II 389, Ta tarka < Ta tar: Pro … Do rothea alias Tha tarka 1476 AGZ IX 
81, Tur kowa < Tu rek: Tur kowa … Ho nes ta Ka theri na, fi lia olim Tvr kon is de Ple wyt cz ska 1459 ARP I 
825, ¯yd kowa < ¯ydek: Mu lier qu end am de Ca zim iria no mine Zyd kowa 1475 MPH VI s. 485, ¯yd -
kowna < ¯ydek: Do rothea, mu lier co gnom ina ta Zyd kowna, de oppi do An tiquae San dedcz 1475 (sub a. 
1406) D³Op I s. 317, ¯ydowna < ¯yd: Ka theri na Sy downa 1487 M¹cz s. 224. 

Na zwis ka ¿on za koñc zone su fiks em pol skim -owa, utwor zone od na zwisk mê ¿ów 
o nie mieck iej po staci jê zyko wej – na zwis ka hy bryd alne 

Z 2 p XIV w. po chodz¹ pierwsze, nie liczne zapisy na zwisk ¿on utwo rzonych od 
nie mieck ich na zwisk mê ¿ów, ale za koñczonych pol skim su fiks em -owa. Sta nowi¹ 
one hy brydy nie miecko-pol skie œwi adcz¹ce o ad apt acji pr zyb ysz ów z Nie miec do 
kul tury pol skiej, np. 2 p XIV w.: Ka tar zyna Falka nowa (< Fal kenh ajn) z Pio trowa 
(Wlkp) 1398 – ¿ona Fal kenh aja (któ rej nazwis ko wys têpu je w licznych od mian ach 
fo net yczny ch po wsta³ych na grun cie nie mieck im). Nosi³a ona te¿ na zwis ko Fal kan, 
Fal kenh ajn, tj. rów ne na zwis ku mê¿a. 

Dalsze za pisy po chodz¹ z 1 i z 2 p XV w., np. 1 p XV w.: El sner owa (< El sner) – 
¿ona El snera z Po znan ia, Faf kowa, Pfaf kowa (< Fa fek : Faf) – ¿ona Faf ka, za pis z Wiel -
kop olski, Fun kowa (< Funk) – bs, za pis z Pr zemyœla, Sztruc lowa (< Sztrucel) – ¿ona 
Sztruc li ze Lwowa, Szyl dowa (< Szyl do) – ¿ona Szyl do z Po znan ia, Szme cer owa 
(< Szme car, Szme cer) – ¿ona Szme cara z Po znan ia, Szo browa (< Szo ber, Schober) – 
¿ona Szo bera z Prz emy œla; 2 p XV w.: Kre dlar owa (< Kre dlar) – wdo wa po Kre dlar ze 
ze Lwo wa, Rokem berkowa (< Ro kenb erg, Ro kemb erk) – ¿ona Ro kemb arka, oby wat ela 
Kra kowa, Szar lej owa (< Szar lej) – ¿ona Szar leja z Kra kowa, Win trowa (< Win ter) – 
¿ona Win tera z Poznan ia. Ich no sic ielka mi by³y miesz czanki. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

Fal kan owa < Fal kan: An dr eas Ro bac zinsky cum uxore Ka theri na Fal kan owa 1398 Lek I 2595, Kach na 
Fal kenh an … Kach na Fal kenh ayno wa 1399 Lek II 2311. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

El sner owa < El sner: In ter clau strum sanc ti Do min ici et El zner owa (nom.) … He dvig is El zner owa 1450 
ARP I 446, Fun kowa < Funk: Fun kowa aleg avit or tum suum Sze kerc zyne 1439 £p I 2857, Sztruc lowa < 
Sztru cel: Nyc las, vi rum Strucz low ey, civem Le opol iensem 1445 AGZ XIV 2235, Szyl dowa < Szyl do: 
Do mina Ba trbara Schil dowa 1430 KsMP 511 s. 182, Szme cer owa < Szme cer: In cau sa Ni col ai, cle rici 
de Po znan ia con tra do min am Mar gar etham Sme czer owa 1446 AC II 1210, Szo browa < Szo ber: Amici 
olim Mar ciss zonis, ma riti Sobrove … edicta Sobro wa 1416 £p I 844. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Kre dlar owa < Kre dlar: Ad instant iam Mar gar ethe Cre dlar owa 1498 ACL II 1988, Mar gar etha Greglaro -
wa, re licte de Le opoli 1497 ACL II 1765, Ro kemb erko wa < Ro kemb erk: Mu lier(-) Roky emb erko wa … de 
Cra covia 1470–1480 D³Ben II s. 5. Szar lej owa < Szar lej: Do mina Schar leyo wa … pr prog avit 3 1/2 flo ren os 
1477 PtCr 665, Win trowa < Win ter: Cum Wyn trowa vi dua 1458 ARP I 777. 
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Obejm owa nie wspól nym na zwis kiem dal szych krew nych wœród miesz czan 

2 p XIV w. 

Nie liczne s¹ za pisy po œwi adczaj¹ce obejm owa nie wspól nym na zwis kiem dal -
szych krew nych wœród miesz czan. Pierw szy sy gna³ po chod zi z 2 p XIV w. W tym 
pó³wie czu za pis po œwiadcza, ¿e wuj i bra tan ek, wy mien ieni w ks iêga ch ³aw nic zych 
kra kows kich, no sili to samo na zwis ko odapela tywne Trusk. 

Za pis Ÿród³owy – 2 p XIV w. 

Trusk wuj > Trusk bra tan ek – Mi chael Trawsk me diet atem al lod ii sui in Prand nik … Jo hanni Trawsk, 
pa truo (wuj) suo re sig navit 1395 £k 2065 – n. odap. 

1 p XV w. 

W 1 p XV w. obejmowa nie wspól nym na zwis kiem dal szych krew nych wœród 
miesz czan poœwiadczone jest równi e¿ jed nym tyl ko za pis em z kresów po³udniow ych, 
chocia¿ stopieñ pokrew ieñstwa miêdzy trze ma nosi cie lami wystêpuj¹cego w licz bie 
mno giej na zwis ka Po piel owie nie jest w do kumencie ok reœlony wprost. Dy mitr to sy -
now iec, czy li bra tan ek, zaœ Tysz i Mi cha³ko to naj prawd opo dob niej jego wu jow ie, sko -
ro Tysz okre œlony zo sta³ jako bra tan ek, a w dal szym ci¹gu Tysz i Dymitr wymien ieni s¹ 
³¹cznie jako Po piel owie. 

Za pis Ÿród³owy – 1 p XV w. 

Po piel owie, bra tan ek i wu jow ie – Di mittr sy now ecz (tzn. bra tan ek), Th<isz>, Mi chalko fra tres … dic ti 
Po pel owye 1428 AGZ XI 290; This et Di mit ro de Ra thiczno Po pyl owye 1439 AGZ XIII 1117. 

2 p XV w. 

Z 2 p XV w. po chodz¹ trzy zapisy po œwiadczaj¹ce obejmowa nie wspól nym na -
zwis kiem dal szych krew nych wœród miesz czan. S¹ nimi: siostra stryjeczna i brat 
stryjeczny – Ma³go rzata Sm ar¿o wna i Piotr Smar¿, miesz czan ie z War szawy, Sta -
nis³aw Mo¿ d¿eñ, brat Jana Mo¿ d¿enia oraz Marcin Mo¿ d¿eñ, syn Jana, dla któ rego 
Sta nis³aw by³ wu jem. 

Ws pólne na zwis ko oda pel aty wne £¹ki (licz ba mno ga) no sili dwaj bra cia stry -
jeczni, Waw rzyn iec i Ja kub, za pis ani w do kum enta ch z kr esów po³udniow ych. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Sm ar¿ owna (Sma rzowna) sio stra stry jeczna, Smar¿ (Smarz) brat stry jeczny – Re licta Mar gar etha alias 
Sma rzowna re cog novit ven did isse ac re sig navit suam do mum pro priam … provi do Pe tro alias Smar -
zowy, suo fra tri pa trua li (!) (brat stryjeczny) 1481 £NW 924; Mo¿ d¿eñ oj ciec > Mo ¿d¿eñ syn i Mo ¿d¿eñ 
brat ojca (tj. wuj) – Sta nisl aus Mo zdzeyn … re cog novit, quia a Io hanne Mo zdzeyn, fra tre suo ger mano 
re cep it sa tis fa ccio nem de scul tet ia in Cawye czyn. Et su per hoc Mar tin us, fi lius Io hann es Mo zdzeyn po -
suit test im oni ale iu rat is 1495 Gol 1145, Vna cum … sca bin(o) … Mar tini Mo zdzz eyn, scul teto de Ca -
wye cz yn 1491 Gol 1027; £¹ki, bra cia stry jeczni – No bil es Lau rent ius et Ia cob us, fra tres germani pa -
true les (ro dzeni bra cia stry jeczni) dic ti Ly anki (!) 1466 AGZ XV 3321. 
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NA ZWIS KA CH£OPÓW – ODA PEL ATY WNE, ODI MIENNE 

Dzie dzic zenie na zwisk wœ ród ch³opów 

Pierw sze œlady dzie dziczenia na zwisk wœród ch³opów po chodz¹ z 2 p XIV w. i z 1 p 
XV w. S¹ to po jed yncze za pisy dla ka¿de go pó³wiecza. W do kumencie krakows kim 
z r. 1400 dzie dzic zenie na zwis ka ojca £uskwin o imien iu Miko³aj przez syna Stani -
s³awa, któ ry nie tyl ko wy mien iony jest jako syn £uskwina, ale jego nazwis ko w for mie 
mia nown ika jest po nown ie po wtór zone (uel idem Lu skwin). Dzie dzic zenie potwierdzo-
ne jest za tem w sp osób nie budz¹cy w¹tp liwoœci. 

Nieco wiê cej zap isów po chod zi z XV w. W 1 p XV w.wy stap ili w doku mentach: 
Szy mon Be³ch syn Be³cha, Piotr Byk syn Byka, Ste fan zwa ny Cze czotka, syn Cze czotki, 
któ rego imiê brzmia³o praw dop odo bnie Sta nis³aw (wymieniony we wcz eœniejszym do -
kumencie z tej sa mej wsi Trzeœniowa na kresach po³udniow ych). W 2 p XV w. dzie -
dzicz¹cy na zwis ko ch³opi to: m³ynarz Wa lenty Gra biec syn Jak uba Grab ca z kres ów 
po³ud niowych, Jan Kost ka syn Kost ki, Jan Œl¹czka/Œlêcz ka, syn Jana Œl¹czki/Œlêcz ki 
oraz Jan Je¿ syn Ka tar zyny Je ¿ow nej, za pewne ¿ony Je¿a. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

£uskwin oj ciec > £uskwin syn Ni col aus Lu skwin, kmetho de Go loc zow Epis copa li 1400 Krak 10762, 
Sta nisl aus, fi lius (syn) Lu skwini (ge net ivus ³ac.) uel idem Lu skwin, kmetho de Go loc zow 1400 Krak 
CCCXL, Sta nisl ao Lu skwino (dat. ³ac.) de Go loc zow 1400 Krak 10040 – n. odap. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

Be³ch oj ciec > Be³ch syn – A Sy mone et Ma thia, fi liis (syn) Belch 1463 U 14, A Si mone Belch 1463 U 20 
– n. odap.; Byk oj ciec > Byk syn – Con tra la bor iosum Pe trum, fi lium (syn) Byk de Sto lecz … ip sius Pe tri 
Byk … Pe trus Byk 1489 AC II 850 – n. odap.; Cze czotka oj ciec > Cze czotka syn – Co ram … Ste phano 
dicto Cze czotka 1442 Trz 68, Ste phan us, fi lius (syn) Cze czothc ze 1448 Trz 99; Sta nisl aus dic tus Cze -
czothka 1419 Trz 4 – n. odap. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Gra biec oj ciec > Gra biec syn – Va lent inum, mo lend ina tor em de Slon ka, fi lium olim Ja cobi Gra bye cz 
1494 AGZ XV 2435, Va lent inus Gra bye cz, mo lend ina tor … de Szokol nyky kmetho(-) 1483 ACL I 505 
– n. odap.; Je¿ow na mat ka > Je¿ syn – Io hann es Gy esz … puer (dziecko) Ka therine Ie szowny 1492 U 
563 – n. odap.; Kost ka oj ciec > Kost ka syn – Jo hann em, fi lium Cost ka, kmeth onem … pro ipso Jo hanne 
Cost ka 1462 ZHer 208 – n. odim.; Œl¹czka/Œlêcz ka oj ciec > Œl¹czka/Œlê czka syn – Jo hann es Slancz ka, 
fi lius (syn) olim Jo hann is Slancz ka, tha bern ato ris de Szyroslaui cze 1466 Hel II 3832 – n. odap. 

Obejm owa nie wspól nym na zwis kiem ge ner acji, tj. bra ci i sió str oraz ro dziny 
(rodu) wœ ród ch³opów – na zwis ka wy stêp uj¹ce w licz bie mno giej 

1 p XV w. 

Pierw sze œlady obejm owa nia wspól nym na zwis kiem ge ner acji, tj. bra ci, wœr ód 
ch³opów poœ wiadczone s¹ w do kumentach z 1 p XV w. W jed nej za pis ce oryginal -
nej wy mien iono na zwis ko w l mno giej Plew ki (lub Plew kow ie), bez imion, co su -
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ger uje, ¿e od nosi³o siê ono do ca³ej ro dziny. Ws pólne nazwis ko dw óch braci, 
Miko³aja i Al berta – Bê bnow ie za chowa³o siê z XV-wiecz nej ko pii. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

Bê bno wie – Ni col aum et Al berti, fra trum ger man orum, mo lend ina tor um Ra dom iensi um, dicto rum Bab -
now ye XV in. (1442) Matr III sup pl. 136 – n. odap.; Plew ki/Plew kow ie Yaco Ma czek nye cradl s Plew -
camy, swy mi pr ziac zolmy … Te stes Mat thie de Staw con tra do min um bur grab ium Ka lis iensem 1427 
RWl kp II 858 – n. odap. 

2 p XV w. 

Z 2 p XV w. po chodz¹ trzy po œwiadczenia na zwisk oda pel aty wnych obejmu -
j¹cych gener acjê, tj. bra ci i czte ry na zwisk za koñczonych sufik sem -ski. 

W dw óch oryg ina lnych do kum enta ch z Ma³opols ki i Ma zows za wy st¹ pili bra -
cia: Waw rzyn iec i Miko³aj Mro zow ie oraz bra cia (bez imion) Proch now ie. Trze ci 
za pis bêd¹cy kopi¹ z kr esów pó³noc nych (wileñ szczyzna) po daje naz wisko •dzie -
be³ko wie (bez imion), jako od nosz¹ce siê do ‘ch³op ów’ (ho min es). 

Na zwis ka za koñc zone su fiks em -skie (< -ski), jak Lesz czaws kie i Wasy lowskie 
by³y po przed zone imion ami, choci a¿ brak w konte kœc ie okreœ leñ wska zuj¹cych na 
re lac je ro dzinne, na tom iast na zwis kom Nie czows kie i ¯ukows kie (lub ¯ukow scy) nie 
to warzysz¹ imiona. Te ostatn ie od nosi³y siê prawdop odo bnie do ca³ych ro dzin. Za -
pisy ch³opskich nazwisk na -skie po chodz¹ z kr esów po³udniow ych. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Na zwis ka oda pel aty wne 

Mro zow ie – Kmeth ones Lau rent ius et Ni col aus Mro zow ye, fra tres (bra cia) 1473 Hel II 4101; Prochno -
wie – La bor iosi Proch now ye fra tres (bra cia) et cum uxore Proch nowa … re sig naveru nt do mum … vir -
gini Do rothee, fi lie Jo hann is Ko nopka … post mor tem avi sui sci lic et Proch no 1482 £NW 955; 
•dzieb³ko wie – Emit pre dec essor … Ma thias ple ban us (in Odol sko) ab ho min ibus dic tis … Zdzy eplk -
owye (1494) Wln 419. 

Na zwis ka za koñc zone su fiks em -skie (< -ski) 

Lesz czaws kie, Nie czows kie – Kmeth oni bus (dat.) in Thar nawc ze … Iaczko, De szka, Lyesczaw ske, 
Nye czowske 1498 AGZ XVIII 2603, Wa syl owsk ie – Ho min es se dent … Ia cus ch Ia cow Ma rek Wa -
szyl owsk ye 1471 AGZ XIII 610; ¯ukow scy/¯ukows kie – Suis ho min ibus Zu kows zkymy 1471 AGZ 
XIX 2861. 

Je den raz po œwiadczone jest u¿ ycie tego sa mego na zwis ka wystêp uj¹cego w l po -
jed yncz ej przez dwóch braci – za pis po chod zi z ko pii do kumentu z 1 p XIV w. 

Za pis Ÿród³owy – 1 p XIV w. 

K¹kol Ni col ai et Pe tri dicto rum Kan kol, fi lior um Io hann is, cmet hon is de Wirz bic za 1651 (1339), Ni -
col ao et Pe tri dic tis Ka kol, fi liis Io ann is, cme ton is de Wyrzb icza XVI p. pr. (1330) Matr IV/3 sup pl. 
120. 
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Przej mow anie na zwis ka mê¿a przez ¿onê wœród ch³opów – for my od mê¿owskie 

na zwisk za koñc zone na -owa, -ina 

Ko lejn ym po œwia dczonym pro ces em naz wis kotwórczym wy stêp uj¹cym w naz -
wiskach ch³opów jest przejmow anie na zwis ka mê¿a przez ¿onê, chocia¿ zapisów jest 
nie wiele. Pierw szy i je dyny w tym pó³wie czu za pis do tycz¹cy na zwis ka odimienne -
go po chod zi z 1 p XV w. 

1 p XV w. 

W zapis ie z 1445 r. wy mien ieni s¹ praw dop odo bnie m¹¿ Jan Woj nak i ¿ona Ka -
tar zyna Woj nak owa, brak jed nak okr eœleñ stwier dzaj¹cych re lac je ro dzinne za -
chodz¹ce mi êdzy nimi. 

Za pis Ÿród³owy – 1 p XV w. 

Woj nak m¹¿ > Woj nak owa ¿ona – Ka theri na Woy nak owa ... Ian Woy nak 1445 U 1882 – n. odim. 

2 p XV w. 

W jed nym tyl ko za pis ie z tego pó³wie cza stwier dzono wprost, ¿e nosz¹ca na zwis ko 
od mê¿o wskie na -owa He lena Ki wak owa wziê³a je od mê¿a Miko³aja zwa nego Ki wak. 
W in nych za pis ach je dyn ie for ma na zwis ka na -owa lub -ina wska zywa³a na prze jêc ie 
na zwis ka od mê¿a (Plisz czyna), a wyraz wdowa (vi dua) przy na zwis ku Dyr do³owa jest
do datk owym ws kaŸn iki em. Wy stêp owa li w do kum enta ch mê ¿cz yŸni o na zwis kach 
Dyr do³ i Plisz ka, ale nie ma ca³ko wit ej pe wno œci, ¿e byli mê ¿ami wy mien ionych kobiet 
(mo gli byæ ich synami). Dwa na zwis ka (prze zwis ka) za koñczone na -owa nosi³a Anna 
Kwiat kowa, zwa na te¿ Wie przk owa, brak na zwis ka mê¿a w do kum encie. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

Dyr do³owa (< n. odap. Dyr do³) – Dyr dol owa vi dua (wdo wa) … a pre dicta Dyr dol ova 1478 Trz 276, 
(?La bor iosus vir Gre gor ius alias Dyr dol, kmetho de Trze ssnow 1458 Trz 159); Ki wak m¹¿ > Ki wak owa 
¿ona – Pre fata He lena Ki wak owa 1491 Wozn 20, Una cum He lena, uxore (¿ona) dic ti Ni col ai Ky wak 
1491 Wozn 20, La bor iosus Ni col aus alias Kiu ak in Psa ry 1485 Wozn 10 – n. odap.; Kwiat kowa Wieprz -
kowa (< n. odap. Kwia tek Wie przek) – Lauren tius Kur thika, recog novit se de disse sex mar cas ... Anne 
Kwy athk owey co gnom ine Wyeprz kovey de Por¹bka 1496 U 574; Plisz ka > Plisz czyna – Ad met ham 
kmeth onis dic ti Ply ska … ad me tam inter Ply sczyna et Fyedor em 1498 AGZ XVIII 2588 – n. odap. 

KSZTA£TO WAN IE SIÊ FUNK CJI NA ZWIS KOWEJ PA TRON IMI KUM – 
ZA NIK GE NET YCZNE GO ZNA CZEN IA PAT RONI MIKÓW 

NA -OWIC(Z)/-EWIC(Z), -IC(Z) ORAZ JEGO UTRZYMYWA NIE SIÊ 
(XII–XV W.) 

Jak po wied ziano wc zeœn iej, pa tron imi ka mo ¿na uz naæ za spe cyf iczne na zwis ka 
jed nej ge ner acji. By³y one bo wiem przej mow ane przez synów od ojca, cze go wyraz 
sta nowi³y wy mien ione wy ¿ej su fiksy do daw ane od imie nia lub na zwis ka ojca. Nie 
by³y na tom iast prze kaz ywa ne dal szemu poko leniu. Nas têpne po kol enie two rzy³o pa -
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tron imi kum od imien ia lub na zwis ka swo jego ojca. Ca³a for mac ja pa tron imi czna 
mia³a ge net ycznie zna czen ie fi liac yjne ‘syn oj ca’. Brak po œwi adczeñ dzie dzic zenia 
na zwisk pa tro nimicznych za koñczonych su fiks ami -owic(z)/-ewic(z), -ic(z) jako go -
tow ych jed nos tek nazewn iczych w okresie od XII do koñca XV w. Po jawi³y siê one 
w na stê pnym stu lec iu. 

Ist nia³y jed nak w do bie sta rop olsk iej symp tomy za niku fi liac yjne go zna czen ia ge -
net yczne go pa tro nimik ów za koñ czony ch na -owic(z)/-ewic(z), -ic(z). Wystêpowa ³y tak -
¿e je dno czeœn ie po œwi adcze nia ich ¿y wego, pier wotn ego zna czen ia. Przyj rzyjmy siê 
bli¿ej, jak przed staw ia³ siê pro ces za niku gene tycznego zna czen ia filiacyj nego pat roni -
mików w pos zcze gólnych pó³wieczach, gdy¿ by³ on wa¿ny z punk tu wi dzen ia powsta-
wania ich funk cji dzie dziczn ego na zwis ka. 

W pocz¹tkowym okres ie, tj. w XII i XIII w. pa tron imi ka in formowa³y o tym, kto by³
czy im sy nem. Po twierd zaj¹ to wy stêpuj¹ce wy mienn ie w do kum enta ch Ÿród³o wych 
okre œlenia de skrypc yjne, w kt órych re lac ja ro dzinn ej pr zynal e¿noœci syna do ojca wyra -
¿ona by³a dos³ow nie za po moc¹ ³ac iñskiego wy razu fi lius ‘syn’ i ³aciñ skiego do pe³ nia cza 
imien ia oraz za po moc¹ pa tron imkum zakoñ czonego su fiks em -owic(z)/-ewic(z) lub 
ic(z), przy czym oby dwie for my okr eœla³y tego sa mego cz³o wieka. Tego ro dzaju kon -

teks ty wys têpowa³y w 1 p XIII w. i sta nowi³y poœ wia dczenie ¿yw ego zna czen ia patro -
nimikum. In nymi s³owy: patro ni mi kum in formowa³o wó wczas o tym, kto by³ czy im 
synem, np.: Tho mas fi lius Pe trcon is (³ac. dope³niacz) de Wra tis la via 1224 Kkk 14 (To -
masz syn Piotrka z Wroc³awia) > Tho mas Potr kouic de Wratis la uia 1224 Kkk 13 (To -
masz Piotr kow ic z Wroc³awia). 

Z bie giem cza su pa tron imi ka tra ci³y jed nak swe pier wotne, ge net yczne zna czen ie 
fi liac yjne, pe³ni¹c je dyn ie fu nkc jê in dyw idu ali zowa nia jed nostki. Na pro ces utraty 
ge net yczne go, fi liac yjne go zna czen ia patronimi ków wska zuj¹ dwa zja wis ka po -
œwiad czone w œre dni owiecznych doku men tach Ÿród³owych: 

Po jaw ienie siê wy raz ów ³ac iñs kich dic tus, co gnom ina tus ‘zwan y’, alias ‘inac zej’ 
i rzad ko in nych, kt óre po przed za³y pa tron imi kum, izol uj¹c je od wyst êpuj¹cego 
w pierw szej po zyc ji imien ia chrzest nego, np. Co mes Pe trus dic tus (zwa ny) Dro -
goslaw icz, iu dex Po znan iensis 1320 PrUr II 310. 
Wspó³funk cyjne wyst êpow anie pa tron imi kum i na zwy sta nowi¹cej jego pod sta wê 
na oznac zenie tego sa mego cz³owieka, np.Choœc iskowic i Cho œcisko: Lau renc ius de 
Thar nowo dic tus Cho scis couicz 1393 £êcz II 96 – Lau rencius Cho schis ko de Tar -
nowo 1410 £êcz II 1991. 
Roz bic ie ze staw ienia imiê chrzest ne + pa tron imi kum wy raz ami o zna czen iu 

‘zwan y’ œwiad czy³o o za nik aniu jego pier wotn ego zna czen ia wska zuj¹cego na przy-
nale¿noœc do ojca. Po dobn ie wy mienne u¿ ywanie patro nimikum i na zwy ró wnej 
pod staw ie teg o¿ pa tron imi kum w od nies ieniu do tego sa mego cz³owieka wskazy -
wa³o, ¿e ident yfi kac ja nie opiera³a siê na okreœ leniu re lac ji ‘syn ojca’, gdy¿ za rów no 
pa tron imi kum, jak i na zwa bez su fiksu pa tron imi cznego, sta nowi¹ca pod stawê jêzy -
kow¹ patro nimikum, ident yfi kowa³y da nego cz³owieka. 

War to prz ypomnieæ, ¿e przytoc zone wy¿ej przyk³ady, œwiadcz¹ce o za nikaniu zna -
czen ia re lac yjne go (fi liac yjne go) pa tro nimi ków, nie wystêpo wa³y na ob szar ze wschod -
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nios³owiañskim, gdzie ¿ywe patron imi kum utrzy muje siê do dziœ (tzw. otczes two). Po -
dobn ie brak go na ob szar ze po³udniow os³owiañskim, gdzie ¿ywe patron imi kum 
utrzym ywa³o siê jesz cze na pocz¹tku XX w. (Ka leta 1991). 

Ni ¿ej pr zeœ ledzimy ch ron ologiê za chow ania ge net yczne go zna czen ia pat roni mików 
i proces jego utraty anal izuj¹c za pisy Ÿród³owe z XII–XV w. 

Pa tron imi kum o ¿y wym ge net ycznym zna czen iu 

Wiek XII 

Po wsta³o py tan ie, czy XII-wiecz ne pa tron imi ka funk cjon owa³y jako ¿y we patro -
nimika o ge net ycznym zna czen iu fi liac yjnym, wska zuj¹c na rela cjê oj ciec < syn po-
przez bu dowê jê zykow¹, zw³asz cza cha rakt ery sty czny su fiks owic(z)/-ewic(z), 
ic(z), czy te¿ wykaz ywa³y za nik ta kiego zna czen ia. 

Dla potwierdzenia ¿ywego zna czen ia pa tronimi kum w 1 p XII w. w³aœ ciwie nie
dys pon uje my ¿ad nym za pis em Ÿród³owym. Pa tron imi kum W³osz czow ic za pis ane zo -
sta³o pod ro kiem 1134 w Hi stor ii Pol ski przez Jana D³ugos za, a wiêc w Ÿród le histo -
riograficznym, pod czas gdy w XIV-wiecz nej ko pii do kumentu Ÿród³owego patroni-
mikum to nie wyst¹pi³o, a tyl ko ze staw ienie imien ia Piotr z dope³nia czem ³aci ñskim 
na zwy W³oszcz: Pe trus Vlos conis, tj. Piotr W³oszcza. £aciñski dope³niacz wska zuje 
na to, ¿e Piotr by³ sy nem W³oszcza. For ma pa tron imi kum u¿ yta przez Jana D³ugos za
jest za tem póŸniejsza. Warto dod aæ, ¿e okr eœlenia syn ów typu Piotr Jaœka zna ne s¹ 
do dziœ w pol skich dia lekt ach. 

Za pis Ÿród³owy – 1 p XII w. 

W£OSZCZOWIC: Pe trus Wlo sczow icz, de Xansch co mes … Pe trus Wlo sczow icz, co mes de Xansch 
(1455–1480; sub a. 1134) D³Op X s. 549 – Prop ter excecac ionem Pe tri Vlos conis (inny rkp. Wlo ston is) 
XIV (XIII ex. – XIV; sub a. 1139) MPH III s. 644. 

W 2 p XII w. wyst¹pi³ na tomiast zapis, o którym mo glibyœmy s¹dziæ, ¿e po œwiadcza 
pocz¹tki za niku ge net yczne go zna czen ia fi liac yjne go pa tron imik ów. Bo wiem po -
miêdzy imien iem i pa tron imi kum po jawi³ siê ³ac iñs ki wy raz dic tus ‘zwan y’. Za pis nie 
po chod zi jed nak z do kum entu oryg ina lnego, lecz po nown ie od Jana D³ugos za, czy li ze
Ÿród³a hi stor iogr afic znego, dla tego nie mo¿ na go tra kto waæ, jako ca³ko wic ie pew nej 
wsk azówki. 

Za pis Ÿród³owy – 1 p XII w. 

KIETLIC(Z) – Fra ter Hen ric us dic tus Kie tlicz or din is Mi nor um in mo nas terio sanc ti Ia cobi apud Wra -
tis la viam or din em pro fessus (1455–1480; sub a. 1199) D³Op XI s.156. 

Cho cia¿ brak poœ wiadczeñ kon teks towy ch na ¿ywe ge net yczne zna czen ie patro-
nimikum w XII w. mo ¿emy s¹dziæ, ¿e ta kie zna czen ie pa tronimi kum w tym cza sie 
po siada³o, gdy¿ wiek XII by³ pocz¹tkowym okres em jego wystê powania jako for my 
syn tet ycznej, w ka¿ dym ra zie poœwiad zonej za pis em. Po nadto po jaw iaj¹ce siê w tym 
cza sie ze staw ienia imien ia i pa tron imi kum nie by³y roz dziel ane przez ¿adne 
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okreœlenia do datkowe, jak na zwy mi ejscowoœci czy ok reœlenia do tycz¹ce sta tusu
spo³ecz nego, co mia³o miej sce w póŸn iejszych pó³wie czach. 

Wiek XIII 

1 p XIII w. 

W 1 p XIII w. za pisy hi stor yczne poœwia dczaj¹ ¿ywe, ge net yczne zna czen ie pat -
roni mików, któ re in formowa³y o tym, kto by³ czy im sy nem. Wskazywa³o na to wy -
mienne u¿ ywanie form syn tet yczny ch zak oñc zonych su fiks em -owic(z)/-ewic(z) lub 
ic(z) i ok reœl eñ opis owy ch z wy raz em fi lius ‘syn’ dla ident yfi kac ji tego sa mego

cz³owieka. Okreœ lenia opis owe wyra Ÿnie stwier dza³y relacjê miêdzy synem a oj cem 
w³aœ nie przez u¿ycie ³aciñskie go wyrazu fi lius ‘syn’. Dla 1 p XIII w. zachowa³o siê 
9 zapis ów oryg ina lnych tego ro dzaju. W zapis ach tych imiona ojców mia³y koñ -
cówki ³aciñs kiego dope³nia cza: -onis (np. Pe trc-onis), -i/-y (np. Scar bim ir-i, Al ber-y) 
lub rzadko -e (np. Se zem-e), w za le¿noœci od wzo ru od miany ³aciñsk iej. Wy nika 
z nich, ¿e Al bier zewic to syn Al bier za, Pêc(s)³awic Pêc(s)³awa, Piotr kow ic Piotr ka, 
Rad su³owic Rad su³a, Roz war owic Roz wara, Skar bim irz yc Skar bim ira, Wawr zyñ -
cow ic Wawr zyñ ca, W³ostow ic W³osta, a Po lan ino wic Po lona. W tym ostatn im przy -
padku pod stawa pa tron imi kum zo sta³a po szer zona o mor fem -in- lub -anin- (jeœ li 
uzna siê za nik -on- w pod staw ie). 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XIII w. 

ALBIERZEWIC: Test(is) ... Su lisl aus Al ber euic 1224 Kkk 13 – Su lisl aus, fi lius Al bery 1224 Kkk 14. 
PÊC(S)£AWIC: Cri san, fi lius Pu cslaui … Cri san Pi cslauic (!) de Cri san ouic 1228 FG 630 a w.4 
(= KM³p 401). PIOTRKOWIC, PIETRKOWIC: Tho mas Potr kouic de Wra tis la uia 1224 Kkk 13 – Tho -
mas, fi lius Pe trcon is de Wra tis la via 1224 Kkk 14. POLANINOWIC: Be nek Po lan ino uic 1224 FG 7 w. 
14 (= Kkk 13) – Be nek, fi lius Po loni 1224 AP V w. 28. RADSU£OWIC: Bo guf alus Rad sul ouic 1230 FG 
703 w. 17 (= KM³p 401) – Bo guf alus, fi lius Rat sul onis 1228 FG 630 b w. 12. ROZWAROWIC: Test(is) 
… Su lizlaus Ros swar ovitz 1235 PUr I 311 (male: Ros swar oni tz) 1235 Pom 223 – Ste phan us, fi lius Ros -
wari cum fra tre Su lisl ao 1262 (1299) Perl 42. SKARBIMIRZYC: Test(is) ... Skar bim irus Skar bim iric 
1224 FG 7 w. 12 (=Kkk 13) – Test(is) ... Scar bim irus, fi lius Scar bim iri 1224 AP V w. 25. WAWRZYÑ -
COWIC, £AWRZYÑCEWIC: Ce sut ha, su bue nator Lau rinc heuic … Pta sek Lau rinc heuic 1224 Kkk 13 

Pi tas ek (!), fi lius Lau renc ji 1224 Kkk 14. W£OSTOWIC: Test(is) ... Sdis laus Vlos touic 1224 AP V w. 
24 – Sdis laus, fi lius Wlo ston is 1228 KM³p 395. 

2 p XIII w. 

W 2 p XIII w. ¿ywe pa tronimi kum poœwia dcz one jest czte rema zapisa mi z doku-
men tów oryg ina lnych. 

Wœród ich no sicieli wyst¹pili: ch³op ze Œl¹ska Bo guc hwa³ Bru ka³ i jego syn Bru -
kal ic, œl¹ski mo¿ now³adca Micha³ Da leb oro wic syn Da leb ora, Hen ryk Il kow ic syn 
Ilika, cz³owiek s³u¿ebny równie¿ ze Œl¹ska, oraz trzej bra cia z Po mor za Mi ros³aw, 
Dom ko i Kon rad, sy now ie Wol tama, okr eœl eni pa tron imi kum w l po jed yncz ej Wol -
tam owic, praw dop odo bnie ch³opi. 
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Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIII w. 

BRUKALIC: Bo gwali Bo emi uxor sta bat se piss ime ad mo lam mo lendo ... Bo gwal us com pass us dixit ... 
Day ut ia po brusa ati po ziw ai. Sic iste Bo emus vi ciss im mo leb at cum uxore ... Quod vi dent es vici ... appel -
leb ant eum Bo gwal Bru cal, inde est, quod sua po ster itas tota vo cat ur Bru kal iz 1269–1273 GHer s. 299. 
DALEBOROWIC: He red ita tem, que vo cat ur Iawo rouo, gue est sita iuxa ip sum clau strum (in He inr ich ow), 
a la tere ha bens Mi chae lem Dale borouic 1269–1273 GHenr s. 270 – Pre sent(e) ... co mite Mi chae le, fi lio Da -
leb orii 1259 Hein 15 s. 163. ILKOWIC: Pre sent(e) … de se rui enti bus Hen rico Yl kow iz, Yn grammo, fra tre 
suo 1259 He inr 14 s. 162 – Pre sent(e) … de seu rient ibus uero Hen zone fi lio Ylici (1257) He inr. s. 65. 
WOLTAMOWIC (?), WOLTANOWIC (?): Fili Wol tami, Mi roslaus, Dom ko et Con rad us in ... de serta vil -
la Bresna ... pre dicti fra tres Wol tamw itz (!) 1292 Perl 491, Apud Mi roslaum, Con rad um et Dom cam, fra tres 
dictos Wol tam evicz (v. l. Wol tam ovicz) 1313 PrUr II 97. 

Wiek XIV 

1 p XIV w. 

W 1 p XIV w. ¿ywe pa tronimi kum poœwia dcz one jest czte rema za pis ami, z któ -
rych tyl ko je den po chod zi z do kumentu oryg ina lnego, a trzy z ko pii, wzi êtymi tu pod 
uwagê. Na tom iast za nik anie zna czen ia pa tron imi kum po œwia dcz one jest 43 zapisa -
mi, z który ch 30 po chod zi z oryg ina lnych doku men tów (zaœ 16 z ko pii, kt óre nie zo -
sta³y wz iête pod uw agê). Pro porc je te wska zuj¹ na postêpuj¹cy za nik ge net yczne go 
zna czen ia patron imi kum pocz¹wszy od 1 p XIV w. 

Do kum ent oryg ina lny po chod zi z Po mor za. Wy mien ia on Su lis³awa Je ron imo -
wica syna Jeron ima, kt óry w in nym do kumencie zapis any jest jako Su lis³aw Je -
ron imi (Je ron ima). 

Ko pie, w kt órych poœwiadczona jest re lac ja oj ciec > syn przez u¿ycie ³aciñskiego 
wy razu fi lius ‘syn’, po chodz¹; z Ku jaw (ko pia XV-wiecz na) – wystê puje tu Pawe³ 
Bie zdziad owic syn Bie zdziada, z Ma³opols ki (ko pia XVII-wiecz na) – wystê puje tu 
Pawe³ Trze bic syn Trze by, z Pomor za (kopia XVIII-wiecz na), gdzie wystêpuje Przy-
bys³aw Miest kow ic syn Miest ka. Wszyst kie pa tron imi ka ok reœl aj¹ sz lach tê. 

Pa tron imi ka za pis ane w ko piach po przed za ³ac iñski wy raz dic tus (zwa ny) wska -
zuj¹cy na os³abien ie ich ge net yczne go zna czen ia, przy równo czesnym poœ wiad czeniu 
ich ¿yw ego pier wotn ego zna czen ia w do kum enta ch oryg ina lnych sta nowi¹cych para-
lele kopii. Tak wiêc, wyrazy typu dic tus o zna czen iu ‘zwany’ wystê powa³y w póŸniej -
szych ko piach, a ¿ywe gene tyczne zna czen ie pa tron imi kum po œwia dcz one by³o w ory-
gina³ach z 1 p XIV w. (z jed nym wyj¹tkiem: Trze bic). 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XIV w. 

JERONIMOWIC: Cau sa … in ter Su lizlaum Ie ron imi viz (!) at do min um ab bat em de Pol pel in 1320 PUr 
V/2 3416 – Zu lisl aus Ie ron imi 1320 PrUr II 301. 
ko pie: 
BIEZDZIADOWIC: Pre sent(e) ... co mite Jo anne pa lat ino dicto Be sc zado wicz 1538 (1325) CdP II/2 
480 – Pre sent(e) ... Jo hanne, fi lio Bez dzath, pa lat ino Cuyaui ensi 1315 CdP II/1 217. TRZEBIC (?): Pre -
sent(e) ... Pau lo ... iu dice dicto Tre bich XVII (1317) KM³p 630 – Co mite Pau lo, fi lio Tre be, iu dice cu rie 
XVII (1315) KM³p 562. MIESTKOWIC: Pre sent(e) ... Pri bisl ao dicto Mest covicz XVIII (1334) PrUr II 
849 – Mi nis teri alem no strum (fra tris Io hann is, com mend ato ris Gda nens is) Pri bisl aum, Mest con is vexi -
lif eri fi lium 1324 PrUr II 449. 
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2 p XIV w. 

W 2 p XIV w. ¿ywe ge net yczne zna czen ie pa tronimi kum potwierdzone jest 11 za -
pis ami z do kum ent ów oryg ina lnych. W pa ral elny ch za pis kach w sto sunku do pat roni-
mików na -owic(z), -ewic(z), -ic(z) zna czen ie prz ynal e¿noœci syna do ojca prze kaz ywa -
ne by³o g³ównie przez formy ³aci ñskiego dope³niacza zak oñczone na -onis, -i oraz -e: 
Stasz ko Marsz kow ic – Stasz ko Marszk-onis (tj. Marsz ka), Do bes³aw Per lik owic – Dob -
ko Per lik-onis (Perlika), Sêd ko Pêc zko wic – Sêd ko Pêc zk-onis (Pêc zka), Jan de Za -
mowo Pon êdz ic – Jan Ponêd-e (Po nêdy), Jakusz Szel man owic – Ja kusz Szel man-i 
(Szel mana), Ma ciej Wierzko wic – Ma ciej Wierzk-onis (Wierzka), Miko³aj de Domani -
kowo W³ostow ic – Miko³aj W³ost-onis (W³osta). Wy raz fi lius ‘syn’ fi gur uj¹cy w kon -
tek œcie wska zywa³ na ¿ywo tno œæ pier wotn ego zna czen ia pa tron imi kum dwa razy, a na -
tus ‘u rodzony (przez)’ w po³¹cze niu z ³aci ñskim ablat iwem je den raz: Jan Nie czuic de 
Do bieszk owo – Jan syn Nie czuja, Miko³aj Ry sion owic – Miko³aj syn Ry son ia (fi lius Ry -
soni); Jan Kut now ic – Jan urod zony Kut nem (na tus Ku thn-onis). 

Je den raz pa tron imi kum po przed zone zo sta³o w ko ntekœcie wy raz em dic tus (zwa ny) 
sy gnal izuj¹cym os³abien ie ge net yczne go zna czen ia, a w in nym za pis ie do tycz¹cym 
tego sa mego cz³owieka, po twierd zone zo sta³o ¿ywe zna czen ie pa tron imi kum po przez 
ko nstrukcjê z ³ac iñskim dope³nia czem: Kli mek zwa ny Bart kow ic – Kli mek Bartk-onis. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

BARTKOWIC: Cli mek dic tus Bar thcouicz 1399 £êcz I 4592 – Clim coni Bar thcon is, cius Lan cic iensis 
1388 £êcz I 705, Cle mens Bar ton is 1393 £êcz I 2928. KUTNOWIC: Jo hann es Cut nouicz 1393 £êcz I 
2933 – Jo hann es na tus Ku thn onis 1393 £êcz 2672. MARSZKOWIC: Pro Sta sco Mar scouicz 1378 Chm 
s. 108 – Sta schko Marz kon is 1376 Chm s. 73. NIECZUIC: Jo hann es Nie czug icz de Do beszc owo ... 1400 
£êcz II 2236 – Jo hann es, fi lius Ne czuye de Do beszc owo 1399 £êcz I 6185. PERLIKOWIC: Do bes laus 
Per lic ouicz (civis Lan cic iensis) 1395 £êcz I 3779 – Erga Dob con em Per lic onis 1392 £êcz II 4390. 
PÊCZKOWIC//P¥CZKOWIC: Sand co Pancz con icz (! pro Pancz couicz) 1392 £êcz I 2355 – Cum 
Sand cone Pancz con is 1394 £êcz I 3361. PONÊDZIC: Test(is) … Test(is) ... Jo hann es de Sza mouo Po -
nand zicz 1394 £êcz I 3108 – Jo hann es Po nande con tra Mi chalc onem de Sza mouo 1386 £êcz I 156. 
RYSONIOWIC//RYSZONIOWIC: Ni col aus Ri son ouicz 1394 £êcz I 3440 – Nicola us, fi lius Ri soni (!) 
de Scot niki 1392 £êcz II 4403. SZELMANOWIC//ZELMANOWIC: Con tra Ja cusz Ze lm ano uicz 1398 
£êcz I 4281 – Ja cuss io Szel mani 1399 £êcz I 5903. WIERZKOWIC: Ma thias Werzcouicz de Jacz couo 
1389 £êcz I 1171 – Ma thias Werzko nis de Jacz kow 1391 £êcz II 3993. W£OSTOWIC: Ni col aum de 
Do man ico wo Wlo stow icz 1399 £êcz I 5904 – Ni col aus Wlo ston is de Do man ico wo 1386 £êcz I 93. 

Wiek XV 

1 p XV w. 

W 1 p XV w. pa tron imi kum z za chow anym ge net ycznym zna czen iem fi liac yjnym 
po œwia dczo ne jest 32 razy w oryg ina lnych za pis ach. 13 razy by³o ono sto sow ane wy -
mienn ie z ok reœle niami opis owy mi, w których po imien iu wystêpowa³o imiê ojca 
w do pe³niaczu ³aciñskim zak oñczonym na -onis lub -i, na oznac zenie tego sa mego 
cz³owieka, np. Miko³aj Bart kow ic – Miko³aj Bar thk-onis (Bart ka), Mar cin Bienieszo -
wic – Mar cin Be ness-ij (Bie nies za), Jan B³a¿e jewic – Jan Blas-ji (B³a¿e ja), Sta nis³aw 
Go³êbi ewic – Sta nis³aw Go lamb-yon is (Go³¹ba), Sta nis³aw Lo ryn owic – Sta nis³aw 
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Lo rin-i (Lo ryna), Przy bys³aw War koczk owic – Przy bys³aw War coczk-onis (War -
koczka). Ze wzg lêdu na znaczn¹ liczbê dokumentów oryg ina lnych ko pie nie by³y 
bra ne pod uwagê. 

W nie liczn ych za pis ach przed ³aciñskim dope³nia czem wyst¹pi³ wyraz fi lius 
‘syn’: Miko³aj An tonowic(z) – Miko³aj fi lius ‘syn’ An thon (mian.), Jan Jasz kow ic(z) 
– Jan fi lius ‘syn’ Iaszc-onis (Jasz ka), Pa szek £êk omirowic – Pa szek fi lius ‘syn’ Lan -
kom ir-i (£êko mira), Do bes³aw Fran kow ic – Do bek de K¹sche fi lius ‘syn’ Franc-onis 
(Fran ka). 

W tym ostatn im za pis ie imiê od dziela³ od ³ac iñski ego dope³nia cza imien ia ojca nie 
tyl ko wyraz fi lius ‘syn’, ale tak¿e wyra ¿enie od miejs cowe wska zuj¹ce na miej sce po -
chodzenia: de ‘z’ K¹sche (por. ni ¿ej za pis Fran kow ic). 

Z 1 p XV w. poœw iad czone s¹ tak¿e pa tron imi ka two rzone od dru giego okr eœle nia 
ojca, zwy kle odapel aty wnego, któ re nosi³ on opr ócz imien ia chrzest nego: Miko³aj 
Lisowic – Wich na i Miko³aj pu erum ‘dzieci’ Be nac-onis Lis (Bi eñka Lisa), Ja kusz 
Mleczkowic – Jasz ko Mlecz ko, oj ciec te go¿ Ja kus za, Ja kusz Ro gac zowic – Miko³aj 
Ro gacz i Jakusz, syn te go¿, An drzej Ma³oszaj – Jan syn tego¿ … Jan Ma³oszaj ewic, 
praw dop odo bnie te¿: Piotr £adzic – oj ciec jego to £ada. 

Pa tron imi kum ¿ywe mog³o od nosiæ siê do dw óch braci i wys têpowaæ w liczbie 
mno giej: Ja kub i Grze gorz Wirz bice – sy now ie Wirz by. 

Z kr esów po³udniow ych po chodz¹ zr ównania ze struk tur ami opis owy mi, w któ -
rych wyst êpo wa³a for ma przy miotn ika dzie r¿awc zego zako ñczona na ow, œwiad -
cz¹ca o zna czen iowej ¿yw otno œci pa tron imi kum: Miko³aj zwa ny Mie ¿ynowic(z)
Miko³aj Mie ¿ynk-ow fi lius ‘syn’, Sie mion Si niow ic(z) – Sy emon fi lius ‘syn’ Syny-ow. 
Po dobny za pis po chod zi z Ma zows za: Piotr Pi lik owic – Pe trus Pili-kow – Pe trus Pi -
lic-onis (³ac. gen.). 

