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Wśród polskich nazwisk historycznych i współczesnych1 spotyka się wiele nazwisk, po‐

chodzących od nazw stopni pokrewieństwa. Owe nazwiska wywodzą się z przezwisk, które 
miały pierwotnie umotywowaną  indywidualnie  treść znaczeniową.  Jednak przy wtórnym 
użyciu tych przezwisk – jako nazwisk – zatraciły one swą wyrazistość znaczeniową. W na‐
zwiskach przedstawionych poniżej, nieznana  jest motywacja semantyczna przezwisk, dla‐
tego będą tu rozpatrywane jedynie jako baza leksykalna nazwisk.  

Przedmiotem moich rozważań będą więc nazwiska niederywowane antroponimiczne, 
mające równobrzmiące odpowiedniki w planie apelatywnym, np. Syn < syn oraz nazwiska 
powstałe na drodze derywacji sufiksalnej, np. Synak < Syn < syn. 

Nazwy stopni pokrewieństwa – wyrazy pospolite, nazwami osobowymi stają się w wy‐
niku procesu onimizacji. „Z punktu widzenia onomasty onimizacja przydaje wartość wyra‐
zom pospolitym, wyposażając je w funkcje jednostkowości i indywidualizując” (Cieślikowa, 
2006, s. 48).  

Nazwy  stopni  pokrewieństwa  określają  odległość  genealogiczną,  istniejącą  między 
dwiema  osobami. Do  dziś  powszechnie  znaną  i  używaną  nazwą  jest  określenie  ojciec  i 
matka. W postaci ociec2 zapisane są nazwy osobowe w słownikach z okresu staropolskiego 
i średniopolskiego: Ociec SSNO, AntrP (k), ale także w SNW (289 n)3 derywat z formantem 
‐ek: Ocieczek. Natomiast forma ojciec utrwaliła się w nazwisku Ojciec w SNW (41 n.). Zna‐
na  jest  także  formacja  patronimiczna Ojcowicz  SNW,  utworzona  od Ojciec,  za  pomocą 
przyrostka  ‐owicz oraz  formacje  z podstawowym  ‐k‐ w  części  sufiksalnej: Ojczyk  (albo  : 
ojczyk ‘ojciec’ Bańkowski, 2000, s. 399) AntrP (k), Ojczak SNW (1 n.) (znaczenie gw. ojczak 
‘ojczym’ Szymczak, 1966, s. 131). Można tu jeszcze dołączyć formację Ojczymek SNW (51 
n.),  pochodzącą  od  apelatywu  ojczym  ‘ten  co  się  ojcem  czyni’(od  czasownika  *ojczyć 
z *oćczyć,  imiesłów bierny na  ‐m  (zob. Brückner, 1927, s. 377; Bańkowski, 2000, s. 399). 
Według Szymczaka (1966, s. 131) nazwa ta utworzona została formantem ‐im od rzeczow‐
nika ociec). Wyrazem zdrobniałym jest tata, spotykany dopiero w XVI w. (Łoś, 1914, s. 3), 
stał on się podstawą licznych nazwisk, np.: Tata SSNO, SNW (66 n.), Tat‐uś SNW (146 n.), 
Tat‐uś+ko SNW (90 n.), Tat‐usi+ak SNW (21 n.), Tat‐usz SNW (38 n.)4.  

                                                              
1 Wybrane przykłady nazwisk historycznych pochodzą ze SSNO, AntrP, AntrP (k), natomiast przykłady 

nazwisk współczesnych wybrane zostały ze SNW. 
2 Prawidłowym fonetycznie kontynuantem nazwy ojciec jest postać ociec. Początkowo formy zależne 

od ociec brzmiały: otca, otcu, itd. Pod wpływem mianownika formy te zmieniły się na oćca, oćcu. Grupa  
‐ćc‐ na skutek rozsunięcia przeszła w ‐jc‐, co spowodowało powstanie odmiany typu ojciec, ojca, ojcu, itd. 
(zob. Szymczak, 1966, s. 17). 

