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parafialnych z Mokobód), 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2011, ss. 283.

Nak adem Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach ukaza a si  w 2011 r. praca Joanny Ku  Antroponimia pogranicza 

podlasko-mazowieckiego (na podstawie XVII-wiecznych ksi g paraÞ alnych 

z Mokobód). Praca doskonale wpisuje si  w nurt bada  regionalnych z zakresu 

antroponimii. Nazwy osobowe od dawna fascynuj  badaczy. Polska onomastyka 

doczeka a si  licznych prac podejmuj cych problematyk  nazewnicz  w uj ciu 

synchronicznym i diachronicznym. Przyk adem s  tu publikacje Witolda Ta-

szyckiego, Edwarda Brezy, Marii Malec, Aleksandry Cie likowej i wielu innych, 

w tym praca s ownikowa podejmuj ca zagadnienia lokalne S ownik historycz-

nych nazw osobowych Bia ostocczyzny opracowany przez Z. Abramowicz, L. Cit-

ko, L. Dacewicz. Jedn  z ostatnich prac podejmuj cych regionaln  problematyk  

antroponimiczn  jest omawiana monograÞ a, w której autorka podj a prób  opi-

su XVII-wiecznego nazewnictwa osobowego z ksi g metrykalnych paraÞ i rzym-

skokatolickiej w Mokobodach, le cej na pograniczu podlasko-mazowieckim.
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       Celem pracy jest analiza poszczególnych typów nazw osobowych pe -

ni cych funkcje nazwisk w XVII w. na granicy, która dzieli a Mazowsze 

i Podlasie.

Materia  do bada  w postaci oko o 2 620 antroponimów zosta  wyeks-

cerpowany z dokumentów ko cielnych z Mokobód okre lonych nazw  Ksi ga 

mokobodzka. Jest to dobrze zachowany zabytek z lat 1651–1700 zawieraj cy 

rejestry ochrzczonych i ma e stw, ich imiona, nazwiska, przezwiska i przy-

domki, zebrane w dwóch ksi gach metrykalnych: Liber baptisatorum (Ksi ga 

chrztów) i Liber copulatorum (Ksi ga ma e stw) (przy czym Autorka za-

znacza, e podzia  na wymienione ksi gi jest umowny i nieprecyzyjny, s. 15). 

Na uwag  zas uguje fakt, e ksi gi te nie by y dot d przedmiotem analiz ono-

mastycznych. Zebrane w zabytku miana identyÞ kuj  ponad 5 tysi cy osób.

Autorka wybra a bardzo interesuj cy i jednocze nie wymagaj cy g bo-

kiej wiedzy historycznej, kulturowej i onomastycznej (tak e prawnej) teren 

badawczy. Obszar wyznaczony granicami XVII-wiecznej paraÞ i (o czym in-

formuj  dane z zabytku) by  zró nicowany pod wzgl dem j zykowym – jako 

miejsce bezpo redniego kontaktu gwar polskich, mazowiecko-podlaskich 

i ma opolskich z ruskimi oraz zró nicowany kulturowo (spo ecznie, etnicznie) 

– jako miejsce oddzia ywania kultury Polaków, Rusinów i Litwinów. Z o one 

czynniki pozaj zykowe: historyczne, administracyjne, polityczne, kulturowe 

i spo eczne wp ywa y na kszta towanie si  i zasób nazewnictwa osobowego 

na badanym obszarze.

Praca ma charakter materia owo-interpretacyjny. Autorka zebra a ob-

szerny materia  przyk adowy z obszaru pogranicza i szczegó owo omówi a 

w oparciu o dokumentacj  ród ow . Materia  badawczy pozwoli  scharak-

teryzowa  mechanizmy tworzenia i powielania s owotwórczych wzorów 

antroponimicznych, wskaza  na wzajemne relacje rodzinne ich nosicieli, 

scharakteryzowa  zale no  typów nazwisk od okre lonych czynników so-

cjolingwistycznych w XVII-wiecznej polszczy nie. Autorka zwraca uwag  

na pewne sygna y stabilizacji nazw osobowych takie, jak krystalizacja formy, 

obejmowanie wspólnym mianem rodziny i dziedziczenie. Dokonuje wszech-

stronnej charakterystyki XVII-wiecznego nazewnictwa osobowego pograni-

cza podlasko-mazowieckiego. D y do pokazania pewnych tendencji i regu-

larno ci przejawiaj cych si  w ówczesnym systemie antroponimicznym. Ana-

lizuje ywe jeszcze w XVII-wiecznej polszczy nie procesy nazwiskotwórcze  
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ró nych grupach spo ecznych, yj cych na pograniczu dialektalnym podlasko-

-mazowieckim. 

Autorka stara si  w pracy prze ledzi  pewien etap kszta towania si  na-

zwiska jako elementu j zyka w ró nych grupach spo ecznych i narodowo cio-

wych wspó yj cych w XVII w. na wschodnich terenach Rzeczypospolitej. 

Uwzgl dnia nazewnictwo wszystkich stanów: szlachty, mieszczan, ch opów. 