W jed nym zapis ie z kr esów po³udniow ych cz³owiek nazwany zo sta³ imien iem Jan 
i na zwis kiem za koñc zonym su fiks em ski, a po wyraz ie ³aciñskim alias ‘inac zej’ 
wyst¹pi³o ¿ywe pa tron imi kum Sto gniew owic, Jan by³ sy nem Jana Sto gniewa (por. 
ni¿ ej za pis Sto gniew owic). 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

ANTONOWIC(Z): Ni col aus An thon owi cz 1433 £p I 2373 – Ni col aus, fi lius An thon 1428 £p I 1983, 
Tisch co An thon owi cz 1434 £p I 2470 – Ti schon em An thon ii 1422 £p I 2470. BARTKOWIC: Cau sa 
Nico lai Bar thk onis ... prouidus vir, do min us Ni col aus Bar thk owi cz 1446 £w 911. BIENIESZOWIC, 
BIENIESZEWIC: Cau sa Mar tini Be ness owi cz ... prouido do mino Mar tino (dat.) Be nessij 1451 £w 
1355. B£A¯EJOWIC, B£A¯EJEWIC: Fa lisl aus ... ha bet lo care Jo hann em Bla szeg ewi cz 1408 £êcz II 
1373 – Jo hann es Bla sij de Gu mino 1408 £êcz II 1609. BRODZIC: Jo hann es Bro dzic, fi lius Bro di mo -
lend ina tor is 1427 KsMP 7a s. 322. CHAMKOWIC: Io hann es Cham kouicz de Gro chow arsko 1405 P³oñ 
620 – Io hann es Cham con is de Gro chow arsko 1413 P³oñ 1988. DOBKOWIC(Z): Cum Sta nisl ao Dob -
con is ... Sta nisl ao Dob couicz 1449 £w 1187. FILIPOWIC(Z), PILIPOWIC(Z): Con sul(-) ... Pe trus Phi -
lippow icz 1408 ULub 3 – In pre tor io re sid ent(e) ... Pe tro Phi lippi 1431 ULub 9. FRANKOWIC: No bili 
Do bes lao Fran couicz (dat.) (de Kansche) 1437 Zakr II 228 – Do bek de K¹sche, fi lius Fran con is 1436 
Zakr II 2328. GO£ÊBIEWIC: Sta nisl aus Go lanb yew icz de Mi srzeye wo 1409 £êcz II 1631 – Sta nisl aus 
Go lamb yon is de Mi srzeye wo 1408 £êcz II 1528. JASZKOWIC(Z), JESZKOWIC: Io hann es, fi lius Iasz -
con is ... Io hann es Iasz couicz 1444 £p I 3350. KES(Z)TOROWIC: Sta nisl aum Ke stor owi cz de Gro -
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chow arsko 1413 P³oñ 2105 – Sta nisl aus Kesz torn is de Gro chow arsko 1413 P³oñ 2062. 
LAMBERTOWIC(Z), LAMBER TOWIC(Z): No bil is vir Sta nisl aus alias Lem bye erth owicz (!), he res 
de Oschow icza 1411 AGZ IV 26 – Sta nisl aum fi liastr(um) ... Lem berti (de vil la Wos chuize) (!) 1393 
AGZ III 56. LISOWIC: Ni col aus Ly ss owi cz 1405 KZ Pozn 2142 – Vich nam et Ni col aum, pu eros Bena -
conis Lis 1405 KZ Pozn 2366. LORYNOWIC(Z), LORENOWIC(Z): Sta nisl aus Lo rin owi cz ... ciu(is) de 
Vil no … pre dic us Sta nisl aus Lo ren owi cz 1441 £w 658 – Pro Sta nisl ao Lo rini 1441 £w 657. £ADZIC: 
Pe trus La dzycz ... pa ter eius Lada 1435 Zakr II 1175. £AWR(Z)Y NOWIC(Z): Sta nisl aus Lau rin owi cz, 
ciu is de Vil no ... Sta nisl ao Lau rin owi cz (dat.) 1442 £w 679, Sta nisl aus Lo rin ouicz … ciu(is) de Vil no 
1441 £w 658 – Pro Sta nisl ao Lo rini 1441 £w 657. £ÊKOMIROWIC: Pa sek Lan kom iro wicz 1401 
KZPoz n 557 – Pasz ko, fi lius Lan kom iri de Ne glewo 1396 Lek II 1920. MA£OS(Z)AJEWIC (?): Co ram 
... An dr ea Mal los ay, opyda no de La gow ... Jo hanne con sule, fi lio eiusdem … Act um et da tum apud Jo -
hem iam (! pro Jo hann em), con sul em Ma los ayew icz 1424 CdP III 197. MIE¯YNKOWIC(Z): Ni col ai 
dic ti Mye szynkowycz 1442 Trz 69 – Ni col aus, My<e>szyn kow fi lius et so ror ip sus Anna 1462 Trz 174. 
MIROS£AWOWIC: An dr eas Mi roslao wycz de Pru si 1425 RWl kp II 796 – An dr eas Mi roslai (de Pru -
szi) 1411 Kal 161. MLECZKOWIC: Con tra Ja cuss ium Mlecz couicz, he red em de Za rn owi cza ... idem 
Jasz co Mlecz ko, pa ter ip sus Ja cus ii ... Ja cuss ius Mlecz couicz 1407 PNZK 1893. ONUS(Z)KOWIC(Z): 
Kmetho(-) de vil la Ol chowc ze ... Iwan Onus chcouicz 1430 AGZ XI 404 – Cho dor, fi lius Onus ko ... 
Iwan, fi lius Onus ko 1440 AGZ XI 1289. PE£CZYC(Z): No bil is Ni col aus Pel czicz de Iur gowc ze cum 
Fy enna, ma tre sua 1451 AGZ XI 3007 – Fy enn am, re lictam no bil is Pel ka de Iur gowc ze 1443 AGZ XI 
1675. PILIKOWIC//PYLIKOWIC: Pe trus Pi lic ouicz, pa lat inus ... Czir nens(is) 1419 KW V 312 – Do -
min us Pe trus Py lik ow 1408 Czer 81, Pre sent(e) ... stre nuo no bil(i) que vir(o), do min(o) Pe tro Pi lic onis, 
pa lat ino … Czir nens(i) 1421 CdP I 168. ROGACZOWIC: Ja cuss ius Ro gac zouic, Prze tpe³k de Ca newo, 
Ni col aus de Mi col aycz euicze 1420 Koch 1959 – Apud Ni col aum Ro gacz et Ja cuss ium, fi lium eius 1423 
Koch 3104. SASINOWIC: Provid(us) Bal taz ar Sa szyn owi cz 1446 ARP I 307 – Bal thaz aro, fi lio olim 
Scha schin 1454 ARP I 590. SIENIEWIC(Z), SIE NIO WIC(Z), SINIOWIC(Z): Sy emon Sy nyow icz de 
Do bra 1448 AGZ XI 2600 – Sy emon, fi lius Sy nyow de Do bra 1447 AGZ XI 2417. STOGNIEWOWIC: 
No bil is Io hann es Rze szows ki alias Sto gnye wo widz (!) 1447 AGZ XIII 3504 – Su per Io hann em, Stanis -
laum et Sto gnew, fra tres ger man os, fi lios olim Io hann is Sto gnew de Rze ss ow 1462 AGZ XIII 4913. 
SZY MA NOWIC, SZYMONOWIC(Z), SZYMUNOWIC(Z): Cum Ma thia Sy man owi cz, opid ano de 
Lom za 1429 £w 109 – Ma thias, fi lius Sy mon is de Lomsza 1429 £w 72. WARKOCZOWIC: Pr zib isla us 
Var coc zoni cz (! pro Var coc zco uicz) de Tar now 1405 £êcz II 1026 – Pr zib isla us War coczk onis de Tar -
nowo 1409 £êcz II 1643. WIRZBIC: Ia cob us et Gre gor ius Wirs bic ze 1408 Gol 84 – Cum Gre gor io, fi lio 
Vir ske (! pro Virs be) uel fra tri eius Ia cuss io 1408 Gol 90. 

2 p XV w. 

W 2 p XV w. wy stêp owanie ¿y wego patron imi kum, kt óre za chowa³o ge net yczne 
zna czen ie fi liac yjne, po twierd zone jest 19 za pis ami po chodz¹cymi z do kumentów 
oryg ina lnych. W wie lu z nich fi gur uje ³ac iñs ki wy raz fi lius ‘syn’ oraz imiê i/lub dru -
gie okr eœlenie ojca w ³aci ñskim dope³niaczu zak oñczonym na -onis lub -i. W dos³ow-
nym t³umac zeniu for mu³y na zewn icze tu za stos owa ne brzmia³yby: Jan Kokosz -
kowic(z) – Jan zwa ny sy nem Ko koszki, Œci bor Ko kotk owic(z) – Mar cin Ko kot ek i Œci -
bor syn jego, Miko³aj Ku char zowic – Miko³aj syn Ku char za, Miko³aj Ome³to wic(z)
syn Miko³aja Ome³to, Jan Pa kos zowic(z) – Jan syn Pa kos za, Miko³aj Ry mar zowic(z) 
– Miko³aj syn Ma cieja Ry mar za, Waw rzyn iec Stach nik owic – Waw rzyn iec Stach -
nika syn, Al bert Twa rog owic – syn Ma cieja Twa roga. 

Wœr ód wyr azów wskazuj¹cych na po chod zenie od ojca po jawi³ siê inny jesz cze 
wy raz ³ac iñski, tj. olim ‘n iegdyœ’, po kt órym wyst¹pi³ ³ac iñski dope³niacz imien ia 
ojca: Miko³aj Tro jan owic – Miko³aj olim Tro jani ‘ni egd yœ Tro jan a’. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

375 III. Kszta³towanie siê nazwisk polskich – nabywanie funkcji nazwiskowej... 

– 


http://rcin.org.pl



W 2 p XV w. w niektó rych kon tekstach wyst¹pi³o na zwis ko mat ki przejête od mê¿a, 
któ re sta nowi³o po twierd zona w do kum encie po dst awê patroni mikum od nosz¹cego siê 
do syna, np: Piotr K³odzic(z) K³odzin ej syn Piotr. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

ALEKSANDROWIC(Z): Su per no bil em Io hann em Alexand rowi cz de Hu bicz Szo lo 1477 AGZ XVII 1400 
– No bil is Io hann es, fi lius do mini Al lexand ri de Hu bicz Szo lo 1475 AGZ XVII 1152. HYNC(Z)OWIC(Z): 
Per ma gis trum Ni col aum Hin czon is de Ca sim iria ... cano nic(um) Cra coviens(em) … Ni col ai Hin czow ycz 
pre fati 1470–1480 D³Ben I s. 185. K£O DZIC(Z): Pro he red iate, que ia cet in ter Pe trum Clo dzycz una par te, 
et al tera par te Mi stak, in qua nunc Pe trus Byczek re sid et 1492 Trz 406 – Pro agro qui ager ia cet ex una par te 
Klo dzyn ey fi lio, Pe tro 1500 Trz 487, Ab Alib erto (!) dicto Klodzycz 1499 Trz 472 – Al bert um, fi lium Klo -
dzian 1496 Trz 448. KOKOSZKOWIC(Z): Vir Io hann es dic tus fi lius Co koszka ... ipse Jo hann es Cokosz -
covycz 1466 Trz 218. KOKOTKOWIC(Z): No bil is Sti bor ius Co kothcovicz, de Sol cza he res, re cog novit, 
quia post con sort em suam no bil em Eliz abe th tu lit ra cione do tis qu inqua ginta mar cas 1478 AGZ XVIII 
1075 – No bil es Mar tin us Co koth ek et Sti bor ius fi lius suus, he red es de Sol cza et de No wosyel cze re cog -
noveru nt, quia post no bil em Eliz abe th, fi liam olim no bil is Mar ci de Mlod ovicze 1472 AGZ XVIII 320. 
KUCHARZOWIC: Ni col aus Cu char zowi cz de Ochon in 1451 Hel III 1024 – Ni col aus de Ochon in, fi lius 
Ku charz 1441 Hel II 2923. LAC(Z)KOWIC(Z): Mal Lacz kovicz 1478 AGZ XVI 1314 – Mal, fi lius Lacz -
kow 1443 AGZ XI 1769. £AZAR(Z)OWIC(Z): Cau sa Pe tri La zar owi cz ... provi dus do min us Pe trus La -
zarij 1451 £w 1342, Cau sa Pe tri La zars owi cz ... idem La zarsz 1453 £w 1449. MASZOWIC(Z): Con tra Ni -
col aum Mar tini Ma sch ... de Botorz ... ipse Ni col aus Ma sziow ycz ... ip sum Ni col aum Ma sziow ycz 1452 
UPrak 53. MICHALIKOWIC: Pe trus Mi chalj kowicz ... pa ter suus Mi chal yk 1487 Gol 970. OME£ TO -
WIC(Z): Pre sent(e) ... Ni col ao Omelt houicz 1451 AGZ XI, CMXCII – No bili Ni col ao (dat.), fi lio do mini 
Ni col ai Omelto 1446 AGZ XI 2182. PAKOSZOWIC(Z)//PÊKOSZOWIC(Z), PAKOSZEWIC//PÊKO -
SZEWIC: No bili Io hanni Pokosscho vicz (!) de Cze lat hycze 1478 AGZ XVIII 1105 – No bili Io hanni, nobi -
lis Pa cos ii fi lio, he red is de Cze lya tycze 1479 AGZ XVIII 1307. RYMARZOWIC(Z): Ni col aus Rymarzo -
wycz ... provi di Ni col ai, civis de Thysz mye nycza, fi lii Ma thie Ry marz (gen.) de ... Thysz myenycza 1498 
AGZ XV 2601. RYSIO WIC(Z)//RYSZOWIC(Z): Lau renc ius Ris souicz … ta bern ator(-) de Co stir owcze 
1462 AGZ XI 3675 – La bor iosi Io hann es Ry sch … et Lau renc ius Ry szow sin, kmeth ones de Ko stir zowcze 
1449 AGZ XI 2797. STACHNI KOWIC: Pre sent(e) ... Llau renc io Stach nik owi cz de Szo bye sczyany 1485 
LKP s. 100 – Lau renc ius, Stach nik onis fi lius (de So bye sczyan) 1452 LKP s. 65. ŒWIÊTONIOWIC: Ad in -
stanc iam provi di Sta nisl ai Szwy ant hono vycz … Ni col ai, pa tris Sta nisl ai … provi di Ni col ai Szwy athon
(gen.) in Biyskup ye 1485 UPrak 210. ŒWIÊTOPE£KOWIC: My szlow ycze, vil la ... cu ius ha er es Stepha -
nus Swa thop elko wicz de ar mis Vul pium 1470–1480 D³Ben III s. 325 – Go len iowy, vil la ... cu ius ha er edes 
… Jura, Jo hann es … Sta nisl aus et Ste phan us Svan thop elci, fra tres ger mani ... no bil es de domo Vul pium 
1470–1480 D³Ben I s. 21. TROJANOWIC: Provi dus Ni col aus Troy anow icz, opid anus Lomzen sis 1475 
Tym s. 116 – No bil is Ni col aus olim Troy ani, opid ani Lomzen sis 1473 Tym s. 116. TWAROGOWIC: Cau -
sa ho nes te do mine Do rothee olim re licte do mini Ma thie Twa rog cum fi lio, priu igno suo Al bert ho … 
prouidus do min us Al bert us Twa rog owi cz 1451 £w 1356. 

Za nik ge net yczne go zna czen ia pa tron imi kum jako prze jaw na byw ania 
funk cji nazwiskowej 

Wy razy ³ac iñs kie o zna czen iu ‘zwan y’ oraz inne okreœ len ia roz bij aj¹ce ze staw ienie imien ia 
i pa tron imi kum 

1 p XIII 

Pro ces od wrotny, tj. za nik anie ge net yczne go zna czen ia pa tron imi kum, poœwiad -
czony jest od 1 p XIII w. Z tego pó³wiecza za chowa³ siê je den zapis oryg ina lny wska -
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zuj¹cy na jego pocz¹tek. Od nosi³ siê on do Pio tra, kle ryka z Ku jaw, kt óry by³ nazy wany 
(co gnom ina tus) £opac ic. Wy razy ³ac iñs kie co gnom ina tus ‘zwan y’ oraz cleri cus ‘kler yk’, 
okreœ laj¹cy sta tus spo³ecz ny no sic iela pa tron imi kum, roz bij aj¹ zesta wienie imien ia i pa -
tron imi kum sta wiaj¹c pod zna kiem za pyt ania jego pier wotne fi liac yjne zna czen ie. Kon -
tekst nie poœwiadcza imien ia ojca, który praw dop odo bnie nosi³ na zwis ko £opata. 

Za pis Ÿród³owy 

£OPACIC: Pe trus cle ric us co gnom ina tus Lo pac ic 1250 Kuj s. 157. 

2 p XIII w. 

Pro ces za niku ge net yczne go zna czen ia pa tron imi kum zo sta³ potwier dzony w 2 p 
XIII w. 10 za pis ami z do kum ent ów oryg ina lnych (w tym jed na na zwa nie odc zyta na – 
De dic*). Jak wi daæ znacz nie wiêks za licz ba zapi sów po twierd za³a za nik ge net yczne -
go zna czen ia pat roni mików ni¿ jego zacho wanie (4 za pisy). 

W tek stach dok umentów imiê chrzest ne od dziel one jest od patron imi kum wyra -
zami ³ac iñs kim o zna czen iu ‘zwan y’, jak dic tus, co gnom entus, co gnom inus. Wymie -
niono w ten sp osób: Hen ryka zwa nego (dic tus) Ju cic, szlachcica Hen ryka zwa nego 
(dic tus) Sy sic, ry cer za Czes³awa zwa nego (dic tus) Wirszn(i)owic z Po mor za, Piotra 
zwa nego (co gnom entus) Kot kow ic, Ste fana zwa nego (dic tus) Zbro now ic ze Œl¹ska, 
mo¿n ego Al berta zwa nego (dic tus) Kr czon owic, Piotra zwa nego (co gnom inus) Sar -
bin owic, mo¿ nego Pio tra zwa nego (dic tus) Sto szew ic z Wiel kop olski i szlach cica 
Ma teu sza zwa nego (dic tus) Hyn zyr owic z Ma³opols ki. 

Czêsto wystê powa³y okreœ lenia godno œci i/lub wyra¿ enia od miejscowe po ze -
staw ieniu imiê + pa tron imi kum, por. np. za pisy Ÿród³owe dla pa tro nimików Krczo -
nowic, Hyn zyr owic, Sy sic. 

Roz bic ie ze staw ienia z udzia³em pa tron imi kum przez ³aciñskie wy razy o zna czen iu 
‘zwan y’ oraz licz ne okre œlenia od miejs cowe i go dnoœci im to war zysz¹ce su ger uj¹, ¿e 
pa tron imi kum ju¿ od 2 p XIII w. nie by³o w pe³ni wy starc zaj¹ce do ident yfi kac ji osoby, 
zw³asz cza w szer szej gru pie spo³ecz nej. Dla tego do daw ano doñ inne ok reœ len ia, naj -
czêœciej opis owe. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIII w. 

CHRCZONOWIC, KRCZONOWIC, KRZONOWIC: Pre sent(e) ... co mit(e) Al berto dicto Krcono -
wicz, ca stell ano de Chan sin 1286 KW 568. CIES£AWIC//CZES£AWIC: (Mili tellus) Hen ric us erat 
at tavus istor um, qui nunc vo cant ur Cze<s>la wizi, sci lic et he red es pre scripti Hen rici 1269–1273 
GHer s.252–253. HYNZYROWIC: Per Hen sir um et Pe trum fra tres vteri nos, fi lios Ma thei dic ti Hin -
sir ouich, he red es de Dupe sito in ca stel ania Cracouiensi 1270 KM³p 79. JUCIC: Hen ric us dic tus Jut -
tiz 1276 PUr II 1028. KOTKOWIC: Pe tro co gnom ento Kot chow iz (dat.) 1300 GUS 100 a s.441. 
SARBINOWIC: Pe trus co gnom ine Za rbin oviz cum fi liis 1288 KW 617. STOSZOWIC, STO SZE -
WIC: Pre sent(e) … co mite Pe tro dicto Sto sevicz 1296 KW 749. SYSIC//SZYSZYC//¯YSZYC: Al -
bert um dic tum Sy sic 1295 Perl 522. WIRSZN(I)OWIC: Mi liti Cesslao dicto Wir snoviz 1288 Perl 
435. ZBRONOWIC: Ste phan us dic tus Zbro now icz una cum li ber(o) Zbron 1288 Cd Sil II 19 s.16. 
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1 p XIV w. 

Za nik pier wotn ego zna czen ia pa tron imi kum, ma nif est uj¹cy siê wbu dow ani em 
wyr azów ³aci ñsk ich o zna czen iu ‘zwa ny’ miê dzy imiê i pa tron imi kum, po twierd zony 
zo sta³ w ba dan ych do kum enta ch oryg ina lnych 30 razy, np.: Kle mens zwa ny (dic tus) 
Abram owic, Piotr zwa ny (dic tus) Dro gos³awic, Miko³aj zwa ny (dic tus) Ja ks zyc, Hen -
ryk zwa ny (dic tus) Krzys(z)ta now ic, Mar cin zwa ny (dic tus) Ma lic, Bo dzêta zwa ny 
(dic tus) Mleczko wic, Pawe³ zwa ny (dic tus) Ogon owic, Hen ryk zwa ny (dic tus) Pieñ -
kowic, Jakub zwa ny (dic tus) Pi pil ic, Pio trek zwa ny (dic tus) P³acz kow ic, Miko³aj 
zwa ny (dic tus) Rac kow ic, Jan zwa ny (dic tus) Ry kal ic, Kon rad zwa ny (dic tus) Sto -
szow ic, Miko³aj zwa ny (dic tus) Su³ko wic, Piotr zwa ny (dic tus) Szy man owic, Jakub 
zwa ny (dic tus) Ta szyc, Miko³aj zwa ny (dic tus) Wi dow ic, Wojs³aw zwa ny (dic tus) 
Wit szyc, An toni zwa ny (dic tus) Woj cies zyc, Jan zwa ny (dic tus) Wy szczel ic. 

Nie kiedy wy raz dic tus zaj mowa³ poz ycjê po pa tron imi kum: Jasz ko Bru now ic dic -
tus ‘zwan y’. W in nych, nie liczn ych za pis ach pa tron imi kum od dziela³y od imien ia 
dwa wyrazy, z kt órych je den ok reœla³ po zycjê spo³eczn¹, a dru gi to ³aci ñski wyraz 
dic tus ‘zwan y’: Mar cin rybak dic tus ‘zwan y’ Je len iowic, Win centy wo jown ik dic tus 
‘zwan y’ Szy mun owic (Szy man owic). Nie kiedy w tego ro dzaju ze staw ieniu po jawia³a 
siê na zwa et niczna: Miko³aj rycerz Po lak dic tus ‘zwan y’ Do nat owic. 

Pa tron imi kum w l. po jed yncz ej po przed zone wy raz em ³ac iñs kim o zna czen iu 
‘zwan y’ mog³o odnos iæ siê do dwóch lub wiêcej braci: Wien ces³aw, Janik i Woj -
ciech, bra cia zwa ni Czci kow ic, Mi cha³ i Wien ces³aw, bra cia zwa ni Po leszk owic. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XIV w. 

ABRAMOWIC, AWRAMOWIC, HABRAHAMOWIC: Pre sent(e) ... Cle mente dicto Abram oui cz 
1311 Cd Sil II 30 s. 27. BRUNOWIC: Ia sco Bru now ycz dic tus, he res de So bol ow 1330 KM³p 183. 
CZCIKOWIC, CIKOWIC, ŒCIKOWIC: Wen czes laus, Ia nik et Woy czech, fra tres dic tus uteri ni dic ti 
Szci cow icz 1334 KW 1136. DONATOWIC: Ni col ao Po lono dicto Do nat ovicz (dat.) 1318 RmK I 517; 
Ni col aus mi les dic tus Do nat ouicz 1328 RmK I 993. DROGOS£AWIC: Co mes Pe trus dic tus Dro -
goslaw icz, iu dex Po znan iensis 1320 PrUr II 310 s. 212. JAKSZYC//JAKSIC: Pre sent(e) ... Ni col ao 
dicto Ja xicz 1330 Kuj 69 s.244. JELENIOWIC, JALENIOWIC, JELENIEWIC, JALENIEWIC: Mar -
tino, pi stori dicto Iele nouicz 1328 RmK I 916. KORNIC: Pra esent(e) ... test(e) ... do mino Woy none dicto 
Cor nicz 1328 KTn 49. KRZYS(Z)TANOWIC(Z), KRYSTANOWIC(Z): Do min us Hen ric us dic tus 
Cri stan owiz, Po znan iensis eccles ie canon icus 1301 KW 837. MALIC: Mar tini dic ti Ma litz 1328 KW 
1090. MLECZKOWIC: Bo zanta, dic tus Mle zc ovicz 1323 KW 1036. OGO NO WIC: Pre sent(e) ... vir(o) 
ho nor abil(i) … Pau lo dicto Ogon ovich, mi lite Lan chic iensi 1302 KW 859. PIEÑKOWIC (?): Per ... 
Heyn ric um dic tum Pin covizc (!) 1304 Perl 628 a. PIPILIC: Ia cob us dic tus Pi pil ic 1323 RmK I 690. 
P£ACZKOWIC: Test(e) ... Pe trcone dicto Placzcoviz 1310 KW 934. POLESZKOWIC: A Mi chae le ac 
Wen czes lao, fra trib us dic tis Po les cowiz 1314 PrUr II 122. RACKOWIC//RACZKOWIC: Ni col aus dic -
tus Racz kow icz, pro cur ator in Chwalniow 1349 KM³p 692. RYKALIC: Jo hanni dicto Ry kal iz ... ciui ... 
Bre stensi 1318 CdP II/1 228, A … Go czwino dicto Ri kal icz de Sza dek 1339 Cruc I s. 110. 
STOSZOWIC, STOSZEWIC: Cun rad us dic tus Sto schouicz 1339 Cd Sil II 33 s. 138. SU£KOWIC, 
SULKOWIC: Ni col aus dic tus Sul covicz 1335 KW 1142. SZYMANOWIC, SZYMONOWIC, 
SZYMUNOWIC: Pre sent(e) Pe tro dicto Sy man ovicz, ca stell ano Po znan iensi 1325 KW 1049, Do min us 
Vin cenc ius mi les dic tus Shim uno wicz … Act um et da tum in Culmze 1340 PrUr III 324. TASZYC: Ja -
cob us dic tus Ta siz 1315 PrUr II 131. WIDOWIC: Nos Pre misl ius ... dux Cuyauie ... pro tes tamur quod … 
do min us Ni col aus dic tus Wi douiz, pre pos itus sanc ti Mi chae lis de Plo zk vil las … suas Py rane et Smy-
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chors ino … re cog nouit … Wla disl auie nsi ecc les ie con tul isse et etiam do nasse 1301 CdP II/1 174. 
WITSZYC: Nobil is vir Ben, fi lius Woyzlai dic ti Wit sicz 1304 KM³p 134. WOJCIESZYC: Pro ... con -
frat rie (in ecc les ia Cor por is Chri sti) con fratr(e) … An ton io dicto Woy czes zicz 1347 KM³p 223. 
WYSZCZELIC: Per Io hann em dic tum Wy sczel icz 1324 KW 1040. 

2 p XIV w. 

Za nik pier wotn ego zna czen ia pa tron imi kum po œwia dcz ony jest w 2 p XIV w. 44 
za pis ami oryg ina lnymi. Wska zuj¹ nañ ta kie ³ac iñskie wy razy wbu dowane miê dzy 
imiê i pa tron imi kum, jak dic tus, co nom ina tus ‘zwa ny’ oraz alias ‘inac zej’. W porów -
naniu z da nymi o za œwi adczeniach ¿y wot noœci ge net yczne go zna czen ia pa tron imi -
kum w tym¿e pó³wie czu wi daæ, ¿e zapi sów poœ wiadczaj¹cych za nik ge net yczne go 
zna czen ia by³o czte ry razy wiêc ej. 

Przyk³ady: Stasz ko zwa ny (dic tus) Bier nat owic, Ma ciej zwa ny (dic tus) Bor kow ic, 
Piotr zwa ny (dic tus) Cie szan owic, Œwiê tosz zwa ny (dic tus) Iwon ic, Woj tek zwa ny (dic -
tus) Ka tow ic(z), Stasz ko zwa ny (dic tus) Kli mas zowic, Miko³aj zwa ny (dic tus) La soc ic, 
Ja nek zwa ny (dic tus) £uczkow ic, Prze cs³aw zwa ny (co gnom ina tus) Mlecz kow ic, Waw -
rzyn iec zwa ny (dic tus) Pro si¹tkow ic, Miko zwa ny (dic tus) Rze Ÿnikowic, Pa szek zwa ny 
(dic tus) Sta rzyk owic, Miko³aj zwa ny (dic tus) Woj cis zowic. £aci ñski wyraz alias ‘ina -
czej’ za stos owa no w sytua cji, kie dy cz³owiek nosi³ imiê chrzest ne, dru gie okr eœlenie 
oraz pa tron imi kum wy stêp uj¹ce po alias: Piotr Wri del (Fry del) alias ‘inac zej’ Lub czyc 
(zapis od nosi siê do miesz czan ina). 

Imiê i pa tron imi kum by³y roz dziel one nie kiedy od miejs cowym wy ra¿en iem 
przy imk owym wska zuj¹cym na po chod zenie lub/i wy raz ami po spol ity mi wska-
zuj¹cymi na pozycjê za wod owo-spo³eczn¹, np.: Sta nis³aw w³aœc iciel z Insuli zwa ny 
(dic tus) Ki nal ic, Pa szek ze Skrêcic zwa ny (dic tus) Sta rzyk owic, Sta nis³aw z Ra poc ic 
zwa ny (dic tus) Wiê ces³awic. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

BIERNATOWIC, BIERNARTOWIC: Sta sco dic tus Ber nat ouicz de Radslau icz 1376 Krak 350. 
BORKOWIC: Ma thiam dic tum Bor couicz, kmeth onem de So bothka 1393 £êcz II 4799. 
CIESZANOWIC: Pe trus dic tus Ce szan owi cz, kmetho(-) de Tho polya 1400 £êcz I 4845. IWONIC: 
Swe tos dic tus Iu on icz (de Bre sce) 1383 Krak 2159. KATOWIC(Z): Ex par te Woyt kon is dic ti Ka thow icz 
de San dom eria 1388 PdLw I 618. KINALIC: Sta nisl aus, he res de In sula dic tus Ky nal icz, ju dex Cuyauie 
1359 CdP II/1 304. KLIMASZOWIC: Sta sco dic tus Cli maz ouicz 1387 Krak 4439. LASOCIC: Su per 
Ni col aum dic tum La soc zicz 1398 £êcz II 6019. LUBCZYC: Pe tir Vrid el alias Lub schicz 1399 Kacz 
1013. £UCZKOWIC: Ja nek dic tus Lucz kouicz 1399 £êcz I 4577. MLECZKOWIC: Prze czslaus co -
gnim ine Mlecz kow icz, mo lend ina tor 1399 CdP II/1 340. PROSI¥TKOWIC: Cum Lau renc io dicto Pro -
szant hcovicz ... Lau renc ius Pro szant hcovicz pre dict us 1391 KW 1909. RZE•NIKOWIC: Per ... Miko -
nem dic tum Rze snic owi cz (con sul em de Bo dzanc zin) 1390 Kkk 373. STARZYKOWIC: Pasco de Scra -
cicz dic tus Star zic ouicz 1376 Krak 232. WIÊCES£AWIC, WIÊC(S)£AWIC, WAC(S)£AWIC: Sta -
nisl aus de Ra poc icz dic tus Van czslauic … Ja sco de Ra poc icz Van czslao uicz 1386 Krak 4094. 
WOJCISZOWIC: Ni col aus dic tus Voy ciss ouicz 1389 £êcz I 1235. 

1 p XV w. 

Po dobn ie jak w po przedn ich pó³wie czach, tak i w 1 p XV w. imiê chrzest ne oddzie -
la ne by³o od pa tron imi kum wy raz ami ³ac iñs kimi dic tus, alias o zna czen iu ‘zwany’, 
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‘inac zej’, co by³o sy gna³em za niku ge net yczne go zna czen ia pa tron imi kum. W omawia -
nym pó³wie czu zja wis ko to udok ume ntow ane zo sta³o 88 za pis ami w do kum enta ch 
oryg ina lnych, np. An drzej zwa ny (dic tus) Adam kow ic, An drzej zwa ny (dic tus) Bart -
kow ic, Mar cin in ac zej (alias) By kow ic(z), Sta nis³aw zwa ny (dic tus) Cies³a wic/Czes³a -
wic, Al bert zwa ny (dic tus) Fil czyc, Ma ciej zwa ny (dic tus) G¹szcze wic, Jakub zwa ny 
(dic tus) Jan kow ic(z), Kle mens zwa ny (dic tus) Kosz kow ic, Grze gorz zwa ny (dic tus) 
£anic(z), Mie czek zwa ny (dic tus) Mru kow ic, Pa szek in ac zej (alias) No sow ic(z), Mar cin 
zwa ny (dic tus) Sta chur zyc, Pawe³ zwa ny (dic tus) Stasz kow ic, Ja nek zwa ny (dic tus) 
Trosz czyc(z), Sta nis³aw in ac zej (alias) War gac zowic(z), Al bert in ac zej (alias) Wroblo -
wic, Jakub in ac zej (alias) ¯eglar zewic. 

Miêdzy imiê i pa tron imi kum wbu dow ane by³o nie kiedy, opr ócz ³aci ñski ch wyra -
zów dic tus lub alias, okreœlenie de + na zwa miej scowa lub wyraz okreœlaj¹cy sta tus 
spo³ecz ny no sic iela. Nie kiedy te dwie in form acje ³¹czy³y siê. Przyk³ady: Grze gorz 
z Bêdk owic zwa ny (dic tus) Bar tos zowic, Sta nis³aw z Ka zim ierzy zwa ny (dic tus) 
Woj cieszk owic, (ch³op) Miko³aj z ¯yr nik zwa ny (dic tus) ¯oraw iewic, Pawe³ miesz -
czan in z Warszawy zwa ny (dic tus) Bo gatk owic, Miko³aj z Do brska zwa ny (dic tus) 
Ko rac zewic, Piotr ch³op zwa ny (dic tus) M¹dro wic, Miko³aj z Goœ niewic zwa ny (dic -
tus) Przyb kow ic, Sta nis³aw ch³op zwa ny (dic tus) Si rzpic. 

W po jed yncz ych przyk³ad ach po jawi³o siê ok reœ lenie et niczne obok pa tron imi -
kum i wy razu ³aciñs kiego alias ‘inac zej’: Miko³aj Pru sin in ac zej (alias) S³awoszo -
wic. Nie kiedy wyraz dic tus ‘zwan y’ wystê powa³ po pa tron imi kum: szla chetni Czap -
lice zwa ni (dic ti, l. mn. bez imion), Mi kosz Ko tow ic zwa ny (dic tus). 

Z kresów pó³nocnych po chod zi za pis, w kt órym wy raz ³aciñski cogno mi nus 
‘zwa ny’ po jawi³ siê przed pa tron imi kum w l mno giej, nie poprzedzo nym imion ami, 
w od niesieniu do ro dzin ch³opskich: ch³opi zwa ni (co gnom ine) Chleb kow ic(z)y 
i Smol niew ic(z)y (wyj¹tkowo uwzg lêdniona ko pia). 

Z Ma zows za po chod zi za pis pa tron imi kum w l mno giej, po przed zone go wy -
raz em dic ti ‘zwan i’, okreœ laj¹cego wymien ionych z imion piêciu bra ci: Jan, 
Miko³aj, Waw rzyn iec, Pawe³ i An drzej zwa ni (dic ti) Ciesz kow icy. Inny za pis tego 
ro dzaju przytac za dwóch bra ci: Piotr i Jan zwa ni (dic ti) Mie dŸwiedziowicy. Bra cia 
z kresów po³udniow ych cyto wani s¹ w po dobny sp osób: dwaj bracia Mar cin ze 
Sta nis³awem zwa ni (dic ti) Ja nul owic(z)y. 

Opr ócz imien ia chrzest nego i pa tron imi kum wy stêp uj¹cego po wy raz ie ³ac iñs kim 
dic tus ‘zwan y’ cz³owiek móg³ nosiæ nazwê oda pel aty wn¹, np. Miko³aj in ac zej (alias) 
Sie strzen iec zwa ny (dic tus) Kor nic. 

W 1 p XV w. poœ wiadczona zo sta³a mo ¿liwoœæ two rzen ia pat roni mików od imion 
¿eñskich: Kla rzyc < Kla ra. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

ADAMKOWIC: An dr eas dic tus Adam kow icz de Si rom ino 1414 P³oñ 2233. BARTKOWIC: An dr eas 
dic tus Bart kow icz 1410 PNZK 2658. BARTOSZOWIC(Z): Test(is) ... Gre gor ius de Band kow icz dic tus 
Bar thoss zowi cz 1405 KSKr II 19. BOGATKOWIC: Cum Pau lo, opid ano de War schouia dicto Bogat -
kowicz 1432 £w 172. BYKOWIC(Z): Mar tin us alias By cow ycz por tavit lit ter am Test im oni alem de Bli -
siwe (! pro Bli sine) 1447 Trz 88. CHLEBKOWIC(Z)/SMOLNIEWIC(Z): Dono ... du od ecim ho min es 
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co gnom ine Smol nye viczi et Chlep kovic zy ... ecc les ie (in Ostross zicze) (1448) Wln 191 s.215. 
CIES£AWIC//CZES£AWIC: Sta nisl aus dic tus Cze slavicz 1404 Czer 3. CIESZKOWIC: Io hanni, Ni -
col ao, Lau renc io, Pau lo et An dree dic tis Cze schkow yczy de Po gan usc hewyc zy 1429 MkM II 42. 
CZAPLIC(Z): Pe nes gra nic ici es no bil ium Cza plic ze dicto rum 1436 On I s.98. FILCZYC: Opid an(um) 
de Czcho now, layc(um) Plo cens is dio ces is … Al bert um dic tum Fil czycz 1413 Cruc III s.158. 
G¥SZCZEWIC: Ma thias dic tus GÃszcze wicz 1409 Czer 132. JANKOWIC: Ia cub alias Ian kow icz 1445 
£p I 3438. JANULOWIC(Z): Fra tres duo vi del icet Mar tin us cum Sta nisl ao dic ti Ja nul ovyczy 1445 Trz 
79. KLARZYC: Ni col aum dic tum Clar zicz ... iu rat um 1408 PNZK 2153. KORACZEWIC: Ni col aum de 
Do brsk dic tum Co rac zevicz 1412 P³oñ 1822. KORNIC: Ni col aum alias Sy estren ecz dic tum Cor nicz 
bur grab ium de Rabs tin 1437 Hel II 2705. KOSZKOWIC//KOSKOWIC: Cle mens dic tus Ko scow icz 
1409 PNZK 2453. KOTOWIC: Mi cos ium Cot tow icz dic tum (de vil la Przevossz) 1413 Cruc II s.191. 
£ANIC(Z): Gre gor ius dic tus La nicz 1420 Trz 14. M¥DRO WIC: Pe trus kmetho dic tus Man drow icz de 
Chelm 1427 Hel II 2145. MIE D•WIE DZIOWIC: Pe tro et Io hanni dic tis My edw yed zowic zy 1446 
CdUC II 132 s. 67. MRU KOWIC: Me czek dic tus Mru kow icz de Swydry 1408 Czer 98. NOSOWIC(Z): 
Be nig na de Ia roslaw tu tor em con stit uit … Pasco nem alias Nos sow icz, suum ma rit um 1444 £p I 3428. 
PRZYBKOWIC: Ni col aus ... de Go snewicze dic tus Pr zipc owi cz 1419 Czer 1193. SIRZPIC: Pro Sta -
nisl ao kmeth one dicto Sir spicz 1430 Tmk s.13. S£AWOSZOWIC: Ni col ao Pru szin alias Slauo -
schouicz, he redi Ge zew icze 1427 MkM I 558. STACHURZYC: Mar tin us dic tus Sta churz icz ... con -
sul(-) de Mis lim icze 1423 Hel II 1918. STASZKOWIC: Pau lus dic tus Stasz kovicz de Car wowo 1414 
P³oñ 2186. TROSZCZYC(Z): Con tra Ian con em dic tum Trosz czycz 1446 £p II 60. WARGA CZO -
WIC(Z): Pre sent(e) ho nor abil(i), di scret(o) no bil(i) … Sta nisl ao alias War gac zowi cz olim vi car io de 
Woy nicz 1441 AGZ V 88. WOJCIESZKOWIC: Con tra Sta noslaum de Ka zim iria, dic tum Woyczesz -
cowicz 1407 PNZK 1952. WRO BLOWIC(Z): Al berto alias Wro blow icz (dat.) de Swan czic ze (vil la in 
Wi seg radi ensi di strictu) 1426 MkM I 292. ¯EGLARZEWIC: Ia cobi alias Sze glar zeuicz in Moxi ce 
1435 Tym s. 279. ¯ORAWIEWIC: Erga la bor iosum Ni col aum de Zir niky, dic tum Zo raw ewi cz 1432 
RWl kp I 1542. 

2 p XV w. 

Za nik ge net yczne go zna czen ia pa tron imi kum w 2 p XV w. poœwiad czony zo sta³ 58 
za pis ami z do kum ent ów oryg ina lnych, w któr ych wy st¹ pi³y ³aciñ skie wy razy o zna -
czen iu ‘zwan y’, ‘inac zej’ (dic tus, alias). To o 39 zapisów wiêcej ni¿ poœwiadczaj¹cych 
¿ywe patron imi kum w tym pó³wieczu. 

£ac iñs kie wy razy, jak wy mien ione wy ¿ej, roz bija³y ze staw ienie imien ia chrzest -
nego z patron imi kum, np. Iwan zwa ny (dic tus) Abram owic(z), Mar cin zwa ny (dic tus) 
B³a¿k owic(z), Ma ciej in ac zej (alias) Bru tan owic, Sta nis³aw zwa ny Chmie lew ic, Jan 
zwa ny (dic tus) Cie œlic(z), Pawe³ in ac zej (alias) D³ugos zowic(z), Miko³aj zwa ny (dic -
tus) Dru ¿bic, Sta nis³aw in ac zej (alias) Krawco wic(z), Jan zwa ny (dic tus) Kroko -
szyc(z), Al bert zwa ny (dic tus) £adzic, Mi cha³ in ac zej (alias) Piel grzym owic(z), Mich -
no in ac zej (alias) Œmiotañczyc(z), Jan zwa ny (dic tus) Wojs³awow ic, Al bert in ac zej 
(alias) Zby lut owic. 

Nie kiedy wyr a¿en ie de(z) + na zwa miej scowa lub okre œlen ie wska zuj¹ce na przy-
nale¿noœæ spo³eczn¹ no sic iela roz dziela³o, obok wyr azów ³aci ñskich o zna czen iu 
‘zwan y’, ‘inac zej’, imiê i pa tronimi kum, np. Sta nis³aw z Nas zutów zwa ny (dic tus) Amb -
ro¿yc, Zygmunt pe³no mocn ik in ac zej (alias) Fa brow ic(z), Piotr z Bêdkowic zwa ny (dic -
tus) Ogniow ic, Sta nis³aw ch³op ze S³awczyna zwa ny (dic tus) P³acz kow ic, Miko³aj 
w³aœc ici el z Chr oœc ic zwa ny (dic tus) Tur kow ic(z). Nie kiedy przed wyraz em dic tus po -
jawia³o siê ok reœlenie stop nia spo krewn ienia z inn¹ osob¹ wys têpuj¹c¹ w do kumencie 
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lub na zwa et niczna: Ja kub krew ny zwa ny Ku blic; Jan Nie miec in ac zej (alias) Pip now ic, 
Nat ko Iu deus (¯yd) in ac zej (alias) S(z)mo low ic(z). 

£ac iñs kie wy razy o zna czen iu ‘zwan y’, ‘inac zej’ po przed za³y te¿ pa tron imi kum 
wy stêp uj¹ce w l mno giej, a od nosz¹ce siê do bra ci: Sta nis³aw, Piotr, Miko³aj i Adam 
zwa ni (dic ti) Adam kow icy, ch³opi Sta nis³aw, Pawe³, bra cia zwa ni (dic ti) Andrzy -
chowicy, Al bert, Ma ciej, Je rzy i Szymon zwa ni (dic ti) Du rl iko wice, ch³opi Kon(o), 
Piotr zwa ni (dic ti) Haw ry³owic(z)y, bra cia Toma i Sta nis³aw zwa ni (dic ti) K³aczkowi -
cy, bra cia Ma ciej i Miko³aj zwa ni (dic ti) Ko zub owi cy. 

Licz ba mno ga pa tron imi kum nie po przed zone go imion ami, ale po przed zone go wy -
raz ami ³ac iñs kimi o zna czen iu ‘zwa ni’ od nosi³a siê do pocho dz¹ cych z kresów pó³noc -
nych ro dzin ch³opskich: ch³opi zwa ni (co gnom ine) Ignat owic(z)y i Pu charc zowic(z)y 
(z wyj¹tkowo uwzg lêdnionej ko pii), ch³opi Jur kow ic(z)y zwa ni (dic ti). 

O ¿yw otn oœci pro cesu za nik ania zna czen ia pa tron imi kum œw iadc zy za pis, w kt órym 
po œwiadczony zo sta³ zwi¹zek ojca z sy nem, a jednoczeœnie syn ten nosi³ pa tron imi kum 
nie utwor zone od imien ia ojca: Miko³aj z sy nem in ac zej (alias) Mar cink owic(z). 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

ABRAMOWIC(Z): Cum Ivan alias Abram oui cz de Ia thvya hy 1466 AGZ XIII 6134. ADAM KO -
WIC: Czy anow ycze ... cu ius ha er edes Sta nisl aus, Pe trus, Ni col aus et Adam ger mani, dic ti Adam -
kow iczy 1470–1480 D³Ben II s.54. AMBRO¯YC: La bor iosus Sta nisl aus de Naszwthow dic tus Am -
bros zycz … se cund us te stis Jo hann es Am bros zycz de Na szwthow 1468 UPrak 153. ANDRZY -
CHOWIC, JÊDRZYCHOWIC: Con tra laborio sosi Stanis laum, Pau lum, fra tres dictos Andrzichowi -
czi ... kmeth ones et sanctua rios ... ecclesi e Cra coviens is 1468 UAC 147. B£A¯KOWIC(Z): Marti -
nus dic tus Bla skow ycz 1464 Trz 197. BRUTANOWIC: Prouidus Mar ciss ius alias Czech ... do mum 
suam ... extra mu ros Cra couienses eu ndo in Svier zin iecz ia cent em ... Ma thie alias Bru than ovicz de 
Cr zivaczka in to tum ven did it 1469 Hel II 3995. CHMIELOWIC, CHMIELEWIC: Mi chael Krama -
rzyk re sig navit do mum suam si tam in pla tea Zakroc zymszka ... provi do Sta nisl ao dicto Chmyele -
wycz 1483 £NW XVI 1714. CIEŒLIC: Ad in stanc iam provi di Io hann is dic ti Cze slycz sar tor is, civis 
Wla dysl aviensis 1497 AC III 600. D£UGOSZOWIC(Z): Cum ... sca bin(o) vi del icet ... Pau lus alias 
Dlwgo zow ycz 1458 Trz 153. DRU¯BIC: Do min us Ni col aus dic tus Dru szbycz, ca pit aneus ilus trissi -
mi do mini Bo les lai, du cis Var szoviens is 1473 £NW 791. DURLIKOWIC: Bona ... Al berti, Ma thiae, 
Gre gor ii et Si mon is dicto rum Du rl iko wic ze ... de Per tak ozy 1497 Matr II 844. FABROWIC(Z): Sis -
mondus pro cur ator alias Fa brow ycz 1484 AGZ XVI 3347. HAWRY£OWIC(Z): Kmeth ones: Ko -
non, Py etr, duo fra tres dic ti Haw ril owy czy 1500 AGZ XVIII 2855. IGNATO WIC(Z)/PU CHAR -
CZOWIC(Z): Nos Aleks ander … dux Li twan ie in … vil la Cro szyno ... ascrib imus … ple bano … ter -
ras cum ho min ibus sive kmet oni bus … co gnom ine … Pu charc zowi czi et Ignat howi czi (1498) Wln 
451 s.528. JUR KOWIC(Z): He red ita tem dictam Ma les chewo cum di strict ibus seu ho min ibus … Jur -
kow iczi dic tis 1471 Wln 271 s.315. K£ACZ KOWIC: Fra trib us … Tho me et Sta nisl ao dic tis Klacz -
kovyc zy de Mykol ayov ycze 1486 U 528. KOZUBOWIC: Ma thias et Ni col aus dic ti Ko zwb owi czy de 
Nowa Gora, fra tres ger mani 1451 CdUC II 166 s.130. KRAWCOWIC(Z): Una cum ... sca bin(o) vi -
del icet ... Sta nisl aus alias Craw czow ycz 1458 Trz 153. KRO KO SZYC(Z): Io hann es dic tus Kroko -
sszycz 1477 Trz 302. KUBLIC: No bil is Elis abe th, con sors Egid ii de Mi nori Pyath ek … Iacobu m, fa -
mil iarem suum dic tum Ku blycz pe dit em … ad pra esens bel lum exped ivit 1498 Bob 650. £ADZIC: 
Jo hann es dic tus Go wor ek re cog novit ven did isse do mum suam … provi do Al berto dicto La dzycz 
1482 £NW 952. MARCIN KOWIC(Z): Ho nes tus vir Ni col aus cum fi lio alias Mar cink owy cz, mo-
lend ina tor 1458 Trz 153, Una cum prin cip ali Io hanne Mar tini alias Mar czynk owy cz de Stra dom ya 
1491 ARec 1348. OGNIOWIC: Pe trus de BÃthcouice dic tus Ognyow icz, cu bic ula rius re gal is alias 
lo zny 1456 Hel II 3568. PANTELOWIC(Z): Fu rem dic tum Pan thel owy cz 1463 AGZ XII 4428. 
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PIELG RZYMOWIC(Z), PILGRZYMOWIC(Z): No bili Mi chae li alias Pyel g rzymowycz 1453 AGZ 
XII 2566. PIPNOWIC: De Jo hanne Ny emye cz alias Pip now icz 1466 ARP I 322. P£ACZKOWIC: 
La bor iosus Sta nisl aus, kmetho de Slaw czyn dic tus Placz kow ycz 1469 UPrak 158. S(Z)MO LO -
WIC(Z): Na thko Iu deus alias Szmo lovicz de Grod no 1453 AGZ XIV 2923. ŒMIOTANCZYC(Z), 
ŒMIETANCZYC(Z): La bor iosus Mych no alias Smy eth ancz ycz, kmetho ve ner abi lis Ivo ne, wla dic ze 
Pre misl ensis de Vye lyznycze … pre fato (dat.) Mych no Smy ot ayncz ycz (!) 1491 AGZ XVIII 2214, 
La bo rioso Mych no alias Smyo tanczycz, kmeth oni ve ner abi lis Iu one, wla dice Pre misl ensis de Vye -
lyenycze 1491 AGZ XVIII 2238. T£UKOWIC: Ma ter ia Al berti Tlu kow ycz … Re licta Eli zabeth … 
re sig navit edif ici um … la bor ioso Al berto dicto Tlu kovycz 1483 £NW 968. TURKOWIC(Z): No bil is 
Ni col aus, he res de Chro sczyc ze dic tus Thur kow ycz 1469 AGZ XIX 1868. WOJS£AWOWIC: No bili 
Jo hanni alias Woysla wow icz de Ma iori Go liani 1471 Pw 59. ZBYLUTOWIC: Co ram ho mine fide -
dign(o) ... de Psa ry …Al berto alias Zbi lut ouicz 1485 Wozn 10. 