3 Po nazwisku podaję liczbę nosicieli (n.). 
4 Niektóre formacje mogą także pochodzić od imienia Tatomir, Tatumir (Rymut, 2001, s. 598). 
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W XIV wieku obok określenia apelatywnego mać  (formy odziedziczonej z prasłowań‐
szczyzny) występowała forma matka, ale już w XVI wieku dominowało określenie matka. 
Prawdopodobnie historycznie matka miała odcień hipokorystyczny. Od XVI w. matka staje 
się  formacją neutralną  (zob. Szymczak, 1966, s. 23, 25; zob. także, Boryś 2005). Słowniki 
notują nazwiska: Mać SNW (18 n.), Matka AntrP, SNW (1 n.), Matkiewicz AntrP, SNW (101 
n.), Matczak SNW (4894 n.), Matczenia SNW (11 n.), podaje  je także K. Rymut w książce 
Nazwiska Polaków. Słownik historyczno‐etymologiczny. Od wyrazu mama utworzono na‐
zwisko: Mama  SSNO  oraz  inne  z  różnymi  formantami  (‐ach,  ‐ak,  ‐os(z)),  np.: Mam‐ach 
SNW  (60 n.), Mam‐ak SNW  (359 n.), Mam‐osz SSNO, Mam‐os SNW  (309 n.). Wśród  licz‐
nych formacji, utworzonych od wyrazu matka, mama, spotyka się także i inne, utworzone 
od  apelatywu mamka  ‘kobieta  karmiąca  piersią  cudze  dziecko’(Szymczak  1966:  130)5: 
Mamka  SSNO,  AntrP, Mamcz‐ak  (lub Mam‐czak)  AntrP,  SNW  (216  n.), Mamcz‐yk  (lub 
Mam‐czyk) AntrP,  SNW  (8 n.) oraz mamusia: Mamusia AntrP. Można  tu  jeszcze dodać 
nazwisko Mamczarz  (SNW  253  n.), Mamcarz  (SNW  916  n.),  utworzone  od  apelatywu 
mamczarz  ‘syn mamki’ (Rymut 2001: 63). Poświadczone są także nazwy osobowe, utwo‐
rzone od rzeczownika macocha ‘przybrana matka’: Macocha SSNO, SNW (38 n.), Macoszka 
(: macoszka) SSNO. Przez odrzucenie żeńskiej końcówki fleksyjnej utworzono nazwę ma‐
coch ‘ojczym niedobry dla swoich pasierbów’ (Szymczak, 1966, s. 131). Określenie to także 
występuje w funkcji nazwiska: Macoch SNW (261 n.), a także Macosz‐ek SNW (51 n.). 

Nazwy pokrewieństwa w  linii prostej obejmują także syna  i córkę. Określenie syn  jest 
w języku  polskim  dziedzictwem  praindoeuropejskim.  Pierwotne  znaczenie  nazwy  syn  to 
‘urodzony’.  Praindoeuropejska  nazwa  *sunus  dawniej wskazywała  na  stosunek  jedynie 
matki  do  syna,  ojca  zaś  pomijano,  gdyż w małżeństwie  grupowym  określenie  ojcostwa 
rzadko było możliwe. Nazwa syn, występująca we wszystkich  językach słowiańskich,  jest 
poświadczona w najdawniejszych zabytkach języka polskiego (zob. Szymczak, 1966, s. 37, 
zob. także Boryś 2005), a także utrwalona w nazwach osobowych w różnych słownikach. 
Np.: Syn SSNO, Syn‐ak SNW (896 n.), Syn‐och SSNO, Syn‐owicz SNW (86 n.), Syn‐aki+ewicz 
SNW (253 n.), Syn‐ak+owski SNW (169 n.), Syniec SSNO, SNW (92 n.) (: syniec, forma zna‐
na do XVIII w., Szymczak 1966: 38), Synek SSNO  (w gw.  także  synek  ‘chłopiec, parobek’ 
Szymczak 1966: 38), Synk‐owic SSNO, Synkowicz SNW  (12 n.) Synal  (:  synal  ‘z gniewem 
o synu’, Rymut, 2001, s. 515) AntrP (k), SNW (270 n.), Synowiec (: synowiec ‘syn rodzone‐
go brata, bratanek’)6  SSNO, AntrP  (k),  SNW  (2 n.),  Synowcz‐yk AntrP  (k),  SNW  (114 n.). 
Leksykalny  związek  synowca  z  synem wskazuje na  specyficzny  rodzaj więzi między nimi, 
także między  stryjem  i  ojcem. W  przypadku  śmierci  ojca,  stryj  przejmował  opiekę  nad 
synowcem. 