Wspó³funk cyjne wyst êpow anie pa tron imi kum i na zwy sta nowi¹cej jego pod sta wê jêz ykow¹ dla 
ident yfi kac ji tego sa mego cz³owieka 

1 p XIV w. 

W 1 p XIV w. po jawi³ siê nowy sy gna³ utraty znaczen ia genet yczne go przez patroni -
mika. Ta sama osoba by³a identyfi kow ana przez pa tron imi kum na -owic(z)/-ewic(z), 
ic(z) i na zwê sta nowi¹c¹ pod sta wê teg o¿ pa tron imi kum, typ Wi êces³aw Li sow ic i Wiê -

ces³aw Lis. Nie kiedy pa tronimi kum i na zwa sta nowi¹ca jego podsta wê ³¹cz¹ siê za 
pomo c¹ wy razu dic tus, np.: Bucz ko zwa ny (dic tus) Bucz kow ic. Mniej ty powy za pis od -
nosi³ siê do cz³owieka zwanego Hanek Szcze pow ic i Ha nek zwa ny (dic tus) Szczep ko 
(za miast Szcze pa). Dwa poœwi adczenia po chodz¹ z ko pii z XV i XVI w. (uwz glêd-
nionych tu wyj¹tkowo): Miko³aj Bodz êcic i Miko³aj Bodz êta i Jan zwa ny (dic tus) 
Sza³ szyc i Jan Sza³sza. 

Je¿eli ta sama osoba mog³a byæ ident yfi kow ana raz za po moc¹ patron imi kum, in -
nym ra zem za po moc¹ na zwy sta nowi¹cej jego podsta wê, to znak, ¿e ge net yczne 
zna czen ie patron imi kum za pewne uleg³o znacznemu os³abien iu lub by³o w zaniku. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XIV w. 

BUCZKOWIC – Bucz ko: Bucz ko dic tus Bucz kow icz, pro cur ator in Udorz 1349 KM³p 692. LISOWIC – 
Lis: Co mit is Wen ces lay dic ti Ly ss owi cz … Pre sent(e) ... co mite Wen ces lao dicto Lis 1319 KW 1008. 
SZCZEPOWIC – Szczep ko – Han coni Sce pon icz (! pro Sce pouicz) 1326 RmK I 548 – Pre sent(e) no -
bil(i) vir(o) ... Han cone dicto Scep cone, ad uo cato no stro (Spi thim irii, ca stell ani Cra couiens is) Tar -
nouiensi 1339 KmK 378. 
ko pie
BODZÊCIC – Bo dzêta: Pre sent(e) ... Ni col ao dicto Bo zac icz 1646 (1326) KW 1069, Co mes Ni col aus 
Bo zat isch, sub cam era rar ius Re gni Po lon ie ... pre sen(te) ... co mite Ia nuss io Boza tisch 1646 (1304?) KW 
886 – Co mite Ni col ao dicto Bo czanth(a) 1300 KW 834. SZA£SZYC – Sza³sza: Pre sent(e) test(e) ... Io -
hanne dicto Salsicz, civ(e) Po znan iens(i) XV (1303) KW 870 – Co ram ... Io hanne Sal sa ... con sul(e) 
civi tat is Po znan ie XV (1310) KW 938. 

2 p XIV w. 

W 2 p XIV w. wyst¹pi³o 38 zapisów do kumentuj¹cych wy mienne u¿y wanie patroni -
mikum i na zwy sta nowi¹cej jego podsta wê jêz ykow¹ dla identyfikacji tego sa mego 
cz³owieka. Ta kie dwie na zwy po jaw ia³y siê zwykle w dwó ch ró¿ nych za pis kach tego 
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sa mego zbio ru doku mentów. W omawia nym okres ie wystê powa³y nastê puj¹ce pary 
nazw ident yfi kuj¹cych tego samego ca³owieka: Przyb ko B¹ko wic – Przyb ko B¹k, Piotr 
G¹sio row ic – Piotr G¹sior, Miko³aj Ja gni¹tkow ic – Miko³aj Ja gni¹tko, Miko³aj Jawo -
rowic – Miko³aj Ja wor, Miko³aj Kacz kow ic – Miko³aj Kacz ka, Sta nis³aw Kaw czyc
Sta nis³aw Kaw ka, Bart ko Koby³czyc – Bart ko Koby³ka, Stasz ko Pasz czec zyc – Sta -
nis³aw Pasz czeka, Miko³aj P³azic – Miko³aj P³aza, Pawe³ Ponê dzic – Pawe³ Ponê da, 
Sta nis³aw Przem kow ic(z) – Sta nis³aw Przem ko, Sta szek Rajo wic/Re jow ic – Sta szek 
Raj/Rej, An drzej So czewc zyc – An drzej So czewka, Mi ros³aw Sto pyrc zyc – Mi ros³aw 
Sto pyrka, Sta nis³aw Swê dzienic – Sta nis³aw Swê dzienia, Jakub Szczo drow ic – Ja kub 
Szczo dro, Sta nis³aw Szu stow ic – Sta nis³aw Szust, Miko³aj Wie lis³awow ic Wie lis³aw. 

W nie których za pis ach zr ówn añ tego ro dzaju ws têpo wa³ inny jesz cze wska Ÿnik 
za niku ge net yczne go zna czen ia pa tron imi kum, tj. ³ac iñski wy raz dic tus ‘zwan y’ po -
przed zaj¹cy pa tron imi kum, kt óremu to war zyszy³o nie kiedy okr eœle nie od miejs cowe 
de + na zwa miej scowa: Miko³aj de Bru now ice dic tus (z Bru now ic zwa ny) Ba bic
Miko³aj Baba, Jan zwa ny (dic tus) B³êdo wic – Jasz ko zwa ny B³¹d, Mi cha³ zwa ny 
(dic tus) £uniow ic – £uñ (bez imien ia), Miko³aj zwa ny (dic tus) Nie prow ic – Miko³aj 
Nie pr, Miko³aj miesz czan in ³êczyc ki zwa ny (dic tus) Ro zum owic – Miko³aj Ro zum, 
Staszcz ko zwa ny (dic tus) Wro cow ic – Stasz ko zwany (dic tus) Wroc. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XIV w. 

BABIC – Baba: Ni col aus de Bru nouicze dic tus Ba bicz 1398 £êcz II 1998 – Ni col aus Baba (de Bru -
nouicze) 1417 £êcz II 2920. B¥KOWIC – B¹k: Pau lus Bo kow ic do mum in pla tea sanc ti Flo riani ... 
Przi bconi Be cow icz (!), fra tri suo, li bere re sig navit 1368 £k 332 – Ni col aus Paz dz oro do mum suam ... in 
pla tea sanc ti Flo riani ... Prib koni Bok re sig navit 1367 £k 234. B£ÊDOWIC – B³¹d: Ja sco de Czu sow 
cum Jo hanne dicto Blan douicz de ibid em 1385 Krak 3154 – Ja sco de Czu sow cum Ja scone dicto Bland 
de ibid em 1385 Krak 3333. G¥SIOROWIC – G¹sior: Ka theri na, re licta olim He inc onis sar tor is … 
aream suam in pla tea Ca strensi … Pe tro Kan sor owi cz (leg. G¹sio row ic) de Ko ber zi na li bere re sig navit 
1368 £k 313 – Su per domo … in pla tea Ca strensi, con tig ua do mui Pe tri Gan sora 1372 £k 693. 
JAGNI¥TKOWIC – Ja gni¹tko: Ni col aus Ja gnotk ouicz (!) 1395 £êcz I 3597 – Ni col aus Ja gnotko (!) 
1392 £êcz II 4153. JAWOROWIC – Ja wor: Cum Nic los Ja wor owi cz de Wol wram 1400 Krak CCCXLV 

Ni col aus Jawr (!), ad voc at(us) de civitate Wl frami 1399 PNZK 817. KACZKOWIC – Kacz ka: Nico -
laus Kacz couicz (de Czu dzin ouicz) 1399 Krak 8641 – Mi lit(i) ... in Czu dzin ouice ... Ni col ao Kacz ka 
1401 Hel II 739. KAWCZYC – Kaw ka: Con tra Sta nisl aum Kav czicz de Strzal kow 1396 Sand 17 – Sta -
nisl aus Cau ka (de Strzal kow) 1416 Sand 706. KOBY£CZYC – Koby³ka: Test(is) … Bart ko Ko bilc zicz 
de Che chlo 1397 Krak 5893 – Bart ko Ko bylca (de Che chli) 1399 Krak 8448. £UNIOWIC – £uñ: Go zdz 
An dr eas ... su per Mi chae lem dic tum Lu nyo uicz 1400 £êcz I 4956 – Lun de Oczice … con tra Go zdz de 
ibid em 1400 £êcz I 4950. NIEPROWIC – Nie pr: Ni col aus dic tus Ne prouicz de Potr kouicz 1382 Krak 
1757 – Con tra Ni col aum Nepr de Po trcouice 1400 Krak 10952. PASZCZECZYC – Pasz czeka: Sta sco 
Pasz czec icz de Dzeu acicz 1387 Krak LIV – Sta nisl aus Pascze ka de Dzeu acicz 1387 Krak XLVII. 
P£AZIC – P³aza: Ni col aum Pla zicz de Se czec houicz 1390 Krak CCXIII – Ni col ao (dat.) Pla sza de Se -
czec houicz 1389 Krak 5234. PONÊDZIC – Po nêda: Test(is) … Pau lus Po nand zicz 1388 £êcz I 1075 – 
Pau lus Po nanda de Sza mouo 1390 £êcz I 1769. PRZEMKOWIC(Z) – Prze mek: Sta nisl aus Przem ko ... 
Sta nisl aus Przem kow icz 1384 PdLw I 163. RAJOWIC, RAJEWIC – Raj: Cen sus in Za blocz … Stasch -
co Rayo wicz 1388 Chm s. 211 – Sta sc hak Ray (in Za blocz) 1378 Chm s. 94. REJOWIC – Rej: In Zablocz 
... Sta sko Reyo wicz 1376 Chm s. 75 – Sta sch ek Rei 1378 Chm s. 103. ROZUMOWIC – Ro zum: Nico -
laus, civis Lan cic iensis dic tus Ro sum owi cz 1398 £êcz II 5664 – Ni col aus Ro zum, ciu is Lanci ciensis 
1398 £êcz I 5421. SOCZEWCZYC – So czewka: Su per An dr ea Szo czewc zicz de Ne gol ewo 1390 Lek I 
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825 – An dr eas So czewka de Ne gol ewo 1403 KZ Pozn 1207. STOPYRCZYC – Sto pyrka: Sadof szky du -
cit te stes ... Vin cenc ius Krzest kofs zky, <Miro>slaus Sto pirc zicz 1396 RWl kp I 212 – Do min us Ma thias 
Sza dofski du cit testes ... Ja cusz Sto pirka ... Mi roslaus Sto pirka 1396 RWl kp I 310. SWÊDZIENIC – 
Swê dzienia: Con tra Sta nisl aum Swe dzen icz 1386 £êcz I 27 – Sta nisl aus Swan dzena 1386 £êcz I 1278, 
Con tra Sta nisl aum Swan dzen ecz 1386 £êcz I 1166. SZCZODROWIC – Szczo dro: Te stes Ja cobi Sczo -
drouicz 1389 £êcz I 1232 – Con tra Ja cob um Szczo dro 1389 £êcz I 1181. SZUSTOWIC – Szust: In Sta -
nisl ao Szu stow icz 1399 £êcz I 6107 – Sta nisl aus Szust 1393 £êcz I 2680. WIELIS£AWOWIC – Wie -
lis³aw: Cum Ni col ao Ve lisl aou icz (!) de Thur zin owo 1394 £êcz II 3047 – We lisl aus de Thur sin ouo 1386 
£êcz I 162. WROCOWIC – Wroc: Cum Sta scone dicto Wro couicz (de La czawa) 1385 Krak 3400 – 
Stasz con em dic tum Wrocz de Lan kawa 1400 Krak 10980. 

1 p XV w. 

W w 1 p XV w. pa tron imi kum oraz na zwy stanowi¹cej jego pod stawê jêz ykow¹ 
u¿y to dla okreœlenia tego sa mego cz³owieka 82 razy. 

Wyst¹pi³y pary nazw okreœ laj¹ce tego sa mego cz³owieka, np.: Badur czyc Ba -
durka, Bo guc ic Bo guta, Born bac howic Born bach, Bur kow ic(z) Bur ek, Czarno -
szewic(z) Czar nosz, Go lank owic Go lanka, Gramszyc Gramsz, Gro zic Gro za, 
Izbracht owic Izbracht, Ja mur owic(z) Ja mhur, K¹ko low ic(z) K¹kol, Kierde -
jowic(z) Kier dej, Ki tlic Ki tla, Kmi cic(z) Kmi ta, Ko pyt owic Ko pyto, Korzenio -
wic(z) Ko rzeñ, Ko œcic(z) Koœæ, Ku czyk owic(z) Ku czyk, £omaŸ dzic £omaz ga, 
Mama jowic(z) Ma maj, Mi kulc zyc(z) Mi kul ec, Mi ron iego wic Mi ron ieg, Misz -
czyc(z) Misz ka, Na dzied zic(z) Na dzied za, Ogurc zewic Ogur ek, Ordy nowic(z)
Or dyn, Orzeszk owic Orzeszko, Pa bij ano wic Pa bij an, Pankra to wic(z) Pan krat, 
Pie trzyc zyc Pie trzyca, Po gor za³ko wic(z) Po gor za³ek, Prze³uszczyc – Prze³uska, 
Przes³u¿yc(z) – Przes³uha, Pu dliszk owic – Pudli szek, Ra bie¿yc – Ra biega, Ra cib oro wic 
– Ra cib or, Ru kal ic – Ruka³a, Ruso wic(z) – Rus, Sie deln iko wic(z) – Sio deln ik, Strzecio-
nowic(z) – Strzecion, Sus³o wic(z) – Sus³o, Szyn dlar owic(z) – Szyn dlar, Œwir czow ic – 
Œwircz, Tar kot owic – Tar kot, Te reszk owic(z) – Te reszko, T³ustow ic – T³usto, Wiecze -
rzyc(z) – Wie czer za, Wod czyc – Wod ka, Woj now ic Wo jen, Za wis zyc Za wisza, 
Z¹br(z)owic – Z¹br(z), ¯o³wo wic – ¯o³w, ¯ylic/Si lic – ¯y³a/Si³a. 

Do datk owym ws kaŸn iki em za niku fi liac yjne go zna czen ia pa tron imi kum u¿y wa -
nym wy mienn ie z nazw¹ sta nowi¹c¹ jego podsta wê dla okreœle nia tego sa mego 
cz³owieka by³o po jaw ianie siê wy raz ów ³ac iñs kich o zna czen iu ‘zwan y’, jak dic tus 
lub alias przed pa tron imi kum, np. Al bert zwa ny (dic tus) Re cib oro wic Ra cib or, 
Miko³aj zwa ny (dic tus) Ru kal ic Ru ka³a, Piotr in ac zej (alias) Wie czer zyc(z) Wie -
czer za, w tek œcie staror usk im po jawi³ siê wy raz inak ‘inac zej’, poprzedza³ on na zwê 
Mysz ka sta nowi¹c¹ pod stawê pa tron imi kum: Pe tru inak Mysz ce Misz czyc(z)/Mysz -
czyc(z). Po miêdzy pa tron imi kum a imiê wbu dow ane by³o nie kiedy okr eœle nie opiso -
we stwier dzaj¹ce relacjê oj ciec < syn: Jan, syn Ada, Œwir czow ic Œwircz. 

Za pisy Ÿród³owe – 1 p XV w. 

BADURCZYC – Ba durka: Pas sek Ba durc zicz de Cu czini 1415 RWl kp II 409 – Cle mens et Pasco dic ti Ba -
durka 1406 KoP I s. 4. BOGUCIC – Bo guta: Per Sta nisl aum, mi nis teri alem dic tum Bo guc zic 1407 PNZK 
2000 – Sta necz Bo guta of fic ina lis, siue mi nis teri alis de Cracouia 1401 Hel II 793. BORNBACHOWIC – 
Born bach: Geo rg io Born bac houicz (dat.) 1446 £w 915 – Cum prouido viro Geor gio Born bach 1442 £w 
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705. BURKOWIC(Z) – Bu rek: Pech no Bur kow icz 1406–1417 £p I 385 – Pech no Bur ko 1407 £p I 271. 
CZARNO SZE WIC(Z) – Czar nosz: Pre sent ibus do min us ... Io hanne Ma zouitha de Ia ryc zow, Iwan Czarno -
szewycz 1411 AGZ IV 27 – Pre sent ibus ... no bil ibus do min is ... Iwano Czar nusz ... Di mit rone We czars za (!) 
1418 AGZ IV 39. GOLANKOWIC – Go lanka: An dras Golan kowicz 1433 £NW 149 – An dr eas dic tus 
G[l]olanka 1433 £NW 160, An dr eas Go lanc zycz 1439 £NW 176. GRAMSZYC – Gramsz: Se nior(-) … in 
foro Pi scium: An dr eas Gram schicz 1450 PtCr 419 – Se nior(-) … in foro Pi scium … An dris Gram sch 1460 
PtCr 520. GROZIC – Gro za: An dr eas Gro zicz (de Gro chow arsko) 1408 P³oñ 1130 – An dr eas dic tus Gro sza 
(de Gro chow arsko) 1413 P³oñ 2114. IZBRACHTOWIC – Izbracht: Ste phan us Isbrach tovicz de Dob nya (!) 
1409 £êcz II 1748 – Isz bracht de DÃbna 1393 £êcz II 125. JAMUROWIC(Z), JAMHUROWIC(Z) – Jam-
hur: Pop de Wyelin icze et Iwan Ia mvrovicz 1441 AGZ XIII 1531 – Con tra Iwan Ia mhur 1448 AGZ XIII 
7373. K¥KOLOWIC(Z), K¥KOLEWIC – K¹kol: Cau sa Pe tri Caw col ... Pe trus Fle kow icz ... re cog nouit, 
quia te net ur Pe tro Caw col owi cz sep tua ginta et III 1/2 gros sum 1448 £w 1098. KIERDEJOWIC(Z), 
KIRDEJOWIC(Z), KIR DEJEWIC(Z) – Kier dej: Ma gnif ici do mini Hricz kon is Ker deo wycz, pa lat ini ter re 
Po dol ie 1456 AGZ XIV 3568 – Pra esent(e) ... Kicz kone (! pro Ricz kone) Ky erd ey, Po dol ie pal lat in(o) 1440 
CdP III 211. KITLIC – Ki tla: Ni col ai Ki thlicz, ca non ici Scar bim iri ensis 1411 In scr 1408 – Ni col aus Ki thla, 
canoni cus Scar bim iri ensis et al tar ista al tar is be atae Mar gar ethae vir gin is siti in ecc les ia Cra coviensi 1425 
CdUC I 74 s.148. KMICIC(Z) – Kmi ta: No bil em Io hann em Kmiczicz de So byen 1448 AGZ XI 2524 – Ge -
ner osus Jo hann es Kmy tha de Szo byen 1463 AGZ XVI 7. KOPYTOWIC – Ko pyto: Ma thias Kopi thovicz 
(de Sta nisl avicze) 1408 £êcz II 1522 – Ma thias de Sta nisl avicze Co pito 1408 £êcz II 1458. 
KORZENIOWIC(Z), KORZENIEWIC(Z) – Ko rzeñ: Con tra Iw aschko Ko rzen yew icz 1438 AGZ XII 417 – 
Iwan Ko rzen 1439 AGZ XII 560. KOŒCIC(Z) – Koœæ: Co sczicz de Ia blon icze ... pre nom ina tus Co scz 1424 
AGZ XI 18. KUCZYKOWIC(Z) – Ku czyk: Jur ko Ku czyk owi cz 1446 PdLw IV 1961 – Ju rias ch Ku ts chig 
1441 PdLw IV 337. £OMA•DZIC – £omaz ga: Con tra Al bert um Lo mas zdicz de Prza now icze 1401 £êcz II 
2269 – Al bert um Lo masdze de Prza nouicze 1403 £êcz II 2307. MAMAJOWIC(Z)//MAMAJEWIC(Z) – 
Ma maj: Pre sent(e) ... Pe tro Ma mayow icz alias Ka ras ch de Ru schow icze 1439 AGZ VIII 63 – No bili Pe tro 
Ma may (dat.) alias Ca ras ch 1445 AGZ XIII 2465. MIKULCZYC(Z) – Mi kul ec: Io hann es Micul czyc 1437 
£p I 2693 – Ian Micu lecz 1439 £p I 2852. MIRONIEGOWIC – Mi ron ieg: Ia cob us Mi ron yeg owicz de Skar -
zino 1415 P³oñ 2550 – Ja cusz Mi ron ek de Skar zino 1408 P³oñ 1115. MISZCZYC(Z)//MYSZCZYC(Z) – 
Misz ka: Su per ... Pe trum My schczycz de Stria thyn 1450 AGZ XIV 2334 – Mi schka ... no bili Pe tro Misch -
czicz de Stra thin 1456 AGZ XIV 3522, Pana Pe tra Mysz�czi cza, na szeho kuch�mi stra ... panu Pe tru inak� 
Mysz ce kuch mis tru 1438 Roz 75. NADZIEDZIC(Z) – Na dzied za: Hrin Na ded zicz ... de Tar nawa kmetho(-) 
1437 AGZ XI 1041 – Hrin Na ded za ... kmetho(-) de Thar nawa 1441 AGZ XI 1391. OGUR CZE WIC – 
Ogur ek: Ni col aus Ogurc zewi cz de Chle wo 1410 Kal 13 – Ni col aus Ogur zecz de Chle wo 1414 541. 
ORDYNOWIC(Z), ORDENOWIC(Z) – Or dyn: Paschko nem Or din ouicz, kmet onem do mini Thom kon is 
(de Pa kos chowka) 1449 AGZ XI 2754 – Kmeto(-) ... Or dyn (de Pa kos chowka) 1443 AGZ XI 1645. 
ORZESZKOWIC – Orzes zek: Jo hann es Orzeszk owy cz de Grzybowo 1417 RWl kp II 504 – Jo hann es 
Orzes zek de Grzybowo 1419 RWl kp II 579. PABIJANOWIC – Pa bij an: Mi chael Pa bian owi cz de Gosz -
nye wicze 1424 Czer 1752 – Pa bian de Gosz nye wicze 1425 Czer 1924. PANKRATOWIC(Z) – Pan krat: 
Co ram ... An dr ea Pan krat howy cz de Czaykow icze 1448 AGZ XIV, DCCLXXXV – An dr eam Pan cracz de 
Czaykouicze 1453 AGZ XIV 2768. PIETRZYCZYC – Pie trzyca: (Testis) Sta nisl aus Pe trzyc zicz de Lu bo -
wi cze 1418 RWl kp I 1012 – Pe trica de Lu bow ice asis tit ter mino 1400 KZ Pozn 131. POGO -
RZA£ KOWIC(Z) Po gor za³ek: Ma cziek Po gor zalco uicz ... su per domi num Io hann em Fre dr ich ouicz 
1444 AGZ XI 1962 – Ma czyek Po gor za³ek, civis de Ca czuga, in culp avit no bil em Io hann em Fredri chouicz 
de Nyebys cz ani pro tri bus mar cis 1448 AGZ XI 2670. PRZE£USZCZYC – Prze³uska: Tho mek Prze lus -
czicz 1406 £êcz II 2590 – Test(is) ... To mek Prze lus ka 1405 £êcz II 2524. PRZES£U¯YC(Z) – Przes³uha: 
Pre sent(e) ... no bil(i) vir(o) Wolcz cone alias Prze czsluzzicz (!), ca pit aneo Ha lic iensi 1411 AGZ IV 24 – Pre -
sent(e) ... no bil(i) Wolcz kone Prze sluha de Ro hat in 1415 Wiœl 41. PUDLISZKOWIC – Pu dlis zek: Mar tin us 
Pu dliszk owi cz du ceb at te stes ... qu int us iu rare de buit no mine Ni col aus Wlo stows ky 1401 Ua 37 – Ni col aus 
Wlo stows ky cum Pu dliszc one 1400 Ua 35. RABIE¯YC – Ra biega: Sta nisl aus Ra bezi cz (de Gr zib owo) 
1403 RWl kp II 205 – Vi tus de Gr zib owo cum Sta nisl av Ra bye ga 1424 KoG s. 245, Gr zib Ra bye szicz (de 
Gr zib owo) 1410 RWl kp II 305 – Te stes ... Przedslaus de Gr zib owo … Grzyb Ra bys za 1416 RWl kp II 456. 
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RACIBOROWIC, RECIBOROWIC – Ra cib or: Al bert us dic tus Reczibo rowicz de Droz dowo 1413 P³oñ 
2114, Ni col aus Ra czyb orow<i>cz de Czyec hel 1417 RWl kp IV 563 – Ra dzyb or (!) (de Czechla) 1420 
RWl kp IV 780. RUKALIC – Ruka³a: Ni col aus dic tus Ru kal icz de Szo chowo 1412 P³oñ 1762 – Ni col aus 
alias Ru kala de Szo chowo 1415 P³oñ 2411. RUSOWIC(Z)//RU SZOWIC(Z) – Rus: Do min um Ia cob um 
Ru szow icz 1443 £p I 3211 – Ia cob us Russz 1442 £p I 3156. SIEDELNIKOWIC(Z) – Sio deln ik: Schedelni-
cowicz re sig nauit agrum alias ob schar vxo ri Po schon is de Pe cul icz 1437 £p I 2672 – Iwan Scho deln yk est 
libe r a Ni col ao Mar czus 1437 £p I 2713. STRZECIONOWIC(Z) – Strze cion: Strze czon owi cz ... no bil is 
And reyko Strze czon owi cz 1437 AGZ XII 135 – Ter min us in ter An dreyk onem Strze czon de Zol czow ... et 
do min um Ian kows ky 1435 AGZ XII 39. SUS£OWIC(Z) – Sus³o: Stecz ko Suslo wicz ... pa tri Suslo wicz 
1438 AGZ XII 366 – Suslo wa ... provida He dvig is, uxor Stecz kon is Suslo 1437 AGZ XII 139. SZYND -
LAROWIC(Z) – Szyn dlar: Con tra Clo sch Schin dlar owi cz 1450 £p II 737, Closz Szin dlar de dit VIII mar cas 
1445 £p II 4. ŒWIRCZOWIC, ŒWIRCZOWIC(Z) – Œwircz: Io hann es, fi lius Ade, Swyrczo wicz 1448 £w 
1089 – Cum prouido viro Ni col ao Swer cza cum du obus pu eris ... vi del icet cum Io hanne et Adam … Io -
hanni Swircz 1441 £w 620. TARKOTOWIC – Tar kot: Mi col ay Tar kot owi cz 1410 Kacz 2131 – Mi col ay 
Tar kot 1441 Kacz 5208. TERESZKOWIC(Z) – Te reszko: Pro par te Te res chcowi cz ... Te res chco 1421 £p I 
1307. T£USTOWIC – T³usto: Cau sa Ma thie T³usto ... prouido Ma thie Tlu stouicz 1448 £w 1070. 
WIECZERZYC(Z) – Wie czer za: No bil is Pe trus alias Vy ec zerz ycz de Hrump no 1445 AGZ XIV 1408 – 
No bili Pe tro (dat.) Vye czerza de Hrump no 1444 AGZ XIV 1024. WODCZYC – Wod ka: Ste phan us Wod -
czicz de Gr zib owo 1419 RWl kp II 594 – Wod ka de Crzi bow (!) 1398 Lek II 698. WOJNOWIC – Wo jen: 
(Te stis) Jo hann es Woy now ycz de Mo dla 1418 RWl kp IV 567 – Woy no (de Mo dla) 1407 RWl kp IV 217. 
ZAWISZYC – Za wis za: Za wys shycz ... ge ner osus do min us Mar tin us Za wis cha de Gar bow 1447 Hel II 
3308. Z¥BR(Z)OWIC – Z¹br(z): Ian Som brow icz ... cum Anas tasia 1449 U 2022 – Jan Za mbr ... Anas-
tasia, nover ca sua 1449 U 2013. ¯O£WOWIC – ¯o³w: Cau sa Pe tri Pod staw ek cum Ma thia Zolw ... ve -
nient es ad iu dic ium ... prouidi Pe trus Pod staw ek, Ma thias Go lawb (!), Ma thias Zol wow icz 1447 £w 994. 
¯YLIC//SILIC – ¯y³a//Si³a: Ni col aus Zy licz de Cze chel 1427 RWl kp IV 967 – Ni col aus Zyla de Czye chel 
1418 RHer VI s. 26. 

2 p XV w. 

W 2 p XV w. pa tron imi kum i na zwy stanowi¹cej jego pod stawê u¿y to w bada -
nych do kumentach do ident yfi kac ji tego sa mego cz³owieka 60 razy. Wyst¹pi³y 
pary nazw ident yfi kuj¹ce tego sa mego cz³owieka, np. Alwatko wic(z) Al wat ek, 
An draszk owic An dras zek, Ba³ukow ic(z) Ba³uk, B¹ko wic B¹k, Cza chow ic
Czach, C(z)ad row ic C(z)ader, Dersz niak owic(z) Dersz niak, Dob kow ic Do -
bek, Du najow ic(z) Du naj, Dzie ci¹tko wic(z) Dzie ci¹tko, Fi low ic(z) Fil, Fla -
kow ic Flak, Hel bas zowic(z) Al basz, Ja kus zowic(z) Ja kusz, Kad³ubow ic
Kad³ub, Koby³ko wic Koby³ka, Ko raw ic(z) Ko rawa, Ku czuk owic(z) Ku czuk, 
Kwiat kow ic(z) Kwia tek, Lew kow ic(z) Le wek, Li skow ic(z) Li sek, Mo mot owic 

Mo mot, Na maca³owic(z) Namaca ³, Sa lom ono wic Sa lom on, Sam brow ic(z)
Sam bor, Sêdzi wujewic Sêd ziwuj, Skocz kow ic Sko czek, Sko ruc ic Sko ruta, So -
bies¹do wic So bies¹d, Su pier zewic Su pierz, Tysz kow ic Ty szek, War cab ic(z)
War caba, Wiel kow ic Wie lek, Wil czyc(z) Wilk, Wircio chowic Wir cioch, W³od -
kow ic W³odek, Wy cis³owic Wy cis³o, Zbrosz kow ic Zbro szek. 

Po dobn ie, jak w po przedn ich pó³wie czach, równie¿ w 2 p XV w., pojawia³y siê 
pom iêdzy imien iem a pa tron imi kum wy razy ³ac iñs kie o zna czen iu ‘zwan y’, jak dic tus 
lub alias jako do datk owy sy gna³ za nik aj¹cego zna czen ia ge net yczne go pa tron imi kum, 
kt óre za stêp owa ne by³o je dnoc zeœ nie przez nazwê równ¹ swej pod staw ie, przy czym 
obie nazwy identyfi kowa³y tego sa mego cz³owieka, np. Jan zwa ny (dic tus) Fla kow icz. 
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Ze staw ienie imien ia i pa tron imi kum wy stêp uj¹cego wy mienn ie z nazw¹ sta nowi¹c¹ 
jego podsta wê dla oznac zenia tego sa mego cz³owieka by³o roz dziel ane przez odmiej -
scowe wyra¿enie przyimk owe wska zuj¹ce na miej sce za mieszk ania lub pochodzenia 
no sic iela pa tron imi kum, np. Drob isz ze Srok Sam bor owic(z) – Drob isz in ac zej (alias) 
Sam bor. Wyst¹pi³y te¿ pary pa tronimi kum w l mno giej, okre œlaj¹ce bra ci i na zwa sta -
nowi¹ca pod sta wê teg o¿ pa tron imi kum ta k¿e w l mno giej, okr eœlaj¹ca tyc h¿e bra ci, np.: 
Piotr i Sta nis³aw Dersz niak owic(z)y oraz Piotr i Sta nis³aw Dersz niak owie, Im bram i Piotr 
Sa lom ono wice oraz Im bram i Piotr Sa lom ono wie, bra cia Sêd ziwujewice i Sêd ziwujowie. 

Wœr ód no sic ieli pa tron imi kum i na zwy sta nowi¹cej jego pod sta wê zna laz³ siê s³yn ny 
œre dniowieczny kro nik arz zna ny po wszechn ie pod nazw¹ Win centy Kad³ubek, któ rego 
na zwis ko za pis ano w do kum enta ch jako Kad³ubow ic i Kad³ub. 

Za pisy Ÿród³owe – 2 p XV w. 

ALWATKOWIC(Z) – (Al wat ek), Al watko: Coram ... iu rat(o) ... Io hanne Al watk owi cz 1452 Trz 123 – Co -
ram ... Io hanne Al wat hko ... sca bin(o) iu rat(o) 1452 Trz 125. AND RASZ KOWIC, JÊDRASZKOWIC – 
An dras zek: Marti num An dras kowy cz 1485 U 525 – Sca bin(us) vil le in Marszkynycze... Mar tin us I¹dra szek 
1488 U 543; Mar tin us An dr eas zek 1489 U 551. BA£UKOWIC(Z) – Ba³uk: No bil is Hryn Ba luk owi cz de 
Knyehyn yn 1482 AGZ XIX 954 – No bil is Hryn ko Ba luk ... in vil la de Knye hynyn 1492 AGZ XIX 1227. 
B¥KOWIC – B¹k: Pol mor gu cir ca Gre gor ium Ban kow ycz 1454 £NW 354 – Gre gor io alias Bak (dat.) 
1457 £NW 417. CZACHOWIC – Czach: Pe trus Cza chouicz de Dap de ar mis Ko sczies che 1487 ZHer 670 
– No bil em Czach ... de ar mis Co sczye sche 1477 ZHer 492. C(Z)ADROWIC, C(Z)EDROWIC – C(z)ader: 
Io hann es Cet hdro(!) ... idem Iohann es Cet dro(!) ... Io hann es Ce drov ycz 1482 U 62. DERSZNIA KO -
WIC(Z) – Dersz niak: Ge ner osi Pe trus et Sta nisl us Der snyak ouiczy, he red es de Ro kit hni cza 1466 AGZ XIII 
6199 – Ge ner osi Pe trus et Sta nisl us Dersz nak owye de Rokythn ycza AGZ XIX 15. DOBKOWIC – Do bek: 
Fa mos us Pe trus Dob kouicz, ciu is Cra couiens is ... Pe trus Do bek, ciu is Cra couiens is 1466 Hel II 3858. 
DUNAJOWIC(Z) – Du naj: Kmeth ones in vil la Dluga ... Pe trum Schym kouicz ... Dv nayo vycz ... Sta chan 
1479 AGZ XVI 3193 – Kmeth ones ... in Dlug ye vi del icet Symek ... Dv nyay (!) Sta chan 1473 AGZ XVI 
927. DZIECI¥TKOWIC(Z) – Dzie ci¹tko: Pre sent(e) ge ner os(o) et no bil(i) ... An dr ea Dze czat hko uicz de 
Gdas sycze 1466 AGZ XIII, DCII – Pre sent(e) gene ros(o) et no bil(i) ... An dr ea Dze czant hko de Gda schyc ze 
1472 AGZ XVIII 1177. FILO WIC(Z) – Fil, Chwil: No bil is Ru then(us), here(s) de Do bra … Iwan Phi lovicz 
1462 AGZ XVI 614 – Iwan cum Chwil de Do bra 1442 AGZ XI 1520. FLAKOWIC – Flak: Dic tus An dr eas 
Flak est provi sor alias opye kun omnium par cium ... alia pars pu eri Io hann is dic ti Fla kovycz 1496 U 570. 
HEL BA SZOWIC(Z) – Al basz, Hal basz ?: – Fa mos us do min us Be ned ictus Hel baz ovicz, civis Le opol iensis 
1470 AGZ XV 728 – Fa moso Be ned icto Hal basz, civi Leopo liensi 1483 AGZ XV 1682. JAKU SZO -
WIC(Z) – Ja kusz: Gre gor ius Ia cus chovycz, ministe rialis de Camyenyecz 1497 Bob 88 – Gre gor ius Ia -
schus ch, mi nis teri alis de Ca myenyecz 1497 Bob 198. KAD£UBOWIC – Kad³ub: Ex cro nica Vin cenc ii Ca -
dl ubo wicz, ver sus de Po lon ia XIV–XV MPH III s. 288 – Vin cenc ius dic tus Ka dl ub cro nic am com pil avit Po -
lon orum XV MPH II s. 876. KOBY£KOWIC – Koby³ka: Co bylk ouicz alias Drzeu icza de Czayki 1451 
ZHer 73 – Derslaum Co bilka ... de Drze wic za 1449 ZHer 58. KORAWIC(Z) – Ko rawa: No bil is Marti nus 
Co ravicz de Rop czyce (!) 1476 AGZ XVIII 904 – Mar tini Co rawa ... de Rep czic ze 1478 AGZ 1118. 
KUCZUKOWIC(Z) – Ku czuk: Pre sent(e) ... do mino Jo anne Kvczv kowycz 1470 Sng I 70 – Io hann Ku czuk, 
mar sc halk 1472 CEp III 148. KWIAT KO WIC(Z) – Kwia tek: Cum ... sca bin is vi del icet ... An dr eas Kvyat -
ko vycz 1487 U 539 – Cum sca bin(o) (in Marsz kyn ycze) vi del icet ... An dr eas Kvy ath ek 1488 U 541. LEW -
KO WIC(Z) – (Le wek): Mi chael Lew couicz, civis Sa noc ensis 1451 AGZ XI 3010 – Mi chael Lew ko, civ(is) 
Sa noc ens(is) 1462 AGZ XI 3721. LISKOWIC(Z) – Li sek: Pe trus Lisz kow ycz ... dicto Pe tro Li szek (dat.) 
1487 U 538 – Ma thias Lis skovycz ... iste Ma thias Li szek 1496 U 567. MOMOTOWIC – Mo mot: Provi dus 
vir An dr eas Mo mothow ycz 1460 £NW 517, 551 – An dr eas Mo moth pye me mor ie 1466 £NW 685. 
NAMACA£OWIC(Z) – Na maca³: An dr eas Na mac zalo vycz de Bo brka 1495 ACL II 1456 – Pre sent(e) ... 
An dr ea Na mac zalo, cive de Bo brka 1485 ACL I 1195. SALOMONOWIC – Sa lom on: Im bramo et Petro 
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Sa lom ono wic zom, civi bus Cra coviens ibus et he red ibus de Ogrod zenyecz, fratri bus ger man is 1474 Matr I 
1132 – In cau sa ... Im bram et Pe tri Schal omo nov ye de Cra couia vel de Ogro dzeniecz 1475 Hel II 4075. 
SAMBOROWIC(Z) – Sam bor: Drob isch de Sro ki Sam bor owi cz 1457 AGZ XV 112 – No bil is Drob isch 
alias Sam bor 1464 AGZ XV 3274. SÊDZIWUJOWIC(Z), SÊDZI WU JEWIC – Sêd ziwuj: Mar tin us, Jo -
hann es et Sti bor ius de Cra gewo … non solve runt San dzywgevyc zom pro ca pite in ter empto 1456 ZHer 141 – 
In ter cle nod io Bwyny Szan dzyw ye ab una et Krayews kye ab una et in ter Wan dol owsky de ar mis Gra bye 
par tib us ab al tera 1473 ZHer 415. SKOCZKOWIC – Sko czek: (Scabin(i)) ... An dr eas Kwyathk owycz, 
Bar thol ome us Szkocz kow ycz 1490 U 555 – (Sca bini) Bartholo meus Szko czek ... An dr eas Kvy athk owy cz 
1490 U 556. SKORUCIC – Sko ruta: Do mino ge ner oso Olechno Sko ruc zicz (dat.) 1485 Paw s. 36 – No bili 
Olyech no Sko rut ha, cu riensi 1487 Paw s. 122. SOBIES¥DOWIC – So bies¹d: Jo hann es So bes ando wicz de 
Clecz kowo ... Jan So bes ando wicz 1469 ZHer 315 – So bes anth (dat.) de Clecz kowo 1426 MkM I 477. SU -
PIERZEWIC – Su pierz: Apud Marti num Szu pye rzevic 1464 £NW 621 – Mar tin us Szv pye rsz re cog novit 
sep tua ginta gros sos … Ni col ao Szrotha … solve re 1466 £NW 698. TYSZKOWIC – (Ty szek): Sta nisl aus 
Thy ss ek, car nif ex, ciu is ... Sta nisl aus, fi gul us Thy skow ycz et Ni col aus, fra ter suus ger man us 1496 BS¹d s. 
685. WARCABIC(Z) – War caba: No bil is Io hann es War czab icz ... Io hann is War czab icz 1425 £p II 1132 – 
Io hanne alias War czaba 1451 £p II 961. WIELKOWIC – Wie lek: Nobi lem Jo hann em Wy elk ouicz de 
Wyerzuchowo 1479 ZHer 539 – Wy elk de Wyerzuc howo 1429 MkM II 115. WILCZYC(Z) – Wilk: Pre -
sent ibus ibi ge ner osis no bil ibu sque ... Pe tro Go lab ek … Jo hanne Vil czyc 1467 AGZ XV, CLXIX – Presen -
ti bus ibi ge ner osis no bil isq ue ... Pe tro Go lamb ek ... Io hanne Vyl czek 1467 AGZ XV, CXC. WIR CIO -
CHOWIC – Wir cioch: Pe trus Vir czoc hovicz 1464 £NW 626 – Pe trus Wyrczyoch 1461 £NW 545. 
W£ODKOWIC – W³odek: Tho mas de Cro snye, Sta nisl aus Wlot kow ycz de ibid em de ar mis Do langa 1464 
ZHer 231 – No bil em Sta nisl aum Wlo dek de Crosz nye de ar mis Do langy 1465 ZHer 261. WYCIS£OWIC – 
Wy cis³o: Woy tek Wy czys chlowi cz 1451 Kacz 6024 – Woy tek Wi czislo 1467 Kacz 6991. ZBROSZKOWIC 
– Zbro szek: No bil is Pe trus Zbro schkow icz de Vin nic za 1475 Tmk s. 68 – No bil is ... Sbro sch ek de Winnic za 
de ar mis Mir zini 1469 ZHer 310. 

Wnio ski 

Je dyn ie w 1 p XIII w. wyst¹pi³o w badan ych do kumentach wiêcej zapis ów 
poœwiad czaj¹cych ¿ywe ge net yczne zna czen ie fi liac yjne pa tron imi kum ni¿ jego 
za nik, w pro porc jach 9 do 1. By³y to za pisy oryg ina lne i tyl ko ta kie s¹ brane pod 
uwa gê w ca³ej anal izie (z kil koma wyj¹tka mi uzas adnionymi ma³¹ licz ba zapisów 
w pó³wie czu lub z da nego regionu). 

Ju¿ w 2 p XIII w. pro porc je zap isów uleg³y odw róceniu: 10 zap isów z wy razem 
³ac iñs kim o zna czen iu ‘zwan y’ poœwi adc za³o za nik zna czen ia ge net yczne go, a tyl ko 
4 za pisy wska zywa³y na za chow anie tego zna czen ia. 

W 1 p XIV w. tyl ko je den zapis po twierd za³ ¿ywe zna czen ie patron imi kum 
w ba dan ych do kum enta ch, a 30 za pis ów z wy raz ami ³ac iñs kimi o zna czen iu 
‘zwan y’ wska zywa³o na za nik tego zna czen ia. Ponadto w tym pó³ wieczu po jawi³ 
siê dru gi sy gna³ za niku ge net yczne go znacze nia pa tron imi kum. Pa tron imi kum 
u¿yto bo wiem wy mienn ie z nazw¹ sta nowi¹c¹ jego podsta wê dla oznac zenia tego 
sa mego cz³owieka. W badan ych do kumentach tego ro dzaju pary wyst¹pi³y 4 razy. 
Je œli cz³owiek by³ ident yfi kow any wy miennie, za po moc¹ pa tron imi kum zakoñ -
czonego su fiks em -owic(z)/-ewic(z), -ic(z) (An draszk owic) oraz za po moc¹ na zwy 
sta nowi¹cej jego pod sta wê (An dras zek) oznac za to, ¿e wska zan ie na rela cjê ro -
dzinn¹ nie by³o ko nieczne do ident yfi kac ji osoby. £¹cznie w tym pó³wie czu 
wyst¹ pi³y 34 poœ wiadczenia za niku zna czen ia pa tron imi kum, a ¿ywe zna czen ie 
poœ wiad czone by³o jed nym za pis em w ba dan ych do kum enta ch. 
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W 2 p XIV w. tego ro dzaju zr ównañ po jawi³o siê 38, a ko nte kstów z wy razami 
³ac iñs kimi o zna czen iu ‘zwan y’ po przed zaj¹cymi pa tron imi kum 44. £¹cznie 
wyst¹pi³y 82 poœwiadczenia za niku znaczen ia patron imi kum wo bec 11 po œwiadczeñ 
za chow ania jego zna czen ia. 

W 1 p XV w. 31 zap isów poœ wia dcza³o ¿ywe zna czen ie ge net yczne pa tronimi kum, 
a 171 jego za nik, w tym 88 za pisów z wyraz ami o zna czen iu ‘zwany’ poprzedza j¹cymi 
pa tron imi kum oraz 83 za pisy z u¿ yci em pa tron imi kum i na zwy ró wnej jego pod staw ie 
do ident yfi kac ji tego sa mego cz³owieka. 

W 2 p XV w. 19 zapis ów poœwi adcza³o ¿ywe zna czen ie ge net yczne pa tronimi -
kum, a 118 jego za nik, w tym 58 za pisów z wy razami o znaczen iu ‘zwan y’ poprze -
dzaj¹cymi pa tron imi kum oraz 60 za pisów z u¿ yciem pa tron imi kum i na zwy ró wnej 
jego pod staw ie do ident yfi kac ji tego sa mego cz³owieka. 

Jak widaæ, pocz¹wszy od 2 p XIII w., znacz nie wiêcej zapis ów potwierdza³o za nik 
ge net yczne go zna czen ia pat roni mików zak oñcz onych su fiks ami owic(z)/-eiwc(z), 
ic(z) (ogó³em 416), ni¿ za chow anie jego genety cz nego fi liac yjne go zna czen ia (75). 

Pro ces za niku ge net yczne go zna czen ia fi liac yjne go pa tron imik ów mia³ cha rakt er roz -
woj owy, o czym œwi adc zy stopniowy wzrost licz by zapi sów wska zuj¹cych na za nik 
zna czen ia pa tronimi kum. W ci¹gu XII–XV w. wzro stowi uleg³a tak¿e licz ba zapisów 
poœwiadczaj¹cych ¿ywe zna czen ie pa tronimi kum, co wi¹¿e siê ze wzrostem licz by sa -
mych za chow any ch do kume ntów Ÿród³owych. Jed nak wzrost licz by zaœw iadczeñ 
¿ywe go pa tronimi kum jest znacz nie mniej szy, ni¿ wzrost zaœwiadczeñ wska zuj¹cych 
na za nik jego ge net yczne go zna czen ia. Mo¿e my za tem tw ierdziæ, ¿e patroni mikum za -
koñczone su fiks ami -owic(z)/-ewic(z), -ic(z) na obszar ze œrednio wiecznej Pol ski tra ci³o 
pier wotne, ge net yczne zna czen ie fi liac yjne (re lac yjne) pocz¹wszy od 2 p XIII w. Sz cze -
gó³owe ze staw ienie przed staw ia ta belka. 

 
 

  
 

 
  

    

 
  

 
  

  
 

 
  

   
 

 
    
  

 

390 Zofia Kowalik-Kaleta 

– 


-
-

Ze staw ienie 

Za nik i za chow anie ge net yczne go zna czen ia pa tron imi kum (XIII–XV) 

Wiek ¿ywe zna czen ie 
za nik zna czen ia 

Ra zem (1),(2) 
(1) (2) 

1/XIII  9  1 –  1 

2/XIII  4  10 –  10 

1/XIV  1  30  4  34 

2/XIV 11  44  38  82 

1/XV 31  88  83 171 

2/XV 19  58  60 118 

Ra zem 75 141 185 416 

(1) – wystê powanie przed pa tron imi kami ³ac iñsk ich wy razów o zna czen iu zwa ny, in ac zej (dic tus, alias 
i in.), (2) – wspó³funk cyjne wyst êpow anie pa tron imi kum i na zwy sta nowi¹cej jego pod sta wê dla identy
fikacji tego sa mego cz³owieka 
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IV. POLSKIE NA ZWIS KO ZWY CZAJ OWE  W ŒWIE TLE 
POŒ WIADCZEÑ •RÓD£OWYCH, CHRONOLOGII ORAZ 
MO TYW ACJI OBY CZAJ OWY CH I AK SJOL OGI CZNYCH 

(ZWI¥ZANYCH Z WARTOŒCIAMI) 

Na zwis ka zwyczaj owe szlachty i miesz czan wykaz ywa³y w XIV i XV wie ku pod 
staw owe ce chy wspó³czesnego na zwis ka, ni ektóre z nich za znac zy³y siê ta k¿e wœ ród 
ch³opów. Oznac za to, ¿e a) na zwis ko ojca by³o dzie dzic zone przez dzie ci, g³ównie 
przez synów, rza dziej przez córki, po nadto to samo na zwis ko nosi³ nie kiedy dziadek, 
czy li by³o ono, cho cia¿ rzad ko, dziedziczone przez trzy po kol enia, to samo na zwis ko 
obejm owa³o ojca, matkê i dziec ko, czyli ca³¹ ma³¹ rodzinê, a tak ¿e nie kiedy, ma³¿on 
ków; b) wspólne na zwis ko nosi³a ca³a ge ner acja, tj. bra cia (siostry) oraz ca³a ro dzina 
(ród) – na zwis ka wystêp owa³y wó wczas w licz bie mno giej; c) ¿ona przej mowa³a 
naz wisko mê¿a; d) wspólne nazwis ko obejmo wa³o dal szych krew nych. 

Te ce chy na zwisk po œwiadczone s¹ w dokum eta ch histor ycznych z XIV i XV w. 
nie równ¹ liczb¹ zapisów, zw³asz cza w za kres ie na zwisk ni ¿szych warstw spo³ecz nych, 
tj. miesz czan, szcze gólnie zaœ ch³opów. Nieró wna licz ba zapisów poœw iadcza te¿ 
poszcze gólne, wy mien ione wy ¿ej, ce chy. Tym nie mniej wys têpuj¹ce poœwiad czenia 
sta nowi¹ do stat eczny ma ter ia³ do wod owy na ist nien ie na zwisk zwy czaj owy ch wœr ód 
szlach ty i miesz czan pod koniec XV w. i na pocz¹tek kszta³to wan ia siê na zwis ka zwy
czaj owe go wœr ód ch³opów. 

Dla po wstan ia nazwisk pod staw owym etapem by³o wy kszta³ce nie siê  dwu imienn 
ego sys temu na zyw ania osób, kt óry po lega³ na u¿ywa niu dw óch nazw, tj. imie nia 
chrzestnego i dru giej nazwy wy stêpuj¹cej po nim, dla iden tyfikacji cz³owieka w ob rêbie 
gru py spo³ecz nej. Jak po kaza³y ba dan ia prze prow adz one w obrê bie doku ment ów his 
torycznych od XII w. do ko ñca XV w., po przez pó³wie cza, sys tem dwu imienny po 
wstawa³ stop niowo. 

Jako pierwsze w po zyc ji po imien iu chrzestnym po jawi³y siê patron imi ka zakoñ 
czone su fiks ami -owic i -ic w 2 p XII w., np. Piotr Wil kow ic, Gawe³ S³awni kowic, 
Wiê ces³aw Su lis³awic (1189 – pi sown ia wszyst kich przyk³adów uwspó³czeœniona). 
Po jawienie siê pa tron imi kum po imien iu chrzestnym do wod zi, ¿e ju¿ w tym okresie 
za istn ia³a po trzeba u¿ ywania dw óch ok reœleñ dla ident yfi kac ji cz³owieka. 

Je dnoc zeœnie z pa tron imi kami po jawi³y siê w 2 p XII w., jako dru gie okr eœlenie 
cz³owieka, na zwy anal ityczne o cha rakt erze opis owym z udzia ³em na zwy miejsco 
woœci, typ Otto de Verbic 1198. By³y to tzw. od miejscowe wyra¿ enia przy imk owe, 
które do min owa³y jako ok reœlen ia ident yfi kuj¹ce szlachtê do 2 p XV w. wraz z bar
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dziej roz bud owa nymi od miejs cowy mi ok reœle niami opis owy mi, jak przy toc zone 
ni¿ej. Te ostatn ie stopniowo za nika³y na rzecz od miejs cowych wyra¿eñ przyimko -
wych, które stanowi³y podstawê nazwisk od miejscowy ch tzw. syn tet yczny ch, 
zakoñ czo nych su fiks em -ski typu Ko nars ki. Wy kszta³ci³y siê one w 2 p XIII w., a do -
minacjê uzys ka³y w 2 p XV w. wœród szlachty. 

Do cza su po jaw ienia siê pa tro nimk ów i od miejs cowy ch wy ra¿eñ przy imk owy ch po 
imien iu chrzestnym w 2 p XII w., poœwiad czone jest w do kumentach historycz nych 
u¿y wanie jed nej na zwy do ident yfi kow ania cz³owieka, która wy znac za³a jed nostkê 
zwy kle tak ¿e przy po mocy ró ¿ny ch in form acji znaj duj¹cych siê w tekœ cie do kum entu. 

Dwu stopn iowy sys tem na zewn iczy wy twor zy³ siê w Pierw szej Rze czyp osp olit ej 
w prze ci¹gu jednego wieku, miê dzy 2 p XII w. a koñcem 1 p XIII w. Nazwy ro dzimego 
po chod zenia, naj bard ziej licz ne, jak pa tron imi ka, od miejs cowe wy ra¿en ie przy imk owe 
i na zwy oda pel aty wne (Ostas dic tus Cho lo – Czo³o 1204), a na wet mniej licz ne na zwy 
odi mienne, po jawi³y siê w dru giej po zyc ji po imien iu chrzestnym miêdzy 2 p XII w. 
a koñcem 1 p XIII w., tj. w ci¹gu stu lecia. Dwa dal sze typy, któ re wyst¹pi³y jako dru gie 
okr eœlenie cz³owieka od 2 p XIII w., to na zwy obce nie mieck iego po chod zenia i nie-
liczne na zwy odetniczne, tak¿e w znacz nej mie rze obcego po cho dzenia. 

Od tego czasu mo¿ na by³o obs erwowaæ kszta³to wan ie siê nazwisk, tj. na byw anie 
przez poszczególne typy na zwisk cech na zwis ka zwyczaj owe go. 

Dzie dzic zenie na zwisk od miejs cowy ch za koñcz onych su fiks em -ski wœ ród 
szlach ty zo sta³o za syg nali zow ane w 2 p XIV w. jednym za pis em. By³ to okres, kie dy 
na zwis ka na -ski nie by³y jesz cze czês te. W 1 p XV w. wyst¹pi³o 11, a w 2 p XV w. 49 
poœwiadczeñ dzie dzic zenia na zwis ka ojca przez syna (rza dziej cór kê), a nie kiedy 
przez kil ku syn ów, w tym dwa poœ wiadczenia obejmowa nia wspól nym na zwis kiem 
ma³ej ro dziny (ojca, mat ki i syna). 

Wiek wc zeœ niej, tj. w 2 p XIII w. pojawi³ siê sygna³ dzie dzic zenia na zwis ka oda -
pel aty wnego wœr ód szlach ty (Bo gumi³ Mêka i jego syn Ja nusz Mêka 1269–1273). 
Z 1 p XIV w. po chodz¹ trzy dal sze za pisy dzie dzic zenia na zwis ka odape la tywnego 
wœ ród szlach ty, a z 2 p XIV w. po chod zi 6 za pisów. W 1 p XV w. odno to wano 12 po -
œwia dczeñ dzie dzic zenia na zwis ka oda pel atywnego wœr ód szlach ty, a w 2 p XV w. – 
25 poœwia dczeñ, w tym dwa za pisy do wodz¹ce obejmowa nia wspól nym na zwis kiem 
ojca, mat ki i synów. 

Dzie dzic zone te¿ by³y przez szlachtê na zwis ka odi mienne. Z 2 p XV w. pochodzi 
6 za pisów po œwia dczaj¹cych dzie dzic zenie odi mienn ego na zwis ka ojca przez syna lub 
synów, w tym je den wska zuj¹cy na dzie dzic zenie na zwis ka przez trzy po kolenia (na -
zwis ko Klusz) i je den wska zuj¹cy na obejm owa nie wspól nym na zwis kiem ma³ej ro -
dziny, tzn. ojca, mat ki i syn ów. 

Naj lep iej poœ wia dczonym zja wis kiem naz wis kotwórczym jest obejmo wanie 
wsp óln ym na zwis kiem ca³ej ge ner acji, tj. bra ci oraz sió str, a tak ¿e obejm owa nie 
wspólnym na zwis kiem ca³ej ro dziny lub rodu. Na zwis ka od nosz¹ce siê do ca³ej ro -
dziny (rodu) wystêpo wa³y w liczbie mno giej, ale nie by³y po przed zone imion ami, 
na tom iast nazwis ka odnosz¹ce siê do ge ner acji, bra ci i sióstr, rów nie¿ wys têpowa³y 
w licz bie mno giej, ale by³y po przedzone ich imionami. Pierw sze œlady na zwisk na 
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ski w licz bie mno giej, od nosz¹cych siê do ca³ej ro dziny (rodu), po chodz¹ z 2 p 
XIV w. – 18 po œwiadczeñ, w 1 p XV w. od not wano 30 po œwiadczeñ, a w 2 p XV w. – 
69 po œwi adcz eñ. Z 2 p XIV w. pochodz¹ te¿ pierw sze poœwi adczenia na zwisk w licz -
bie mno giej od nosz¹cych siê do bra ci i ewentual nie sió str po przed zone ich imion ami 
w licz bie 14 zapi sów, w 1 p XV w. wyst¹pi³y 52 poœw iadczenia, w 2 p XV w. 184 
poœw iadczenia. 

Na zwis ka oda pel atywne szlachty od nosz¹ce siê do ca³ej ro dziny (rodu), wystêpu-
j¹ce w licz bie mno giej, poœ wiadczone zo sta³y pó³ wie ku wcz eœniej, tj. w 1 p XIV w. 
dwo ma zapis ami. W 2 p XIV w. wyst¹pi³y 3 po œwiadc zenia, w 1 p XV w. 5 poœwiad -
czeñ, w 2 p XV w. – 11 po œwiadc zeñ. Na zwis ko oda pel aty wne szlach ty w liczbie mno -
giej, od nosz¹ce siê do gener acji, tj. bra ci i sió str po przed zony ch ich imion ami po ja wi³o 
siê te¿ w doku mentach w 1 p XIV w. w po staci 3 za pisów, w 2 p XIV w. wyst¹pi³o 6 po -
œwia dczeñ, w 1 p XV w. – 15 po œwia dzczeñ, w 2 p XV w. – 70 po œwia dczeñ. 

Ca³e ro dziny (rody) szla check ie obejm owa³y te¿ wystê puj¹ce w licz bie mno giej 
znacz nie rzadsze na zwis ka odi mienne. Pierw szy, je den za pis po chodzi z 2 p XIV w., 
ko lejne po œwia dczenia w liczbie trzech po chodz¹ z 2 p XV w. Nazwis ko odi mienne 
od nosz¹ce siê do gener acji, tj. bra ci (sió str) w licz bie mno giej, po przed zone imio -
nami, poœwi adc zone jest w 2 p XIV w. jed nym zapis em, w 1 p XV w. wyst¹pi³y 
2 poœwiad czenia, w 2 p XV w. – 24 po œwiadczenia. 

Przej mow anie wœród szlach ty na zwis ka mê¿a za koñc zonego su fiks em -ski przez 
¿onê, cze go efekt em by³y na zwis ka za koñc zone na -ska, po œwia dczone jest w 2 p 
XIV w. 8 pew nymi za pis ami (ze stwier dzen iem, ¿e sz³o o ¿onê, a nie o córkê). W 1 p 
XV w. wyst¹pi³o 10, a w 2 p XV w. 14 poœwia dczeñ. Za pewne wœ ród na zwisk ko biet 
za koñczonych na -ska, nie wz iêtych tu pod uw agê ze wzglêdu na brak jasnego po -
twierdzenia w te kœcie dokumentu, ¿e idzie o ¿onê, kryje siê wie le ich na zwisk. 

Oda pel aty wne na zwis ka od mê¿o wskie ¿on za koñc zone su fiks ami -owa, -ina 
wœ ród szlach ty poœwiadczone s¹ w 2 p XIV w. 7 pewnymi zapi sami. Wyst¹pi³y 
for my odmê ¿owskie utwor zone od imien ia i nazwis ka mê¿a (np. Miko³ajowa Sie -
kirc zyna). Z 1 p XV w. po chod zi 9 po œwia dczeñ, a z 2 p XV w. – 25 po œwia dczeñ. 

Od mê¿owskie for my na -owa, -ina two rzone te¿ by³y od rza dziej wystêpuj¹cych 
wœród szlach ty na zwisk odi mienn ych. Trzy poœ wiadc zenia po chodz¹ z 2 p XV w. 

W 2 p XV w. po jawi³y siê za pisy œw iad cz¹ce o obejmowa niu wspól nym naz-
wiskiem na -ski (10 po œwia dzczeñ) i oda pel aty wnym (2 poœ wia dcz enia) dal szych 
krew nych wœród szlach ty. Wy mien iani w do kum enta ch dal si krew ni to wu jow ie 
i stryj owie, bra cia stry jeczni, bra tank owie, bra tan ice. Je den raz po œwiadczone jest 
obejm owa nie wspól nym na zwis kiem dal szej ro dziny w ob rêbie trzech pokoleñ 
(W¹do³ow skie). Re lac je ro dzinne s¹ ok reœlo ne ter min ami ³aci ñsk imi. 

Wœród miesz czan dzie dzic zenie na zwisk oda pel aty wnych i odi mienn ych poœwiad -
czone jest w1 p XIV w. po jed yncz ym zapis em. Z 2 p XIV w po chod zi 9 po œwia dczeñ, 
przy czym dzie dzic zeniu pod lega³y tak ¿e na zwis ka o for mie ze staw ienia (np. Dup ny 
Czas). W 1 p XV w. wyst¹pi³o 21 poœ wiadczeñ dzie dzic zenia na zwis ka ojca przez syna, 
synów lub córkê, w tym 5 zapisów poœwiadczaj¹cych obejmowa nie wspól nym na zwis -
kiem ojca, mat ki i syna lub cór ki, czy li ca³ej ma³ej ro dziny. W 2 p XV w. wyst¹pi³o 
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wœró d miesz czan na zwis ko dzie dzic zone przez trzy ge ner acje, tzn. dzia dek, jego syn 
i dwaj wnu kow ie no sili to samo na zwis ko Dzie cina, które w dru gim i trze cim po kol eniu 
wyst¹pi³o w zmo dyf iko wan ej for mie Dzie cinka. 

Je den raz po œwiadczone zo sta³o w 2 p XV w. dzie dzic zenie na zwis ka zakoñczo -
nego su fiks em -ski przez miesz czan ina (Sa nocki). Po zos ta³ych 24 po œwi adczeñ do -
kum entu je dzie dziczen ie na zwisk oda pel aty wnych i rza dziej odi mienn ych wœr ód 
miesz czan w tym pó³wie czu. 

W 2 p XV w. zapis ano wspól ne na zwis ko ma³¿onków (miesz czanie z Lu blina) 
zakoñ czone su fiks em licz by mno giej -skie (Wisz niews kie) z wyra Ÿnym podk reœle niem 
w tekœcie do kumentu, ¿e idzie o parê ma³¿eñsk¹ (co niug es – ma³¿o nkow ie). 

Po jed yncz ymi za pis ami z 1 i 2 p XIV w. poœw iadczone jest obejmowa nie wœród 
miesz czan dwóch cz³onków ro dziny, praw dop odo bnie bra ci, wsp ólnym na zwis kiem 
odi mienn ym i oda pel aty wnym w licz bie mno giej. Dal sze poœ wiadczenia po chodz¹ 
z 1 p XV w. w licz bie 5 i z 2 p XV w. tak¿e w licz bie 5 – na zwis ka w licz bie mno giej 
po przed zone s¹ imion ami. W 2 p XV w. wyst¹pi³y te¿ nazwis ka w liczbie mno giej 
nie po przed zone imiona mi, od nosz¹ce siê do ca³ych ro dzin (ro dów) mi eszczañskich 
– 4 poœwiad czenia nazwisk zakoñczonych su fiks em -skie i 5 po œwia dczeñ na zwisk 
oda pel aty wnych i odi mienn ych. 

Z 2 p XIV w. po chodz¹ za pisy na zwisk ¿on – miesz czan ek zakoñ czon ych sufiksa mi 
-owa, -ina utwor zony ch od oda pel aty wnych i odi mienn ych na zwisk mê ¿ów w licz bie 
26, w tym 11 na zwisk ¿on ma oparc ie w wymien ionych na zwis kach mê ¿ów. W 1 p 
XV w. wyst¹pi³o 35 po œwia dczeñ form od mê¿o wskich na zwisk ko biet za koñczonych 
na -owa, -ina, w tym jed no na zwis ko za koñc zone na -inne, 11 sp oœród nich ma oparc ie 
w wy mien iony ch w dokumencie na zwis kach mê ¿ów. W 1 p XV w. zapis ane zo sta³y 
for my na -owa, -ina utwor zone od imien ia i na zwis ka mê¿a w licz bie 7 (np. Pio trowa 
Dy balina). W tym pó³wieczu po jawi³y siê te¿ jed nostk owo inne for my na zwisk od -
mê¿owskich ¿on – miesz czan ek, tj. for ma utwor zona przez do dan ie su fiksu -ica (Mydl-
nica ¿ona < Mydl nik) i utwor zona za po moc¹ zmia ny lek syk alnej dru giego cz³ony ze-
staw ienia (Bia³a Ksie ni ¿ona < Bia³y Ksi¹dz). Z 2 p XV w. po chod zi 60 po œwia dczeñ 
na zwisk odmê ¿owskich na -owa, -ina, sp oœród kt órych 51 ma oparc ie w wy mien iony ch 
na zwis kach mê ¿ów. Trzy razy u¿ yto po dwój nej for my na -owa utwor zonej od imien ia 
i na zw iska mê¿a (Ja kub owa An tyk ryst owa). 

Przej mow ane te¿ by³y przez ¿ony – miesz czanki odetniczne na zwis ka mê ¿ów i obce 
nie mieck iego po chod zenia, przez do dan ie su fik sów -owa, -ina. Pierw sze, jed nostk owe 
poœ wiadc zen ie przejmow ania na zwisk odet nicznych mê¿ów przez ¿ony po chodz¹ z 2 p 
XIV w., w 1 p XV w. wyst¹pi³o 11 zapi sów, w tym 8 za koñczonych su fiks ami -owa, 
-ina, dwa na zwis ka ¿on utwo rzo ne zo sta³y przez zmianê pa rad ygma tu mê ski ego naz -
wiska mê¿a na ¿e ñski (Po laczka ¿ona < Po lac zek, Tar tara ¿ona < Ta tar), jed no na zwis -
ko ¿ony za koñc zone by³o su fiks em -owna (¯ydowna), jed no nie mieck im su fiks em -inne 
w za pis ie kancel aryjnym. Z 2 p XIV w. pochodz¹ te¿ pierw sze, nie liczne za pisy naz -
wisk ¿on utwor zone od nie mieck ich nazwisk mê ¿ów przez do dan ie pol skich suf iksów 
owa, -ina. Po wsta³y w ten sp osób na zwis ka hy bryd alne o nie mieck iej pod staw ie i pol-

skim su fiks ie (np. Fun kowa < Funk) œwi adcz¹ce o asym ila cji przybys zów z Nie miec do 
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kul tury pol skiej. Nazwis ka tego typu wy stêp owa³y te¿ w 1 i 2 p XV w. W 2 p XV w. jed -
nostk owe na zwis ka od mê¿o wskie utwor zone od na zwis ka nie mieck iego mê¿a koñ -
czy³y siê sufik sem -ka (np.Kon gis arka < Kon gis arz). 

Jed nostk owo poœ wiadc zone jest obejm owa nie wspól nym na zwis kiem dal szej ro -
dziny wœ ród miesz czan, pocz¹wszy od 2 p XIV w. Wspól ne na zwis ko no sili wuj 
i bra tan ek, jeden zapis, w 1 p XV w. po jawi³ siê tak¿e je den zapis praw dop odo bnie 
w od niesieniu do bra tanka i wuj ów, z 2 p XV w. po chodz¹ 3 za pisy, ws pól ne na zwis -
ko no sili siostra stryjeczna i brat stryjeczny, wuj i bra tan ek dwaj bra cia stryjeczni. 

Dzie dzic zenie na zwisk wœ ród ch³opów, oda pel aty wnych i odi mienn ych poœ -
wiadc zone jest w 2 p XIV w. jed nym zapis em, w 1 p XV w. 3 zapis ami, a w 2 p XV w. 
4 za pis ami w Ma³opols ce, Wielkop olsce, na Ma zowszu i na kre sach po³udniow ych. 

Po dobn ie obejm owa nie wspól nym na zwis kiem oda pel aty wnym i odi mienn ym 
ge ner acji, tj. synów i có rek oraz ca³ej rodziny po œwia dczone jest pojed yncz ymi za -
pis ami na zwisk w licz bie mno giej w 1 p XV w., trze ma za pis ami w 2 p XV w. W 2 p 
XV w. wyst¹pi³y 4 na zwis ka zakoñc zone su fiks em -skie od nosz¹ce siê do ch³opów 
na kresach po³udniow ych. 

Ch³opki przej mowa³y na zwis ka mê ¿ów przez do dan ie su fik sów -owa, -ina do ich 
na zwisk. Z 1 p XV w. po chod zi jeden zapis, z 2 p XV w. 4 zapisy, w tym je den 
poœwiad czaj¹cy po dwójne for my na -owa utwor zone od dwóch prze zwisk (Kwiat -
kowa Wie przk owa). 

Brak in nych po œwiadczeñ kszta³to wan ia siê funk cji na zwis kowej wœ ród ch³opów. 
Re asum uj¹c mo ¿na uz naæ, ¿e pocz¹tki dzie dzic zenia na zwisk wœ ród szlach ty siê -

gaj¹ 2 p XIII w. i s¹ w tym pó³wie czu za syg nali zow ane za pis em dzie dzic zenia naz -
wiska oda pel aty wnego, po dobn ie jak i w 1 p XIV w. W 2 p XIV w. by³y dzie dziczone 
dwa typy na zwisk szla check ich, tj. odapela tywne i od miejs cowe za koñcz one na -ski 
(po œwiad czone na razie jed nostk owo). W ci¹gu XV wieku dziedziczone by³y trzy 
typy na zwisk wœró d szlachty, bo dosz³o dzie dzic zenie rza dziej wys têpuj¹cych naz -
wisk odi mienn ych. Naj wiêcej zap isów poœ wiadc za dzie dzic zenie na zwisk szlachec -
kich zako ñczon ych na -ski. Ogó³em wyst¹pi³o 114 poœwiadcz eñ dzie dziczenia 
wszyst kich typów nazwisk wœród szlach ty do koñca XV w. 

Dzie dzic zenie na zwisk wœ ród miesz czan poœwi adczone jest od 2 p XIV w. w za -
kres ie na zwisk oda pel aty wnych i odi mienn ych 56 za pis ami. Dla dzie dzic zenia na -
zwisk wœród ch³opów od not owa no ogó³em 8 po œwiadc zeñ w okre sie od 2 p XIV do 
ko ñca XV w. 

Wa ¿ne jest to, ¿e obok dzie dzic zenia, poœw iadc zone jest wyst êpow anie wszyst kich 
po zos ta³ych zja wisk naz wiskotwórczych wœr ód szlach ty i miesz czan, a tyl ko trzech 
wœród ch³opów. 

I tak, obejm owa nie wspól nym na zwis kiem od miejs cowym na ski (od 2 p 
XIV w.) i ws pólnym nazwis kiem oda pap elatyw nym (od 1 p XIV w.) ca³ej gene -
racji (braci i sióstr) poœ wiadczone jest wœr ód szlach ty do koñca XV w. 371 zapi -
sami. Na zwis ka te wystêp owa³y w licz bie mno giej. 

Wsp ólne od miejs cowe na zwis ko ro dziny (rodu) na -ski (od 2 p XIV w.) i in nego 
typu (od 1 p XIV w.) po œwiadczone jest wœ ród szlach ty do koñca XV w. 139 za pis ami. 
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Wœ ród miesz czan na zwis ka oda pel aty wne, odi mienne i zak oñczo ne na -ski poœ -
wiadc zone s¹ jako obejmuj¹ce gener acjê 12 zapis ami od 1 p XIV do ko ñca XV w., 
a ob ejmo wan ie ro dziny (rodu) ws póln ym na zwis kiem 9 za pis ami. 

Na zwis ka ¿on – szlach cian ek zakoñc zone su fiks em -ska po œwia dczone s¹ od 2 p 
XIV w. do koñca XV w. 32 niew¹tpliwymi za pis ami stwier dzaj¹cymi sta tus matry-
monialny no sic ielek. Oda pel aty wne i odi mienne na zwis ka od mê¿o wskie szlachcia -
nek, zakoñc zone su fiks ami -owa, -ina po œwia dcz one s¹ od 2 p XIV do ko ñca XV w. 
44 za pis ami. 

Na zwis ka od mê¿o wskie ¿on miesz czan ek, zakoñ czone su fiks ami -owa, -ina, 
oda pel aty wne, odimienne i odet niczne od 2 p XIV w. do koñca XV w. poœwiadczo ne 
s¹ 136 za pis ami, inne typy 3 za pis ami. Licz by na zwisk od mê¿owskich s¹ za pewne 
za ni¿o ne, gdy¿ po mini êto te bar dzo licz ne za pisy, dla kt óry ch brak po twierd zenia na -
zwis ka mê¿a w do kum enta ch. 

Obejm owa nie wspól nym na zwis kiem dal szych krew nych wœród szlach ty (wujów, 
stry jów, brat anków, bra tan ic, bra ci stry jeczn ych), zaró wno zako ñczon ym na -ski, jak 
i o dap elatyw nym po jawi³o siê w 2 p XV w., mia³o do ko ñca XV w. 12 po œwiadczeñ. 
Wœ ród miesz czan wspól ne na zwis ko dal szych krew nych za pis ane zo sta³o w okres ie od 
2 p XIV w. do koñca XV w. 5 razy. 

Z 2 p XV w. pochodzi za pis po œwiadczaj¹cy dzie dzic zenie na zwis ka wœ ród 
szlach ty przez trzy po kol enia (odi mienn ego i zak oñczo nego na -ski). W tym sa mym 
pó³wie czu poœ wiadczone zo sta³o dzie dzic zenie na zwis ka przez trzy po kol enia wœ ród 
miesz czan oraz wspól ne na zwis ko ma³¿o nków miesz czan, które nie jest poœwiad-
czone wœród szlach ty. 

Trzy zja wis ka naz wis kotówrcze poœ wia dczone wœr ód ch³opów to: dzie dzic zenie na -
zwisk (8 za pisów), obejm owa nie ge ner acji i ca³ej ro dziny (9 za pisów), przej mow anie 
na zwis ka mê¿a przez ¿onê, tj. for my odm ê¿owskie nazwisk zak oñczone na -owa, -ina 
(5 zap isów). 

Jak widaæ, na zwis ka szlachty i miesz czan kszta³towa³y siê w tym sa mym cza -
sie, tj. pom iêdzy 2 p XIV i koñ cem XV w., chocia¿ dzie dzic zenie na zwisk po -
jawi³o siê wœ ród szlach ty je den wiek wc zeœniej (2 p XIII w.), ni¿ wœ ród miesz czan 
(2 p XIV w.). Na tom iast obejm owa nie wspól nym na zwis kiem ge ner acji poœwiad -
czone jest po raz pierw szy wœród szlach ty i miesz czan w tym sa mym pó³wie czu, tj. 
w 1 p XIV w., po dobn ie przej mow anie na zwis ka mê¿a przez ¿onê (2 p XIV w.) 
i œla dy dzie dzic zenia naz wiska przez trzy po kolenia (2 p XV w.). Ws pólne na zwis -
ko obejm uj¹ce dal szych krew nych poœw iadczone zo sta³o na wet wc zeœniej wœ ród 
miesz czan (2 p XIV w.), ni¿ wœród szlach ty (2 p XV w.). Po nadto jedyn ie wœ ród 
miesz czan poœwiadczone zo sta³o w 2 p XV w. ws pólne nazwis ko ma³¿o nków. 

Wed³ug dotychc zaso wych opin ii, w trze ciej æwie rci XVI w. ustali³o siê na zwis ko 
szla check ie wed³ug kon cepcji praw nej, a pod ko niec XVIII wie ku, tu¿ przed utrat¹ 
przez Polskê nie podl eg³oœci, istnia³ wœr ód mo¿ now³adz twa i szlachty zacz¹tek naz -
wiska jako in styt ucji praw nej (Grzy bows ki 1957, 488–502).

 Przed staw iony ma ter ia³ Ÿród³owy up owa ¿nia, jak siê wydaje, do twierdzen ia, ¿e 
na pocz¹tku XV wie ku ist nia³ ju¿ wœr ód szlach ty za korzeni ony zwyczaj dziedzi -
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czenia na zwisk wszyst kich typów przez synów i córki, rzadko jesz cze przez trzy po -
kol enia, zwy czaj obejm owa nia wspól nym na zwis kiem wszyst kich typów ca³ej gene -
racji, ro dziny (rodu) oraz ¿ony, a nie kiedy dal szych krew nych. Zwy czaj ten popular -
ny by³ ró wni e¿ wœ ród miesz czan i sze rzy³ siê stop niowo wœród ch³opów. 

Nie dzi wi wiêc, ¿e na pocz¹tku XV wie ku po wsta³o po jêcie na zwis ko jako wspól nej 
na zwy ro dziny (rodu), dziedziczn ej i obejmuj¹cej ¿onê. By³o ono wyra¿ one ter min em 
imiê. Ist nia³a bo wiem po trzeba na zwan ia wy stêp uj¹cego w tym cza sie zja wis ka spo -
³ecz no-jêzykowego. Ist nien ie ta kiego po jêcia w za sob ie po jêc iowym ów cze snych Po -
lak ów po œwi adcza S³ow nik sta rop olski, zbi ór œre dni owie cznej lek syki pol skiej, w haœ le 
imiê (Sstp). 

Po wstan ie po jêcia na zwis ko w kul tur ze polskiej, zaœ wiadczone na po cz¹tku XV w., 
by³o wy nik iem kszta³tuj¹cej siê w ci¹gu XIV stu lec ia tra dyc ji sto sow ania wsp óln ej na -
zwy na ok reœlenie ro dziny, czy li rodu oraz co najmn iej pó³wiekow ej, bo trwaj¹cej od 2 p 
XIV wie ku, tra dyc ji dzie dzic zenia szla check ich i mies zczañ skich na zwisk i przecho -
dzenia wszyst kich typów nazwisk mê ¿ów na ¿ony (por. Kaleta 1998). 

Jeœ li przyj miemy, ¿e w trze ciej æwie rci XVI w. ist nia³o ustabili zow ane na zwis -
ko szla check ie, w myœl pew nej kon cepcji praw nej (Grzy bows ki 1956, 498), to 
dru ga po³owa XIV w., a zw³asz cza pierwsza i dru ga po³owa XV wieku stanowi¹, 
jak nal e¿y s¹dziæ, wystarc zaj¹co od leg³y pocz¹tek tego pro cesu, aby uzn aæ u¿ywa -
nie nazwisk za pr aktykê d³ugotrwa³¹ ju¿ w wieku XV. Na wiek XVI przy pada³a 
sta bil iza cja na zwis ka zwy czaj owe go i jego funk cjon owa nie w urzê dach i adminis -
tracji, co do prow adzi³o do wy twor zenia siê jego prawnej kon cepcji. Nazwis ko nie 
by³o jesz cze w tym cza sie nie zmienne, ani obo wi¹zkowe, tzn. nie obejm owa³o 
wszyst kich klas spo³ecznych i grup narodowoœciowych ¿yj¹cych w Polsce, ale 
zwyczaj jego po siad ania by³ wœ ród szlach ty polskiej, a tak ¿e wœr ód mieszczañ -
stwa, za kor zeni ony i g³êb oko umot ywo wany nie tyl ko po trzeb¹ dok³ad niejs zej 
ident yfi kac ji, o czym po wiemy ni ¿ej.

Na pod staw ie prze prow adz onej anal izy wszyst kich zapisów Ÿród³ówych mo¿na 
uznaæ 1 p XV w. za pocz¹tek na zwis ka zwyczaj owe go w Pol sce. 

Wy stêp owanie na zwis ka zwy czaj owe go i poj êcia na zwis ko na pocz¹tku XV wieku 
zbie gaj¹ siê tak¿e z ist nien iem wœr ód Pol aków œwi adom oœci na rod owej i od czuc ia jê -
zyka jako wa rtoœ ci narod owej, kt óre kszta³towa³y siê w Pol sce od XIII w., tj. od cza su, 
kie dy zac zê³a siê wal ka o jêz yk pol ski w koœ ciele i w szko³ach koœcielnych (Kot 1938, 
K³oczowski 1989, Zien tara 1989). Wiek XV to tak¿e po wstan ie pol skiego jêzyka lite-
rackiego i dzie³ ta kich, jak Bi blia Kr ólowej Zo fii i Ro zmyœlanie przemy skie. W tym cza -
sie roz wój kul tury pol skiej, w tym tak ¿e du chow ej, by³ zaawan so wany. Na tym tle 
XV-wiecz nego po ziomu kul tury i etap ie rozwoju pañstwa nie dzi wi ist nien ie poj êcia 
na zwis ko od daw ane go ter min em imiê na pocz¹tku stu lec ia i wys têp owanie na zwis ka 
zwy czaj owe go.

 Po wstan ie nazwis ka zwy czaj owe go w kul tur ze polskiej na pocz¹tku XV w. by³o 
wyni kiem tra dyc ji u¿y wan ia nazw osób w taki spo sób, ¿e przypomi na³y one wspó³cze sne 
naz wiska w za kres ie ich cech pod staw owy ch, któ rymi s¹: dzi edzi czn oœæ i obejm owa nie 
ca³ej rodziny (rodu), ge ner acji oraz ¿ony. Tego rodzaju tra dyc ja odzwierc iedla³a oby-
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czaje pol skie w za kres ie ¿ycia ro dzinn ego, roli ro dziny w spo³ec zeñs twie i po zyc ji ojca 
w ro dzin ie. 

Jak po daje J. S. By str oñ (1960 II, 121 i n.), ro dzina by³a w œredni owiecznej Pol sce 
pod staw ow¹ or gan iza cj¹ spo³eczn¹, a zwi¹zki po kre wie ñst wa by³y sil niejs ze, ni¿ 
inne wiê zi. Tworzy³a ona zwart¹ ca³oœæ, na tle której mog³a sil niej wys têpowaæ jed -
nostka. Ro dzina od grywa³a rolê poli tyczn¹ i ekon omi czn¹, by³a zespo³em na jbli¿ej 
wspó³¿yj¹cych ludzi. Zna czen ie ta kie mia³a w œr edniowieczu ro dzina wœ ród rycers -
twa, pó Ÿniej szlach ty i pa tryc jatu miej skiego. Do stos unków pokr ewieñ stwa przy -
wi¹zy wano du¿¹ wagê, o czym œw iad czy roz bud owa na ter min olo gia do tycz¹c¹ stop-
ni pokr ewieñstwa. Za nik wielu nazw pok rewieñstwa w póŸ niejszym okres ie, jak np. 
dzie wierz ‘brat mê¿a’, czy szu rza ‘brat ¿ony’, œwiadczy o s³abniêciu zna czen ia wiê zi 
ro dzinn ych wœ ród Po laków, kt óre s¹ jed nak do dziœ sto sunk owo sil ne, w porównaniu 
z wie loma kra jami Eu ropy. 

Po kre wieñstwo li czono po ojcu (‘po mie czu’) i po mat ce (‘po k¹dzie li’), ale znacznie 
wiêksz¹ wagê przy wi¹zy wano do krew nych odoj cowskich, któr zy no sili to samo naz -
wisko i pi eczê towali siê tym sa mym her bem. 

Krew ni wyst êpowali w ¿yciu pu blicznym ra zem, ak cent uj¹c swe zwi¹zki, zw³asz -
cza, jeœli no sili ws pól ne na zwis ko. Ich obo wi¹zkiem by³a wzajemna po moc zarówno 
w spra wach go spod arcz ych, pu bliczn ych, jak i osob ist ych. Krew ni wyst êpowali 
czês to jako œwia dkowie w s¹dzie, jako rzecz nicy, opie kunowie, do radcy, rzeczo -
znawcy i me diat orzy przy podzia³ach maj¹tku rodzin nego i w po stêp owa niu spad -
kow ym. Na ozna czenie wszyst kich krew nych, w³¹czaj¹c naj dals zych i naj stars zych, 
zwi¹za nych tradyc j¹ ws pólnego po chod zenia, u¿ ywano s³owa ród. Wy raz ro dzina 
od nosi³ siê do ma³ej ro dziny sk³adaj¹cej siê z ojca, mat ki i ich dzie ci. Ród by³ czymœ 
wiêk szym od ro dziny, obejmowa³ te¿ dal szych krew nych i ich ro dziny, czy li kilka-
naœcie rodzin. Nie zna czy to jednak, ¿e w Polsce ist nia³a roz rodzona ro dzina wielo -
po koleniowa typu po³udniow os³owiañs kiej za drugi, czy wschod nios³owiañs kiego 
wier wu, w któr ych pod staw¹ or gan iza cyjn¹ by³a je dno œæ ekon omi czno-te ryt ori alna 
pod pr zyw ódz twem ws pól nego na czeln ika. 

Ród by³ bar dzo siln¹ i znacz¹c¹ or gan iza cj¹ za cz asów pia stows kich, tj. nieomal 
do koñ ca XIV w., kie dy to ry cers two sz³o do boju ca³ymi ro dami. Stan ten najwidocz -
niej mu sia³ ul egaæ stop niow ej zmia nie w ci¹gu w. XV-tego, sko ro w XVI w., jak po -
daje J.S.By str oñ (op.cit.), ród pozo sta³ ju¿ tyl ko nazw¹ okr eœlaj¹c¹ ogó lne po czucie 
pr zyna le¿noœci do tra dyc ji i le gendy ro dzinn ej, w kt órej po czes ne miej sce zaj mowa³ 
rów nie le gend arny, sta rod awny za³o¿y ciel. 

Przed staw ione wy¿ej dane Ÿród³owe wydaj¹ siê po kazywaæ, ¿e, po cz¹w szy od 
w. XIV, na zwis ko wy stêp uj¹ce w liczbie mno giej od nosi³o siê za rów no do rodu trak -
tow ane go jako jedn oœæ, na co wska zuj¹ ³ac. okre œlenia omnes, omnes no bil es, no bil es, 
ha er edes, jak i do zwyk³ej ro dziny re prezento wan ej przez kil ku bra ci, nie kiedy praw-
dop odo bnie przez ojca i synów. 

Wed³ug J. S. By stron ia, w XVI w. po jêcie ród nie by³o ju¿ ja sne. Jedni uwa ¿ali, ¿e 
do rodu nal e¿¹ wszy scy nosz¹cy to samo na zwis ko. Ci, którzy dys pon owa li dok³ad -
niejs zymi wi adomo œcia mi ge nea logi cznymi, ³¹czy li ro dziny o ró ¿nych na zwis kach 
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jako na le¿¹ce do tego sa mego rodu. Jesz cze inni za je den ród uw a¿ali nosic ieli tego 
sa mego her bu. Trze ba zazn aczyæ, ¿e ten sam herb nosi³o nie kiedy wie le ró¿ nych ro-
dzin nie zwi¹za nych po krewieñstwem, roz rzuc ony ch po ca³ej Rze czyp osp olit ej. 
Wa¿ ne jest jed nak to, ¿e w ci¹gu XIV i XV w. wytwor zy³o siê coœ, co mo ¿na na zwaæ 
tra dycj¹ ro dzinn¹. 

Tra dyc ja ro dzinna by³a naj wid oczni ej czy mœ bar dzo cen nym, sko ro zmie nia³a siê 
czês to w lege ndê. Do po chod zenia ro dziny przy wi¹zy wano bar dzo wiel ka wagê i ota-
czano pie tyz mem gen eal ogiê ro dzinn¹, kt óra do wod zi³a sz lac hetnoœci i wi elk oœci rodu. 
Otac zano szcz ególn¹ czci¹ tych cz³onków ro dziny, kt órzy zaj mow ali wy¿ sze urz êdy 
lub inne god noœ ci pañ stw owe.Wy kaz anie siê sze reg iem pok oleñ szla check ich by³o 
przydatne w wywod ach i po twierdzeni ach szla chect wa, w ra zie, gdy ktoœ je ne gowa³. 
By³o te¿ ko nieczne do uzys kania wy¿s zych godn oœci du chown ych. 

Kult dla rodu i dumê z za szczytn ego po chod zenia wpajano dzie ciom od najm³od -
szych lat ucz¹c ich ro dowodów ro dzinn ych. J.S. By stroñ (1960 I, s. 167) powo³uje 
siê na XVIII-wiecz nego au tora Mo szczeñskiego, opisu j¹cego oby czaje pol skie, któ -
ry po daje: “Ma gnaci, obywat ele i szlachta, równie jak i ich ¿ony wie dzia³y na pam iêæ 
gen ealogiê od prapradziadów i pra prab abek, bo ro dzice dzie ci uczyli równo z kate-
chizmem wszyst kich stop ni pokr ewieñstwa i po win owa ctwa i wpa jali w nie mi³oœæ 
ku krew nym i po win owa tym”. Ze staw ienie ge nea logii ro dziny z ka tec hizm em, kult, 
ja kim otac zano gene alogiê i tradycjê ro dzinna pozwal aj¹ s¹dziæ, ¿e spra wy te w oby-
czajowoœci Pola ków gra nicz¹ nie omal z tym, co œwi ête.

Wi zua ln¹ oznak¹ rodu, a póŸniej ro dziny i ze wnêt rznym zna kiem szla chect wa by³ 
herb. Pa nowa³o prze konanie, ¿e herb jest czymœ daw niejs zym od na zwis ka. Herb nie za -
stêp owa³ jed nak na zwis ka i s³u¿y³ w prak tyce co dzienn ej g³ównie do pi eczêto wania lis-
tów i pism. Ist nia³o po czuc ie po krew ieñstwa po miêd zy wspó³her bowc ami na zyw any mi 
w œredn iow ieczu ‘gniezdn ika mi’ (od wy razu gniazdo). – po daje J. S. By str oñ (1960 I, 
169). Za int ere sow anie her bami za owoc owa³o har bar zami. Ju¿ w XVI w. wy szed³ dru-
kiem pierw szy wiel ki her barz Bar tos za Pa prock iego Her by ry cers twa pol skiego (1584), 
w 1695 r. ukaza³ siê Po czet he rbów Wac³awa Potockiego, w la tach 1728–1743 kilkuto -
mowa Ko rona Pol ska, her by i fa mil ie ry cers kie ks. Ka spra Nie sieck iego. Dzie³o to sta³o
siê pod staw¹ he rald yki pol skiej, za sadn icz ym Ÿród³em wi adom oœci o szlach cie pol skiej. 
Po twierd zenia szla chect wa do kon ywa ne w w. XIX przez w³adze za borc ze opie ra³y siê
na tym Ÿródle. W póŸni ejszym okres ie ukaza³o siê wie le in nych herbar zy, by wym ien iæ 
Her ald ykê Jab³onows kiego, czy Wielb³¹dka, her barz A. Bo nieck iego, Her barz Pol ski, 
t. I–XVI (War szawa 1899–1913) i Uruskiego. To za int eresow anie ge nea logi¹ ro dzinn¹ 
œw iadczy naj lep iej o wa dze, jak¹ przy wi¹zy wano do tra dyc ji ro dzinn ej. 

Pod staw¹ or gan iza cji ro dzinn ej w Pol sce by³a w³adza oj cows ka. Ojca otac za³a bar -
dzo wiel ka czeœæ, dzie ci na zywa³y go ‘pan em oj cem’, w czym prze jaw ia³o siê uznanie 
w³adzy oj cowskiej. W ob ecno œci ojca nie mó wiono g³oœno i nie od wa¿a no siê si adaæ. 
Przy po wit aniu ca³owano ojca w rêkê, obejmowa no go za ko lana, a w przy padku proœby 
lub skru chy za prze win ienia, pa dano mu do nóg. Zwy czaj ca³owan ia w rêkê ojca, a tak -
¿e i mat ki, jako wy raz szacunku, utrzyma³ siê do dziœ w œrodow iskach wiej skich, 
a szcz¹tkowo tak¿e miej skich. 
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Dzie ci win ne by³y ojcu pos³usz eñstwo.To samo do tyc zy³o ¿ony, kt óra œl ubo wa³a 
pos³us zeñ stwo mê ¿owi w ob lic zu kap³ana, przy za wier aniu ma³¿e ñstwa jesz cze w la -
tach 50-tych tego wieku. Od za kazu ojcowskiego nie by³o odwo³ania, nie by³o mo¿li -
woœci sprze ciwu. Obo wi¹zywa³ on nawet do ros³e dzieci ¿yj¹ce pod wspó lnym dachem. 
Za kazy oj cowskie doty czy³y za równo drob nych spraw ¿ycia co dzienn ego, jak i spraw 
osob ist ych, tzn. wy boru ma³¿o nki lub mê¿a oraz wy boru zawodu, wreszcie spraw 
maj¹tkow ych. Usam odz ielnie nie m³odego szlach cica dawa³a niezal e¿n oœæ fi nans owa, 
któr¹ osi¹gn¹æ mo ¿na by³o przez s³u¿bê na dwo rze kró lewskim, wst¹pienie do woj ska 
lub do za konu lub przez za warc ie ma³¿e ñstwa. 

W œwie tle tych da nych hi stor yczno-oby czaj owy ch, za znac zaj¹ce siê ju¿ 
w XIV-wiecz nych do kum enta ch hi stor yczny ch obejm owa nie wspól nym na zwis -
kiem ca³ego rodu lub rodziny, dzie dzic zenie na zwis ka ojca przez dzie ci i przejmowa -
nie na zwis ka mê¿a przez ¿onê, jawi siê jako na tur alny re zult at zna czen ia rodu i ro-
dziny w ¿yciu po lit yczno-spo³ecz nym, po zyc ji ojca w ro dzinie, a przede wszyst kim 
roli, jak¹ w ¿yciu spo³ecznym i emoc jona lnym Pola ków od grywa³y wiêzy ro dzinne. 
Ich to w³aœnie sym bol em by³o dziedzi czone po ojcu nazwis ko, ws pólne z matk¹, 
braæ mi i sio strami, a czê sto i z dal szymi krew nymi. Wzrost na rodu, rozwój pan stwa 
i ad min ist racji oraz wyni kaj¹ca z nich ko nie czn oœæ sta³ego ok reœ lan ia cz³owieka, to 
czyn niki, które odeg ra³y wa¿n¹, ale nie wy³¹czn¹ rolê w sa moi stnym po wstan iu i sta -
bil iza cji na zwisk. Znaczn¹ rolê odeg ra³y tu, jak widaæ, tak¿e czyn niki obyczaj owe, 
jak rów nie¿ aksjol ogiczne, czyli zwi¹zane z ludz kimi wart oœc iami. Do tych ostat nich 
nale¿¹: po czuc ie ws póln oty, pr zyna le¿noœci, bl isko œæ ro dzinna, ident yfi kac ja, odró¿ -
nie nie od ob cych (Grze gorc zyk 1983). 