Wyraz  córka7  (utworzony od wyrazu  cora)  jest  formą deminutywną. W najstarszych 
zabytkach  języka polskiego występuje ona w  funkcji neutralnej, w wielu wypadkach  za‐

                                                              
5 Mamka może także oznaczać macochę (Szymczak, 1966, s. 130). 
6 Nazwa ta odziedziczona  jest z epoki przedhistorycznej, w  języku polskim występuje do połowy XIX 

w. Dziś wyraz ten wyszedł całkowicie z użycia (zob. Szymczak, 1966, s. 105, 106). 
7 Powszechną nazwą na oznaczenie córki, występującą w  języku polskim do końca XVIII wieku, uży‐

waną w stylu potocznym była nazwa dziewka, np. Z dziećmi nieboszczyka Mikołaja Taczyka, synem Ma‐
ciejem i dziewką Zofiją 1625 BSąd 663. 
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miennie z formą córa (zob. Szymczak, 1966, s. 41). Nazwisko Cora // Córa notowane jest 
w okresie  średniopolskim  (AntrP)  także  Cora w  SNW  (464  n.),  natomiast  Cór‐ak  (1  n.), 
Córka (4 n.) oraz inne formacje: Córki‐ewicz (1n.), Curk‐owicz (122 n.) w SNW. 

Liczne derywaty utworzono także od apelatywu pasierb  ‘ten, kto tego samego mleka 
nie pożywał’  (zob. Brückner 1927: 298), czyli  ‘dziecko z poprzedniego małżeństwa’. Wy‐
mienić tu można następujące formacje: Pasierb SNW (1445 n.), Pasierb‐ek AntrP (k), SNW 
(823 n.), Pasierb‐ik SNW  (55 n.), Pasierbi‐ak SNW  (116 n.), Pasierb‐owicz SNW  (102 n.), 
Pasierbi‐ewicz SNW (187 n.).  

Określenia dziad, zdrobniale dziadek używano zarówno dla określenia ojca matki  jak  i 
ojca ojca.  „Wiąże  się  to  ściśle  ze  strukturą  społeczną  [...] matriarchalnego  rodu”  (Szym‐
czak, 1966, s. 55). Podobnie  jak przy nazwach dziadka, brak  jest nazwowego odróżniania 
babki ze strony matki od babki ze strony ojca. Pra‐ lub prapradziadka określa się zarówno 
jako ojca dziadka,  jak  też babki  i odpowiednio pradziadka  lub prababki  (zob. Szymczak, 
1966, s. 62). 

Apelatywa dziad, dziadek oraz pradziad stały się podstawami wielu nazwisk. Są one no‐
towane w słowniku staropolskim  i średniopolskim, oraz w SNW, np.: Dziad SSNO, AntrP, 
SNW  (195 n.)8, Dziad‐uch  SNW  (540 n.), Dziad‐osz  SSNO,  SNW  (2676 n.), Dziad‐owic(z) 
AntrP,  SNW  (745  n.), Dziad‐cz+yk  SNW  (324  n.), Dziadek  SSNO, AntrP,  SNW  (2592  n.), 
Dziadk SSNO, Dziadk‐owiak SNW (40 n.), Dziadk‐owicz SSNO, AntrP, SNW (17 n.), Dziadki‐
ewicz AntrP,  SNW  (722  n.), Dziadk‐owiec  SNW  (1115  n.), Dziaduś  (lub  : Dziad  <  dziad) 
AntrP, SNW  (214 n.), Dziadko SNW  (254 n.), Dziadulo  (lub  : Dziad < dziad) SNW  (4 n.), 
Dziadul SNW (195 n.), Dziadzio SNW (365 n.), Pradziad AntrP (k), SNW (94 n.), Pradziad‐
owicz SNW (16 n.). 

Wiele formacji utworzono również od apelatywu baba oraz babka (która początkowo 
była formą hipokorystyczną, a z czasem stała się formą neutralną) z formantem prostym 
lub  złożonym. Wybrane  formacje poświadczają  różne  słowniki: Baba SSNO, AntrP, SNW 
(13  n.)9,  Bab‐ci+ak  SNW  (30  n.),  Bab‐cz+ak  SNW  (19  n.),  AntrP,  Bab‐cz‐aki+ewicz  SNW 
(9 n.), Bab‐usz+ka AntrP, SNW (9 n.), Babka SSNO, AntrP, SNW (73 n.), Babki‐ewicz AntrP, 
SNW (336 n.), Babk‐owicz AntrP, Babula AntrP, SNW (1679 n.), Babul‐ewicz SNW (312 n.), 
Babuleńka SNW (5 n.).  