Nie ulega w¹tpli woœci, ¿e na zwis ko poj mow ane zar ówno jako indywi dualne okreœ-
lenie osoby, jak i okre œlenie ca³ego rodu, czy ro dziny, œciœle ko respondu je z wy mie -
nionymi tu warto œciami. Jest bo wiem ze wnêtrznym ws kaŸnikiem bl iskoœci i ws pólnoty 
ro dzinn ej i ident yfi kuje cz³owieka z dan¹ ro dzin¹, od ró¿niaj¹c go od innych. Nie mo¿e 
byæ za tem w¹tp liwoœci co do tego, ¿e na zwy wystêpuj¹ce w œr edniowieczu obok imie -
nia, maj¹ ce chy na zwis ka zwy czaj owe go, poœ wiad czo ne wzra staj¹c¹ w ka¿d ym 
pó³ wieczu liczb¹ zapi sów. Z da nych chro nol ogi cznych wy nika, ze ist nia³a d³ugot rwa³a 
tra dyc ja obejm owa nia przez wspólne na zwis ko ca³ego rodu i ro dziny, zw³asz cza wœr ód 
szlach ty. 

 W œwietle hi stor ii ob ycza jów pol skich oczyw isty sta je siê fakt, ¿e tra dyc ja ta oparta 
by³a na po wszechn ie pa nuj¹cym uznaw aniu i od czuw aniu pr zyna le¿ noœci do ro dziny 
jako wa rtoœ ci. Kon sek wencj¹ tego prze kon ania by³o zwy czaj owe przej mow anie na -
zwis ka po ojcu i mê¿u, co uznaw ano niew¹tpli wie za obo wi¹zuj¹c¹ i oczyw ist¹ normê. 
By³a ona wy nik iem tra dyc ji ro dzinn ych i ma nif est acj¹ dro gich ka¿ demu szlach cic owi, 
a t ak¿e pa tryc jato wi mi eszc zañs kie mu, wi êzi ro dzinn ych i pr zynal e¿noœæ do rodu. 

Jako przy czyny po wstan ia na zwis ka zwy czaj owe go wska zuje siê zwy kle wzglê -
dy de mog rafi czno-ekon omi czne i ustroj owo-praw ne. Jedn ak¿e pocz¹tki na zwis ka
zwy czaj owe go maj¹ te¿ Ÿród³o w sferze obyczajo wo-aksjologicznej, duchowo-kultu -
rowej. Funk cjon owa³o ono w od czuciu i œwiado moœci Po laków jako wa rtoœæ w ró¿-
nych wy miar ach. Nie bez przyczyny pytamy w Pol sce o na zwis ko: Jak go dnoœæ ? 
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POD SUM OWA NIE 

Pierw szy tom Hi stor ii na zwisk pol skich przed staw ia typy i budowê jêzyk ow¹ na
zwisk, zr ó¿nicowanie spo³ecz ne ich no sic ieli, kszta³towan ie siê funk cji na zwis 
kowej, z uw zglê dnie niem chro nol ogii i geo graf ii pro cesów i zja wisk nazwisko twór 
czych , a tak¿e aspekty ak sjol ogiczne i praw ne na zwis ka. Obejm uje on okres od XII 
do koñca XV w., zwany sta rop olsk im. Hi stor ia oparta jest na za pis ach na zwisk ze
wszyst kich hi stor yczny ch Ÿró de³ dru kow any ch, ze bran ych w S³ow niku sta rop olsk ich 
nazw osob owy ch, pod red. W. Ta szyck iego (SSNO). W ksi¹¿ce wy kor zyst ano te¿ do 
tychc zaso we pu blik acje na te mat nazw osob owy ch z omaw iane go okresu. 

Ter min na zwis ko u¿ ywany jest w ksi¹¿ce w zna czen iu na zwis ka zwyczaj owe go, 
tj. ta kiego, kt óre nie by³o ob jête prze pis ami praw nymi, bo ta kie jesz cze w ów czesnej 
Pol sce nie istnia³y, ale któ re mia³o sa moi stnie wykszta³cone ce chy na zwis ka, jak 
dzie dzicznoœæ, obejm owa nie wspól nym na zwis kiem ge ner acji, tj. synów i córek, 
a ta k¿e ¿ony oraz nie kiedy dal szych krew nych. Omów ione typy jêzykowe na zwisk 
to: naz wiska od miejs cowe, patroni miczne, odapela tywne, odi mienne, odet niczne 
i ob cego po chod zenia (nie mieck iego). 

Na zwis ka od miejs cowe to przede wszyst kim do min uj¹cy ich typ, czy li na zwis 
ka za koñc zone su fiks em -ski i jego od mian ami, jak -ow-ski/-ew-ski, -ec-ski, 
-ic-ski, -iñ-ski i inne. Wskazywa³y one na po chod zenie z danej miej scowoœci lub/i 
na jej po siad anie. Mia³y za tem ge net yczne zna czen ie relacyj ne, oparte na re lac ji 
pr zyn ale¿noœci prze strzenn ej (to pog rafi cznej). Ko ñczy³y siê one na jcz êœci ej su 
fiks em -ski (np. Bab ski < n.m. Baby), któ ry by³ doda wany do wszyst kich typów 
nazw miej scow ych. Po zos ta³e su fiksy, tzw. odmiany roz szer zone, utwor zy³y tyl ko 
191 na zwisk. Nazwy miej scowe, od któ rych two rzono nazwis ka, ulega³y czês to 
skró ceniu o pierwsz¹ od koñca czêœæ su fiksu to pon imi cznego (np. Abram ow-ski < 
Abram-ow-ice). For ma synte tyczna zak oñczona su fiks em –ski wy kszta³ci³a siê 
w 1 p XIII w., co zo sta³o po œwiadczone kil koma zapis ami (np. Pru sin owski XIV 
(1298) < Pru sin owo pow. Ple szew, Wlkp). Wyst¹pi³o ogó³em 5110 jed nos tek naz 
wisk zakoñ czo nych su fiks em -ski i jego od mian ami do ko ñca XV w. W okresie od 
2 p XIV w. do koñca XV w. najwi êcej na zwisk zakoñczonych na -ski wyst¹pi³o 
w Wiel kop olsce – 2928, prawie o po³owê mniej w Ma³opols ce – 1605, 746 na Ma
zowszu, 1075 na kre sach po³udniow ych i pó³noc nych, 104 na Œl¹sku i 73 na Po 
mor zu. Da³o to og óln¹ liczbê 6531 na zwisk z uwzglêdnieniem powtarzania siê 
tych sa mych jed nos tek w pos zczególnych pó³wie czach w wymienionych dzielni 
cach geo graf iczny ch Pol ski. 
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Wœród no sic ieli na zwisk od miejs cowy ch za koñcz onych su fiks em -ski i jego od -
mian ami pr zewa ¿a³a szlach ta, która u¿ywa³a 89,3% na zwisk na -ski za pis any ch w XIV 
i XV w. zaœ 10, 7% tych na zwisk u¿ ywali miesz czan ie i znacz nie rza dziej ch³opi. Pierw -
sze na zwis ka miesz czan zakoñ czone su fiks em -ski za pis ane zo sta³y w 1 p XIV w. By³y 
one czêsto two rzone od nazw miast (np. S³upski 1339, Wroc³aw ski 1338). 

Do na zwisk od miejscowy ch na le¿¹ ró wnie¿ trzy inne typy, a to: na zwis ka o formie 
od miejs cowe go wy ra¿en ia przy imk owe go, tzw. anal ity czne, wyst êpuj¹ce w dokumen -
tach hi stor yczny ch na jczê œciej z ³ac iñsk im przy imk iem de ‘z’, rza dziej z pol skim przy-
imk iem z (np. Bar tos ium de Go rz ice (Go rzyce) ... Bar tosz s (z) Go rz icz 1421), z któr ych 
po wsta³y for my synte tyczne zakoñ czone su fiks em -ski (np. Jo hann em de Ny eswoyo-
uicze (Niezwo jowice)... Jo hann is Ny eswoyo wsky (Niezwojowski) 1440) oraz na zwis ka 
ró wne na zwie miej scow ej w licz bie 630, które powsta³y przez opuszc zenie przyimka de 
‘z’ (np. San dzim ir (Sêd zimir) Gli nice 1426 < San dzimir de Gli nic ze 1434), a tak ¿e na-
zwis ka ró wne nazwom miesz kañców w licz bie 75, two rzone od nazw mie jsco woœci 
przez do dan ie su fik sów ro dzim ych, jak -ak, -an, -anin, -anka (m), -czyk, -ic (np. Pra¿-ak, 
£ê czycz-an, Hrod ni-anin, Kra kowi-anka m, Lwow-czyk, Sa nocz-yc) oraz obcych, jak 
-ius, -eus, -anus, -ita, -er, -ar, np. By lic-ius, Ostror og-eus, Od row¹¿-anus, War szow-ita, 
Kra kow-er, Bochn-ar). 

Jak widaæ, ist nia³ œcis³y zwi¹zek pom iêdzy wie loma typami na zwisk odmiejsco -
wych: na zwis ka za koñc zone su fiks em -ski i jego od mian ami po wsta³y z od miejscowy ch 
wy ra¿eñ przy imk owy ch drog¹ prze kszta³ce nia jê zykowego zgod nego z sys tem em jêzy-
ka pol skiego, zaœ na zwis ka równe na zwie miej scow ej drog¹ eliz ji (pomi niêcia) przy-
imka z (de). 

Za po moc¹ na zwisk zwy czaj owy ch o for mie od miejs cowe go wy ra¿en ia przy-
imkowego ok reœla na by³a przede wszyst kim szlach ta, jed nak mog³y siê one tak ¿e 
odn osiæ do miesz czan i ch³opów w omaw ianym tu okresie. Po dobn ie nazwis ka 
rów ne na zwie miej scow ej, któr ych pro porc je ilo œcio we w pos zcze gólnych dziel -
nic ach Rze czyp osp olit ej, rozk³ada³y siê anal ogi cznie, jak na zwisk odmiejsco-
wych za koñcz onych na -ski. 

Na zwis ka pa tron imi czne za koñc zone su fiks ami -owic(z)/-ewic(z), -ic(z) by³y two -
rzone od imien ia albo przezwis ka lub przy domka ojca na okreœle nie syna (np. Jaku bo -
wic< Ja kub, Je len iowic < Je leñ). Mia³y one gene tycznie zna czen ie fi liac yjne, re lac yjne, 
oparte na relacji ro dzinn ej. Jest to szczegó lny typ na zwisk jednopokolenio wych, obej-
muj¹cych jedn¹ gener acjê, tj. jed no po kolenie synów, a wz glê dem sie bie bra ci lub rza -
dziej wys têpuj¹cych w do kum enta ch có rek. Na stê pna ge ner acja pos³ugiwa³a siê patro-
nimikami utworzony mi od na zwy w³asnej swo jego ojca. Patron imi ka wy kszta³ci³y siê 
jako formy syn tet yczne w 1 p XII w., po imien iu po jawi³y siê w 2 p XII w. W wi êks zej 
liczbie wyst¹pi³y w do kumentach w 2 p XIV w. – 551 zapis ów, g³ównie jako dru gie 
okr eœlenie cz³owieka, w XV w. ich liczba wy nosi³a 2093 jed nos tek. Ogó³em wyst¹pi³o 
3232 pat ronimików – jed nos tek leksykalnych 

Su fiks -owic(z)/-ewic(z) by³ znacz nie czêœc iej u¿ywa ny ni¿ sufiks -ic(z). Do ko ñca 
XV w. pr zewa¿a³y nie znaczn ie wœr ód pod staw patronimików imiona chrzest ne ojców
nad ich prze zwis kami i przy domk ami (póŸn iej na zwis kami oda pel aty wnymi). Prze-
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waga ta wyst êpo wa³a od pocz¹tku poja wienia siê patronimików w sys tem ie nazewni -
czym, ale stop niowo zmiej sza³a siê dys prop orcja pomiêdzy jed nym i dru gim ty pem 
pod staw. Np. w 1 p XIII w. tyl ko 11 pat ronimików utwor zono od prze zwisk i przy -
domków ojców, a 69 od ich imion, zaœ w 2 p XV w. 403 patron imi ka utwor zono od 
przezwisk i przy domków ojców, a 481 od ich imion. 

Od 2 p XIV w. po jawia³y siê pary pa tro nimików za koñ czonych su fiks ami 
-owic(z)/-ewic(z) oraz -ic(z)/-yc(z) utwor zone od tej sa mej pod stawy, np. Ciecho-
s³aw-owic i Cie chos³aw-ic < Cie chos³aw, Pio trasz-owic i Pio trasz-yc < Piotrasz. 
Wska zuj¹ one na brak regu³ mor fon olo gic znych w za stos owa niu ob ydwó ch su -
fiks ów. 

Pa tron imi ka ok reœla³y z regu³y po tomk ów mê skich i two rzone by³y od nazw 
w³asnych ojców. Jed nak w 2 p XIV w. i w 2 p XV w. za not owa no pa tron imi ka za-
koñc zone su fiks ami -owic(z) i -ic(z) utwor zone od imion ¿eñskich, zapewne ma tek: 
Ja dwi¿yc < Jadwiga (imiê tyl ko ¿eñ skie), Agnis zowic < Agnieszka, Margorzê cic < 
Mar gor zeta (= Ma³go rzata). W 1 p XV w. po jawi³y siê po nadto po jed yncze patro -
nimika za koñc zone na -owic, kt óre ok reœla³y ko biety – Katar zyna Ci sak owic (Wlkp) 
i Anna Fi lip owic (Maz). 

W 1 p XIII w. po jawily siê patron imi ka two rzone od nazw odet niczny ch (np. Polani -
nowic < Po lan in) oraz od nazw niemieck iego po chod zenia (Wi lant owic < Wi lant). Je -
den i dru gi typ pod staw pow tórzy³ siê w dal szych pó³wie czach (np. od nazw et niczn ych 
Niem cow ic < Nie miec, Szyn dlar owic(z) < Szyn dlar, Szro pow ic(z) < Szrop) 

W 1 i 2 p XV w. od not owa no pa tron imi ka utwor zone od prze zwisk z³o ¿onych (np. 
Krzywog³owic < Krzywog³owy, Na brzuc howic < Na brzuch). 

W 1 i 2 p XV w. pa tron imi kum wy stêp owa³o w zestaw ieniu trzyelemen towym, tj. 
po imien iu chrzest nym, z na zwis kiem za koñc zonym na -ski, nazw¹ oda pel aty wn¹ 
i o det niczn¹. Najw iêcej zestawieñ tego ro dzaju po chod zi z kr esów po³udniow ych. 
Móg³ to byæ œlad nak³ad an ia siê sys temu pa tron imi cznego cha rakt ery sty cznego dla 
obr ze¿a wschod nios³owiañskiego na sys temu na zwisk rdzen nie pol skich, w któ rym 
wyr ó¿nia³y siê na zwis ka na -ski. 

Od 1 p XII w. patron imi ka wy stêp owa³y w liczbie mno giej i bez imion (Wlkp), 
w 1 i 2 p XII w. for my te od nosi³y siê do ch³opów na etniczn ych zie miach pol skich, 
byæ mo¿e do ca³ych ich ro dzin (ro dów), w 1 p XIII w. ok reœla³y ró wnie¿ g³ównie 
ch³opów, je den raz dw óch ad opt owa nych sy nów szlach cica wy mien iony ch z imien ia 
(wszyst kie za pisy z etniczn ych ziem pol skich), w 2 p XIII w. od nosi³y siê do ro dziny 
szla check iej na Œl¹sku (bez imion), w 1 i 2 p XIV w. liczba mno ga patronimików 
okreœ la³a wy mien iony ch z imien ia bra ci, praw dop odo bnie miesz czan, z rdzen nych 
ziem pol skich. W 1 i 2 p XV w. zac zê³y prz ewa¿aæ za pisy pa tro nimików w licz bie 
mno giej z kre sów po³udniow ych od nosz¹ce siê do ch³opów. By³y one po przed zone 
imion ami i od nosi³y siê do bra ci. Nie liczne poœ wiadc zenia z Ma³opolski równie¿ 
okreœ la³y przew a¿nie ch³opów, a za pisy z Ma zows za (i jednostk owy z Ma³opols ki) 
od nosi³y siê do szlach ty, rzad ko do miesz czan. Z kresów pó³noc nych po chodz¹ za -
pisy pa tro nimików bez imion w licz bie mno giej od nosz¹ce siê praw dop odo bnie do 
ca³ych ro dzin ch³opskich. Jak siê wy daje, w XV w. pa tron imi ka w liczbie mno giej 
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sta³y siê formami ogran iczonymi teryt ori alnie do kr esów wschod nich, a socjologicz-
nie do ni ¿szy ch warstw spo³ecz nych, g³ówn ie ch³opów. 

Do koñca XIII w. pa tron imi kum u¿ ywa³a, jako dru giego okr eœle nia, g³ówn ie 
szlach ta (64 osoby). Miesz czan ie i ch³opi pos³ugiw ali siê patroni mikami w tym 
okresie rzad ko. W 2 p XIV w. wœród no sicieli pa tro nimk ów pr zewagê uzys ka³y ni¿ -
sze war stwy spo³ecz ne w licz bie 387 wobec 224 szla check ich no sic ieli pa tro nimi -
ków. W dwóch ko lejn ych pó³wieczach XV w. pa tron imi kum u¿ ywane by³o oko³o 
dwa razy cz êœci ej dla identyfi kac ji miesz czan i ch³opów (2494) ni¿ szlach ty (1472), 
przy czym wœród ni¿szych warstw spo³ecz nych prz ewa¿ali miesz czan ie (1727). 

Pa tronimi ka to je den z typów na zwisk, kt óry zacz¹³ pr zewa¿aæ od 2 p XIV w. 
w ni ¿sz ych war stwach spo³ecz nych, przede wszyst kim wœród miesz czan. 

Omó wio ne dwa typy na zwisk, tj. od miejscowe i pa tron imi czne to nazwiska 
o gen ety cznym zna czen iu re lac yjnym, oparte na re lac ji przyna le¿noœci cz³owieka 
do obiektu (miejsc owoœci) lub do in nego cz³owieka (ojca). Ko lejny typ na zwisk, 
kt órym te raz siê zaj miemy, to na zwis ka cha rakt eryzuj¹ce cz³owieka, tzw. odape -
latywne. 

Na zwis ka oda pel aty wne mog³y byæ rów ne wy razom po spol itym lub od nich utwo -
rzo ne. Ich po dsta wê sta nowi³y rze czown iki po spol ite, przy miotn iki i cza sown iki, wyj¹t -
kowo inne czêœci mowy, jak imies³owy bier ne lub przy s³ówki. Charakt ery zowa³y one 
cz³owieka pod ró¿nymi wzglê dami i mia³y ró¿ne zna czen ia ge net ycznie (tj. zna czen ie 
w cza sie ich po wstan ia). Cz êœæ nazwis k oda pel aty wnych mia³a ge net yczne zna czen ie 
‘nos ici el ce chy’ ze wzglê du na za wart¹ w nich ch arakterystykê cz³owieka bior¹c¹ pod 
uwagê jego ce chy ze wnêtrzne, tj. fi zyczne i we wnêtr zne, jak ce chy cha rakt eru i uspo -
sobienia oraz ce chy mo ralne. Na zwis ka wska zuj¹ce na in ter akcje cz³owieka ze œwiat em 
zewnê trznym mia³y zna czen ie ‘wyk ona wca czyn noœ ci’ ze wzgl êdu na wy kon ywan¹ 
stale lub do rywc zo czynno œæ lub wyda rzenie, w kt órym uczestn iczy³ ich no siciel lub 
zna czen ie ‘nosici el sta nu lub pro cesu’ ze wzg lêdu na pro ces lub stan, któ ry sta³ siê 
udzia ³em cz³owieka. Ko lejna gru pa na zwisk oda pel aty wnych charakte ryzowa³a cz³o -
wieka ze wzglêdu na jego miej sce w spo³ecze ñstwie i ro dzinie, tj. jego ko ndyc jê maj¹t -
kow¹, wy kon ywa ny za wód lub pe³nion¹ fu nkc jê oraz po zyc jê w hie rarc hii spo³ecz nej 
lub ro dzinn ej. 

W do bor ze wy razu o ok reœ lonym zna czen iu u¿y tym dla na zwan ia cz³owieka 
prze jaw ia³a siê ocena tego cz³owieka i sto sun ek emoc jona lny na zyw aj¹cego do na -
zyw ane go. Wi êks zoœæ sp oœr ód nich to pier wotne prze zwis ka, za wier aj¹ce oc enê ne -
gat ywn¹. Inne, za wier aj¹ce oc enê po zyt ywn¹ i na zwy neu tralne, sta nowi³y pier -
wotne przy domki. Jed ne i dru gie mog³y cha rakteryzowaæ cz³owieka bezpo œrednio 
(np. Bro dacz, Chu dy, Wa lisz < wa liæ ‘k tóry wa li’), me taf ory cznie, na za sad zie po -
dob ieñstwa (np. Ba ran, D¹bek, Mio dzik) lub me ton imi cznie na za sad zie ‘c zêœæ za 
ca³oœæ’ lub inne kombinacje (np. Czo³o, Kro pid³o, Pie rœcionek). 

Na zwis ka oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki, nale ¿a³y do naj liczn iej 
wys têpuj¹cych w nazewn ictwie osob owym omaw ianego okresu. W XII w. wyst¹pi³y 
172 na zwy oda pel aty wne, w XIII w. – 600, w XIV w. – 2501, a w XV w. – 7071. 
Ogó³em wyst¹pi³o 10 344 na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych przezwisk i przy -
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domków, przy uwzg lêdnieniu ich powt arzalnoœci w posz czególnych wiekach, a 8094 
oda pel aty wnych jed nos tek na zewn icz ych. 

Na zwis ka oda pel aty wne mia³y bar dzo ró¿ norodn¹ bud owê jêz ykow¹. Jak po -
wied ziano wy¿ej, mog³y byæ ró wne wyraz om po spolitym. Oznac za to, ¿e rze czown ik 
po spol ity lub przy miotn ik zo sta³ u¿ yty dla ok reœlenia in dyw idu aln ego cz³owieka bez 
¿adnej zmia ny w struktur ze jêzyk owej, a je dyn ie ze zmian¹ funk cji (np. ³opata ‘na -
rzê dzie’ i £opata – w od niesieniu do cz³owieka). By³o jed nak bardzo du¿o nazwisk 
oda pel aty wnych, pierwot nych prze zwisk i przy domków, które zo sta³y utwor zone od 
rzecz owni ków po spol ity ch, pr zymi otn ików i cz asow nik ów spe cjaln ie dla okr eœlen ia 
in dyw idu aln ego cz³owieka przez do dan ie su fik sów, zm ianê typu od miany flek syjn ej 
albo komp ozyc jê dwóch wyra zów (lub rdzeni). In ac zej mówi¹c, po wsta³y one jako
prze zwis ka i przy domki w p³as zczy Ÿnie antro ponimicznej. Jako wy razy po spol ite nie 
by³y zna ne w do bie sta rop olsk iej. 

Ba dan ia podj ête przez auto rkê dla ce lów ni niejs zej Hi stor ii na zwisk pol skich po -
kaza³y, ¿e do utwor zenia na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych przezwisk i przy -
domków, u¿yto 142 sufi ksów pro stych (np. -ek, -a³a) i 46 sufiksów z³o¿o nych (np. 
-an-ek). Wyst¹pi³o 59 sufiksów pro stych, któ re two rzy³y wy³¹cznie nazwis ka odape-
latywne, nie two rzy³y na tom iast rz ecz owników po spol ity ch, co po kaza³o porówna-
nie struk tury ca³ego za sobu na zwisk oda pel atywnych z ca³ym za sob em rzeczow -
ników po spol ity ch wy stêp uj¹cych w okresie od XII do koñca XV w. Wœród tych 59 
sufik sów, su fiksy -a³a, -a³, -a³o utwor zy³y najwi êcej, bo 144 prze zwis ka, inne su -
fiksy utwo rzy³y od 30 do jed nego na zwis ka. A¿ 17 su fiks ów utworzy³o po jed nym 
na zwis ku. 59 su fiks ów wy³¹cznie na zwis kowy ch sta nowi³o 1/3 wszyst kich sufiks ów 
pro stych tworz¹cych na zwis ka oda pel aty wne. Po nadto 25 sufik sów pro stych two -
rzy³o znaczn¹ liczbê na zwisk oda pel atywnych, a tyl ko nie liczne rze czown iki pospo-
lite, np. su fiks -osz utwor zy³ 69 na zwisk, a tyl ko dwa rze czown iki po spol ite, su fiks 
-isz/-ysz – 66 na zwisk, a tyl ko 4 rzeczown iki po spol ite. 

Wyst¹pi³y te¿ su fiksy ws pólne dla na zwisk oda pel aty wnych i rze czo wni ków po -
spolitych w licz bie 16. Nale ¿a³y do nich te, które utwor zy³y najwi êcej na zwisk odapela -
tywnych, jak -ek, -ka, -ik/-yk, -ak, -ec, -ko, -acz i inne. Cho cia¿ two rzy³y one w do bie
sta rop olsk iej jed noc zeœn ie rze czown iki po spol ite oraz prze zwis ka i przy domki, póŸniej -
sze nazwiska, przynajmn iej czêœæ z tych ostatnich, ró¿ni³a siê od rzeczow ników pospo -
li tych za koñc zon ych tym sa mym su fiks em i utwor zony ch od tego sa mego gramatycz-
nego typu pod stawy (tj. od rze czown ika, przy miotn ik lub cza sown ika). 

O ró¿ nica ch sta nowi³y: 
Od mienna ³¹cz liwoœæ su fiksu ze wzglêdu na fo net yczny wyg³os pod stawy w na -
zwis kach oda pel aty wnych w sto sunku do rze czow ników po spol ity ch, co dotyczy -
³o tyl ko su fiksu -ik/-yk. Po wsta³ typ na zwisk: Kro wik < kro wa, Za dzik < zad – brak 
rz eczowników po spol ity ch tego ro dzaju w do bie sta rop olsk iej, 
Do daw anie su fik sów -ek, -k, -ka, -ik/-yk, -ko przy two rzen iu odrzeczo wnikowych 
na zwisk oda pel aty wnych do rze czo wni ków po spol ity ch o in nym ro dzaju grama -
tycznym ni¿ te su fiksy – wo bec zg odnoœci ro dzaju gra mat yczne go pod stawy i su -
fiksu w rze czown ika ch po spol ity ch. Po wsta³y typy na zwisk: Ce bul ek < ce bula, 
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La tek < lato; Ogonka < ogon, Sit ka < sito; Uszyk < ucho; Krzycz ko < krzyk, Ka -
pustko < ka pus ta – brak rz eczow ników po spol ity ch tego typu w do bie staro -
polskiej, 
Roz szer zenie za kresu pod staw gra mat yczny ch w na zwis kach oda pel aty wnych w sto -
sunku do rze czo wni ków po spol ity ch. Po wsta³y typy jê zykowe na zwisk oda pelatyw -
nych, dla kt órych brak od powiedników wœród rz eczowników po spol ity ch: 
– (su fiks -ek) na zwis ka typu Bru dek < brud ny utwor zone od przym iotn ików, 
– (su fiks -ik/-yk) na zwis ka typu Wrzesz czyk < wrzesz czeæ utworzone od czasow -

ników, 
– (su fiks -ec) na zwis ka typu K³apiec < k³apaæ utwor zone od czasow ników, 
– (su fiks -ko) na zwis ka typu Trzym ko < trzym aæ utwor zone od czasow ników 

i nazwiska typu Czarn ko < czar ny utwor zone od przymiot nikówi, 
(su fiks -el) na zwis ka typu Ru del < rudy utwor zone od przym iotn ików, 

– (su fiks -³o) na zwis ka typu Bur³o < bury utwor zone od przymiot ników, 
– (su fiks -ota, -ot) na zwis ka typu Ry bota < ryba, Gro chot < groch utwor zone od 

rzecz owni ków. 
Brak rzecz owni ków po spol ity ch utwor zony ch od wy mien iony ch ty pów pod staw, 

zak oñczonych pow y¿szymi su fiks ami. 
Za wê¿e nie za kresu pod staw gra mat yczny ch w na zwis kach oda pel aty wnych w sto -
sunku do rze czow ników po spol ity ch – do tyc zy³o ono na zwisk za koñczonych tyl -
ko trze ma su fiks ami: -arz (brak pod staw cza sown iko wych w na zwis kach), -ca 
(brak pod staw przy miotn iko wych w na zwis kach), -isko (brak podstaw czasow-
nikowych w nazwis kach), 
Zr ó¿ni cow anie lek syk alno – zna czen iowe pod staw na zwisk oda pel aty wnych w sto -
sun ku do rzeczowników po spol ity ch. In nymi s³owy: od pewnych grup znaczenio -
wych rze czow ników, prz ymio tnik ów i cza sown ików two rzono na zwis ka odapela -
tywne, a nie two rzono lub two rzono spo rad yczne rze czown iki po spol ite. Nie 
tworzo no rze czow ników po spol ity ch od pr zymi otn ików ok reœl aj¹cych wi elko œæ, 
roz miar, bar wy, ce chy fi zyczne i psy chiczne – two rzono na tom iast na zwis ka, pier -
wotne przezwis ka i przy domki. Wiele nazwisk two rzono od cza sown ików, któ re 
mia³y na cec howa nie ne gat ywne, nie kiedy ob scen iczne – od cz asow ników o ta kim 
na cec howa niu nie two rzono rze czow ników po spol ity ch. 
Od mienne zna czen ie ge net yczne po szc zegól nych ka teg orii na zwisk oda pel aty-
wnych w sto sunku do pa ral elny ch ka teg orii rz ecz own ików po spol ity ch. Na zwis ka 
oda pel aty wne, pier wotne prze zwis ka i przy domki, re prez ento wa³y trzy zna czen ia 
ge net yczne, tj. zna czen ia ca³ych kate gorii na zwisk, kt óre mia³y one w chwi li po-
wstan ia: ‘nos ici el ce chy’, ‘wyk ona wca czyn noœ ci’, rza dziej ‘nos ici el sta nu lub 
pro ces u’ – w para lelnych rze czown ika ch po spol ity ch wy stêp owa³o inne zna czen ie 
kate gorialne. 
In nym spo sob em two rzen ia na zwisk oda pel aty wnych od rze czo wni ków pospo -

li tych, prz ymi otn ików i cza sow nik ów by³y zmia ny typu od miany w na zwis kach 
w sto sunku do wyr azów po spol ity ch, od kt órych zo sta³y utwor zone (tzw. dery -
wacja pa rad ygma tyc zna). 
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Zmia nie ulega³ ro dzaj gra mat yczny rze czown ika po spol ite go, kie dy sta wa³ siê naz -
wiskiem, co po wod owa³o, ¿e to ostatn ie od mien ia³o siê wed³ug in nego typu (paradyg -
matu) i w ten sp osób ró ¿ni³o siê od rze czown ika po spol ite go, np. Gra cza < gracz, 
B³azno < b³azen, Kro nik < kro nika. Zma nie uleg³a od miana przy miotn ikowa na rze -
czown ikow¹, np. Sta rza < sta ry. Zmie nia³ siê typ odmiany cza sownikowej na rze -
czown ikow¹, gdy¿ ce chy mor fol ogi czne cza sown ika, tj. cz¹stka -i-æ ulega³y obciêciu, 
np. Gan < ganiæ. 

Jesz cze in nym spo sob em two rzen ia na zwisk oda pel aty wnych, pier wotn ych prze-
zwisk i przydo mków, by³a kompoz ycja, tj. two rzen ie nazwisk z dwóch wy razów lub 
rdzeni, o po staci zr ostów, np. Mo kron os, Tr zêsig³owa lub ze staw ieñ, np. Bia³y W¹s. 
Ni ektó re prze zwis ka lub przy domki tego typu mia³y formê wy pow iedzenia lub zda-
nia, np. Nie tu by³, Wszyst kim Swak. Tego ro dzaju ze staw ienia wyrazów nie wystêpo-
wa³y w apel atywnej p³aszc zyŸ nie jêzyka, a je dyn ie w p³as zcz yŸnie prze zwisk i przy-
domków. 

Jak wi daæ, jê zyk wy kor zysta³ wszyst kie mo¿liw oœci, tj. fo net yczne, sze roki 
wach larz œro dków mor fol ogi cznych, œro dki sk³adniowe, lek syk alno-se mant yczne 
i wresz cie sty lis tyczne (na zwis ka me taf orty czne i me ton imi czne), ¿eby od ró¿ niæ 
wy razy po spol ite, g³ów nie rze czown iki po spol ite, od nosz¹ce siê do ca³ych grup
obiek tów, od rz eczowników wy stêpuj¹cych jako prze wiska i przy domki, póŸ -
niejsze nazwis ka, tj. od ta kich rzeczowników, kt óre od nosi³y siê ka ¿do razowo do 
in dyw idu aln ego obiektu, tu cz³owieka. Kil ka z wy mien iony ch wy ¿ej œr odków 
jêzy ko wych u¿ ywan ych do od ró¿n ienia wy razów po spol ity ch od na zwisk 
odapelatyw nych mog³o kumulo waæ siê w jed nym ty pie nazwisk, np. ró ¿nice spo -
wod owa ne od mienn ym ro dzaj em pod stawy w sto sunku do do dan ego su fiksu oraz 
metafo rycz ny lub me ton imi czny cha rakt er prze zwis ka lub przy domka; wy³¹cznie 
naz wiskowy cha rakt er su fiksu i spe cyf iczny lek syk alno-se mant yczny cha rakt er 
pod stawy i inne. 

Na zwis ka oda pel aty wne prz ewa ¿a³y wœr ód ni¿ szy ch warstw spo³ecz nych od 2 p 
XIV w., tj. wœród miesz czan i ch³opów. Prze waga ta kszta³ towa³a siê w nierównym 
tem pie w pos zczególnych dziel nic ach hi stor yczny ch Rzeczy pospolitej. Najwczeœ -
niej ustab ili zowa³a siê w Ma³opols ce – w 2 p XIV w., w Wielkop olsce, na Ma zowszu, 
Œl¹sku i kre sach po³udniow ych za znaczy³a siê w 1 p XV w. W 2 p XV w. na zwis ka 
oda pel aty wne prz ewa ¿a³y wœr ód miesz czan i ch³opów zarów no w Wiel kop olsce jak 
i w Ma³opols ce 3,6 i 3,7 razy w sto sunku do oda pel aty wnych na zwisk no szon ych 
przez szlachtê, na Œl¹sku przewa¿a³y one wœród miesz czan i ch³opów 3 razy, na Po -
mor zu oko³o 2,5 razy, a na kre sach po³udniow ych przewa ¿a³y 2 razy. Ba dan ia by³y 
prze prow adz one na prze zwis kach i przy domk ach cha rakt ery zuj¹cych bezpo œrednio 
(tj. bez udzia³u metaf ory i meton imii). 

Jak wi daæ na zwis ka oda pel aty wne sta nowi³y dru gi typ na zwisk charak terys tycz -
nych dla ni ¿szych warstw spo³ecz nych, miesz czan i ch³opów, co za znac zy³o siê w 2 p 
XIV w. (Ma³opols ka) i w 1 p XV w. (po zos ta³e dziel nice). 

Na zwis ka odi mienne, czyli rów ne imionom, wykszta³ci³y siê z ze stawieñ dw óch 
imion, które po jawi³y siê w sys tem ie na zewn icz ym w 1 p XIII w. Sk³ada³y siê one z ró¿ -
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nych kombin acji dwó ch typ ów imion: sta rop olsk ich dwucz³onow ych pe³nych i skróco -
nych oraz tzw. chrzeœcijañskich pe³nych i skró conych. Wszyst kie formy imion pow -
sta³y w p³as zczyŸnie imion i zo sta³y u¿yte w funkcji dru giego okr eœlenia cz³o wieka jako 
go towe jed nostki jêz ykowe. Po wsta³y 23 kombin acje imion, z których dwa wystê po wa -
³y licznie do koñca XV w.: typ Piotr S³awek – imiê chrzeœcijañskie w formie podstawo -
wej + imiê sta rop olskie w for mie po chodn ej (tzw. skróconej – 30% wszystkich zesta -
wieñ) oraz Jan Mar cin ek (22% ) – imiê chr zeœcijañskie w for mie pod staw owej + inne 
imiê chr zeœc ija ñskie w for mie po chodn ej. 7 dal szych typ ów zes tawieñ mia³o znacz nie 
ni¿sz¹ frekwencjê, od 8% do 2,5%, 14 zesta wieñ wystê powa³o spo rad ycznie. Ogó³em 
wyst¹pi³y 3662 ze staw ienia dw óch imion (jed nos tek zes taw ieñ). Na zwis kami sta³y siê 
imiona wystê puj¹ce w po zyc ji dru giej po imien iu chrzestnym. 

Od 1 p XIV w. wœród osób ident yfi kow any ch zestaw ieni em dw óch imion za-
znac zy³a siê prze waga miesz czan, którzy wyst¹pili w licz bie 46 wo bec 23 re -
prezentantów szlach ty, tj. dwa razy czêœci ej. W 2 p XIV w. prze waga ni¿s zych 
warstw spo³ecz nych wœr ód osób ident yfi kow any ch ze staw ieni em typu imiê + imiê 
by³a o wie le znacz niejs za: 328 repre zenta ntów plebsu (w tym 305 miesz czan i 23 
ch³opów) wo bec 53 osób na le¿¹cych do szlach ty. Oznac za to, ¿e tego typu na -
zewn icz ego szlach ta u¿ywa³a szeœæ razy rza dziej ni¿ osoby nale¿¹ce do ni¿s zych 
warstw spo³ecz nych. W XV w. utrzym ywa³a siê rów nie¿ prze waga miesz czan 
i ch³opów wœród no sicieli tego typu na zewn iczego w sto sunku do szlach ty, cho -
cia¿ proporc je by³y nie co mniej sze: w 1 p XV w. 3,5 razy mniej szlach ty by³o 
ident yfi kow any ch przez ten typ na zewn iczy w sto sunku do pleb su, a w 2 p XV w. 
po³owa mniej szlach ty ni¿ pleb su. 

Wynika z tego, ¿e na zwis ka odi mienne, czyli rów ne imien iu, tak¿e przew a¿a³y 
wœród ni¿sz ych warstw spo³ecz nych w dobie sta ropolskiej, zw³asz cza wœr ód miesz -
czan, co za znac zy³o siê ju¿ w 1 p XIV w. 

Na zwis ka odet niczne two rzone by³y od nazw zbiorow oœci et niczn ych, nazw kra -
jów i kra in ob cego lub pol skiego po chod zenia. Ró wnie¿ na zwa Pol ska by³a u¿y ta 
jako nazwa osoby. Ogó³em wyst¹pi³o 155 na zwisk odetniczny ch do koñca XV w. 

Na zwy odetniczne po jawi³y siê jako je dyne okreœlenie  cz³owieka w 1 p XII w. 
(na zwa Rus 1136), w 2 p XII w. jed nostk owa nazwa w ³ac iñskiej po staci jêzyko wej 
wyst¹pi³a w po zyc ji po imien iu, okreœ la³a ona Miesz ka, ksiêcia piastows kiego: 
Miesz ko Po mer anus (1153). Licz ba nazw odetniczny ch w dru giej po zyc ji po imien iu 
wzros³a w 1 p XIII w., z tego okresu pochodzi te¿ poœwia dczenie u¿ ywan ia tej sa mej 
na zwy przez ojca i syna: Ba wor syn Ba wora (1224). Two rzono te¿ od nich pa tron imi -
ka zakoñc zone na -owic(z)/-ewic(z), -ic(z) na okreœ lenie sy nów i od mê¿o wsk ie naz -
wiska ¿on za koñc zone su fiks ami -owa, -ina. 

Wy stêpowa³y na zwy odet niczne bez suf iksa lne (np. Rus, Gal) i zak oñc zone sufik -
sami, w tym ro dzim ymi, jak -in, -an, -on, -ak, -ek, -ka, asz, -isz/-ysz, -osz, su fiks em 
przy miotn iko wym z po chod zenia -ski (i in nymi) oraz su fiks ami ob cego po chod zenia, 
jak ³ac iñski -us, grec ko-³aciñ ski -ita i nie mieck ie -ar, -er. Ogó³em u¿y to 26 suf iksów do 
utwor zenia na zwisk odet niczny ch. Na zwy za koñczone su fiks em -ita ok reœla³y osoby 
wy kszta³cone. 
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Wœ ród osób pos³uguj¹cych siê nazwami odet nicznym prze wa¿a³o do koñ ca XIII w. 
mo¿n ow³adz two. Od 1 p XIV w. prz ewagê uzys kali miesz czan ie, licz ba osób u¿ywa -
j¹ cych w tym cza sie nazw odet nicznych by³a nie wielka (6 miesz czan, 1 ch³op,1 du -
chowny). W 2 p XIV wyst¹pi³o 16 miesz czan, 1 ch³op, 2 du chown ych i 3 sz lachc iców, 
a w 1 i 2 p XV w. – 25 miesz czan, 14 ch³opów, 11 szlachciców i 1 ry cerz. 

Na zwis ka odet niczne to ko lejny typ na zwisk pr zewa¿aj¹cy wœ ród ni ¿szych warstw 
spo³ecz nych, miesz czan i ch³opów. 

Na zwis ka ob cego, nie mieck iego po chod zenia, jako na zwy wystêpuj¹ce po imie -
niu chrzestnym, po jawi³y siê w do kumentach pol skich w 2 p XIII w. Okr eœla³y one 
miesz czan po chod zenia nie mieck iego, któ rzy osied lili siê w Pol sce, szc zególnie 
w mia stach. Ich na zwis ka zo sta³y utwor zone na nie mieck im gruncie jêzykowym. 
By³y one równe nie mieck im rzeczown ikom po spol itym lub od nich zo sta³y utwo -
rzone (np. Le pel 1256, Cy nar 1339) lub ró wne by³y na zwom miej scowym po³o¿o -
nym na te ryt ori um Nie miec, a nie kiedy na Œl¹sku (rza dziej na in nym ob szar ze Pol ski, 
np. Bart 1303, Fal kenb erg 1406). Mog³y te¿ byæ two rzone od nie mieck ich nazw 
miej sco wych przez do dan ie su fik sów -ar, -er (np. Grud nar, Grud ner 1337). 

W na zwis kach nie mieck iego po chod zenia uwid oczni³a siê ad apt acja przy byszów 
z Nie miec do kul tury pol skiej w po staci nazwisk hy bryd alny ch, o niemieck ich pod -
staw ach i pol skich su fiks ach. Na le¿a³y do nich pa tron imi ka za koñc zone su fiks ami 
-owic/-ewic, -ic, tj. nazwy sy nów utworzone od nazwisk oj ców (np. Fu szow ic < 
Fusz), for my na zwisk za koñczone pol skimi su fiks ami, jak -ek, -ak i inne, utwor zone 
od na zwisk lub wy razów niemieck ich (np. Ffun czek < Funk, Fi szak < œr wniem vi sch 
‘ryb a’) oraz na zwis ka ¿on za koñc zone su fiks ami -owa, -ina, utworzone od nie mieck -
ich na zwisk mê ¿ów om ówione od dzieln ie (np. Ro kemb erko wa < Ro kemb erk). 

Na zwis kami ob cymi nie mieck iego po chod zenia pos³ugiw ali siê miesz czan ie 
przy bys ze z Nie miec. By³ to jesz cze je den typ na zewn iczy cha rakt ery sty czny dla ni¿ -
szej war stwy spo³ecz nej. W se lekt ywnie wy bran ym ma ter iale wyst¹pi³o jed no tyl ko 
szla check ie na zwis ko nie mieck iego po chod zenia Fran geb arg (mo¿e no bil ito wany 
miesz czan in). 

Jak widaæ z przed staw ione go przegl¹du typów nazwisk i ich bu dowy jê zyk owej oraz 
pr zyn ale¿noœci spo³ecz nej ich no sicieli, w okres ie od XII do koñca XV w. nie by³o 
typów na zwisk wy³¹cznie szla check ich lub wy³¹cznie mieszczañskich i ch³opskich.
Widaæ jed nak wyr aŸnie spo³ecz ne zró¿nicowanie na zwisk tej doby. Szlachta zdecydo -
wanie prz ewa ¿a³a wœr ód no sic ieli na zwisk od miejs cowy ch za koñcz onych su fiks em -ski 
i jego od mian ami, a wc zeœn iej wœ ród osób ident yfi kow any ch za po moc¹ od miejs cowe-
go wy ra¿en ia przy imk owe (de ‘z’ + n. miej scowa). Na zwis ko za koñc zone na -ski by³o 
w rz eczywistoœci typow ym na zwis kiem szla check im ju¿ w XV w., two rzone naj czêœ -
ciej od nazw wsi, które szlach ta posiada³a. In nych typów na zwisk szlach ta u¿ywa³a 
znacz nie rza dziej, tj. na zwisk patro nimicznych, oda pel aty wnych, odi mienn ych i odet -
niczny ch. 

Od wrotn ie miesz czan ie i ch³opi, którzy do min owa li jako no sic iele na zwisk pa -
tron imi cznych, oda pel aty wnych, odi mienn ych i odet niczny ch, a rzad ko pos³ugiw ali 
siê na zwis kami za koñc zony mi su fiks em -ski. Na zwis ka miesz czan zakoñ czone su -
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fiks em -ski two rzone by³y czê sto od nazw miast, w których uzys kali oni pra wa miej -
skie i w któr ych ¿yli. 

Przyczyn¹, dla któr ej szlach ta pos³ugiwa³a siê g³ównie na zwis kami za koñc zonymi 
su fiks em -ski (i jego od mian ami), two rzon ymi od nazw po siad any ch przez ni¹ miejsco -
woœci, by³o to, ¿e w Pol sce poz ycjê spo³eczn¹, pre sti¿ i uznan ie okreœ la³o po siad anie 
zie mi. Tot e¿ szlach ta d¹¿y³a do ku mul owa nia po siad³oœci ziem skich i przyj mowa³a naz -
wiska od nazw po siad anych dóbr ziem skich, ¿eby zazn aczyæ swoj¹ wysok¹ po zycjê 
spo ³eczn¹ (Ka leta 1995). 

Zw iêk sza³o to pr zep aœæ po miêd zy ni¹ i po zos ta³ymi sta nami. Miesz czan om bo -
wiem ziemi pos iadaæ nie by³o wol no, nie mówi¹c o ch³opach – wy robn ika ch na rzecz 
po siad aczy ziem skich. Odzwierciedleniem tej sytua cji spo³ecz nej w Pol sce by³o tak
znacz ne zró¿n icowanie spo³ecz ne na zwisk, kt óre w pó Ÿniejszym okres ie mia³o siê 
jesz cze pog³êbiæ.

Przeprow adz ona anal iza ca³ego ma ter ia³u Ÿród³owego z okresu od XII do koñca XV 
wie ku wska zuje na pocz¹tki na zwis ka zwyczaj owe go wœr ód szlach ty, a tak¿e wœród 
miesz czan w XV wie ku. Poœ wiadczone jest dzie dzic zenie na zwisk ró¿nych typów 
wœró d szlach ty (od 2 p XIII w.) i wœród miesz czan (od 2 p XIV w.), obejmowa nie 
wspól nym na zwis kiem ge ner acji wœ ród szlach ty i miesz czan (od 1 p XIV w.), przej -
mow anie na zwis ka mê¿a przez ¿onê wœród szlach ty i miesz czan (od 2 p XIV w.), obej-
mowanie wspól nym na zwis kiem dal szych krew nych wœród szlach ty (od 2 p XV w.) 
i mieszc zan (od 2 p XIV w.), wspól ne na zwis ko ma³¿o nków wœród miesz czan (w 2 p 
XV w.) oraz dzie dzic zenie na zwis ka przez trzy po kolenia wœ ród szlach ty i miesz czan 
(w 2 p XV w.). Dzie dzic zenie na zwis ka, obejm owa nie ge ner acji i przej mow anie naz -
wiska mê¿a przez ¿onê poœwiadczone jest tak¿e wœród ch³opów, do koñca XV w. nie-
wielk¹ liczb¹ zapisów. Za pisy po œwi adczaj¹ wspó³wy stê powanie wy mien iony ch zja -
wisk oraz roz wój nazwisk w li nii pio now ej, po przez dzie dziczenie i w li nii po ziomej, 
po przez ek spansjê na bocz ne li nie ro dziny, tj. dal szych krew nych.