W nomenklaturze pokrewieństwa linii prostej używa się jeszcze określeń na oznaczenie 
dzieci  syna  lub  córki  – wnuk, wnuczek, wnuczka  // wnęczka.  Przed  XVIII w.  określenie 
wnuk często występuje w postaci wnęk, dopiero od XVIII w. zdecydowanie przeważa for‐
ma wnuk  (por.  Szymczak  1966:  69). Nazwiska  pochodzące  od  apelatywu: wnuk, wnęk, 
wnuczek  poświadczone  były we wszystkich  tu wymienionych  słownikach: Wnuk  SSNO, 
AntrP (k), SNW (9351 n.), Wnęk SSNO, AntrP (k), SNW (3256 n.), Wnuczek SSNO, AntrP (k), 
SNW  (684 n.),  także  liczba nosicieli w SNW potwierdza dużą popularność  tych  formacji. 
W dwóch słownikach notowane są formacje: Wnęcz‐ak AntrP (k), SNW (124 n.), Wnęczek 
SSNO, SNW  (1 n.), Wnuczko SSNO, SNW  (144 n.), Wnuki‐ewicz AntrP  (k), SNW  (224 n.), 

                                                              
8 Nazwisko Dziad może pochodzić  także od  im.  złożonych  typu Dziadumł, Miłodziad  (Rymut, 1999, 

s. 166). 
9 Także Baba : baba ‘kobieta’. 
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także  derywaty  żeńskie: Wnuczk‐owa  SSNO,  AntrP  (k), Wnęczk‐owa  SSNO, Wnuk‐owa 
AntrP (k), Wnuk‐ówna AntrP (k). Pozostałe, przykładowe derywaty, pochodzą ze SSNO lub 
SNW: Wnęk‐owic  SSNO, Wnęk‐owicz  SNW  (116 n.) Wnucz‐ak  SNW  (37 n.), Wnuk‐owicz 
SNW (109 n.).  

Nazwiska  tworzono  również od nazw pokrewieństwa, określających krewnych w  linii 
bocznej. Brata rodzonego odróżniano od stryjecznego, ciotecznego, wujecznego czy przy‐
rodniego10, podobnie odróżniano siostry (Łoś 1914: 4). Nazwy te znalazły odbicie w bada‐
nym materiale antroponimicznym. Np. podstawą dla analizowanych formacji będzie ape‐
latyw brat: Brat SSNO, AntrP, SNW (8 n.)11, Brat‐os AntrP, SNW (234 n.), Brat‐oń SNW (29 
n.), Brat‐ała, Brat‐uń SNW  (52 n.)  (Rymut, 1999,  s. 52),  fem. Brat‐ówna AntrP, Braci‐ak 
AntrP, SNW (86 n.), Brac‐ik SSNO, SNW (394 n.), Brat‐k+owic(z) AntrP, SNW (18 n.), Bratek 
AntrP, SNW (1548 n.)12, Bratanek SSNO (: bratanek ‘syn brata’ Sstp), Bracieniec (: stp. bra‐
cieniec  ‘bratanek’; Rymut, 1999, s. 52), Brataniec  (: brataniec  ‘bratanek’; Szymczak, 1966, 
s. 109) SNW (60 n.), Bratani‐ewicz SNW (2 n.), Braciszek AntrP (lub Bracisz‐ek : Bracisz).  

Brata ojca określano stryjem, używano także wyrazów stryk, stryjec, stąd mamy nazwi‐
ska: Stryj SSNO, AntrP (k), SNW (144 n.), Stryja SNW (46 n.), Stryj‐ak AntrP (k), SNW (419 
n.), Stryj‐aki+ewicz SNW (96 n.), Stryj‐as SNW (35 n.), Stryj‐cz+ak SNW (48 n.), Stryj‐cz+yk 
SNW (23 n.), Stryj‐owic AntrP (k), Stryk SSNO, AntrP (k)13, SNW (39 n.), Stryk‐owiec SNW 
(7 n.), Strycz‐ak AntrP  (k), SNW  (47 n.), Stryczk‐owicz AntrP  (k), Stryczek AntrP  (k), SNW 
(1451 n.), Stryjec SSNO, AntrP  (k), SNW  (12 n.), Stryjek SSNO, AntrP  (k), SNW  (855 n.), 
Stryjna SSNO (stryjna ‘żona stryja’ Rymut 1999: 496), Stryjni‐ak SNW (114 n.). 