Pocz¹tki na zwis ka zwyczaj owe go w XV wie ku maj¹ swoje Ÿród³o nie tyl ko w roz -
woju pañ stwa i jego kul tury oraz w wy kszta³ce niu siê œw iadomoœci na rod owej i odczu -
ciu jê zyka jako wa rtoœ ci na rod owej, ale ta k¿e w sfe rze oby czaj owej i ak sjol ogi cznej, tj. 
zwi¹za nej z wa rtoœciami, jak tra dyc ja ro dzinna i rola ojca w ro dzinie, a ta k¿e w pojmo -
wa niu prz yna le¿ noœci do ro dziny i wi êzi ro dzinn ych jako wa rtoœci, cze go kon sek -
wencj¹ by³o poj mow anie jako war toœ ci tak ¿e wsp óln ego dla ro dziny na zwis ka. 
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ROZ WI¥ZA NIE SK RÓTÓW STO SOW ANY CH
 
W S£OW NIKU STA ROP OLSK ICH NAZW OSOB OWY CH
 

ORAZ W ZA PIS ACH •RÓD£OWYCH
 
W NI NIEJS ZEJ KSI¥¯CE
 

•RÓD£A 

AC – 	 Acta ca pit ulo rum nec non iu dic iortim ecc les iast icor um se lecta. I–III. Ed. B. Ula 
nowski. 
I. Acta ca pit ulo rum Gnez nens is, Po znan iensis et Vlad isla viensis. 1408–1530. 

MMAe XIII, 1894, ss. VI + 663. 
II. Acta iu dic iorum ecc les iast icor um dio eces um Gnez nens is et Po znan iensis. 

1403–1530. MMAe XVI, 1902, ss. 953. 
III. Acta iu dic iorum ecc les iast icor um dio eces um Plo cens is, Vlad isla viensis et 

Gnez nens is. 1422–1533. MMAe XVIII, 1908, ss. 388. 
ACL – Acta of fic ii con sis tori alis Le opol iensis an tiqui ssi ma. Naj stars ze akta kon sys torza 

lwow skiego. I–II. Wyd. W. Rol ny. 
I. 1482–1489. Wv dawn ictwo To war zyst wa Na ukow ego we Lwo wie. Za bytki 

Dzie jowe II. Lwów 1927, ss. XI + 673. 
II. 1490–1498. Wy dawn ictwo To war zyst wa Na ukow ego we Lwo wie. Za bytki 

Dzie jowe III. Lwów 1930, ss. 706. 
AGZ – Akta grodz kie i ziemskie z czasów Rze czyp osp olit ej Pol skiej z Ar chiw um tzw. Ber 

nardyñskiego we Lwo wie. Lwów 1868 i nast. 
I. Dyplom ata riu sz. Lwów 1868, ss. XXVII + 199. 
II. Dyplom ata riu sz. Lwów 1870, ss. VII + 285. 
III. Dyplom ata riu sz. Lwów 1872, ss. VII + 313. 
IV. Dyplom ata riu sz. Lwów 1873, ss. VI + 303. 
V. Dyplom ata riu sz. Lwów 1875, ss. VI + 293. 
VI. Dyplom ata riu sz. Lwów 1876, ss. VI + 302. 
VII. Dyplom ata riu sz. Lwów 1878, ss. VI + 325. 
VIII. Dyplom ata riu sz. Lwów 1880, ss. VI + 351. 
IX. Dyplom ata riu sz. Lwów 1883, ss. VI + 339. 
XI. Naj dawn iejsze za pis ki s¹dów sa nock ich 1423–1462. Lwów 1886, ss. XXV + 

567. 
XII. Naj dawn iejsze za pis ki s¹dów ha lick ich 1435–1475. Lwów 1887, ss. XlV + 

551. 
XIII. Naj dawn iejsze za pis ki s¹dów prze mys kich i prze wors kiego 1436–1468. 

Lwów 1888, ss. X1V + 729. 
XIV. Naj dawn iejsze za pis ki s¹dów lwow skich 1440–1456. Lwów 1889, ss. XVII + 

643. 
XV. Za pis ki s¹dów lwow skich 1457–1500. Lwów 1891, ss. XIII + 720. 
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XVI. Naj dawn iejsze za pis ki s¹dów sa nock ich 1463–1552. Lwów 1894, ss. XVIII + 581. 
XVII. Naj dawn iejsze za pis ki s¹dów grodz kich prze mys kich i lwow skich 1469– 

–1506. Lwów 1901, ss. LVIII + 660. 
XVIII. Naj dawn iejsze za pis ki s¹du ziem skiego prze mys kiego 1469–1506. Lwów 

1903, ss. XLIII + 697. 
XIX. Naj dawn iejsze za pis ki s¹du ziem skiego prze wors kiego 1458–1506. Lwów 

1906, ss. XXXIV + 855. 
AKH Ar chiw um Ko mis ji Hi stor ycznej. Col lectan ea ex Ar chivo Colle gii Hi stor ici. I–V. 

Scrip tor es Re rum Po lon ica rum. Pi sar ze Dz iej ów Pol skich IV, V, IX, XII, XIII. Kra -
ków 1878 i nast. Wy dawn ictwa Ko mis ji Hi stor ycznej Akad emii Umie jêt noœci. 

AKPr Ar chiw um Ko mis ji Praw nic zej. Col lectan ea ex Ar chivo Col leg ii iu rid ici. Kr aków 
1895 i nast. Wy dawn ictwo Ko mis ji Praw nic zej Akad emii Umie jêt noœci. 

AP Al bum Pa lae og raphi cum. Ed. S. Kr zy¿ an owski. Ta bul arum I–XXXI textus ed. 
W. Sem kow icz et S. Bud kowa. Cra coviae 1935, ss. IV + 60. 

APr Akta St anów Prus Kr ólew ski ch. I–III. Wyd. K. Gó rski i M. Bi skup. To war zyst wo 
Na ukowe w To run iu. 
I. 1479–1488. Fon tes XLI. Tor uñ 1955, ss. LXII + 606. 
II. 1489–1492. Fon tes XLIII. Tor uñ 1957, ss. XXXII 
III/l. 1492–1497. Fon tes L. Tor uñ 1961, ss. LIII + 304 
III/2. 1498–1501. Fon tes LIV. Tor uñ 1963, ss. XLI + 305 

Ar chK or Z Jana Za moys kiego in went arza Ar chiw um Ko ronn ego. Ma ter ia³y do dz iej ów Rusi 
i Lit wy w XV wie ku. Opr. O. Ha lecki. AKH XII, 1919, s. 146–218. 

ARec – Acta recto ral ia Al mae Univers ita tis Stu dii Cra coviens is inde ab anno 1469. I. 
1469–1537. Edit ionem cu ravit W. Wis³ocki. Cra coviae 1893–1897, ss. 1222. 

ARP Akta ra dzieck ie po znañskie. Acta con sul aria Po snan iensia. I–II. Wyd. K. Kaczmar -
czyk. 
I. 1434–1470. Pozn añsk ie To war zyst wo Pr zyj ació³ Nauk. Wy dawn ictwa 

•ród³o we Ko mis ji Hi stor ycznej. T. VII. Po znañ 1925, ss. X + 444. 
II. 1471–1501. Po znañ skie To war zyst wo Pr zyj ació³ Nauk. Wy dawn ictwa 

•ród³o we Ko mis ji Hi stor ycznej. T. VIII. Po znañ 1931, ss. VIII + 447. 
AS Al bum stu dios orum Univers ita tis Cra coviens is. 

I. Ab anno 1400 ad an num 1489. (Ed.) B. Ulan owski. Cra coviae 1887, ss. XII + 294. 
II. Ab anno 1490 ad an num 1515. Edit ionem cu ravit A. Chmiel. Cra coviae 1892, 

ss. 160. 
B J. Bau douin de Co urt enay, Roty przysi¹g z ar chiw um radomskie go 1415–1432. Mate -

ria³y i Prace Ko mis ji Jê zyk owej Akad emii Umie jêt noœci w Kra kow ie II. 1907. 
s. 295–309. 

Ba J. W. Bandt kie, Jus Po lon icum, co dic ibus ve ter ibus, ma nus criptis et edit ioni bus qui -
busque col loc atis. Var saviae 1831, ss. XXII + 472. 

Bar I. T. Baran owski, Spis rycers twa po wiatu wi skiego i w¹so skiego, kt óre uczest ni -
czy³o w wyp rawie wo³oskiej 1497 r. Col lectan ea Bi bliot eki Or dyn acji hr. Krasiñ -
skich IV. War szawa 1913, ss. 50. 

Bia³ Bia³kow ski. Wil kier ze XV–XVII wie ku. Ma ter ia³y do mo nog rafii Lu blina I. Lu blin 
1928, ss. VIII + 37. 

Biecz B. Ulan owski, Naj dawn iejsza ksi êga s¹dowa mia sta Bie cza. AKPr V. 1897, s. 401– 
–438. 

Bob Acta exped iti onum bel lic ali um pa lat ina tus Ca liss iensis et Po snan iensis in Va lac hos 
et in Tur cas a. 1497–1498 in ar chivo re gio Po snan iensi as ser vata. Ed. M.  Bobrzyñ -
ski. StPPP VII, 1882, s. 1–165. 

Boch Ra chunki ¿u pne bo cheñs kie z lat 1394–1421. Wyd. J. Ka rwasi ñska. AKH XV, 1939, 
s. 123–233. 
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Bog Kro nika Bo guc hwa³a i Go dys³awa Pa ska. Wyd. W. A. Ma ciej owski. MPH II 1872, 
s. 454–598. 

Bon A. Bo niecki, Kro nika ro dziny Bo nieck ich z przy domk iem Fre dro, her bu Boñ cza. 
War szawa 1875, ss. II + 86. 

Bre Urk unden zur Ge schichte des Bi sthums Bre slau im Mit tel alter. Hg. v. G. A. Sten zel. 
Bre slau 1845, ss. CII + 401. 

BS¹d J. Bu bak, S³ow nik an troponimów i el ementów ident yfi kac yjn ych S¹dec czyz ny 
(XV–XVII w.). Ma szyn opis w po siad aniu au tora, ss. 762. 

Ca Li ber can cell ari ae Sta nisl ai Cio³ek. Ein For melb uch der pol nis chen König skanzlei 
aus der Zeit der hu sit isc hen Be weg ung. I–II. Hg. v. J. Caro. 
I. Ar chiv für öster rei ch ische Ge schichte XLV, Wien 1871, s. 319–545. 
II. Ar chiv für öster rei ch ische Ge schichte LII, Wien 1875, s. 1–273. 

CdP Co dex di plom ati cus Po lon iae. Ko deks dy plom aty czny Pol ski. I–IV. 
I. Wyd. L. Rzysz czews ki i A. Mucz kows ki. War szawa 1848, ss. XXIII + 367 + 

LXXII. 
II. Wyd. L. Rzysz czews ki i A. Mucz kows ki. War szawa 1848, ss. XXIII + 477. 
III. Wyd. J. Bar tos zewi cz. War szawa 1858, ss. VIII + XVIII + 484 + LXVI. 
IV. Wyd. M. Bo bows ki. War szawa 1887, ss. XIII + 237 + XI. 

Cd Sil Co dex di plom ati cus Si les iae. Hg. vom Ve rei ne für Ge schichte und Al tert hum Schle -
siens. Bre slau 1857 i nast. 
I. Urk unden des Klösters Czar now anz. Hg. v. W. Wat tenb ach. Breslau 1857, 

ss. XXII + 181. 
II. Urk unden der Klöster Rau den und Him melw itz, der Do min ica ner und der 

Do min ica ner innen in der Stadt Ra tib or. Hg. v. W. Wat tenb ach. Breslau 1859, 
ss. LXXV + 272. 

III. Rec hnungsbücher der Stadt Breslau. Hg. V. C. Grü nhagen. Breslau 1860. 
ss. XVII + 172. 

IV. Urk unden schle sis cher Dörfer zur Ge schichte der län dlic hen Verhält nisse 
und der Flu rei nth eilu ng in sbes onde re. Hg. v. A. Me itz en. Bre slau 1863, 
ss. 391. 

V. Das For melb uch des Domherrn Ar nold von Prot zan. Hg. v. W. Wat tenb ach. 
Bre slau 1862, ss. XX + 342. 

VI. Re gis trum St. Wen ces lai. Urk unden vo rzüg lich zur Ge schichte Ober -
schlesiens nach ci nem Co pialb uch He rzog Jo hanns von Oppeln Und Ra tib or 
in Au szüg en mit geth eilt. Hg. v. W. Wat tenb ach u. C. Grü nhag en. Bre slau 
1865, ss. VIII + 246. 

VII/1. Re ges ten zur schle sis chen Ge schichte. Na mens des Ve rei ns für Ge schichte 
Und Al tert hum Schle siens hg. v. C. Grünh agen. Bis zum Jah re 1250. Nebst 
Re gis ter. Zwe ite umgea rbe ite te und ver mehr te Auflage. Bre slau 1884, 
ss. 400. 

VII/2. Bis zum Jah re 1280. Bre slau 1875, ss. 295. 
VII/3. Bis zum Jah re 1300. Nebst Re gis ter. Bre slau 1886, ss. 347. 
IX. Urk unden der Stadt Brieg. Urk undl iche und chro nik ali sche Na chricht en über 

die Stadt Brieg, die dor tig en Klo ester, die Stadt- und Stiftsgüter bis zum Jah re 
1550. Hg. v. C. Grü nhagen. Breslau 1870,. ss. X + 237. 

X. Urk unden des Klo sters Ka menz. Hg. v. P. Pfo tenh auer. Breslau 1881, ss. VIII 
+ 375. 

XII. Schle siens Mün zg esc hichte im Mit tel alter. I. Urkund enbu ch und Münzta feln. 
Hg. v. F. Frie densb urg. Bre slau 1887, ss. 112. 

XIV. Li ber fun dat ionis epis copa tus Vra tis la viensis. Hg. v. H. Mar graf U. J. W. Schul -
te. Bre slau 1889. ss. XCIV + 211. 
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XVI. Re ges ten zur schle sis chen Ge schichte 1301–1315. Na mens des Ve rei ns für 
Ge schichte und Al tert hum Schle siens lig. v. C. Grünh agen u. K. Wut ke. Bre -
slau 1891, ss. 359. 

XVIII. Re ges ten zur schle sis chen Ge schichte 1316–1326. Na mens des Ve rei ns für 
Ge schichte und Al tert hum Schle siens hg. v. C. Grünh agen u. K. Wut ke. Bre -
slau 1898, ss. 391. 

XX. Schle siens Bergbau- und Hüttenwesen. Urk unden (1136–1528) Hg v. 
K. Wut ke. Bre slau 1900, ss. VII + 302. 

XXII. Re ges ten zur schle sis chen Ge schichte 1327–1333. Na mens des Ve rei ns für 
Ge schichte Und Al tert hum Schle siens hg. v. C. Grünh agen u. K. Wut ke Bre -
slau 1903, ss. 281. 

XXIX. Re ges ten zur schle sis chen Ge schichte 1334–1337. Na mens des Ve rei ns für 
Ge schichte Schle siens und der Hi stor isc hen Ko miss ion für Schle sien hg. v. 
K. Wut ke in Ver bind ung mit E. Randt u. H. Bel lee. Breslau 1923, ss. 255. 

XXX. Re ges ten zur schle sis chen Ge schichte 1338–1342. Na mens der Hi stor isc hen 
Ko mission für Schle sien be arb. v. K. Wut ke u. E. Randt. Bre slau 1930, ss. 380. 

CdUC Co dex di plom ati cus Univers ita tis Stu dii Ge ner alis Cra coviens is. I–III. 
I. 1365–1440. Cra coviae 1870, ss. VII + 204 + VII + 23. 
II. 1441–1470. Cra coviae 1873, ss. IX + 272 + 32. 
III. 1471–1506. Cra coviae 1880, ss. VII + 27 + 245 + VII. 

CEp Co dex epis tola ris sa ec uli de cimi qu inti. I–III. 
I/1. Coll. opera A. Soko³ow ski, J. Szuj ski. MMAe IIa, 1876, ss. LXX + 158. 
I/2. Coll. opera J. Szuj ski. MMAe IIb, 1876, ss. 368. 
II. Coll. opera A. Le wicki. MMAe XII, 1891, ss. LXXVII + 531. 
III. Coll. opera A. Le wicki. MMAe XIV, 1894, ss. LXXX + 665. 

CEpV A. Pro chas ka, Co dex epis tola ris Vi toldi, ma gni du cis Li thua niae 1376–1430. MMAe 
VI, 1882, ss. XCVI + 1113. 

Che³m Akty ot nos jaszcz iesja k istor ii byw szej cholm skoj eparc hii. Akty Iz daw aem ye Wi -
lens koju Ar cheo grafi cze skoju Ko miss ieju XIX. Wil no 1892, ss. CLXXVI – 405. 

Chl Zbi ór dok umentów znaj duj¹cych siê w Bi bliot ece hr. Pr zeŸdz iec kich w War szaw ie. 
Wyd. A. Chmiel. Kraków 1890, ss. XIX + 160. 

Chm Ksiêgi ra dzieck ie ka zim iersk ie. Acta con sul aria Ca sim iri ensia 1369–1381 et 1385– 
–1402. Wyd. A. Chmiel. Wydawn ictwa Ar chiw um Ak tów Daw nych Mia sta Kra -
kowa II. Kra ków 1932, ss. VII + 671. 

Chod Sta tuta sy nod alia dio eces is Wla disl aviensis et Po mer ani ae. Coll. et ed. Z. Chodyñ -
ski. Var saviae 1890, ss. 298 + XXXVIII. 

ChoS H. Cho dyn icki, Sejmiki ziem ru skich w w. XV. Stu dia nad Hi stori¹ Pra wa Pol skiego 
III/l. Lwów 1906, ss. 119. 

CNV Pr zyj êcia do prawa miej skiego mia sta No wej War szawy w la tach 1477–1525. Opr. 
E. Ko czor owska-Pi eliñ ska. Rocz nik War szaws ki IX. War szawa 1969, s. 261–295. 

CrIm J. Pta œnik, Cra covia im press orum XV et XVI sa ec ulo rum. Mo num enta Po lon iae 
Typo graphica XV et XVI sa ec ulo rum. I. Lwów 1922, ss. 178–+1–456. 

Cruc Li tes ac res ge stae in ter Po lon os or din emque Cru cif ero rum. I–III. 
I. Wyd. I. Za krzews ki. Po znañ 1890, ss. VIII + 461. 
II. Wyd. I. Za krzews ki. Po znañ 1892, ss. 482. 
III. Wyd. J. Ka rwasiñska. War szawa 1935, ss. XLI + 257. 

CyzK³ob J.  Fija³ek, Cyzjoj an pol ski z r. 1471. PrF XII, 1927, s. 428–448. 
CyzP³o J. £oœ, Dwa tek sty sta rop olsk ie. II. Ci sjoj anus p³ocki. Ma ter ia³y i Pra ce Ko mis ji 

Jêzyko wej Akad emii Umie jêt noœci w Kra kow ie V, 1912, s. 436–443. 
Cy zWr P. Diels, Der älteste pol nis che Ci sioj anus. Mit tei lungen des Öst err eichi schen Insti -

tuts Ge schichtsf orsc hung LI, 1937, s. 456–470. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

414 Zofia Kowalik-Kaleta 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 
– 

– 

http://rcin.org.pl



Czarn Kro nika Jan ka z Czarn kowa. Opr. J. Szlach tows ki. MPH II, 1872, s. 601–756. 
Czer Ksiêga zie mi czer skiej. Li ber ter rae Cer nens is 1404–1425. Naj dawn iejsze ksi êgi 

s¹do we. Wyd. T. L(ubom irski). War szawa 1879, ss. CV + 357. 
D¹ P. D¹bkows ki, Przew óz wod ny. Stu dium z hi stor ii pra wa pol skiego. RWHF LVII, 

1914, s. 196–301. 
D¹b P. D¹bkows ki, Ziemia sa nocka w XV stu lec iu. I–II. 

I. Wsc hód. Wydawn ictwo do Dz iejów Kul tury Ziem Wschod nich Rzeczypos -
po litej Pol skiej XI. Lwów 1931, ss. 187. 

II. Wsc hód. Wydawn ictwo do Dz iejów Kul tury Ziem Wschod nich Rzeczypos -
po litej Pol skiej XII. Lwów 1931, ss. 134. 

DbK P. D¹bkows ki, Wier na rêka, czyli pok³ad. Stu dia nad Hi stori¹ Pra wa Pol skiego III/2. 
Lwów 1909, ss. 188. 

DkL (j. G. G. Büsching), Die Urk unden des Klo sters Leubus. I. Breslau 1821, ss. 193. 
DKl Klej noty D³ugos zowe. Opr. i wyd. M. Frie dberg. RHer X, 1931, ss. 118. 
D³Ben J. D³ugosz, Li ber be nef ici orum dio eces is Cra coviens is. I–III. Ed. A. Prze zd ziecki. 

I. Ecc les ia ca thed ralis Cra coviens is. Ecc les iae col leg iata rtum. Opera omnia VII 
– Cra coviae 1863, ss. X + 652 + LVI. 

II. Ecc les iae pa roc hiales. Opera omnia VIII. Cra coviae 1864, ss. 576 + 
LXXXIV. 

III. Mo nas teria. Opera omnia IX. Cra coviae 1864, ss. 480 + LXXII. 
D³Op J. D³ugosz, Opera omnia. I, X–XIV. Ed. A. Przezd ziecki. 

I. Vita s. Sta nisl ai. Vita b. Ku neg undis. Vi tae epis copo rum Po lon iae. Vita Sbig -
nei de Oles nica car din alis. Cle nod ia. Ban der ia Pru ten orum. Epis tolae. Ad fi -
dem ve terr imo rum li bror um manus cript orum re cens uer unt I. Po lkows ki et 
I. ¯egota Pau li. Cra coviae 1887, ss. XVI + 638 + XXVII. 

X. Hi stor iae Po lon icae li bri XII. T. I. Li bri I, II, III, IV. In strux it I. ¯egota Pau li 
cura et impens is A. Prze zd ziecki. Cra coviae 1873, ss. VII + XII + 565. 

XI. Hi stor iae Po lon icae li bri XII. T. II. Li bri V, VI, VII, VIII. In strux it I. ¯egota 
Pau li cura et im pens is A. Prze zd ziecki. Cra coviae 1873, ss. 545. 

XII. Hi stor iae Po lon icae li bri XII. T. III. Li bri IX, X. In strux it I. ̄ egota Pau li cura 
et im pens is A. Prze zd ziecki. Cra coviae 1876, ss. 595. 

XIII. Hi stor iae Po lon icae li bri XII. T. IV. Li bri XI, XII. In strux it I. ¯egota Pau li 
cura et im pens is A. Prze zd ziecki. Cra coviae 1877, ss. 733. 

XIV. Hi stor iae Po lon icae li bri XII. T. V. Li ber XII (XIII). In strux it I. ¯egota Pau li 
cura et im pens is A. Prze zd ziecki. Cra coviae 1878, ss. 702. 

Dom Zbi ór for mu³ za konu do min ikañskiego pro winc ji pol skiej z lat 1338–1411. AKH 
XII/2, 1938, s. 220–393. 

Dukl A. Kam iñski, Nie znane kar ty z przesz³oœci mia steczka Du kli (1358–1540). Pra ce 
z dz iejów Pol ski feu daln ej ofiar owa ne Ro man owi Gro deck iemu w 70. roc znicê 
urod zin. War szawa 1960, s. 401–430. 

Elem I Elem enta ad fon tium edit iones I. Po lon ica ex li bris “ob lig ati onum et so lut io num” 
Ca mer ae Apos toli cae ab a. 1373. Coll. J. Li sows ki. Ed. In stit utum Hi stor iam Polo -
niam Ro mae. Ro mae 1960, ss. XV + 292. 

Elem II Elem enta ad fon tium edit iones II. “Li ber di spar ata an tiqua con tin ens” Alexand ra 
Ma soviensi epis copo Tri dent ino di cat us. Pra esent at E. Win kler. Ed. In stit utum His -
toricum Po lon iam Ro mae. Ro mae 1960, ss. XVII + 187 + XIX ta blic. 

Erz B. Erzepki, Uryw ek z ksiê gi rozc hodów podr zêctwa nie po³omick iego... od 10 wrzeœ -
nia 1388 do 13 t. m. i r. tud zie¿ od 15 grud nia tego¿ sa mego r. do 2 lu tego 1389. 
Rocz niki To war zyst wa Pr zyj ació³ Nauk Po zna ñski ego XVII/1, 1890, s. 405–429. 

Fed K. Fe dor owi cz, Do stojn icy i ur zêdni cy œw ieccy wo jewód ztwa kra kows kiego w la -
tach 1374–1506. AKH VIII, 1898, s. 1–290. 
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FG Fo tog rafia Ga bin etu Nauk Po mocn icz ych Hi stor ii U. J. 
Fon To war zyst wo Pr zyj ació³ Nauk na Œl¹sku. Fon tes. II, V. 

II. Sta rop olsk ie tek sty z pro tok ola rza mia sta WoŸ niki w woj ewództwie œl¹skim. 
1521–1570. Wyd. L. Mu sio³. Ka tow ice 1936, ss. 63 (w przypis ie 6 na s. 16 
frag ment naj stars zego pro tok ola rza mia sta Pszczy ny, protokó³ z r. 1495). 

V. Wêdryn ia, jed na ze wsi be skidzkich w pow. ci eszyñs kim. Jej dzie je i Ÿród³a 
hi stor yczne z Ar chiw um zam kow ego w Cie szyn ie. Wyd. F. Po pio³ek. Kato -
wice 1938, ss. 85 (do kum enty z r. 1426 i 1440 na s. 26–28). 

Form K. Gó rski, For mul arz Je rzego pi sar za grodz kiego kra kows kiego ok. 1399–1415. To -
war zyst wo Na ukowe w To run iu. Fon tes XXXV. Tor uñ 1950, ss. XXVIII + 106. 

Ga K. Gór ski, Hi stor ia ar tyl erii pol skiej. War szawa 1902, ss. 324. 
GHenr Ksi êga hen ryk owska. Li ber fun dat ionis clau stri sanc te Ma rie Vir gin is in. Heinri -

chow. Z tek stu ³aci ñskiego przet³umac zy³ R. Gro decki. Bibliot eka Te kstów Histo -
rycznych II. Po znañ–Wroc³aw 1949, ss. 439. 

Gj K. Gó rski, Hi stor ia jazdy pol skiej. Kra ków 1894, ss. 363. Tekst po praw iony i uzu -
pe³ niony na pod staw ie rêk opisu z Ar chiw um G³ów nego Akt Daw nych. 

Gl Glos sy i drob ne tek sty pol skie do 1550 roku. Z in kun abu³ów Ka lis za, Ka zim ierza 
Bis kupiego, Ko³a, Sie rad za i War ty. Zebr. i wyd. J. Wojt kows ki. Pozn añsk ie Towa -
rzystwo Pr zyj ació³ Nauk. Wy dzia³ Fi lol ogi czno-Fi loz ofi czny. Ko mis ja Filologicz -
na. Za bytki Jê zyka i Li ter atu ry Pol skiej XXV. Poz nañ 1965, ss. 126. 

G³ow W. W. G³owacki, Przyn ale¿noœæ or gan iza cyj na ap tek arzy w daw nym Po znan iu. 
Kro nika mia sta Po znan ia XV, 1937, s. 133–171. 

Gol Akta s¹du le ñski ego wy¿sze go w Gr ódku Go les kim 1405–1546. Wyd. F. Pi eko -
siñski. StPPP IX, 1889, ss. XXXIV + 320. 

Górn Górnictwo w Pol sce. Opis ko paln ictwa i hutnict wa pol skiego pod wzg lêdem 
technicz nym, hi stor yczno-sta tys tycznym i praw nym skre œli³ H. £abêc ki II/4. Cor pus 
ju ris me tall ici Po lon ici An tiqui oris seu col lect io sta tut orum, privi leg iorum, manda -
torum et lau dor um, an tiquum jus mon tan um et me tall icum po lon icum com plect um. 
War szawa 1841, s. 79–514. 

Gp K. Gór ski, Hi stor ia pie choty pol skiej. Kra ków 1893, ss. 271. Tekst po praw iony 
i uzu pe³nio ny na pod staw ie rêk opisu z Ar chiw um G³ów nego Akt Daw nych. 

GPozn A. G¹sio rows ki, Lud noœæ nap³ywowa w struk tur ze spo³ecznej póŸnoœredniowiecz -
nego Po znan ia. Stu dia i Ma ter ia³y do Dz iej ów Wiel kop olski i Po mor za XI/2. Po znañ 
1975, s. 11–25. 

Gr Mark Lehns- Und Be sitz urku nden Schle siens und se iner einzelnen Fü rsten thümer im Mit -
tel alter. Hg. v. C. Grü nha gen und H. Markgraf. 
I. Le ipzig 1881, ss. 10 + 555. 
II. Le ipzig 1883, ss. 690. 

GUS Urk unde nsam mlung zur Ge schichte des Ursprungs der Städte und der Einf ührung 
und Ver brei tung deu ts cher Ko lon ist en und Rech te in Schlesien und der Ober-Lau -
sitz.Hg. v. G. A. Tzschoppe u. G. A. Sten zel. Ham burg 1832, ss. XVI + 656. 

H R. Hube, Roty przysi¹g kra kows kich z koñ ca wie ku XIV. Re dakc ja Bi bliot eki War -
szawskiej. Warszawa 1875, ss. 28. 

Hae Urk unde nsam mlung zur Ge schichte des Für stent hums Oels bis zum Aussterb ender 
Pia stis chen He rzogslin ie. Hg. v. W. Ha eu sler. Bre slau 1883, ss. 192. 

Hb R. Hube, Zbiór rot przysi¹g s¹do wych po znañskich, ko œciañskich, kalis kich, 
sieradz kich, piotr kows kich i do brzys zycki ch z ko ñca wie ku XIV i pierw szych lat 
wie ku XV. Bi bliot eka Um iejêtnoœ ci Praw nych, se ria IV, nr 67. War szawa 1888, 
s. VI + 160. 

He inr G. A. Sten zel, Li ber fun dat ionis clau stri sanctae Ma riae Vir gin is in He inr ich ow oder 
Gr ünd ung sbuch des Klo sters He inr ich au. Bre slau 1854, ss. XX + 220. 
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Hel I A. Z. Hel cel, Wy imki z naj dawn iejsz ych ksi¹g s¹dowych zie mi kra kowskiej 
mianowi cie z lat 1388, 1389 i 1390. StPPP I, 1856, s. 229–262. 

Hel II A. Z. Hel cel, Pra wo pol skie w prak tyce s¹do wej XIV i XV wie ku. Wyci¹gi z najdaw -
niej szych ksi¹g s¹do wych zie mi kra kows kiej. StPPP II, 1870, s. 35–958. 

Hel III (A. Z. Hel cel), Wyb ór za pis ek z ksi¹g kra kows kich. Do dat ek. Wyci¹gi z ks iêgi dru -
giej daw nych kró lewskich, wie cow ych i ziem skich kra kows kich s¹do wych ro ków 
(od r. 1451 do 1462). (Kr aków 1867), ss. 312. 

Hu R. Hube, S¹dy, ich prak tyka i sto sunki praw ne spo³eczeñstwa w Pol sce ku schy³kowi 
14. wie ku. Bi bliot eka Um iejêtnoœ ci Praw nych, se ria IV, nr 38. War szawa 1886, 
ss. IV + IV + 410. 

Hub R. Hube, Kil ka akt ów oryg ina lnych s¹do wych z wie ku XIV i XV. Bi bliot eka War -
szaws ka 1873/IV, s. 219–240. 

Hu Dod R. Hube, Do datki do dzie³a: S¹dy, ich prak tyka ... (por. wy¿ej skrót Hu) ss. 110 + V + 2. 
Ibrah Re lac ja Ibrah ima ibn Ja ’kuba z po dró¿y do kr ajów s³ow iañs kich w prze kaz ie al-Be -

kriego. Wyda³, ws têpem, ko ment arz em i przek³adem opat rzy³ T. Ko wals ki przy 
wspó³ udziale J. Ko strzews kiego, K. Sto³yhwy, K. Moszyñskiego i K. Nit scha. Pom -
niki Dzie jowe Pol ski, se ria II, t. 1. Kr aków 1946, ss. 162. 

IBrzes In went arz dóbr sta ros twa brze skiego na Ku jaw ach z roku 1494. <Opr. i wyd.> 
W. Po sad zy i H. Ko wal ewi cz. Stu dia i Ma ter ia³y do Dz iej ów Wiel kop olski i Pomo -
rza II/2. Po znañ 1957, s. 355–398. 

Imbr Z. Bud kowa-Koz³owska, Do kum enty klasz toru pp. nor bert anek w Im bram owi cach 
(1228–1450). AKH XVI, 1948, s. 77–126. 

Inc W. Wis³ocki, In cun abu la ty pog raph ica Bi bliothec ae Univers ita tis Ja gell oni cae Cra coviens is 
inde ab inventa arte im prim endi usque ad a. 1500. Cra coviae 1900 ss. XXXIV + 634. 

In scr In script iones cle nod iales ex li bris iu dic iali bus pa lat ina tus Cra coviens is. Col let ed. 
B. Ulan owski. StPPP VII, 1885, ss. XV + 277–626. 

Inw In went arz rê kopi sów Bi bliot eki Ja giell oñs kiej. Opr. A. Ja³brzy kows ka, J. Za they, 
Z. £agod ows ka, J. Tysz kows ka, W. Ban dura, J. Grzybows ka. 
Nr 6001–6500. Krak ów 1962, ss. XIII + 283. 
Nr 6501–7000. Krak ów 1963, ss. 424. 
Nr 7001–7500. Krak ów 1966, ss. 184. 
Nr 7501–7800. Krak ów 1966, ss. 237. 
Nr 7801–8000. Krak ów 1967, ss. 233. 
Nr 8001–8500. Krak ów 1971, ss. 253. 
Nr 8501–9000. Krak ów 1972, s. 260–569. 
Nr 9001–9500. Krak ów 1977, ss. 318. 

IP³oc In went arz sta ros twa p³ockie go z r. 1498. Lu strac je wo jewód ztwa p³ockie go 1565– 
–1789. Wyd. A. Su cheni-Gra bows ka, S. M. Sza chers ka. War szawa 1965, s. 147–160. 

Jad A. Sem kow icz, Vita sanctae He dw igis. MPH IV, 1884, s. 501–651. 
JA Ar chiv für slavi sche Phi lol ogie. Hg. v. V. Jag iæ. Ber lin 1876 i nast. 
JA X  1887, s. 365–416: A. Brüc kner, Über die älte ren Texte des Pol nis chen. 
JA XIV 1892, s. 481–512: A. Brückner, Neue Qu ell en zur Ge schichte der pol nis chen Spra -

che und Li ter atur. 
JA XVI 1894, s. 603–606: A. Brückner, Zu den Gesta Ro man orum. 
Jck L. Æw ikl iñs ki, De vita et mi rac ulis sanc til acchonis (Hy acint hi) or din is fra trum Pra -

ed ica tor um, aucto re Sta nisl ao, lecto re Cra coviensi eiusdem or din is. MPH IV, 1884, 
s. 818–903. 

JNow J. No wacki, Nieznane do kum enty z XIII wie ku. Na sza Przesz³oœæ IV, 1948, 
s. 279–294. 

JP Jêzyk Pol ski. Or gan To war zyst wa Mi³oœ nik ów Jê zyka Pol skiego. Kra ków 1913 
i nas t. 
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JP XXXIII 1953, s. 381–391: W. Ku raszk iewi cz, Najdawn iejszy prze jaw zbie ¿noœci g³osek rz 
i ¿ u pis arza pyzdrs kiego z lat 1410–1418. 

JP XXXVI 1956, s. 32–35: A. Wolff, Tek sty pol skie naj stars zej ksi êgi ³aw nic zej mia sta No wej 
War szawy. 

JP XXXVII 1957, s. 119–124: W. Ku raszk iewi cz, Nie bo¿ec – nie boszc zyk, nie bo¿ê – nie bor ak. 
JP XXXVII 1957, s. 161–173: W. Ku raszk iewi cz i H. Ko wal ewi cz, Wybrane za pis ki s¹dowe 

z po zna ñskich ksi¹g ziem skich 1408–1419 r. Uwzg lêdniono po prawki z JP XXXVIII 
1958, s. 115. 

Ju rPêdz Sta nis³aw Kur aœ, Pocz¹tki kra kows kiej ju ryd yki Pê dzi cho wa. Ma³opols kie Stu dia 
Hi stor yczne I/2. Kr aków 1958, s. 59–65. 

Kacz Ks iêgi pr zyjêæ do pra wa miej skiego w Kra kow ie. Li bri iu ris civi lis Cra coviens is 
1392–1506. Wyd. K. Kacz marc zyk. Wy dawn ictwa Ar chiw um Ak tów Daw nych 
Mia sta Krakowa V. Kra ków 1913, ss. XXIV + 560. 

Kad³ Mi strza Win cent ego Kro nika pol ska. Wyd. A. Bie lows ki. MPH II, 1872. s. 191–453. 
Kal B. Ulan owski, Wybór za pis ek s¹do wych ka lis kich z lat 1409–1416. AKH III. 1886, 

ss. IV + 153–269. 
Kat L. Mu sio³, Ma ter ia³y do dz iej ów Wiel kich Ka tow ic (1299–1799). Pa miê tnik Insty -

tutu Œl¹skie go II. Ka tow ice 1936, ss. 219. 
Kb J. Ko bier zycki, Przyczynki do dzie jów zie mi sie radzk iej I. War szawa 1915, ss. 125. 
Kchn J. K. Ko chan owski, Trzy od czyty o Pol sce. War szawa (1917), ss. 134. 
Kd Tor Ks iêga d³ugów mia sta To run ia z okresu woj ny trzynas tole tniej. Wyd. K. Cie siels ka, 

I. Ja nosz-Bi skup owa. To war zyst wo Na ukowe w To run iu. Fon tes LV. •ród³a do 
Dzie jów Woj ny Trzynas tole tniej II. Toruñ 1964, ss. XXIX + 318. 

Kêt W. Kêt rzyñ ski, 30 dok umen tów ka ted ry p³ockiej. 1230–1317. Spra wozd anie 
z Czyn noœci Zak³adu Na rod owe go imien ia Ossol iñskich za rok 1888. Lwów 1888. 

KHist Kwar taln ik Hi stor yczny. Or gan To war zyst wa Hi stor yczne go. Lwów 1887. 
KHist VI 1892, s. 1–33: A. Pro chas ka, W spra wie zajê cia Rusi przez Ka zim ierza Wiel kiego. 
KHist IX 1895, s. 239–245: A. Lewicki, Pseu do-Warn eñczyk. 
KHist IX 1895, s. 477–478: F. Bo stel, Do elekc ji Jana Ol brachta. 
KHist IX 1895, s. 648–656: F. Pa pee, Zatarg po datk owy Ka zim ierza Ja gie lloñ czyka z mias -

tem Kra kow em 1487 r. 
KHist IX 1895, s. 657–663: A. Hal ban, Roz dzia³ maj¹tku klasz torn ego pomiê dzy opata i mni -

chów w klasz tor ze Œw. Krzy¿a na £ysej Górze w roku 1427. 
KHist X 1896, s. 307–312: A. P(ro cha)ska, Do krytyki opow iada nia D³ugos za o El¿b iecie 

Gra nows kiej. 
KHist XII 1898, s. 88–99: S. Ku trzeba, Przyczyn ek do dyplom atyki pol skiej wie ku XIII. 
KHist XII 1898, s. 561–566: A. Sem kow icz, Adel ajda, Krystyna i Ja dwiga, ¿ony Ka zim ierza 

Wiel kiego. 
KHist XIV 1900, s. 447–153: W. Sem kow icz, Za pis ka her bowa prze mys ka z r. 1478. 
KHist XXIV 1910, s. 66–97: W. Sem kow icz, Nieznane na dan ia na rzecz opactwa jêdrzejow -

skiego z XII w. 
KHist XXIV 1910, s. 422–467: J. Frie dberg, Zatarg Pol ski z Rzymem w cza sie woj ny trzynasto letniej. 
KHist XXIV 1910, s. 528–532: W. Sem kow icz, Nieznana zapis ka o bi twie pod Ko ron owem 

w r. 1410. 
KHist XXIV 1910, s. 532–536: W. Sem kow icz, Kilka prz yczynków do dzia³aln oœci Miko³aja 

Kor nicz Sie strzeñca 1432–1434. 
KHist XXV 1911, s. 1–34: M. £odyñski, Sto sunki w San dom iersk iem w la tach 1234–1239 (Przy-

czyn ek do dzie jów Bol ka Wsty dliw ego). 
KHist XXV 1911, s. 81–96: A. K³odziñski, Re cenz je prac J. Pt aœni ka: 1) Gli Ital iani a Cracovia 

del XVI se colo al XVIII, 2) Ital ia mer cat oria apud Po lon os sa ec ulo XV in eunte, 3) 
W³oski Kr aków za Ka zim ierza Wiel kiego i W³adys³awa Ja gie³³y. 
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KHist XXV 1911, s. 363–428: O. Górka, Przyczynki do dyplom atyki pol skiej XII wie ku. 
KHist XXXI 1917, s. 15–46: J. Thumenówna, Ro dzina ks. Sta nis³awa Orzechowsk iego. 
KHist XXXII 1918, s. 473–477: W. Abrah am, Akt fun dac yjny kró la W³adys³awa Ja gie³³y dla bis -

kupstwa che³mskie go. Kor czyn 16 sierp nia 1417. 
KHist XXXVI 1922, s. 142–146: L. Bia³kow ski, Re cenz ja pra cy: S. Ko zier owski, Nie znane zapis ki 

he rald yczne. Od bitka z Rocz nika XLIII Tow. Przyj. Nauk Poznañskiego. Poznañ 
1915. 

KHist XXXVII 1923, s. 125–129: K. Pie kars ki, Za wies zenie w wyk³ad ach Sen tenc ji do dek retów 
Ar nolda z Mi rzyñ ca w la tach 1465–1467. 

KHist XXXVIII– 1924, s. 456–159: K. Ma lec zyñs ki, Dwa nie znane do kum enty jê drz ejow skie z XIII w. 
KHist XXXVIII– 1924, s. 460–463: A. Hir szb erg, Dwa nie znane do kum enty ³ap czyck ie z XIV w. 
KHist XXXIX 1925, s. 70–80: J. Bru stig ero wa, Gu arino a Pol ska. 
KHist XL 1926, s. 185–196: K. Mal eczyñski, Kil ka nie znan ych dok umen tów z XIII w. prze -

wa¿nie z arc hiwów poz nañs kich. 
KHist XL 1926, s. 408–411: W. Rol ny, Kie dy umar³ ar cyb isk up lwow ski Jan W¹trób ka? 
KHist XLI 1927, s. 519–579: K. Ba decki, Za gin ione ks iêgi œr edn iowi ecznego Lwo wa. 
KHist XLII 1928, s. 67–69: A. Wolff, Nieznany do kum ent Ziemow ita Trojden owi cza dla klasz -

toru w Czerw iñs ku z 31 I 1342 r. 
KHist XLIV 1930, s. 176–180: Z. Zeime rów na, Nowe szczegó³y do dziej ów wcze snego renesan -

su w Pol sce. 
KHist XLIV 1930, s. 340–348: Z. Bud kowa-Koz³owska, P³ockie za pis ki o cu dach z r. 1148. 
KHist XLV 1931, s. 16–24: J. Ra facz, Kara „ch¹Ÿby” w Sie radzk iem w XV wie ku. 
KHist XLV 1931, s. 254–259: K. Mal eczyñski, Dwa nie dru kow ane akty przymier za Ka zim ierza 

Wiel kiego z Dani¹ z r. 1350 i 1363. 
KHist XLVI 1932, s. 148–149: A. Liedt ke, Nie znany list w. ksi êcia li tews kiego Wi tolda do Jana 

bi skupa w³oc³aw skiego z r. 1417. 
KHist XLVI 1932, s. 371–377: M. Ni wiñski, Do kum enty £okietka dla dóbr ³êczyck ich opactwa 

w¹choc kiego. 
KHist XLVII 1933, s. 73–77: P. Ka³wa, Przywil ej fun dac yjny W³adys³awa Ja gie³³y dla ka pitu³y 

che³mskiej z r. 1429. 
KHist XLVIII 1934. s. 65–69: Z. Bud kowa-Koz³owska, Do kum ent z r. 1390 w spra wie „ru szycy”. 
KHist XLVIII 1934, s. 595–598: F. Po hor ecki, Recenz ja pra cy: L. Bia³kow ski. Lu bels ka ks iêga 

pod kom orska XV wie ku. 
KHist XLIX 1935, s. 111–115: J. Se ruga, Do kum ent z r. 1467 dla mia sta Kro sna. 
KHist LI 1937, s. 712–716: Z. Kacz marc zyk, Nie znany do kum ent Ka zim ierza Wielkiego dla 

Msza ny Dol nej i Gór nej z 1365 r. 
KHist LII 1938, s. 645–658: J. Mit kows ki, Nie znane do kum enty Lesz ka Bia³ego z lat 1217 

i 1222. 
KHist LIII 1939, s. 85–88: Z. Bud kowa-Koz³owska, Re cenz ja pra cy: A. Boch nak, Grób bi skupa 

Mau ra w kryp cie Œw. Le onarda na Wa welu. 
Kkk Ko deks dyplom atyczny ka ted ry kra kows kiej Œw. Wac³awa. I–II. Wyd. F. Piekosiñ ski. 

I. 1166–1366. MMAe I, 1874, ss. XLI – 375. 
II. 1367–1423. MMAe VIII, 1883, ss. XXXVIII + 597. 

KkM Ko deks dy plom aty czny Ks iêst wa Ma zow iecki ego. (Wyd. T. Lu bom irski). War -
szawa 1863, ss. IV + 346 + X. 

KlJ J. Fija³ek. Zbi ór dok umen tów za konu oo. pa uli nów w Pol sce. I. 1328–1464 Kra ków 
1938, ss. 316. 

Kln A. Ka lina, Anecd ota pa lae op olon ica. III. JA VI, 1882, s. 184–215. 
KMaz J. K. Ko chan owski, Zb iór og ólny pr zywi lejów i sp omin ków ma zow iecki ch. 1. War -

szawa 1919, ss. XXVII + 573. Uwz glêd niono cor rig enda w re cenz ji W. Semkowi -
cza, KHist XXXVII, 1923, s. 134–166. 
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KmK Ko deks dyplom atyczny mia sta Kra kowa. 1257–1506. I–II. Wyd. F. Pie kos iñski. 
I. MMAe V, 1879, ss. LXXX + 370. 
II. MMAe VII, 1882, ss. XXXIV + 371–850. 

KM³p Ko deks dyplom atyczny Ma³opols ki. I–IV. Wyd. F. Pieko siñski. 
I. 1178–1386. MMAe III, 1876, ss. LIV + 552. 
II. 1153–1333. MMAe IX, 1886, ss. LVI + 374. 
III. 1333–1386. MMAe X, 1887, ss. XXXII + 480. 
IV. 1386–1450. MMAe XVII, 1905, ss. L + 634. 

Kng W. Kêtr zyñ ski. Vita et mi rac ula sanctae Kyn gae du ciss ae Cra coviensis. MPH IV, 
1884, s. 662–744. 

Kniaz Z. Knia zio³ucki. Ma ter ia³y do bio graf ii Miko³aja Reja z Nag³owic. Archiw um do 
Dz iejów Li ter atu ry i Oœ wia ty w Pol sce VII, 1892, s. 241– 641. 

Koch Ks iêgi s¹dowe brzesko-ku jaws kie 1418–1424. Opr. i wyd. J. K. Ko chan owski. TP 
VII, 1905, ss. XXI + 631. 

KoG S. Ko zier owski, Ba dan ia nazw to pog rafi cznych dzi siejs zej ar chid iece zji gnieŸnieñ-
skiej. Po znañ 1914. ss. 440. 

KoP S. Ko zier owski. Ba dan ia nazw to pog rafi cznych dzi siejs zej ar chid iece zji po znañ -
skiej. I–II. A–O. Po znañ 1916, ss. XX + 577. II. P–¯. Po znañ 1916, ss. 765. 

Korn G. Korn, Bre slauer Urk unde nbuch. I. Breslau 1870, ss. VII + 277. 
Ko Rodz S. Ko zier owski. Na zwis ka, prze zwis ka, przy domki, imiona pol skie nie których ty -

pów s³owo twórczych. Ksi êga ro dzaju ludu polskiego. Poz nañ 1948, ss. XVI + 128. 
KoW I, II S. Ko zier owski. Ba dan ia nazw to pog rafi cznych na ob szar ze daw nej wschod niej 

Wiel kop olski. I–II. 1. A–O. Pozn añ 1926, ss. X + 325. II. P–¯. Pozn añ 1928, 
ss. 413. 

KoZ I, II S. Ko zier owski, Ba dan ia nazw to pog rafi cznych na ob szar ze daw nej za chodn iej 
i œrod kowej Wiel kop olski. I–II. I. A–£. Rocz niki Pozn añs kiego To war zyst wa Przy -
jació³ Nauk XLVII, 1920. Po znañ 1921, ss. XXIV + 503. II. M–¯. Rocz niki Poznañ -
skiego To war zyst wa Pr zyj ació³ Nauk XLVIII, 1921. Po znañ 1922, ss. 616. 

Ko Zap S. Kozier owski. Nie znane za pis ki he rald yczne ... z ksi¹g ziem skich i grodz kich 
w Poz nañskim Ar chiw um Pa ñstw owym z³o¿ onych. Rocz niki To war zyst wa Przyja -
ció³ Nauk Po zna ñski ego XLIII. Po znañ 1915, s. 1–65. 

Kr I B. Ulan owski, Roty przysi¹g kra kows kich z lat 1399–1418. SKJ III, 1884 
s. 185–197. 

Kr II B. Ulan owski, Kil ka akt ów pol skich z Ar chiw um Kra jow ego w Kra kow ie. SKJ III, 
1884, s. 332–335. 

Krak An tiqui ssi mi li bri iu dic iales ter rae Cra coviens is. Naj dawn iejsze ksi êgi s¹dowe kra -
kows kie. I–II. Edit ionem cu ravit B. Ulan owski. I. 1374–1390. StPPP VIII/1, 1884, 
ss. XXII + 362 + 24 + tabl. I–VI. II. 1394–1400. StPPP VIII/2, 1886, ss. II + 363–982 
+ 25–40 + tabl. VII–XII. 

Krot K. Krotos ki. Dzie je mia sta Kro tos zyna. I. Mia sto Kro tos zyn i jego dzie dzice za cza -
sów pol skich 1415–1779. Kro tos zyn 1930, ss. 399. 

Kryñ Z pap ier ów po A. Paw iñs kim. II. Roty przysi¹g chêc iñskie. Wyd. M. Z. Kryñ ski. PrF 
VIII, 1916, s. 16–20. 

Krzy¿ S. Krz y¿an owski. Pod wody ka zim iersk ie 1407–1432. AKH XI, 1909–1913, s. 392–465. 
Ra chunki wiel korz¹dowe kra kows kie z lat 1461–1462 i 1471. Ibid., s. 466–526. 

KSKr I Z. Perza nowski i M. Karaœ, Nie znane czter nas towi eczne roty pol skie z ksi¹g s¹do-
wych ziem skich kra kows kich. Ze szyty Na ukowe Uniw ersy tetu Jagi ello ñsk iego 
XVII. Fi lol ogia IV. Pra ce Jêz ykoznawcze II. Kra ków 1958, s. 237–255. 

KSKr II Z. Perzanows ki i M. Karaœ, Roty pol skie z ksi¹g s¹do wych ziem skich kra kows kich 
z pocz¹tku XV wie ku. Ze szyty Na ukowe Uniw ersytetu Jagi ello ñsk iego XXIV Filo -
lo gia VI. Pra ce Jêz ykoznawcze III. Kra ków 1960, s. 233–253. 
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KsMP A. War schauer, Stadt buch von Po sen. Son der-Veröffen tlic hungen der Hi stor isc hen 
Ge sells chaft für die Provinz Po sen. I. Po sen 1892, ss. 198 + 527. 

KsOl B. Wy roz umska, Frag menty naj stars zej ksi êgi miej skiej Ol kus za. Ma³opols kie Stu -
dia Hi stor yczne II, 1959, s. 49–57. 

KsWar Ksiêga s¹dowa wsi Wary 1449–1623. Opr. i wyd. L. £ysiak. In styt ut Hi stor ii PAN. 
Sta rod awne Pra wa Pol skiego Po mniki. Se ria II. Po mniki Pra wa Pol skiego. Dzia³ II. 
Pra wo wiej skie. T. VIII. Wroc³aw 1971, ss. 129. 

KŒl K. Mal eczyñski, Ko deks dy plom aty czny Œl¹ska. Zb iór do kume ntów i li stów doty -
cz¹cych Œl¹ska. I–II. 
I. 971–1204. Wroc³aw 1956, ss. XXXI + 387. 
II. 1205–1220. Wroc³aw 1959, ss. XL + 357. 

KTn Ko deks dy plom aty czny klasz toru ty nieck iego. Co dex di plom ati cus mo nas terii Ty -
nec ensis. I–II. 
I. 1105–1399. Wyd. W. Kê trz yñski. Lwów 1875, ss. XLI + 1P3. 
II. 1401–1506. Wyd. S. Smol ka. Lwów 1875, ss. XXIX + 184–561 + LXIX. 

Ku S. Ku trzeba, Ma ter ia³y do dz iej ów po spol ite go ru szen ia z lat 1497 i 1509 ze brane 
w c zêœci przez œp. Adol fa Pawi ñskiego. AKH IX, 1902, s. 235–388. 

Kuj B. Ulan owski, Do kum enty ku jaws kie i ma zow ieckie pr zew a¿nie z XIII wie ku. AKH 
IV, 1888, s. 111–531. 

Kum B. Ku mor, Œre dniow ieczne przy czynki Ÿród³owe do dzie jów Brac twa Li ter acki ego 
Na jœw. Ma ryi Pan ny w Boch ni i do sa lin bo cheñskich. Ar chiwa, Bi bliot eki i Mu zea 
Ko œci elne 1/2. Lu blin 1960, s. 177–195. 

Kur W. Ku raszk iewi cz, Gra moty ha licko-wo³yñ skie XIV–XV wie ku. Stu dium jêzyko -
we. Kra ków 1934, s. 132–136. 

Kutrz S. Ku trzeba, S¹dy ziem skie i grodz kie w wie kach œre dnich. RWHF XL, 1901, 
s. 289–411; XLII, 1902, s. 75–236, 333–386. 

KW Ko deks dy plom aty czny Wiel kop olski, obejm uj¹cy do kum enta tak ju¿ dru kow ane, 
jak dot¹d nie og³oszone, siêgaj¹ce do roku 1400. I–V. 
I. 984–1287. Wyd. I. Zakrzews ki. Po znañ 1877, ss. LXII + 589. 
II. 1288–1349. Wyd. I. Zakrzews ki. Po znañ 1878, ss. LII + 629. 
III. 1350–1399. Wyd. I. Zakrzews ki. Po znañ 1879, ss. LXI + 787. 
IV. (1065)–1400. Wyd. I. Zakrzews ki. Po znañ 1881, ss. VIII + 389. 
V. 1400–1444. Wyd. F. Pie kosiñ ski. Poz nañ 1908, ss. LXXIV + 842. 

KWiel Co dex di plom ati cus Vie lic ensis. Ko deks dy plom aty czny wie licki. Spi sa³ F. Wolañ -
ski i W. Skrzydylko. Lwów 1872, ss. 173. 

KZ Pozn Ksi êga ziem ska pozn añska 1400–1407. Wyd. K. Kacz marc zyk i K. Rzyski. 
Poz nañskie To war zyst wo Pr zyj ació³ Nauk. Wy dzia³ Hi stor ii i Nauk Spo³ecz -
nych. Wy dawn ictwa •ród³owe Ko mis ji Hi stor ycznej XV. Po znañ 1960, 
ss. XIV + 595. 

Lb (T. Lu bom irski), Za bytki ustaw z wie ku XV. 1386–1435. Bi bliot eka War szaws ka 
1861/II, s. 707–712. 

Lek Die älte sten gros spol ni sch en Grod büch er. I–II. Hg. V. J. Le ks zycki. 
I. Po sen 1386–1399. Pu blic ati onen aus den Köni glic hen Pre uss isc hen Sta ats ar-

chiven XXXI. Le ipzig 1887, ss. XVIII + 417. 
II. Pe isern 1390–1400. Gne sen 1390–1399. Ko sten 1391–1400. Pu blic ati onen 

aus den Köni glic hen Pre uss isc hen Sta ats arch iven XXXVIII. Le ipzig 1889, 
ss. XIII + 427. 

Po prawki tek stu na pod staw ie ko mun ika tu A. Ka letki i W. Ku raszk iewi cza. Uwagi 
i pop rawki do wydan ia wiel kop olsk ich rot s¹do wych w ksi¹¿ce J. Le ks zycki ego, Die 
älte sten gros spol ni sch en Grod büch er II. Spra wozd ania z Czyn noœci i Posi edzeñ 
Akad emii Umie jêt noœci LII, 1951/8, s. 655–660. 
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LF B. Ulan owski, Li ber for mul arum, ad ius ca non icum spectan tium, ex actis Ja cobi de 
Kurdwa now epis copi Plo cens is ma xima par te de prompt arum. AKPr I, 1895, s. 1–36 
Li ber for mul arum, ad ius Po lon icum nec non ca non icum spectan tium, in co dice Re -
giom onta no as ser vata rum. Ibid., s. 169–256. 

LfLub F. Pa pee, Liber fra tern ita tis Lu bin ensis. MPH V, 1888, s. 562–584. Po prawki we -
d³ug fo tog rafii za bytku w Se min ari um Nauk Po mocn icz ych Hi stor ii U.J. 

Lieg F. W. Schirr mac her, Urk unde nbuch der Stadt Lie gnitz und ihres We ichbild es bis 
zum Jah re 1455. Liegnitz 1866, ss. XV + 542. 

LKP Lu bels ka ks iêga pod kom orska piê tna stego wie ku. Wyd. L. Bia³kow ski. Towa -
rzystwo Na ukowe Ka tol icki ego Uniw ersy tetu Lu bels kiego I. Lu blin 1934, ss. XI 
+ 160. 

LML Li ber mor tuo rum mo nas terii Lu bin ensis or din is sanc ti Be ned icti, Uzupe³nie nia do 
wydan ia W. Kê trz yñskiego MPH V, 1888, s. 585–652, zro bione na pod staw ie foto -
grafii za bytku z w. XV i jego oprac owa nia przez Z. Perza nowskiego. 

LMP W. Kêtrz yñski, Li ber mor tuo rum mo nas terii sanc ti Vin cenc ii or din is Praemonstra -
tensis. MPH V, 1888, s. 667–718. 

LProm Sta tuta nec non Li ber pro mot ionum phi los ophorum or din is in Univers ita te Studio -
rum Ja gell oni ca ab anno 1402 ad an num 1849. Ed. J. Mucz kows ki. Za bytki z Dzie-
jów Oœ wiaty i Sztuk Piêknych wy daw ane sta ran iem To war zyst wa Na ukow ego 
z Uni wersytetem Ja giel loñ skim z³¹czo nego I. Cracoviae 1849, ss. 19 + CCXL + 
562. 

Lu T. L(ubom irski), Rol nic za lud noœæ w Pol sce od XV do XVI wie ku. I–IV. 
I. Bi bliot eka War szaws ka 1857/II, s. 791–840. 
II. Bi bliot eka War szaws ka 1858/I, s. 237–277. 
III. Bi bliot eka War szaws ka 1858/IV, s. 639–674. 
IV. Bi bliot eka War szaws ka. 1861/III, s. 1–51. 

Lub J. T. L(ubom irski), Ja kub z Ko byl an, kasz tel an gnie Ÿni eñski, sta ros ta brze ski. 
1407–1454. Bi bliot eka War szaws ka 1860/II, s. 557–561. Do rota, kasz tel ano wa Cze -
chows ka. Ibid., s. 796–797. 

£ J. £oœ, Przegl¹d jêzykowych zabytków sta rop olsk ich do r. 1543. Akad emia Umie jêt -
noœci. Krak ów 1915, s. 537–538. 

£ag F. Pie kos iñski, Nie znane za pis ki he rald yczne œr edni owiec zne pol skie, g³ówn ie sie -
radzk ie. Zebra³ S. £aguna. AKH VIII, 1898, s. 455–485. 

£êcz Ks iêgi s¹dowe ³êc zyc kie od 1385 do 1419. I–II. 
I. TP III, War szawa 1897, ss. 614. 
II. TP IV, War szawa 1897, ss. 800. 

£g S. £aguna, Pi sma. War szawa 1915. ss. XLII + 606. 
£k Ksiêgi ³aw nic ze kra kows kie. Acta sca bin alia Cra coviens ia 1365–1376 et 1396– 

–1397. Wyd. S. Krz y¿anows ki. Wy dawn ictwa Ar chiw um Ak tów Daw nych Mia sta 
Kra kowa I. Kra ków 1904, ss. VII + 384. 

£NT Ksi êga ³aw nic za No wego Mia sta To run ia (1387–1450). Wyd. K. Cie siels ka. Towa -
rzystwo Na ukowe w To run iu. Fon tes LXIII. Poz nañ 1973, ss. 387. 

£NW Ks iêga ³aw nic za mia sta No wej War szawy. I. 1416–1485. Wyd. A. Wolff. Wroc³aw 
1960, ss. XXXV + 309. 

£p Ksiêga ³aw nic za (przemys ka). I–II. Wyd. J. Smo³ka i Z. Tymi ñska. 
I. 1402–1452. Mo num enta Pre misl iae Hi stor ica. Li bror um sca bin ali um I. Prze -

mys³ 1936, ss. IX + 429. 
II. 1445–1452. Mo num enta Pre misl iae Hi stor ica. Li bror um sca bin ali um II. 

1445–1452. Prz emyœl 1936, ss. 168. 
£w – Ksi êgi ³aw nic ze mia sta sta rej Warszawy z XV wie ku. I. Ksi êga nr 525 z lat 

1427–1453. Mon Iur III. Wyd. S. Eh renk reutz. War szawa 1916, ss. XV + 298. 
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Ma W. A. Ma ciej owski, Pa miêt niki o dzie jach, piœm iennictwie i pra wod awst wie S³o -
wian... Pamiêtnik II. Pe terzb urg (!) i Lipsk 1839, ss. 394. 

Mac W. A. Ma ciej owski, Hi stor ia pra wod awstw s³owi añs kich. VI. Obejm uje daw ne po -
mniki pra wod awst wa (r. 992–1573) z rêk opi sów sta rych wyj ête. Wyd. 2. War szawa 
1858, s. 2–19, 410–418. 

Ma cDod W. A. Ma ciej owski, Pi œmie nnic two pol skie od cza sów naj dawn iejsz ych a¿ do roku 
1830. III. Dope³nie nia. Do datki do pi œmie nnictwa pol skiego od cza sów najdaw -
niejszych a¿ do r. 1830. War szawa 1852, ss. 403. 

Mal K. Mal eczy ñski, Stu dia nad dy plom ami i kan cel ari¹ Odo nica i La skon ogi ego 
1202–1239. Lwów 1928, ss. 268 + tabl. XXII. 

Mañ A. Mañ kows ki, Przywil ej z r. 1441 dla koœc io³a w W. Ra dow isk ach. Zapis ki Towa -
rzystwa Na ukow ego w To run iu VIII, 1929–1931, s. 86–88. 

Matr Ma tricula rum Re gni Po lon iae sum mar ia. Con textuit in dic esq ue ad iec it T. Wierz -
bows ki. I–IV. 
I. 1447–1492. Var soviae 1905, ss. IV + 191. 
II. 1492–1501. Var soviae 1907, ss. VIII + 190. 
III. Alexand ri re gis tem pora com plect ens 1501–1506. Sup plem entum. Var soviae 

1908 (wykor zyst ano su plem enta z lat 1227–1500, s. 186–214). 
IV/3. Si gis mu ndi I re gis tem pora com plect ens 1507–1548 Acta vi cec ance llar ior um 

1533–1548. Sup plem entum. Var soviae 1915 (wy kor zyst ano su plem enta z lat 
1153–1500, s. 337–425). 

M¹cz J. M¹cz yñski, Na zwis ka ³odzian (XV–XIX). £ódzkie To war zyst wo Na ukowe. Pra ce 
Wy dzia³u I. Nr 71. £ódŸ 1970, ss. 278. 

MGall K. Ma lecz yñski, Anonima tzw. Gal la Kro nika, czy li dzie je ksi¹¿¹t i w³adców pol -
skich. Po mniki Dzie jowe Pol ski, se ria II, t. 2. Kr aków 1952, ss. CXIV + 198. 

MGall Chr Wa riant rê kopisu Chro nica prin cip um Po lon iae z r. ca 1386. 
MGall H Wa riant rê kopisu He ilsb ersk iego z r. ca 1460. 
MGall S Wa riant rê kopisu Sê dziwoja z Czech³a z r. post 1466. 
MGall Z Wa riant rê kopisu Za moys kich z r. ca 1390. 
MHer Mi esiêcznik He rald yczny. Or gan To war zyst wa He rald yczne go we Lwo wie pod re -

dakcj¹ W. Sem kow icza. Lwów 1908 i nast. 
MHer I 1908, s. 8–9: W. Sem kow icz, Zawo³ania jako has³a bo jowe. 
MHer I 1908, s. 10–11: W. Sem kow icz, Przyczynki do ro dow odu Oœ wiê cim ów z Ku nowy 

na Sie dlis kach. 
MHer I 1908, s. 17–18: A. Chmiel, Ma ter ia³y sfra gis tyczno-he rald yczne. Herb Œre niawa. 
MHer I 1908, s. 20–23: H. Polacz kówna, O Gie ra³cie, Dzie ra³cie i Cie trzew iu. Przy czyn ek 

do he rald yki œr edni owi ecznej. 
MHer I 1908, s. 33–35: L. Pierz cha³a, Ma ter ia³y sfra gis tyczno-he rald yczne. Herb Pierz -

cha³a. 
MHer I 1908, s. 35–37: W. Sem kow icz, O ro dzie Dr¹gów – Sa sów. 
MHer I 1908, s. 98–104: W. Sem kow icz, Go zdawa – Mo zgawa – Go dula. Przyczyn ek do ge -

nezy zawo³añ. 
MHer II 1909, s. 33–36: lns cript iones cle nod iales. 1–3. Wyd. Z. Du nin Ko zicki. 

1. Naj dawn iejszy wyw ód szla chect wa lu bels ki z r. 1348. 
2. Zawo³anie „Wali uszy”. 
3. Za pis ka gn ieŸ nieñska z lat 1440–1448. 

MHer II 1909, s. 45–48: J. Dro hoj owski, Rec: Z³ota ksi êga szlach ty pol skiej. XXXI. Poz nañ 
1908. 

MHer II 1909, s. 49–51: lns cript iones cle nod iales. 4–5. Wyd. W. Sem kow icz. 
4. Wyw ód szla chect wa S³oci³o z r. 1449. 
5. Wywód szla chect wa Ja ros zewsk ich z r. 1479. 
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MHer II 1909, s. 65–68: lns cript iones cle nod iales. 6–7. Wyd. Z. Du nin Ko zicki. 
6. Wy wód szla chect wa Goœc irado wskich z r. 1477. 
7. Wywód szlachect wa ks. Jana Loch iñski ego z roku 1559. 

MHer II 1909, s. 81–86: lns cript iones cle nod iales. 8. Wyd. Z. Du nin Ko zicki. 
8. Naj dawn iejsze za pis ki her bowe che³mskie. 

MHer II 1909, s. 129–133: S. Ku trzeba, Przywil ej dla rodu Dêbno z r. 1410. 
MHer II 1909, s. 141–143: H. Pola czkówna, Po lem ika. 
MHer III 1910, s. 98: Re com enda cio Le live. Najstars zy pa neg iryk pol ski z XV w. 
MHer 1912, s. 120–128: S. Mlecz ko, Mlecz ko, Racz ko, Sacz ko, £ycz ko. Przyczyn ek do 

kwe stii ustal ania siê na zwisk szla check ich w XV w. 
MHer VI 1913, s. 1–8: Z. Radz imiñs ki-Luba, W obron ie nazw i przyd omków ro dow ych. 
MHer VI 1913, s. 86–93, 162–169: K. Har tl eb, Z Ocies zyna Ocies cy her bu Jas trzêbiec. 
MHer VII 1914, s. 27–31: S. Kar wows ki, Les zczyñscy her bu Wie niawa. 
MHer VII 1914, s. 41–51: M. Han dels man, Przywil eje ro dowe ma zow ieckie. Kil ka uwag kry-

tyczn ych. 
MHer VII 1914, s. 89–95: M. Han dels man, Przywil eje ro dowe ma zow ieckie. Kil ka uwag kry-

tyczn ych. 
MHer X 1931, s. 49–65, 73–87, 97–105, 145–I68: H. Pol aczkó wna. Ksi êga brac ka œw. 

Krzysz tofa na Aarl be rgu w Tyrolu. 
MHer X 1931, s. 168–181: J. No wacki, Gniaz do „Pa nicz¹t” – Do liwów. Uwagi na tle pro cesu 

o to¿ sam oœæ i pra we po chod zenie Jana Szczyc kiego w r. 1446/47. 
MHer X 1931, s. 202–210: J. Du nik owski, O ro dzie Œwierc zków na Rusi w wie ku XV i po -

cz¹tkach ro dziny Du nik owsk ich. 
MHer X 1931, s. 241–250: Z. La socki, Szki ce z ¿ycia szlach ty zawkrz eñskiej w XV i XVI 

wie ku. 
MHer XI 1932, s. 1–5: Z. Wdo wis zewski, lns cript iones cle nod iales. Za pis ki liw skie z XV w. 
MHer XI 1932, s. 12–14: L. Pierz cha³a, Za gadk owa pi eczêæ. 
MHer XI 1932, s. 50–57: Z. La socki, Szki ce z ¿ycia szlach ty zawkrz eñskiej z XV i XVI wie ku. 
MHer XI 1932, s. 213–215: A. Kam iñski, lns cript iones cle nod iales. Za pis ki he rald yczne kra -

kows kie z XIV i XV w. 
MHer XI 1932, s. 217–219: L. Pierz cha³a, Jesz cze herb Roch. 
MHer XII 1933, s. 49–55: S. Brzeziñski, Pa now ie z To mic. 
MHer XIII 1934, s. 49–52: S. Kê trz yñs ki, Nie znany do kum ent Ka zim ierza Wielkiego z r. 1344. 
MHer XIII 1934, s. 118–123: S. Brzeziñs ki. Kar ta z dziejów pa raf ii ma zow iecki ch. 
MHer XIV 1935, s. 33–37: S. Br zez iñs ki, Kar ta z dzi ejów pa raf ii ma zow iecki ch. 
MHer XIV 1935, s. 111–119, 129–133, 146–148, 161–168: T. Pio trows ki i Z. Wdo wis zewski, 

Œre dniow ieczne za pis ki he rald yczne ³êc zyck ie. 
MHer XV 1936, s. 102–118: A. Gieysz tor, Dwa do kum enty Ka zim ierza Wielkiego z lat 1336 

i 1342. 
MHer XVII 1938, s. 40–42: M. Ha is ig, Cie kawa pie czêæ Stanis³awa z Da wid owa z po³owy 

XV w. 
MHer XVII 1938, s. 117–120: S. M. Ku czyñski, Pr zyn ale ¿noœæ ro dowa Abrah ama So chy wo -

jew ody p³ockie go. 
Mi T. Mi lews ki, Dwie bul le wroc³aw skie z lat 1155 i 1245. PrF XI, 1927, s. 430–461. 
Mierz Mierz wy Kro nika. Wyd. A. Bie lows ki. MPH II, 1872, s. 145–190. 
MkM Me tryka Ks iêstwa Ma zow iecki ego z XV–XVI wieku. Wyd. A. W³odar ski. I–II. 

I. Ksiêga oznac zona nr 333 z lat 1417–1429. Mo nIur V, 1918, ss. VIII + 218. 
II. Ksiê ga oznac zona nr 334 z lat 1429–1433. Mo nIur VI. 1930, ss. VIII + 203. 

MLub W. Wat tenb ach, Mo num enta Lu bens ia. Bre slau 1861, ss. 63. 
M³k K. Ma³kow ski, Przegl¹d naj dawn iejsz ych pom ników jêz yka pol skiego War szawa 

1872, s. 116–119. 
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MMAe Mo num enta Me dii Aevi Hi stor ica res ge stas Po lon iae il lus trantia. Po mniki Dzie jowe 
Wiek ów Œred nich. Kra ków 1874 i nast. Wy dawn ictwa Ko mis ji Hi stor ycznej Aka -
demii Umie jêt noœci w Kra kow ie. 

Mog Mo nog rafia opact wa cyste rsów we wsi Mo gile. II. Zb iór dyplo mów klasz toru mo -
gils kiego. Opr. To war zyst wo Na ukowe Kra kows kie. Kra ków 1865, ss. XIX + 251. 

Mo nIur Mo num enta Iu ris cura pra ep osi tor um Char tophyl acio Ma ximo Var soviensi edita. 
Po mniki Pra wa wy daw ane przez War szaws kie Ar chiw um G³ówne. War szawa 1912 
i nast. 

MPH Mo num enta Po lon iae Hi stor ica. Po mniki Dzie jowe Pol ski. I–VI. Wyd. A. Bie lows ki. 
I. Lwów 1864, ss. XXXII + 946. 
II. Lwów 1872, ss. XXVI + 998. 
III. Lwów 1878, ss. XI + 876. 
IV. Lwów 1884, ss. X + 992. 
V. Lwów 1888, ss. 1170. 
VI. Kr aków 1893, ss. 6 + 731. 

MPP Mo num enta Po lon iae Pa lae og raphi ca. Ed. S. Kr zy¿ an owski. 
I. Ta bul arum ar gum enta I–XXVII. Cra coviae 1907, ss. 11. 
II. Ta bul arum ar gum enta XXVIII–LXVIII. Cra coviae 1910, ss. 16. 

MRP Ma tric ula rum re gni Po lon iae co dic es sa ec ulo XV con scripti. I. Li ber di stinct us nu -
mero 10 an nor um 1447–1454. Ed. A. Mys³ow ski et W. Gra niczny. Mo nIur II, 1914, 
ss. XXXIII + 282. 

Msb A. Mos bach, Wia domoœci do dzi ejów pol skich z ar chiw um pro winc ji œl¹skiej. Wroc -
³aw 1860, ss. L + 403. 

MŒl J. J. Men zel, Die schle sis chen Lo kat ionsu rkun den des 13. Jhds. Stu dien zum Urkun -
denwesen zur Sie dlungs- Rechts- u. Wir ts chaft sges chi chte einer ostd euts ch en Land -
schaft im Mit tel alter. Qu ell en u. Darstell ungen zur schle sis chen Ge schichte XIX. Im 
Auftrage der Hi stor isc hen Kom miss ion für Schle sien. Hg. v. L. Pe tery u. J. J. Men -
zel. Wür zburg 1977, ss. XXXV + 482. 

MTor Ma ter ia³y do tycz¹ce udzia³u To run ia w wy praw ie kr zy¿a ckiej na Zi emiê Dobrzyñ -
sk¹) w 1409 r. Opr. I. Ja nosz-Bi skup owa. To war zyst wo Na ukowe w To run iu. Wy-
dzia³ Nauk Hi stor yczny ch, Praw nych i Spo³ecz nych. Za pis ki Hi stor yczne XXV/2. 
Kwar taln ik poœw iêco ny hi stor ii Po mor za. To ruñ 1960, s. 83–101. 

Mus L. Mu sio³, Naj stars zy pro tokó³ mia sta Pszczy ny. Rocz niki To war zyst wa Pr zyj ació³ 
Nauk na Œl¹sku III, 1931, s. 329–342. 

MVat Mo num enta Po lon iae Va tic ana. Kr aków 1913 i nast. Wy dawn ictwa Ko mis ji Histo -
rycznej Akad emii Umie jêt noœci w Kra kow ie. 
I. Acta ca mer ae apos toli cae 1207–1344. Ed. J. Ptaœ nik. 1913, ss. LVIII + 502. 
II. Acta ca mer ae apos toli cae 1344–1374. Ed. J. Ptaœ nik. 1913, ss. XXVIII +585. 
III. Anal ecta Va tic ana 1202–1366. Ed. J. Pt aœn ik. 1914, ss. LVI + 572. 
VIII/I. Acta Bo nif acii Pa pae IX 1389–1391. Ed. E. D³ugop olski. 1939–1946, 

ss. 200. 
Mysz Li sty i akta Pio tra Mysz kows kiego, ge ner alne go sta ros ty ziem ru skich kr óla Jana Ol -

brachta, zebr. przez œp. A. Pawiñskiego. Wyd. A. Le wicki. AKH VIII, 1898, 
s. 291–377. 

Ne W. Neh ring, Das Wort kry, krew im Alt poln isc hen. JA III, 1879, s. 479–484. Ein Bei -
spiel einer sel ten en Ad verb ialbi ldung im Pol nis chen. Ibid., s. 525. 

Nest La top is Ne stora. Wyd. A. Bie lows ki. MPH I, 1864, s. 521–834. 
Nh W. Neh ring, Alt poln isc he (Po sen er) Eides forme ln aus dem XIV Jah rhund ert JA IV, 

1880, s. 177–189. 
NHein W. Wat tenb ach, Ne krol ogi um des Sti fts He inr ich au. Ze its chrift des Ve rei nes für Ge -

schichte und Al tert hum Schle siens IV. Bre slau 1862, s. 278–307. 
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NKam W. Wat tenb ach, Ne krol ogi um des Sti fts Ka menz. Ze its chrift des Ve rei ns für Ge -
schichte und Al tert hum Schle siens IV. Bre slau 1862, s. 307–337. 

NLb W. Wat tenb ach, Necro log ium Lu bense. Mo num enta Lu bens ia. Bre slau 1861. 
s. 35–59. 

Now J. No wacki, Nieznany do kum ent elekta gnieŸnieñskiego Ja nus za z r. 1258. Col -
lectan ea The olog ica XIII, 1932, s. 355–369. 

NwT K. Ba ran, Pra wa i przy wil eje król ews kie go wol nego mia sta No wego Tar gu. Nowy 
Targ 1908, ss. 77. 

NZap J. No wacki, Zapis ki hi stor yczne z lat 1410–1530 (z ksi¹g Ar chiw um Archidiece -
zjalnego w Po znan iu). Stu dia •ród³oznawc ze. Com ment ati ones III. (Poz nañ) 1958 
s. 153–183. 

Olk W. Waœ kows ki, Z przesz³oœci Ol kus za. (Ak tów dy plom aty cznych 43). Sprawozda -
nie dyrekc ji gim naz jum w Boch ni za rok szkol ny 1891. Boch nia 1891, s. 3–63. 

On A. Wolff, Na zwy miej scowe na Ma zows zu. Onom ast ica I, 1955, s. 60–116; II, 1956, 
s. 69–94. 

Ord Sta nis³aw Kur aœ, Or dyn acje i ustawy wiej skie z Arch iwów Me trop oli tal nego i Ka -
pit ulne go w Kra kow ie, 1451–1689. Pol ska Akad emia Nauk. Od dzia³ w Kra kow ie. 
Ma ter ia³y Ko mis ji Nauk Hi stor yczny ch III, I960, s. 1–4. 

Orm O. Bal zer, S¹dow nict wo orm iañs kie w œre dnio wiecznym Lwo wie. Stu dia nad His -
tori¹ Pra wa Pol skiego IV/1. Lwów 1909, ss. 187. 

OsvZat R. Rau scher, Sou dní kni hy osv ìtim ské a za torské z r. 1440–1562. Pra meny Uèené 
Spo leè nosti Sa far iko vy v Bra tis lavì III. Pra ha 1931. ss. 345 + 5 tablic (wykor zyst ano 
za pis ki pol skie do roku 1500 poda ne w trans lit era cji). 

Oœw S. Kutrzeba, Pra wa, przy wil eje, sta tuty i lau da ksi êstw oœw iêcimskiego i zator -
skiego. AKPr IX, 1913, s. 217–348. 

Paw Li ber qu itant iarum re gis Ca sim iri ab a. 1484 ad 1488 (Ks iêga skar bowa króla Ka -
zim ierza Ja gie lloñ czyka). TP VII, 1897, ss. 198 + XLIII. 

PdLw Po mniki dzie jowe Lwo wa z ar chiw um mia sta. I–IV. Wyd. A. Czo³ow ski. 
I. Naj stars za ksi êga miej ska 1382–1389. Lwów 1892, ss. VII + 152. 
II. Ksi êga prz ychod ów i roz chodów mia sta 1404–1414. Lwów 1896, ss. V + 

183. 
III. Ksi êga prz ychodów i roz chodów mia sta 1414–1426. Lwów 1905, ss. 186. 
IV. Ksi êga ³aw nic za miej ska 1441–1448. Lwów 1921, ss. XI + 361. 

Perl M. Per lb ach, Po mmer elli sch es Urk unde nbuch. I–II. Hg. v. West preu ssi sch en Ge -
schichts vere in. Danzig 1881–1882, ss. 706. 

Pêc J. Pêc kowski, Chr zanów. Mo nog rafia. Ch rza nów 1934, ss. 228. 
PHist Przegl¹d Hi stor yczny. Dw umie siêcz nik na ukowy wy daw any pod re dakcj¹ J. K. Ko -

chan owsk iego. War szawa 1905 i nast. 
PHist XI 1910, s. 261–287: W. Sem kow icz, Zyn dram z Masz kow ic. 
PHist XX 1916, s. 44–59: K. Tymien iecki. £owiect wo na Ma zows zu w w. XV. 
PHist XXIV 1924, s. 1–14: H. Pasz kiew icz, W spra wie zho³do wan ia Ma zowsza przez Ka zim ierza 

Wiel kiego. 
PHist XXXVI 1946, s. 96–119: B. Ho rod yski, Ka tal og do kum entów per gam ino wych Bi bliot eki 

Or dyn acji Za mojs kiej. 
PHist XXXVII 1948, s. 376–406: A. Gieysz tor. Frag menty za pis ek her bow ych piotr kows kich i ra -

doms kich wo jewó dztwa sie radzk iego XIV i XV w. 
PHist LI 1960, s. 368–384: S. M. Sza chers ka, Nie znane przywil eje war szaws kie z XV i po -

cz¹tków XVI wie ku. 
Piek F. Pie kosiñski, Wyb ór za pis ek s¹do wych grodz kich i ziem skich wiel kop olsk ich 

z XV w. I/1. Stu dia, Roz prawy i Ma ter ia³y z Dzie dziny Hi stor ii Pol skiej i Pra wa Pol -
skiego VI/I. Kra ków 1902, ss. XVI + 414. Uwz glêdn iono ar tyku³ W. Ku raszk iewi -
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cza, Po prawki do wy dan ia rot wiel kop olsk ich Piek osi ñski ego. Roz prawy Ko mis ji 
Jê zyk owej £ód zki ego To war zyst wa Na ukow ego V. 1957, s. 43–60. 

PKon Przywil eje Ko nina. <Wyd.> W. Ma isel. Rocznik Koni ñski V. Pozn añ 1977. s. 99–164. 
P³oc Zbiór doku mentów i list ów mia sta P³ocka I. 1065–1495. Wyd. S. M. Sza chers ka. 

War szawa 1975, s. LI + 407. 
P³oñ Ks iêga ziem ska p³oñska 1400–1417. Wyd. M. Han dels man. To war zyst wo Na ukowe 

War szaws kie. Naj dawn iejsze ksi êgi s¹dowe ma zow ieckie I. War szawa 1920, 
ss. XXII + 278. 

PMp A. Paw iñski, Pol ska XVI wie ku pod wzg lêdem geo graf iczno-sta tys tycznym. 
IV. Ma³opols ka. – •ród³a Dzie jowe XV, 1886, s. 431–450. 

PNZK A. K³odzi ñski, Naj stars za ksi êga s¹du naj wy¿sz ego pra wa nie mieck iego na zam ku 
kra kows kim. AKPr X, 1936, ss. L-857. 

Pod Wr W. Kor ta, Nie znana ksi êga po datk owa ks iêst wa wroc³aw skiego z r. 1425. Œl¹ski 
Kwar taln ik Hi stor yczny So bótka VIII, 1953, s. 223–256. 

Poh F. Po hor ecki, O daw nym szpi talu i koœc ió³ku Œw. Krzy¿a w Po znan iu. Kro nika mia -
sta Po znan ia IX, 1931, s. 336–363. 

Pom F. W. Has selb ach i J. G. L. Ko seg arten, Co dex Po mer ani ae di plom ati cus. Gre ifswald 
1862, ss. XLVIII + 1092. 

Pot K. Potkañski, Zapis ki her bowe z daw nych ksi¹g ziem skich prze chow anych w ar -
chiw ach ra doms kim i war szaws kim. AKH III, 1886, s. 119–151. 

Prand W. Kêtr zyñ ski, Mi rac ula ve ner abi lis pa tris Pran dot ae, epis copi Cra coviens is. MPH 
IV, 1884, s. 438–500. 

PrF Pra ce Fi lol ogi czne. Wyd. przez J. Bau douina de Co urt enay, J. Kar³owic za. 
A. A. Kryñ skiego i L. Ma lin owsk iego. War szawa 1885 i nast. 

PrF I 1885, ss. 207–231: S. Win dak iewi cz, Nieznane szc zegó³y o ro dzin ie Kochanow skich. 
PrF I 1885, s. 467–540: L. Ma lin owski, Za bytki jê zyka pol skiego W rêk opisie nr 2503 Bi -

bliot eki Uniw ersy tetu Jagi ello ñsk iego w Kra kow ie. 
PrF IV 1893, s. 587–638: R. Lu bicz, Kilka zab ytków jêz yka sta rop olsk iego. 
PrF IV 1893, s. 663–665: L. M(alin owski), Spis rze czy z wie ku XV. 
PrF V 1899, s. 1–52: A. Brückner, Z rêkopisów pe tersb ursk ich II. Œre dniow ieczne s³ow -

nict wo pol skie. 
PrF V 1899, s. 53–89: R. Lu bicz, Kilka zab ytków jêz yka sta rop olsk iego (dok oñc zenie). 
PrF V 1899, s. 354–392: A. Brückner, Z rêkopisów pe tersb ursk ich III. Po wieœci (ma ter ia³ 

onom ast yczny tyl ko na s. 370–371). 
Proch A. Pro chas ka, Ma ter ia³y ar chiw alne wy jête g³ów nie z me tryki li tews kiej od 1348 do 

1607 roku. Lwów 1890, ss. 212. 
PrUr Pre uss isc hes Urk unde nbuch. Po lit isc he (all gem eine Ab tei lung). 

I/l. Hg. v. R. Phi lippi in Ver bind ung mit C. P. Wölky. Königs berg 1882, ss. 240 + 9. 
I/2. Be arb. v. A. Se rap him. Königs berg 1909, ss. XIII + 724. II. Hg. v. M. Hein u. 

E. Ma schke. Königs berg 1932–1937, ss. 596. 
III. Na cht rage. Hg. v. H. Ko eppen, s. 651–671. Re gis ter. Be arb. v. A. Tril ler. 

Mar burg 1961, s. 673–771. 
Prz J. Przy bor owski, Zna czen ie wsteczy w s¹dow nict wie pol skim za pa now ania 

W³adys³awa Ja gie³³y. Bi bliot eka War szaws ka 1860/III, s. 67–88. 
Przyb Ve tus tiss im am ad iect ivorum lin guae Po lon ae dec lin ati onem, mo num entis in ed itis il -

lus travit J. Przybor owski. Pozn añ 1861, ss. 26. 
PSP E. D³ugop olski, Przy wil eje so³tysów podh ala ñsk ich. Rocz nik Podh alañski I. 

1904–1921, s. 1–47. 
PtCr J. Ptaœ nik, Cra covia ar tif icum 1300–1500. Akad emia Umie jêt noœci. Wy dawn ictwo 

Ko mis ji Hi stor ii Sztu ki. •ród³a do Hi stor ii Sztu ki i Cy wil iza cji w Pol sce IV, Kra ków 
1917, ss. 482. 
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Pu³t B. Ulan owski i S. Za chor owski, Ma ter ia³y do dz iej ów ko leg iaty pu³tu skiej. AKH X, 
1916, s. 306–415. 

PUr Po mmers ches Urk unde nbuch. 
I/1. 786–1253. Re ges ten, Be sicht igu ngen und Er gänz ungen zum Co dex Po mera-

niae diplom ati cus von Has selb uch und Ko seg arten. Be arb. u. hg. v. R. Klem 
pin. Stet tin 1868, ss. VIII + 463. 

I/2. An nal en und Abt-Re ihe des Klo sters Col batz, To dtenb uch und Abt-Re ihe des 
Klo sters Neu enc amp, Per son en- und Orts-Re gis ter. Be arb. u. hg. v. R. Prü -
mers. Stet tin 1877, ss. XIII + 464–637. 

II/1. 1254–1278. Be arb. u. hg. v. R. Prü mers. Stet tin 1881, ss. XX + 837. 
II/2. 1278–1286. Be arb. u. hg. v. R. Prü mers. Stet tin 1885, ss. 388–619. 
III. 1287–1300. Mit Per son en- Orts- und Sa chreg ist er für den II u. III Band. Hg. 

v. Kö nigli chen Sta ats-Ar chiv zu Stettin. Stettin 1891, ss. IV + 730. 
IV/1. 1301–1307. Be arb. u. hg. v. G. Win ter. Stettin 1902, ss. VI + 264. 
IV/2. 1307–1310. Be arb. u. hg. v. G. Win ter. Stettin 1903, s. 265–523. 
V/1. 1311–1316. Be arb. v. O. Heinem ann. Stet tin 1903, ss. VI + 288. 
V/2. 1317–1320. Be arb. v. O. Heinem ann. Stet tin 1905, s. 289–721. 
VI/2. 1321–1325. Nebst Na cht rägen und Er gänz ungen zu Band I–VI. Bearb. 

O. He inem ann. Stet tin 1907, ss. V + 581. 
VII. 1326–1328. Hg. v. der Lan des gesc hichtlichen For schungsstelle (Hi stor. 

Kom mi ssion) für die Provinz Po mmern. Be arb. v. H. Freder ichs. Stet tin 
1934, s. 1–497. 

VIII. 1331–1335. Hg. v. E. As sm ann. Köln-Graz 1961, ss. V + 501. IX. Re gis ter zu 
Band VII und VIII. 1326–1335. Be arb. v. B. Po schmann. Köln-Graz 1962, 
ss. 219. 

Pw A. Pawi ñski, O po jedn aniu w za bójs twie wed³ug daw nego pra wa pol skiego. Biblio -
teka Um iejêtnoœ ci Praw nych, se ria IV, nr 59. Do datki. War szawa 1884, s. 75–123. 

Ra chK ról Ra chunki kr ólews kie z lat 1471–1472 i 1476–1478. Opr. S. Ga wêda, Z. Perzanow -
ski, A. Strze lecka.Pol ska Akad emia Nauk. Od dzia³ w Kra kow ie. Ma ter ia³y Ko mis ji 
Nauk Hi stor ycznych II, 1960, ss. XXI + 308. 

Raf J. Ra facz, Zra nien ie w pra wie ma zow ieckim pó Ÿni ejsze go œr edn iowie cza. Stu dia 
nad Hi stori¹ Pra wa Pol skiego XII/4. Lwów 1931, s. 345–443. 

Rfcz J. Ra facz, Re gale bart ne na Ma zows zu w pó Ÿnie jszym œr edni owieczu. Stu dia nad 
His tori¹ Pra wa Pol skiego XVIII/1. Lwów 1938, ss. 73. 

RHer Rocz nik To war zyst wa He rald yczne go we Lwo wie I–IV. Lwów 1910–1913: V–XI. 
Kra ków 1921–1931/1932. 

RHer IV 1913, s. 1–77: O. Forst-Bat tag lia, Wyw ód prz odk ów Ma rii Le szczyñskiej. 
RHer V 1921, s. 1–38: S. Ko zier owski, Stu dia nad pier wotn ym roz sied leni em ry cers twa 

wiel kop olsk iego. VIII. Ród Sams onów-Watów. 
RHer VI 1923, s. 23–37: Pok³osie he rald yczne (praca zbio rowa). 
RHer VI 1923, s. 81–115: L. Bia³kow ski, Ród Cza mborów-Rog alów w daw nych wie kach. 
RHer VII 1926, s. 229–230: Z. Wdo wis zewski, Nie znane zapis ki he rald yczne. 
RHer VIII 1928, s. 144–148: S. Ko zier owski, Nie znane zapis ki he rald yczne. I. Za pis ki sie -

radzk ie. 
RHer VIII 1928, s. 149–161: Z. Wdo wis zewski, Nie znane zapis ki he rald yczne. II. Za pis ki ma -

zow ieckie z XV i XVI w. 
RHer IX 1930, s. 1–96: Z. Wdo wis zewski, Ród Bog ori ów w wie kach œre dnich. 
RHer IX 1930, s. 191–250: S. Mi kucki, Bar wa w he rald yce œr edni owi ecznej. Cz. 1. Her by ry-

cers twa za chodn iego i pol skiego. 
RHer IX 1930, s. 251–260: W. Sem kow icz, O litews kich ro dach bo jars kich. 
RHer XI 1932, s. 1–191: L. Wy ros tek, Ród Dr agów Sa sów na Wê grz ech i Rusi Ha lick iej. 
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RHist Rocz niki Hi stor yczne. Or gan To war zyst wa Mi³oœ nik ów Hi stor ii w Po znan iu pod 
re dakcj¹ K. Ty mien iecki ego, K. Kacz marc zyka i H. Li kows kiego. Po znañ 1925 
i na?:. 

RHist II – 1926, s. 37–91: A. Lau fers ki, Ziemia na kiels ka w XV wie ku. 
RHist II 1926, s. 92–129: A. Ecks tein, Dzie je Po nieca do po³owy XVI w. 
RHist IV – 1928, s. 85–119: S. Mach nik owski, Zdzi e¿–Bo rek w œr edn iowi eczu. (Przyczyn ek do 

dzie jów pol skich miast pry watn ych). 
RHist IV/2 1928, s. 129–130: K. Tymien iecki, In went arz maj¹tkowy z r. 1447. 
RHist V 1929, s. 170–200: K. Górski, Œmieræ Przemys³awa II. 
RHist VI – 1930, s. 76–109: A. Han y¿, Krz ywiñ w wie kach œre dnich. 
RHist VI 1930, s. 236–238: K. Tymien iecki, Uchwa³a gro madzka z pocz¹tku XVw. 
RHist IX – 1933, s. 100–113: K. Ty mien iecki, Z dz iejów po spol ite go ru szen ia wiel kop olsk iego 

w cza sach 13-let niej woj ny pru skiej. 
RHist IX 1933, s. 113–115: K. Tymien iecki, Gr ódek w Bytyn iu. 
RHist IX 1933, s. 226–233: K. Ty mien iecki, Ma ter ia³y do dz iej ów po spol ite go ru szen ia wiel -

kop olsk iego z pierw szej po lowy wie ku XV. 
RHist X 1934, s. 248–278: J. No wacki, Bi skup po znañski An drzej Bn iñski w wal ce z husy-

tami Zb¹szynia. Nie znane kar ty z pro cesów hu syck ich roku 1439. 
RHist XI 1935, s. 62–68: J. No wacki, Analecta gnie Ÿnieñskie XIV i XV wie ku. 
RHist XII 1936, s. 1–46: L. Ko czy, Da gome iu dex, Schi nesge i Awba ba. 
RHist XII 1936, s. 95–106: K. Tymien iecki, Wi duk ind i Thietmar o wy padk ach z r. 963. 
RHist XIII 1937, s. 304–317: K. Gó rski, O Ja nie Ba ¿yñskim w œwietle do kumentów. 
RHist XIV 1938, s. 48–65: Z. Kê dzierska, Wsie na pra wie nie mieck im w po wiec ie s¹do wym 

po znañskim w la tach 1400–1434. 
RHist XIV 1938, s. 319–332: K. Tymien iecki, Akt ho³du w sto sunk ach do min ialnych XV wie ku. 
RHist XV 1939, s. 49–82; XV, 1946, s. 207–249: A. Lau fers ki, Lud noœæ wiej ska po wiatu 

pyzdr skiego w œw ietle za pis ek s¹do wych XIV i XV wie ku. 
RHist XVI 1947, s. 244–250: J. Wi daj ewi cz, Czy Bo les³aw Chro bry by³ w m³odoœ ci zak³adni -

kiem u Niemców 
RHist XVII 1948, s. 1–67: K. Myœl iñs ki, Pol ska a Po mor ze Za chodn ie po œm ierci Krzywous -

tego. 
Riab Ma ter ia³y do hi stor ii mia sta Lu blina 1317–1792. Opr. J. Ria bin in. Lu blin 1938. 

ss. 209. 
RJJ Ra chunki dwo ru kró la W³adys³awa Ja gie³³y i kr ólowej Ja dwigi z lat 1388 do 1420. 

Wyd. F. Pi ekos iñski. MMAe XV, 1896, ss. VIII + 616. 
RKor J. Ka rwas iñska, Ra chunki z prac bu dowl anych na zam ku w No wym Mi eœcie Kor -

czyn ie w la tach 1403–1408. Kwar taln ik Hi stor ii Kul tury Ma ter ialnej IV/2,1956, 
s. 409–485. 

RKr Rocz nik Kra kows ki. Wy dawn ictwo To war zyst wa Mi³oœ nik ów Hi stor ii i Za bytk ów 
Kra kowa. Kra ków 1898 i nast. 