Brata matki zaś zwano wuj, stp. uj (NAp 352) lub wujec // ujec, wujek // ujek – forma 
hipokorystyczna. Wujem był także mąż ciotki. Apelatywy te stały się podstawami licznych 
nazw osobowych, co poświadczają słowniki, np.: Wuj SSNO, SNW (49 n.), Wuj‐as SNW (49 
n.), Wuj‐asz+ek SNW  (4 n.), Wujak  (: gw. wujak; Szymczak, 1966, s. 101  lub  : wuj) SNW 
(150 n.), Wujek SSNO, SNW (909 n.), Ujek SNW (136 n.), Wujcz‐ak SNW (441 n.), Wujcz‐yk 
SNW  (155 n.), Wujkie‐wicz  SNW  (107 n.), Wujec  (Ujec)  SSNO, Ujec  SNW  (32 n.), Wujec 
SNW (794 n.). 

Istniejące w XVI w. nazwy dla krewnych męskich: brat stryjeczny, brat wujeczny i krew‐
nych żeńskich – siostra stryjeczna, siostra wujeczna zastąpiono obcym słowem – kuzyn (fr. 
cousin,  łac. consobrinus). Wśród nazwisk współczesnych notowane są np. takie  formacje 
jak: Kuzyn  SNW  (16 n.),  fem. Kuzyna  SNW  (11 n.), Kuzyni‐ak  SNW  (9 n.),  z  formantem 
modelowym – (ow)ski: Kuzyn‐owski SNW (36 n.).  

Termin  szwagier  (pochodzenia niemieckiego), pojawia  się  zarówno w grupie  rodzeń‐
stwa małżonka jak i żony. Prawdopodobnie określenie to przyszło ze środowiska mieszczań‐
skiego  (zob.  Szynkiewicz, 1992,  s. 286). Przykładowe nazwy osobowe utworzone od  tego 

                                                              
10 W  języku  staropolskim wyraz brat miał  szersze  znaczenie. Oznaczał  także każdego  członka  rodu, 

krewnego, również dalekiego. By nazwać kogoś bratem wystarczała wtedy wspólność herbu  i nazwiska 
por. Sstp. 

11 Może też od im. złożonego typu Bratumł (Rymut, 1999, s. 52).  
12 Nazwisko to mogło być utworzone od rzeczownika bratek – formy pieszczotliwej lub od bratek ‘fio‐

łek trójbarwny’ albo Brat‐ek : brat. 
13 Możliwe tez od stryk ‘postronek’ albo strykać ‘stoczyć’ (Rymut, 1999, s. 497). 
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apelatywu to: Szwagier AntrP (k), SNW (16 n.), Szwager SNW (30 n.), Szwagier‐cz+ak SNW 
(370 n.), Szwagier‐ek SNW (227 n.), Szwagrz‐ak SNW (167 n.), Szwagrz‐yk SNW (472 n.).  

Jeżeli  chodzi  o określenia mężczyzn, dodać  jeszcze można nazwę  zięć na oznaczenie 
męża córki (od XVI‐XVII w. także od XVII w.). Męża siostry zaś oznaczono dwoma nazwami: 
zięć  i swak  (do XVI‐XVII w.), później szwagier, możliwie  także pociotek  (‘spowinowacony 
po  ciotce’). Wymienione nazwy pokrewieństwa  stały  się podstawami następujących na‐
zwisk: Zięć SSNO, AntrP  (k), SNW  (299 n.), Zięci‐ak SNW  (671 n.), Zięc‐ik AntrP  (k), SNW 
(705 n.), Zięci‐ki+ewicz SNW  (3 n.), Zięc‐ina masc. AntrP  (k), SNW  (1303 n.), Zięci‐owski 
SNW  (78 n.),  Zięci‐uk  SNW  (5 n.),  Zięt‐ek AntrP  (k),  SNW  (6825 n.),  Zięt‐k+owicz  SSNO, 
SNW (1 n.), Zięt‐ki+ewicz SNW (557 n.) oraz Swak SSNO, Swaka SNW (9 n.), Swak‐oń SNW 
(179 n.), Swak‐owski AntrP (k), SNW (139 n.) i Pociot SNW (62 n.). 