RKr XIII 1911, s. 49–109: J. Pta œnik, W³oski Kra ków za Ka zim ierza Wielkiego i W³adys³awa 
Ja gie³³y. 

RKr XIII 1911, s. 187–250: J. D¹brow ski, Krak ów a Wêgry w wie kach œre dnich. 
RKr XV 1913, s. 23–95: J. Pt aœn ik, Stu dia nad pa tryc jatem kra kows kim wie ków œre dnich. I. 
RKr XVI 1914, s. 1–90: J. Pta œnik, Stu dia nad pa tryc jatem kra kows kim wie ków œre dnich. II. 
RKr XVI 1914, s. 163–203: A. Chmiel, Z he³mu wie¿y ma riack iej. 
RmK Naj stars ze ksi êgi i ra chunki mia sta Kra kowa od r. 1300 do 1400. I–II. Wyd. F. Pie -

kos iñski i J. Szuj ski. MMAe IV, 1878, ss. LXXXIII + 247 + 354. 
Ro J. Roz wad owski, Tekst do kum entu trzeb nick iego z r. 1204. Ma ter ia³y i Pra ce Ko -

mis ji Jê zyk owej IV, 1909, s. 482–487. 
Roz W. Ro zow, Uk rajinœki hra moty. I. Kij ów 1928, ss. 176 + 75 +IX. 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

  
 

  

 
 

 

429 Rozwi¹zanie skrótów... 

– 

– 

– 
– 

– 

– 
– 

– 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 
– 
– 
– 
– 

– 

– 

http://rcin.org.pl



RSW Ksi êga ra dziecka mia sta Sta rej War szawy I 1447–1527. Wyd. A. Wolff. In styt ut Hi -
stor ii PAN. Ma ter ia³y do dz iej ów miast pol skich. Wroc³aw–War szawa–Kra ków 
1963, ss. LIV + 813. 

RUJ W. Wis³ocki, Ka tal og rê kop isów Bi bliot eki Uniw ersy tetu Jagi ello ñsk iego. I–II 
Akad emia Umie jêt noœci. Krak ów 1877–1881, ss. LI + 876 + 81 

RWF Roz prawy i spra wozd ania z Posi edzeñ Wy dzia³u Fi lol ogi cznego Akad emii Umie jêt -
noœci. Krak ów 1874–1891. Roz prawy Akad emii Umie jêt noœci. Wy dzia³ Fi lol ogi -
czny. Kr aków 1892 i nast. 

RWF I 1874 s. 40–48: J. Szuj ski, Trzy za bytki jê zyka pol skiego XIV i XV wie ku. 
RWF VI 1892, s. 304–372: A. Brückner, Œre dniow ieczna po ezja ³ac iñska w Pol sce. I. 
RWF XIX 1893, s. I–475: M. Bo bows ki, Pol skie pie œni ka tol ickie od naj dawn iejsz ych cza sów 

do koñ ca XVI wie ku. 
RWF XXII 1895, s. 1–62: Brückner, Œre dniow ieczna po ezja ³ac iñska w Pol sce. II. 
RWF XXII 1895 s. 230–318: L. Ma lin owski, Ewang elia œw. Ma teu sza r. V, 1–2. Ka zan ie na 

dzie ñ Wszech Œwiêtych. Zabytki jê zyka pol skiego z wie ku XV, z rêk opisu DLII Bi -
bliot eki Ka pit ulnej w Pra dze (ma ter ia³ onom ast yczny tyl ko na s. 231). 

RWF XXII 1895, s. 350–391: L. Ma lin owski, Glo sy polskie w rêk opiœmie Bi bliot eki Zak³adu 
Na rod owe go Os sol iñs kich z r. 1438, nr 379. Do dat ek II. Akt sp rze da¿y ³¹ki w jê zyku 
pol skim z r. 1463 na s. 382–383. 

RWF XXIII 1894, s. 268–319: A. Br ückner, Œre dniow ieczna po ezja ³ac iñska w Pol sce. III. 
RWF XXIV 1895, s. 38–97, 317–390: A. Brückner, Ka zan ia œr edn iowieczne. I–II. 
RWF XXV 1897, s. 115–205: A. Br ück ner, Ka zan ia œr edn iowieczne. III. 
RWF XXV 1897, s. 206–291: A. Brückner, Drob ne za bytki jê zyka pol skiego XV wie ku. Pie œni, 

mo dlit wy, glo sy. 
RWH (R. Hube), Naj dawn iejsza ksi êga ziem ska kra kowska i trzy póŸ niej sze z wie ku XIV 

i pocz¹tku XV. RWHF III, 1875, s. 76–85. 
RWHF Roz prawy i Spra wozd ania z Posi edzeñ Wy dzia³u Hi stor yczno-Fi loz ofi cznego 

Akad emii Umie jêt noœci. Krak ów 1874 i nast. Roz prawy Akad emii Umie jêt noœci. 
Wy dzia³ Hi stor yczno-Fi loz ofi czny. Se ria II. Kr aków 1891 i nast. 

RwK R. Gro decki, Rachunki wiel korz¹dowe kra kows kie z r. 1471. AKH XVI, 1951, 
s. 365–430. 

RWl kp Wiel kop olsk ie roty s¹dowe XIV–XV wie ku. I–II. 
I. Roty poz nañskie. Zebr. i opr. H. Ko wal ewi cz i W. Ku raszk iewi cz. Poznañ -

skie To war zyst wo Pr zyj ació³ Nauk. Za bytki jê zyka i li ter atu ry pol skiej III. 
Poz nañ–Wroc³aw 1959, ss. 604. 

II. Roty pyzdrs kie. Zebr. i opr. H. Ko wal ewi cz i W. Ku raszk iewi cz. Po znañs kie 
To war zyst wo Pr zyj ació³ Nauk. Za bytki jê zyka i li ter atu ry pol skiej IV. Poz -
nañ–Wroc³aw 1960, ss. 538. 

III. Roty koœc iañ skie. Zebr. i opr. H. Ko wal ewi cz i W. Ku raszk iewi cz. Ko mit et 
Jê zyk oznawstwa PAN. Wroc³aw–War szawa–Kra ków 1967, ss. 630. 

IV. Roty ka lis kie. Zebr. i opr. H. Ko wal ewi cz i W. Ku raszk iewi cz. Ko mit et Jê -
zyk oznawstwa PAN. Wroc³aw–War szawa–Kra ków–Gda ñsk 1974, ss. 488. 

V. A. Roty gni eŸni eñskie. Roty kon iñsk ie. Zebr. i opr. H. Ko wal ewi cz i W. Ku -
raszk iewi cz. Ko mit et Jê zyk oznawstwa PAN. Wroc³aw–War szawa–Kra -
ków–Gda ñsk–£ódŸ 1981, ss. 533. 

Sand F. Pie kos iñski, Za pis ki s¹dowe wo jew ództwa san dom irsk iego AKPr VIIIa, 1907, 
s. 61–175. Ter mina s¹dów ziem skich woje wództwa san dom irsk iego. Ibid., s. 175–232. 

SDO Die Sta ats vertr age des Deu ts chen Or dens in Pre uss en im 15. Jah rhund ert. Hg. v. E. 
We ise. 
I. 1398–1437. Königs berg 1939, ss. 216. 
II. 1438–1467. Mar burg 1955, ss. 296. 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

430 Zofia Kowalik-Kaleta 

– 

– 

– 

– 
– 
– 

– 
– 

– 

– 
– 
– 
– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

http://rcin.org.pl



Se W. Sem kow icz, Ma zow ieckie przywil eje ro dowe XIV i XV w. AKH XI, 1909– 
–1913, s. 361–391. 

Sejm A. Pawiñ ski, Sej miki ziem skie. Pocz¹tek ich i rozw ój a¿ do ustal enia siê udzia³u 
pos³ów ziem skich w ustaw oda wstw ie sej mu wal nego 1374–1505. War szawa 1895, 
ss. VIII + 240. Do datki. Lauda i uchwa³y wieców s¹do wych, se jmików ziem skich 
oraz sejm ów pro winc jona lnych i in., ss. LXXII. 

Semk Wy wody szla chect wa w Pol sce XIV–XVII w. Wyd. W. Sem kow icz. RHer III, 1913, 
s. 1–42, 205–206, 233–241. 

Skarb J. Sen kows ki, Ksi êga skar bowa Ja nus za II ks iêc ia ma zow iecki ego z lat 1477–1490. 
Kwar taln ik Hi stor ii Kul tury Ma ter ialnej VII 3, 1959, s. 549–718. 

SKJ Spra wozd ania Ko mis ji Jê zyk owej Akad emii Umie jêt noœci. Krak ów 1880 i nast. 
S³ota Wiersz S³oty o za chow aniu siê przy sto le. Wyd. S. Vr tel-Wi erczyñski. Wybór teks -

tów sta rop olsk ich. Czasy naj dawn iejsze do roku 1543. Wyd. 2. War szawa 1950, 
s. 187–190. 

Smb Ma ter ia³y do hi stor ii mia sta Sam bora 1390–1795. Wyd. A. Dörfler. Wy dawn ictwa 
To war zyst wa Na ukow ego we Lwo wie. Za bytki Dzie jowe IV/2. Lwów 1936. 
ss. XVII + 238. 

Smol S. Smol ka, Ar chiwa w W. Ks. Po znañ skim i w Pru siech. Spra wozd anie z podr ó¿y 
od byt ej z po lec enia Ko mis ji Hi stor ycznej Akad emii Umie jêt noœci w le cie 1874 r. 
Od bitka z IV tomu Sp rawo zdañ Wy dzia³u Hi stor yczno-Fi loz ofi cznego Akad emii 
Umie jêt noœci. Krak ów 1875, ss. 296. 

Sng Ar chiw um ksi¹¿¹t Lu bart owiczów Sa ngus zków w S³awuc ie. I. 1366–1506. Wydane 
pod kie rown ictw em Z. L. Rad zimi ñski ego przy wspó³udziale P. Sko biels kiego 
i B. Gor czaka. Lwów 1887, ss. XIV + 204. 

Sob XII K. Maleczyñski, Kil ka dok umentów z pierw szej po³owy XII wie ku z Ar chiw um jo -
anit ów w Or liku, Œl¹ski Kwar taln ik Hi stor yczny So bótka XII, 1957 s. 361–372. 

Sob XIII A. Sk owr oñska, Kil ka nie dru kow any ch dok ume ntów bi skupa To mas za i z lat 
1239–1259. Œl¹ski Kwar taln ik Hi stor yczny So bótka XIII, 1958, s. 305–317. 

SP Spe cim ina Pa lae og raphi ca. Ta bul arum I–XXV ar gum enta. Ed. S. Kr zy¿ anow ski. 
Cra coviae 1913, ss. 12. 

St mai W. Kêt rzyñski, Vita sanc ti Sta nisl ai, Cra coviens is epis copi (Vita ma ior). MPH IV. 
1884, s. 319–438. 

St min W. Kê trzyñski, Vita s. Sta nisl ai, epis copi Cra coviens is (Vita mi nor). MPH IV 1884, 
s. 238–285. 

St mir W. Kê trzyñski, Mi rac ula sanc ti Sta nisl ai. MPH IV, 1884, s. 285–318. 
StPPP Sta rod awne Pra wa Pol skiego Po mniki. I–II. Wyd. A. Z. Helcel, War szawa 1856; III 

i nast. Ko mis ja Hi stor yczna Akad emii Umie jêt noœci. Krak ów 1870 i nast. 
Strad M. Mast ale rzówna, Prze dmi eœcie Stra dom w wie kach œre dnich. Stu dia nad przed -

mieœciami Kra kowa. Bi bliot eka Kra kows ka XCIV. Kra ków 1938, s. 91–125. 
StW Przywil eje król. mia sta sto³. Sta rej War szawy 1376–1772. Wyd. T. Wierzbows ki 

War szawa 1913, ss. XXXII – 184. 
Sul J. Mit kows ki, Pocz¹tki klasz toru cyste rsów w Su lej owie. Stu dia nad do kum enta mi, 

fun dacj¹ i roz woj em upo sa¿ enia do koñ ca XIII w. Poz nañ skie To war zyst wo Przyja -
ció³ Nauk. Pra ce Ko mis ji Hi stor ycznej XV. Po znañ 1949, ss. VIII + 408. 

Szr E. Szra mek, Szcz egó³owy (czêœ ciowy) wy kaz dz iesiêcin ar chid iako na opols kiego 
z ro ku 1464. Rocz niki To war zyst wa Pr zyj ació³ Nauk na Œl¹sku II, 1930, s. 271–278. 

ŒW T³umac zenie pol skie sta tutów ziem skich. Ko deks Œwi êtos³awów. Pra wa Ka zim ierza 
Wiel kiego i W³adys³awa Ja gie³³y w przek³adzie pol skim Œwiê tos³awa z Wo cies zyna 
z r. 1449. Pra wa ksi¹¿¹t ma zow iecki ch w przek³adzie Ma cieja z Ro ¿ana z r. 1450, 
prze pis ane przez Miko³aja Su leda, pi sar za i bur mis trza wa reck iego, w dru giej 
po³owie XV w. Wyd. F. Pie kosiñski. AKPr III, 1895, s. 221–307, 307–334. 
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Ta Bul la z r. 1136. Wyd. W. Ta szycki, Najdawn iejsze za bytki jê zyka pol skiego. Bi -
bliot eka Na rod owa, se ria I, nr 104. Wyd. 3. Wroc³aw 1951, s. 64–82. 

Tasz W. Ta szycki, Naj dawn iejsze polskie imiona osob owe. RWF LXII, nr 3. Kraków 
1925, ss. 124. 

Têcz Wiersz o za bic iu An drzeja Tê czyñs kiego. Wyd. S. Vr tel-Wi erczyñski, Wy bór tek -
stów sta rop olsk ich. Czasy naj dawn iejsze do roku 1543. Wyd. 2. War szawa 1950 
s. 193–194. 

Thiet Kro nika Thiet mara. Z tek stu ³aci ñskiego przet³umac zy³, wstê pem po przed zi³ i ko -
ment arz em opat rzy³ M. Z. Je dlicki. Obok t³umac zenia tekst oryg ina³u. Bibliot eka 
Te kstów Hi stor ycznych III. Po znañ 1953, ss. XCIV + 652. 

Ti K. Tymien iecki, £owiect wo na Ma zows zu w w. XV. PHist XX, 1916, s. 44–59. 
Tmc K. Tymien iecki, Z za gadn ieñ hi stor ii S³owian w wie kach œre dnich. Slavia Occiden -

talis XIII, 1934, s. 129–166. 
Tmk K. Tymien iecki, Wo lnoœæ kmie ca na Ma zows zu w wie ku XV. Poz nañskie Towa -

rzystwo Pr zyj ació³ Nauk. Pra ce Ko mis ji Hi stor ycznej I/2. Po znañ 1921 ss. 87. 
Tmn K. Ty mien iecki, Pra wo nie mieck ie a im mun itet s¹dowy i ju rysd ykcja patrymonial na 

w Pol sce œre dniowiecznej (Przy czyn ek do dzie jów ge nezy po dda ñstwa ch³opów). 
Przegl¹d Pra wa i Ad min ist racji XLV. Lwów 1920, s. 117–141 

Tor K. Kacz marc zyk, Li ber sca bin orum ve teri civi tat is Tho run ensis 1363–1428. Tor uñ 
1936, ss. IX + 516. 

TP Teki A. Paw iñs kiego. War szawa 1897 i nast. 
Trz Naj stars za ksi êga s¹dowa wsi Trz eœnio wa 1419–1609. Wyd. H. Pol aczkó wna. Wydaw -

nic two To war zyst wa Na ukow ego we Lwo wie. Za bytki Dzie jowe I. Lwów 1923, ss. 464. 
TTor Ta bliczki wo skowe mia sta To run ia ok. 1350 – I po³. XVI w. Wyd. K. Gó rski, 

W. Szczucz ko. To war zyst wo Na ukowe w To run iu. Fon tes LXIX. War szawa 1980, 
ss. 236. 

Ty K. Ty mien iecki, S¹dow nict wo w spra wach kmie cych a ustal enie siê stanów na Ma -
zows zu pod ko niec wi eków œr ednich. Po znañskie To war zyst wo Pr zyj ació³ Nauk. 
Pra ce Ko mis ji Hi stor ycznej III/1. Po znañ 1922, ss. 179. 

Tym K. Ty mien iecki, Pro cesy twó rcze for mow ania siê spo³ecz eñs twa pol skiego w wie -
kach œre dnich. War szawa 1921, ss. 359. 

U Ksi êgi s¹dowe wiej skie. I–II. Wyd. B. Ulan owski. 
I. StPPP XI, 1921, ss. XIV + 879. 
II. StPPP XII, 1921, ss. XIII + 760. 

Ua B. Ulan owski, Ma ter ia³y do hi stor ii pra wa i he rald yki pol skiej. AKH III, 1886, 
s. 271–471. 

UAC B. Ulan owski, Acta ca pit ulo rum Cra coviens is et Plo cens is se lecta (1438–1523; 
1438–1525). AKH VI, 1891, ss. IV + 295. 

Ul Lub B. Ulan owski, Wyj¹tki z naj dawn iejsz ej ksi êgi miej skiej lu bels kiej. AKH III, 1886, 
s. 45–60. 

UParl B. Ulan owski, Trzy za bytki do hi stor ii par lam enta ryz mu w Pol sce w XV wie ku. 
AKPr I, 1895, s. 145–167. 

UPL Akta unii Pol ski z Litw¹ 1385–1791. Wyd. S. Ku trzeba i W. Sem kow icz. Pol ska 
Akad emia Umie jêt noœci i To war zyst wo Na ukowe War szaws kie. Kra ków 1932, 
ss. LVI + 576. 

UPrak Prak tyka w spra wach ma³¿eñs kich w s¹dach du chown ych die cez ji kra kows kiej 
w wie ku XV. Zebr. i wyd. B. Ulan owski. AKH V, 1889. s. 87–181. 

Vi sit Wi zyt acje dóbr ar cyb isk upa gn ieŸ nie ñski ego i ka pitu³y gn ieŸ nieñskiej z XVI wie ku. 
Wyd. B. Ulan owski. Krak ów 1920, ss. LIX + 862. 

Vizn Viz nens is Ter ra. Exac tio cen suum du cal ium de man sis di strict us Viz nens is. Anno 
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Daw nych. Ar chiw um Skar bu Ko ronn ego I ks. 38, k. 1–18v. (Ma szyn opis ss. 17 
oprac owa ny przez J. Wiœniewskiego znaj duje siê w Pra cowni An trop oni mic znej). 

Vlad Mo num enta Hi stor ica Dio eces eos Wla disl aviensis, IV Hus sit ica. Vla disl avia 1881, ss. 34. 
VPr Co dex di plom ati cus Prus sic us. I–VI. Hg. v. J. Vo igt. Urk unden-Samm lung zur ältem 

Ge schichte Pre uss ens aus dem Köni glic hen Ge hei men Ar chiv zu Königs berg. 
I. Königs berg 1836, ss. XXXVIII + VI + 190. 
II. Königs berg 1842, ss. XVIII + 221. 
III. Königs berg 1848, ss. XXIV + 200. 
IV. Königs berg 1853, ss. XXIV + 190. 
V. Königs berg 1857, ss. XXXVI + 192. 
VI. Königs berg 1861, ss. XXIV + 192. 

War F. Pie kosiñski, Nie znane œre dnio wieczne roty przysi¹g wa reck ie AKPr VIII/1 1907, 
s. 43–59, 

Warsz Za pis ki i roty pol skie XV–XVI wie ku z ksi¹g s¹do wych zie mi war szaws kiej. Wyd. 
W. Ku raszk iewi cz i A. Wolff. Pol ska Akad emia Umie jêt noœci. Pra ce Ko mis ji Jêzy -
ko wej XXXVI. Kr aków 1950. ss. XXVIII + 557. 

Waw A. Chmiel, Ma ter ia³y ar chiw alne do bu dowy zam ku. Wa wel II. Teka Gro na Kon -
serwatorów Ga lic ji Za chodn iej V. Kr aków 1913, ss. III + 874. 

Wej A. Wejnert, Sta ro¿ytnoœci warszawskie. I. War szawa 1848, ss. 383. 
Wierz T. Wierz bows ki, Dwa frag menty ksi¹g kan cel aryjnych kró lew ski ch z I. po³. XV wie -

ku.War szawa 1907, ss. 47. 
Wi kar Z. Les zczy ñska, Œre dniow ieczne sta tuta wik ari uszów ka ted ry kra kows kiej Na sza 

Przesz³oœæ. Stu dia z dziejów koœ cio³a i kul tury ka tol icki ej w Pol sce X. Kra ków 1959, 
s. 391–408. 

Wiœl F. Pie kosiñski, Nie znane za pis ki he rald yczne z ksi¹g wi œlic kich. Stu dia, Roz prawy 
i Mat eria³y Dzie dziny Hi stor ii Pol skiej VII. Kra ków 1907, s. 1–17. 

Wln Co dex di plom ati cus ecc les iae ca thed ralis nec non dio eces eos Vil nens is. Ko deks dy -
plom atyczny ka ted ry i die cez ji wil eñs kiej. I. 1387–1507. Wyd. J. Fija³ek i W. Sem -
kow icz. Wy dawn ictwa Ko mis ji Hi stor ycznej Pol. Akad emii Umie jêt noœci Krak ów 
1938–1948, ss. 771. 

W³oc Sta tuty ka pitu³y ka ted ralnej w³oc³aw skiej. Z ma ter ia³ów S. Ch ody ñskiego. Wyda³ i 
bi bliog rafi¹ ustaw oda wstwa ka pit ulne go w Pol sce po przed zi³ J. Fija³ek Akad emia 
Umie jêt noœci. Krak ów 1915, ss. CCXXI + 492. 

Woel Urk unde nbuch des Bi stums Culm. I–II. Be arb. v. C. P. Wo elky. Neu espreu ssi sch es 
Urk unde nbuch. West preu ssi sch er Teil. He rausg ege ben von dem West preu ssi sch en 
Ge schichts vere in. II. Ab tei lung: Urk unden der Bi stüm er, Kir chen und Klöster. 
I/1. Das Bi stum Culm un ter dem Deu ts chen Or den. 1243–1466.Urk unden Nr 

1–357. Danzig 1884, ss. VI + 280. 
I/2. Das Bi stum Culm un ter dem Deu ts chen Or den. 1243–1466. Urk unden Nr 

358–641. Danzig 1885, s. 281–526. 
II. Das Bi stum Culm un ter Po len. 1466–1774. Urk unden Nr 642–1237. Danzig 

1887, s. 527–1277. 
Wozn Pro tok ola rz mia sta WoŸ nik. Opr. L. Mu sio³ i S. Ro spond. Œl¹ski In styt ut Na ukowy w 

Ka tow ica ch. Wroc³aw 1972, ss. 193. 
Wrm Co dex di plom ati cus War miens is. I–IV. 

I. 1231–1340. Hg. v. C. P. Wo elky u. J. M. Sa age. Mo num enta Hi stor iae War -
miens is I. Ma inz 1860, ss. 603. 

II. 1341–1375 nebst Na cht rägen von 1240–1340. Hg. C. P. Wo elky u. J. M. 
Saag e. Mo num enta Hi stor iae War miens is II. Ma inz 1860, ss. 672. 

III. 1376–1424 nebst Na cht rägen von 1261–1411. Hg. v. C. P. Wo elky. Monu -
menta Hi stor iae War miens is V. Le ipzig 1874, ss. 658. 
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IV. 1424–1435. Hg. v. V. Röhrich, F. Liedt ke u. H. Schmauch. Mo num enta Hi -
stor iae War miens is IX. Brauns berg 1935, ss. 644. 

Zakr Ksiêga ziem ska za kroc zymska. I–II. 
I. 1423–1427. Wyda³ i przy pis ami opat rzy³ A. Ry bars ki. To war zyst wo Nauko -

we War szaws kie. Naj dawn iejsze ksi êgi s¹dowe ma zow ieckie II/l. War szawa 
1920, ss. 258. 

II. 1434–1437. Wyda³ i przy pis ami opat rzy³ K. Ty mien iecki. To war zyst wo Na -
ukowe War szaws kie. Naj dawn iejsze ksi êgi s¹dowe ma zow ieckie III. War -
szawa 1920, ss. 270. 

Zar XIV L. Mu sio³, Do kum ent z r.1454. Za ran ie Œl¹skie XIV, 1938, s. 50–52. 
Zbkk Zb iór do kum ent ów ka ted ry i die cez ji kra kows kiej. 

I. 1063–1415. Wyd. S. Kur aœ. Ma ter ia³y •ród³owe do Dz iej ów Ko œcio³a w Pol -
sce 1. To war zyst wo Na ukowe Ka tol icki ego Uniw ersy tetu Lu bels kiego. Lu -
blin 1965, ss. XXII + 363. 

II. 1416–1450. Wyd. S. Ku raœ. Ma ter ia³y •ród³owe do Dz iej ów Ko œcio³a w Pol -
sce IV. To war zyst wo Na ukowe Ka tol icki ego Uniw ersy tetu Lu bels kiego. Lu -
blin 1973, ss. XXXIV + 634. 

ZbM³p Zb iór do kumentów ma³opols kich I–VIII. 
I. 1257–1420. Wyd. S. Kuraœ. PAN. Od dzia³ w Kra kow ie. Ma ter ia³y Ko mis ji 

Nauk Hi stor ycznych V. Wroc³aw–War szawa–Kra ków 1962, ss. XL + 442. 
II. 1421–1441. Wyd. S. Kur aœ. PAN. Od dzia³ w Kra kow ie. Ma ter ia³y Ko mis ji 

Nauk Hi stor ycznych IX. Wroc³aw–War szawa–Kra ków 1963, ss. XXXIII + 
388. 

III. 1442–1450. Wyd. S. Kur aœ. In styt ut Hi stor ii PAN. Wroc³aw–War -
szawa–Kra ków 1969, ss. XXXIV + 371. 

IV. 1211–1400. Wyd. S. Kur aœ i Su³kow ska-Kur aœ. In styt ut Hi stor ii PAN. 
Wroc³aw–War szawa–Kra ków 1969, ss. XXXI + 332. 

V. 1401–1440. Wyd. I Su³kow ska-Kur aœ i S. Kur aœ. In styt ut Hi stor ii PAN. 
Wroc³aw–War szawa–Kra ków 1970, ss. XXXVI + 450. 

ZHer Ma zow ieckie za pis ki her bowe z XV i XVI wie ku Wyd. A. Wolff. Pol ska Akad emia 
Umie jêt noœci. Rody ziem iañ skie XV i XVI wie ku. Kra ków 1937, ss. XX + 381. 

Ziel G. i J. Zieliñscy, Wia domoœæ hi stor yczna o ro dzie Œwi nków oraz ro dowód po -
chodz¹cej od nich ro dziny Zi eliñ skich her bu Œwin ka. I. Od najdawn iejsz ych cza sów 
do r. 1600. Tor uñ 1880, ss. VII + 239. 

Zien Za pis ki Se wero-za padn ogo Ot dela Im per ato rsko go Rus skogo Geo graf icz esko go 
Ob szczes twa. III–IV. 
III. A. F. Ze nk owi cz, Tri akta dro giczins kogo ze mskogo suda XV w. k wo prosu 

o po³o¿ enii kre stjan. Wil no 1910, s. 209–218. 
IV. A. F. Ze nk owi cz, O mest nom sude v XV–XVI w. na Pod ljase. Wil no 1910. 

ZP Zwi¹zek Pru ski i pod dan ie siê Prus Pol sce. Zbi ór tek stów Ÿród³owych pod red. 
K. Górskiego. In styt ut Za chodni. Bi bliot eka Te kstów Hi stor yczny ch I. Po znañ 1949, 
ss. XCV + 288. 

¯m S. Kur aœ, Do kum ent lo kac yjny wsi ¯mi¹cej z r. 1370. Ma³opols kie Stu dia Histo -
ryczne I/3 – 4, 1958, s. 85–88. 

¯yd M. Bre sohn, Dyplom ata riu sz do tycz¹cy ¯ydów w daw nej Pol sce na Ÿród³ach ar -
chiw alnych osnuty (1388–1782). War szawa 1910, ss. 206 + XXXVII. 
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wa, M. Ma lec, K. Rymut, Kr aków. 
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stwa pol skiego), Wroc³aw 1988. 
cz³. i. z³o¿. – cz³on imienia z³o¿ onego 
dem. – de min uti vum (zdrob nien ie) 
Du bisz S., 1985, O no bil ita cji na zwisk mi eszczañskich na Ma zows zu w XVII i XVIII wie ku, Pra ce Fi 

lol ogi czne XXXII, War szawa. 
Du naj B., 1975, Jê zyk pol ski naj stars zej doby piœ mienn ej (XII-XIII w.), Kra ków. 
etn. – etnon im 
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Jab³ I – Jab³onows ki A., Pol ska XVI wie ku pod wzg lêdem geo graf iczno-sta tys tycznym, t. VIII, Ziemie 
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(w:) S³ow nik etym olo gic zno-mo tyw acy jny sta rop olsk ich nazw osob owy ch, cz. 3, red. A. Cieœliko -
wa, M. Ma lec, K. Rymut, Kr aków. 

Ka leta Z., 1997c, Jêzykoznawstwo ko gnit ywne i na uka o wa rtoœciach a na zwy w³asne, Stu dia z fi lol ogii 
pol skiej i s³owi añskiej 34, 157–177. 

Ka leta Z., 1998, Na zwis ko w kul tur ze pol skiej, War szawa. 
Ka leta Z., 2003, Wa rto œci i an tyw artoœci w sta rop olsk ich oda pel aty wnych na zwach osób, (w:) Na zwy 

w³asne a kul tura. Pol ska i inne kra je s³owi añskie, red. Z. Ka leta, War szawa. 
Kam iñska M., 1971, Z dzi ejów kszta³to wan ia siê na zwisk ch³opskich w Wieluñskiem, Rozprawy Ko -

mis ji Jê zyk owej £ód zki ego To war zyst wa Na ukow ego XVII, 65–91. 
Ka rol ak S., 1984, Sk³ad nia wy ra¿eñ pre dyk aty wnych, (w:) Gra mat yka wspó³cze snego jêz yka pol -

skiego. Sk³ad nia, red. Z. To poliñska, Warszawa. 
Kar pluk M., 1957, Z bad añ nad pol skim na zewn ictw em osob owym XV i pocz¹tków XVI w., Onomas -

tica 3, 179–187, 381–392. 
Kl – Klesz czowa K. (red.), S³owotw órst wo jêzyka doby sta rop olsk iej. Przegl¹d for mac ji rze czown iko -

wych, Ka tow ice 1996. 
KL – Ko syl Cz., Na zwy miej scowe daw nego woj ewó dztwa lu bels kiego, Wroc³aw 1978. 
Klim – Kli mek Z., Na zwy osob owe po chod zenia nie mieck iego, (w:) S³ow nik etymologiczno-motywa -

cyjny sta rop olsk ich nazw osob owych, cz. 5, red. A. Cieœ lik owa, M. Ma lec, K. Rymut, Kr aków 1997. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
  

436 Zofia Kowalik-Kaleta 

http://rcin.org.pl



Kli siew icz E., 1985, Na zwis ka mi eszk añców pa raf ii Ru dawa k. Kra kowa w roz woju hi stor ycznym (na 
pod staw ie Ksi¹g me tryk alnych z lat 1570–1897), Stu dia Jêz ykoznawcze X, 7–39. 

K³oczows ki J., 1984, Eu ropa S³ow iañ ska XIV i XV w., War szawa. 
K³oczows ki J., 1989, De cyd uj¹cy etap – wiek XIV i XV., (w:) Uniw ersa lizm i swoi stoœæ kul tury pol -

skiej, red. J. K³oczows ki, Lu blin, 81–108. 
Ko wal ik-Ka leta Z. – zob. Ka leta Z. 
Ko wal ik-Ka leta Z., 1981, Sta rop olsk ie na zwy osob owe mo tyw owa ne przez na zwy miej scowe, Wroc³aw. 
Ko wal ik-Ka leta Z., 1982, Miej sce ka teg orii nazw mi esz kañ ców (Po lan in, Fran cuz, war szaw iak) oraz 

etn onim ów (Wiœ lanie, Li twini) w sys tem ie jêz yko wym, Onom ast ica 27, 39–54. 
Ko wal ik-Ka leta Z., 1983a, Struk tur ali sty czna a struk tur alna kla syf ika cja na zwisk, Po lon ica 9, 231–254. 
Ko wal ik-Ka leta Z., 1983b, Sta bil iza cija sloven skich pre zim ena kao sa mos talan pro ces istor ijsk ie se -

mant ièke evo lucije, Onom ato loški pri lozi VIII, Be ograd, 25–36. 
Ko wal ik-Ka leta Z., 1987, Ty pol ogia hi stor yczny ch na zwisk s³ow iañskich w uj êciu stra tyg rafi cznym, 

(w:) Z pol skich stu diów sla wis tycznych, se ria VII, War szawa, 207–217. 
Ko wal ik-Ka leta Z., Prze zwis ka i przy domki w œred niow iecznej Pol sce (XII-XV w.), w dru ku. 
Ko wal ik-Ka let owa Z., 1976, Su fiks ita w sta rop olsk ich na zwach osob owy ch i he rald yczny ch typu 

Leo polita, Ma sovita, Grzy mal ita, Ro gal ita oraz w for mac jach apel aty wnych naj mit(a), wró ¿bit(a), 
Po lon ica 2, 247–260. 

kr pd-wsch – kre sy po³udniowo-wschod nie 
kr pn-wsch – kre sy pó³noc no-wschod nie 
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L – Lin de S. B., S³ow nik jê zyka pol skiego, t. I–VI, wyd. 3 fo toofs eto we (z 2. wyd., Lwów 1854–1860), 

War szawa 1951. 
Li twin J., 1936, Imiê i na zwis ko, £ódŸ. 
LK – Lu baœ W., Na zwy miej scowe po³udniow ej czêœci daw nego woj ewó dztwa kra kows kiego, Wroc -

³aw 1968. 
l. mn. – liczba mno ga 
l. p. – licz ba po jed yncza 
³ac. – ³ac iñs ki 
£ep kows ki T., 1967, Pol ska – na rod ziny no woc zesn ego na rodu 1764–1870, War szawa. 
£oœ J, 1922, 1925, Gra mat yka pol ska, I–II, Lwów. 
³u¿. – ³u¿ycki 
m. – na zwa mê ska 
Ma lec M., 1974, Dwucz³onowe przezwis ka i przydomki sta rop olsk ie, Onom ast ica 19, 191–238. 
Ma lec M., 1975, Sta rop olsk ie na zwy osob owe z ne gacj¹ nie oraz z przy imk ami b(i)ez, brzez, przez, Po -

lon ica 1, 259–307. 
Ma lec M., 1986, Wp³yw kul tury za chodn ioeu rop ejs kiej na imienn ictwo sta rop olsk ie, Roz prawy Ko -

mis ji Jê zyk owej £ód zki ego To war zyst wa Na ukow ego XXXII, 177–182. 
Ma lec M., 2001, Imiê w pol skiej an trop oni mii i kul tur ze, Kra ków. 
Maz – Ma zowsze 
M¹cz – M¹czyñski J., Lexi con La tino-Po lon icum, Re giom onti Bo russ iae 1564, reprint, R. Oles ch, 

Köln–Wien 1973. 
M¹czyñ ski, J., 1970, Nazwis ka ³odzian (XV–XIX w.), £ódŸ. 
MCh – Ma lec M., Imiona chrze œcijañskie w œredn iowiecznej Pol sce, Kra ków 1994. 
M³p – Ma³opols ka 
Mod zel ewski K., 1975, Or gan iza cja go spod arcza pa ñstwa pia stows kiego. X-XIII wiek, Wroc³aw. 
MS – Ma kars ki W., Na zwy mi ejscowoœci daw nej ziemi sa nock iej, Lu blin 1986. 
MSp – Ma lec M., Bu dowa mor fol ogi czna sta rop olsk ich z³o¿o nych imion osob owy ch, Wroc³aw–War -

szawa 1971. 
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MSs – Ma lec M., Sta rop olsk ie skr óco ne na zwy osob owe od imion dwucz³onow ych, Wroc³aw–War -
szawa 1982. 

N – Niec kula F., Na zwy miej scowe z su fiks ami -ov-, -in- na ob szar ze Wiel kop olski i Ma³opols ki, Wro -
c³aw 1971. 

niem. – nie miecki(e) (jêz yk lub po chod zenie nazwy) 
Nie siecki K., 1839–1846, Her barz Pol ski, wyd. J. N. Bo brow icz, t. I–X, Lipsk. 
Nit sch K., 1921, O na zwis kach tzw. „pol skich” i „szla check ich”, Jêzyk Pol ski VI, 116–120. 
odap. – na zwis ko oda pel aty wne 
odetn. – na zwis ko odet niczne 
odim. – na zwis ko odi mienne (rów ne imien iu) 
odm. – na zwis ko od miejs cowe 
od mê¿. – na zwis ko od mê¿o wskie 
odojc. – na zwis ko odoj cows kie 
OP – Orzec howska A., Na zwy miej scowe daw nego powiatu pi lzne ñskiego oraz prawob rze¿nej cz êœci 

daw nych pow iatów san dom iersk iego i wiœ lic kiego, Wroc³aw 1975. 
P – Po mor ze 
Pa procki B., 1564/1858, Her by rycers twa pol skiego, wyd. K. J. Tu rows ki, Bi bliot eka Pol ska, Kra ków. 
par. – pa raf ia 
part. praet. pass. – imies³ów bier ny 
patr. – na zwis ko pa tron imi czne, pa tron imi kum 
Pi sark owa K., 1978, Has³o „ho nor” jako przed miot anal izy prag mat ycznojêzykowej, Po lon ica 4, 117–136. 
pow. – po wiat 
ps – pras³ow iañski 
Pu zyn ina J., 1992, Jê zyk wa rto œci, War szawa. 
R – Re czek S., Po drêczny s³ow nik daw nej pol szc zyzny, Wroc³aw 1968. 
Ra szews ka-¯urek B., Kszta³to wan ie siê na zwisk ró wnych imion om w Pol sce (wiek XIII–XVI), 

w dru ku. 
Re czek S., 1966, Na zwis ka miesz czan rze szows kich i naj bli¿s zej okol icy na prze³omie XVIII i XIX 

wie ku, (w:) Z tra dyc ji kul tur owy ch Rze szowa i rze szowszc zyzny, Rze szów, 317–426. 
RK – Ry mut K., Na zwy miej scowe pó³noc nej czêœci daw nego woj ewó dztwa kra kows kiego, Wroc³aw 

1967. 
Ro kea ch M., 1973, The Na ture of Hu man Va lues, New York–Lon don. 
Ro spond S., 1948, Naj stars ze pol skie zda nie, z r. 1270, Jêz yk Pol ski XXVIII, 33–41. 
Ro spond S., 1957a, Kla syf ika cja struk tur alno-gra mat yczna s³owi añs kich nazw geo graf iczny ch, 

Wroc³aw. 
Ro spond S., 1957b, Po sko-nie mieck ie sub styt ucje gra ficzne i fo net yczne w naj dawn iejsz ych dyplo -

mach i tek stach œl¹skich, Ze szyty Na ukowe Uniw ersytetu Wroc³aw skiego 5, Jê zykoz nawstwo 3 i n. 
Ro spond S., 1960, Na zwis ka Œl¹za ków, Opole. 
Ro spond S., 1965, Struk tura i kla syf ika cja na zwis ka s³ow iañs kiego na podst. S³ow nika na zwisk 

œl¹skich, Roz prawy Ko mis ji Jê zyk owej Wroc³aw skiego To war zyst wa Na ukow ego, t.V, 9–53. 
Ro spond S, 1969, S³ow iañskie na zwy miej scowe z su fiks em -sk-, Wroc³aw. 
RPM – Ry mut K., Pa tron imi czne na zwy miej scowe w Ma³opols ce, Wroc³aw 1971. 
RS – Ry mut K., Na zwy miej scowe daw nego ksi êst wa sie wiers kiego, Onom ast ica 15 (1970), 5–35. 
Rymut K., 1991, Na zwis ka Po laków, Wroc³aw. 
RZP I, II – Ro spond S., S³ow nik nazw geo graf icznych Pol ski za chodn iej i pó³nocnej, cz. I pol sko-nie -

miecka, cz. II niemiecko-pol ska, Wroc³aw 1951. 
Sa dows ki J., 1902, O imien iu i na zwis ku. Stu dium praw ne, War szawa. 
Sam son owi cz H., 1978, Spo³ecz eñs two pol skie XV wie ku, (w:) Sztu ka i ideo logia XV wie ku, red. 

P. Sku bis zewski, Warszawa. 
SCn – Knap ski G. (Cna pius), The saur us po lono-la tino-gra ec us, wyd. F. Ce zary, Kr aków 1621 (mikro -

film). 
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SEB – Brü ckner A., S³ow nik etym olo gic zny jêzyka pol skiego, Kra ków 1927. 
SES – S³aw ski F., S³ow nik etym olo gic zny jêzyka pol skiego, t. I–V, Kra ków 1952–1982. 
SET – Tru baèev O. N., Etim olo gièe skij slova r’ slavjan skich ja zyk ow, I–XXXI, Mo skwa 1974–2005. 
SEU – Etim olo gièn ij slov nik ukrai ns’ koj movi, I–III, Kiiv 1982–1989. 
SEV – Va smer M., Rus sis ches etym olo gis ches Wört erb uch, I–III, He idelb erg 1950–1958. 
SG – Su lim irski F., Chle bows ki B., Wa lews ki W., S³ow nik geo graf iczny Kró lest wa Pol skiego i in nych 

kr ajów s³ow iañskich, t. I–XV, War szawa 1880–1902. 
Sgw – Kar aœ M, od t. II Re ic han J., S³ow nik gwar pol skich, Wroc³aw 1977 i n. 
Sku lina T, 1979, O pew nym mar gin alnym spo sob ie two rzen ia na zwisk, Stu dia po lon ist yczne VII, Poz -

nañ, 151–158. 
Sku lina T, 1988, O sta rop olsk ich for mac jach ma ryt oni mic znych, (w:) V Og óln opo lska Kon fer encja 

Onom ast yczna. Pozn añ 1985. Ksiê ga Refe rat ów, red. K. Zierhoffer, Poznañ, 241–248. 
Sku lina T., 1989, O ustal aniu siê na zwisk mi eszczañskich i ch³opskich w Wiel kop olsce XVII wie ku, 

Onom ast ica 33, 184–208. 
S£J – Jougan A., S³ow nik ko œcielny ³ac iñsko-pol ski, wyd. 3, Poz nañ 1958. 
S³ow nik etym olo gic zno-mo tyw acy jny sta rop olsk ich nazw osob owy ch, 1995–2000, cz. 1–6, red. 

A. Cieœ lik owa, M. Ma lec, K. Rymut, Kraków. 
S£Œ – Ple zia M, Weyss enho ff-Bro ¿k owa K., S³ow nik ³aciny œred niowiecznej, t. I–VII, Wroc³aw, Kra -

ków 1953–2001. 
Son del J., 1997, S³ow nik ³ac iñsko-pol ski dla pra wników i his toryków, Kra ków. 
SpC – w ten spo sób za znac za siê dane ze S³ow nika pras³ow iañ skiego, pod. red. F. S³aw skiego, t. I–VIII, 

Wroc³aw 1974-2001 oraz z kar tot eki tego s³ow nika, kt óre zo sta³y za czerpniête z po zyc ji: S³ow nik 
etym olo gic zno-mo tyw acy jny sta rop olsk ich nazw osob owy ch, red. A. Cieœ lik owa, M. Ma lec, 
K. Rymut, cz. 1 – Oda pel atywne na zwy osob owe, opr. A. Cieœ lik owa przy wspó³udziale J. Szy-
mowej i K. Rymuta, Kraków 2000. 

SSNO – S³ow nik sta rop olsk ich nazw osob owych, red. W. Ta szycki, t. I–VI, Wroc³aw 1965–1983, Su -
plem ent – t. VII opr. pod kier. M. Ma lec, Wroc³aw 1984–1987. 

Sstp – S³ow nik sta rop olski, red. S. Urb añc zyk, t. I–XI, Wroc³aw 1953–2002. 
Stie ber Z., 1966, Hi stor yczna i wspó³cze sna fo nol ogia jêz. pol skiego, War szawa. 
StrP – Str utyñ ski J., Pol skie na zwy pt aków kra jow ych, Wroc³aw 1972. 
stw niem. – sta ro-wy soko-nie miecki 
Supr – Su pran owi cz E., Na zwy osob owe po chodz¹ce od et ników, (w:) S³ow nik etymologiczno-motywa -

cyjny sta rop olsk ich nazw osob owych, cz. 4., red. A. Cieœ lik owa, M. Ma lec, K. Rymut, Kr aków 1997.
SW – S³ow nik jê zyka pol skiego, red. Kar³owicz J., Kryñski A., NiedŸwiedzki W., t. I–VIII, War szawa 

1900–1927. 
SWil –S³ow nik jê zyka pol skiego [...], tzw. wil eñski, red. Ol gerb rand M., t. I–II, Wil no 1861. 
SXVI – S³ow nik pol szc zyzny XVI wie ku, red. M. R. Mayenowa, t. I–XXXII, Wroc³aw 1966–2004. 
Œ (Œl) – Œl¹sk 
œr wni em. – œr edn io-wy soko-niemiecki 
Ta szycki W., 1924, Pol skie na zwy osob owe, prze druk w: Roz prawy i stu dia po lon ist yczne, W. Ta -

szycki, Wroc³aw 1968, t. IV, 21–40. 
Ta szycki W., 1948, Pol szc zenie imion i na zwisk, prze druk w: Roz prawy i stu dia po lon ist yczne, W. Ta -

szycki, Wroc³aw 1968, t. IV, 48–49. 
Ta szycki W., 1975, Naj dawn iejsze za bytki jê zyka pol skiego, wyd. 5, Wroc³aw. 
Ta zbir J., 1976, Pr óba ok reœlenia kul tury szla check iej w Pol sce przed roz bi orow ej, (w:) Tra dyc je szla -

check ie w kultur ze pol skiej, red. Z. Ste fan owska, War szawa. 
Ta zbir J., 1983, Kul tura szla checka w Pol sce, wyd. 3 zmie nione, War szawa. 
Ta zbir J., 1986, Szla ki kul tury pol skiej, War szawa. 
To kars ki R., 2004, Jê zyko wy ob raz œw iata w me taf ora ch po toczn ych, (w:) Jê zykowy ob raz œw iata, red. 

J. Ba rtmiñski, Lu blin, 65–81. 
ts – to samo (zna czen ie, co wspó³cze œnie) 
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Tymien iecki K., 1921, Pro cesy twó rcze for mow ania siê spo³ecz eñs twa pol skiego w wie kach œre dnich, 
War szawa. 

ukr. – ukr aiñs ki 
Wlk – Wiel kop olska 
Wol nicz-Paw³owska E., Szu lows ka W., 1998, An trop oni mia pol ska na kre sach po³udniowo-wschod -

nich, XV–XIX wiek, War szawa. 
wschs³. – wschod nios³owiañs ki 
Zaj¹czkow ski A., 1961, G³ówne elem enty kul tury szla check iej w Pol sce. Ideo logia a struk tury spo³ecz -

ne, War szawa. 
Zaj¹czkow ski S., Zaj¹czkow ski S. M., 1966, 1970, Ma ter ia³y do s³ow nika geo graf iczno-hi stor yczne go

daw nych ziem ³êcz yckiej i sie radzk iej do 1400 roku, cz. I–II, £ódŸ. 
Za mojs ki A., 1874, Zb iór praw s¹do wych przez ex-kanc ler za An drzeja or dyn ata Za mojs kiego u³o¿ ony, 

wyd. W. Dut kiew icz, War szawa. 
Zar êba A., 1966–1967, For my nazwisk ¿on i dzieci w dia lekt ach jêzyka pol skiego, Onom ast ica 11, 

320–344, 12, 232–275. 
Zien tara B., 1989, Wiek XIII – wiel kie prze miany, obce wp³ywy i œwia domo œæ na rod owa, (w:) Uniwer -

salizm i swoi stoœæ kul tury pol skiej, red. J. K³oczows ki, Lu blin, 57–78. 
Zierh – Zierhoffer K, Zierhoffe rowa Z., Na zwy za chodn ioeu rop ejs kie w jê zyku pol skim a zwi¹zki Pol -

ski z kul tur¹ Eu ropy, Po znañ, 2000. 
Zi mand R., 1976, Trzy py tan ia o przed mioc ie szla chetc zyzny, (w:) Tra dyc je szla check ie w kul tur ze 

pol skiej, red. Z. Ste fan owska, War szawa, 95–119. 
zlat – zla tyn izo wane 
ZM – Zierhoffer K., Na zwy miej scowe pó³noc nego Ma zows za, Wroc³aw 1957. 
zniem – zniem czone 
¿ – na zwa ¿e ñska 
* – for ma na zwy osob owej re kons truow ana (nie po œwia dczona w Ÿród³ach) 
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