Wśród  innych,  powszechnie  używanych  terminów  na  oznaczenie  pokrewieństwa, 
można  jeszcze wymienić kilka określeń kobiet, np.  siostra, a w przypadku dzieci  siostry, 
siostrzeniec // siostrzanek ‘syn siostry’ Sstp i siostrzenica // siostrzanka ‘córka siostry’ Sstp. 
Wymienione apelatywy posłużyły  jako bazy następujących derywatów: Siostr‐och SSNO, 
Siostr‐osz  SSNO,  Siostr‐k+owic(z)  AntrP  (k),  Siostrzonek  SNW  (74  n.),  Siostrzank‐owski 
SNW (12 n.)14. Drugim popularnym określeniem na oznaczenie krewnej żeńskiej jest ciotka 
‘siostra mamy lub ojca; także żona wuja’. Zanotowane w słownikach formacje nazwiskowe 
poświadczają  tworzenie  nazwisk  od  tego  określenia:  Ciot‐ek  SNW  (7  n.),  Ciotk‐owski 
(: ciotka  Sstp)  SNW  (57  n.),  Ciot‐uch  SSNO,  SNW  (3  n.),  Ciot‐ucha  (lub  od  gw.  ciotucha 
o różnych znaczeniach ‘ciotka; czarownica, febra’ Rymut, 1999, s. 99) SNW (437 n.).  

Uwagę zwracają także nazwiska, pochodzące od nazw pokrewieństwa, których współ‐
cześnie  nie  używa  się  jako  apelatywów.  „Dziewierzem  nazywano  brata męża,  gdy  brat 
żony nosił odwieczną nazwę  szurza”  (Łoś,  1914,  s. 6).  Przykładowe nazwy osobowe  to: 
Dziewierz SNW (153 n.), Dziewierz‐yński SNW (15 n.) oraz Szurz SNW (2 n.), Szurza SSNO, 
AntrP (k), Szurz‐ec SNW (2 n.), Szurz‐ki+ewicz SNW (1 n.), Szurz‐yki+ewicz SNW (1 n.), Szur‐
zyn (: szurzyn ‘szurza’ Szymczak 1966: 172 ) SSNO, AntrP (k), Szurzyn‐ek AntrP (k).  

„Wreszcie  świeść była  to siostra  żony”  (Łoś, 1914, s. 6), a siostra męża –  to zełwa // 
zołwa  (do  XVI‐XVII w.)  (Szynkiewicz  1992:  286).  SNW  notuje  np.  nazwiska:  Świeści‐ach 
(1 n.), Świeści‐ak  (119 n.), Świeścz‐ak  (1 n.) oraz Zełw‐ak  (1n.), Zelw‐ak  (75 n.), Zelw‐ach 
(14  n.),  a  SSNO:  Zełwa  //  Zołwa  (:  zełwa  //  zołwa,  oboczność  e//o),  Żełwa  (:  żełwa  –  
hiperpoprawna forma), Zełw‐ic, Żełw‐ic. 

Chociaż żadne z wymienionych nazwisk nie znajduje się na liście stu współczesnych na‐
zwisk Polaków, mających największą frekwencję, to jednak nazwiska odapelatywne, w tym 
utworzone  od  nazw  pokrewieństwa,  należą  do  grupy  nazwisk,  stanowiących  pierwszą 
liczebnie  grupę  wśród  antroponimów,  motywowanych  przez  polskie  apelatywa  (zob. 
Skowronek  1996:  293). Wśród  nazwisk  utworzonych  od  nazw  pokrewieństwa,  niektóre 
formacje zadziwiają dużą ilością nosicieli, np. nazwiska, brzmieniowo równe motywującym 
je nazwom pokrewieństwa (apelatywom): Wnęk – 3256, Dziadek – 2592, Babula – 1679, 
Bratek – 1548, Pasierb – 1445, Wujek – 909, Stryjek – 855, Wujec – 794, Wnuczek – 684, 
Cora – 464, Dziadzio – 365, Zięć – 299, Synal – 270, Dziadko – 254, Dziaduś – 214, Dziad – 

                                                              
14 Derywaty te mogą także pochodzić od im. złożonych typu: Siostrzemił (Rymut, 1999, s. 426). 
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195, Dziewierz – 153, Tatuś – 146, Stryj – 144, Wnuczko – 144, ale  także  te, utworzone 
w wyniku derywacji słowotwórczej, np.: Ziętek – 6825, Matczak – 4894, Dziadosz – 2676, 
Stryczek – 1451, Zięcina masc. – 1303, Dziadkowiec – 1115, Mamcarz – 916, Synak – 896, 
Pasierbek – 823, Dziadowicz – 745, Dziadkiewicz – 722, Zięcik – 705, Zięciak – 671, Zięt‐
kiewicz – 557, Dziaduch – 540, Szwagrzyk – 472, Wujczak – 441, Ciotucha – 437, Stryjak – 
419, Bracik – 394, Szwagierczak – 370, Mamak – 359, Babkiewicz – 336, Dziadczyk – 324, 
Babulewicz – 312, Mamos – 309, Ocieczek – 289, Mamczarz – 253,  Synakiewicz – 253, 
Bratos – 234, Szwagierek – 227, Wnukiewicz – 224, Mamczak – 216, Dziadul – 195, Pasier‐
biewicz – 187, Swakoń – 179, Synakowski – 169, Szwagrzak – 167, Wujczyk – 155, Wujak – 
150, Swakowski – 139, Wnęczak – 124, Curkowicz – 122, Świeściak – 119, Wnękowicz – 
116, Pasierbiak – 116, Synowczyk – 114, Stryjniak – 114, Wujkiewicz – 107, Wnukowicz – 
109, Pasierbowicz – 102, Matkiewicz – 101. Z wydzielonych tu dwóch grup nazwisk wyni‐
ka, że nazwy pokrewieństwa częściej tworzyły derywaty przy udziale różnych formantów 
słowotwórczych  (52  formacje), niż utworzonych  już w planie antroponimicznym  (20  for‐
macji).  

Nazwy pokrewieństwa używane początkowo w kręgu rodziny, stopniowo przechodziły 
z płaszczyzny apelatywnej do onimicznej, zmieniając przy tym semantykę  i funkcję. Część 
z nich  tworzyła nazwiska przy pomocy  różnych  formantów słowotwórczych. Poświadcze‐
nia znajdujemy w SSNO, AntrP oraz SNW.  Jednak  tylko nieliczne  formacje notowały  trzy 
wymienione  słowniki  – od  okresu  staropolskiego do współczesności. Najbardziej upow‐
szechniły się nazwiska pochodzące od nazw męskich krewnych: Dziad, Dziadek, Dziadko‐
wicz,  Brat,  Bratek,  Stryj,  Stryk,  Stryjec,  Stryjek,  Synowiec, Wnęk, Wnuk, Wnuczek,  Zięć, 
sporadycznie  zaś od nazw  żeńskich: Baba, Babka. Nazwy pokrewieństwa  zajęły więc na 
trwałe miejsce w zasobie leksykalnym polskiej antroponimii.  
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Words Signifying Kinship Relations as Lexical Bases of Polish Surnames 

Among the historical and contemporary Polish surnames there are many which come from 
kinship  names. Originally,  kinship  names were  used  in  family  environment  and  then were 
gradually  transformed  from appelatives  into proper names at  the  same  time  changing  their 
semantics and their functions.  

Some of them changed into surnames by means of various formatives. The evidence of this 
process  can  be  found  in  The Dictionary  of  Personal Names, Anthroponymy  of  Poland  from 
XVIth Century till the End of XVIIIth Century as well in The Dictionary of the Present‐day Names 
(Used Nowadays).  

The most popular are  the  surnames originating  from male  relatives' names, e.g. Dziad*, 
Grandfather, Dziadkowicz*, Brother, Bratek*, (paternal) Uncle, Stryk*, Stryjec*, Stryjek* (one's) 
Son‐In‐Law, Wnęk*, Grandson; the ones originating from female relatives' names, e.g. Wom‐
an, Babka* are rather rare. 

In conclusion, kinship names constitute a permanent place  in the Polish anthroponymical 
lexicon.  

*Words signifying kinship relations do not have any English counterparts. In general, they 
correspond to the diminutives of the given English counterparts. 

 