Stara si  pokaza  podobie stwa i ró nice w antroponimii badanego terenu 

ze wzgl du na jego przej ciowy charakter.

Przyjmuje termin nazwisko na oznaczenie dodatkowego, wyst puj ce-

go po imieniu, elementu nazwy osobowej, przy czym przyznaje, e „W odnie-

sieniu do nazewnictwa XVII-wiecznego jest to poj cie nie cis e, poniewa  

ówczesne miana nie mia y jeszcze wszystkich cech nazwiska” (s. 23).

Autorka zmierzy a si  z problemem wielomotywacyjno ci podstaw nie-

których nazw osobowych. Przy ustalaniu etymologii danej nazwy odwo u-

je si  do form po wiadczonych w materiale, podstaw odimiennych, wiedzy 

pozaj zykowej, na przyk ad pochodzenia spo ecznego osoby nominowanej. 

Zebrany materia  ród owy zosta  poddany analizie w czterech rozdzia ach.

W pierwszym rozdziale autorka zaj a si  graÞ  i fonetyk  w mokobodz-

kich ród ach ksi g paraÞ alnych z Mokobód. Zwraca uwag  na wiele interesu-

j cych graÞ cznych i fonetycznych wariantów. Oboczno ci wi e z XVII-wiecz-

n  polszczyzn  pó nocno-wschodni  i ówczesn  polszczyzn  ogóln . Zauwa a, 

e zabytek zawiera pewne zasady ortograÞ i typowe dla XVII-wiecznych r ko-

pisów, z elementami graÞ i staropolskiej i redniopolskiej. W zakresie pisowni 

samog osek wskazuje m.in. na zwyczaj oznaczania j przez i lub y w ródg osie 

i wyg osie wyrazów, np. Czuy. W zakresie oznaczania spó g osek zwraca uwa-

g  na wp yw aciny, np. poprzez stosowanie dwuznaków th: Thomasiewski, 

ph: Philip, zast pienie w polskich wyrazach grupy spó g oskowej ks liter  x, 

np. Xiezopolski. Uznaje, e niektóre cechy ortograÞ i mog  wynika  z tendencji 

fonetycznych zwi zanych z pod o em dialektalnym mazowiecko-podlaskim oraz 

ze zró nicowania fonetycznego j zyków zachodnio- i wschodnios owia skich.

W zakresie zagadnie  fonetycznych dotycz cych wokalizmu Autorka 

zwraca uwag  na zapis samog oski a w postaci o w przyrostku -anka//-onka 

tworz cym nazwy kobiet niezam nych, np. Bakalarzonka. Podaje, e „Ogó-

em na 104 nazwy e skie utworzone suÞ ksem -anka, zapis w postaci -onka 

wyst pi  60 razy.” (s. 43). 
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W zakresie konsonantyzmu wskazuje na zapisy wiadcz ce o wymowie 

wariantywnej g osek dzi s owych š, , z przewag  form zmazurzonych. S  

tu formy oboczne tych samych nazwisk Godacz//Godac. Zauwa a przypadki 

siakania g osek š, ž w nazwiskach: Romasiewska, Zieczny. Uznaje, e s  to 

przyk ady przecz ce teorii Friedricha, który wi e tak  wymow  z zapo ycze-

niami. (s. 47). Obserwuje uproszczenia grup spó g oskowych przede wszyst-

kim w przymiotnikach dzier awczych, w których grupa -wska- upraszcza 

si  do -sk- w nazwiskach odmiejscowych jako formach wariantywnych 

do nieuproszczonych, np. Dmo(w)ska. Uznaje, e wyst puje znaczna warian-

tywno  fonetyczna form, która jest wynikiem wspó wyst powania cech ar-

chaicznych, jak i nowszych zjawisk j zykowych. 

 W rozdziale drugim charakteryzuje nazwiska m skie wyst puj ce 

po imionach chrzestnych, np. Stephanus Adamiak oraz w zapisach np. z na-

zw  zawodu: Jacobus Obolewski Kucharz czy z przezwiskiem: Gregorius 

Principal alias Skonieczny. Ukazuje struktur  i typologi  tych nazwisk, pro-

duktywne typy s owotwórcze, wyodr bnia suÞ ksy tworz ce nazwy m skie, 

okre la funkcje formantów i cz stotliwo  ich wyst powania. Omawia roz-

maite procesy onimizacyjne odnosz ce si  do poszczególnych typów nazwisk 

m skich. Z ksi gi mokobodzkiej wyekscerpowa a 1660 nazwisk m skich. Za-

uwa a, e posiadanie nazwiska by o ju  zjawiskiem powszechnym w XVII w. 

w ród mokobodzian, przy czym jego ustalenie si  po imieniu jako drugiego 

elementu zestawienia antroponimicznego, dziedzicznego i niezmiennego, 

bez motywacji znaczeniowej, jest procesem ywym (s. 51). Zwraca uwag , 

e nazwy osobowe m skie s  zró nicowane pod wzgl dem j zykowym (w za-

kresie semantycznym i strukturalnym) oraz pozaj zykowym – spo ecznym 

– ukazuj  rozwarstwienie stanowe paraÞ i. Elementem ró ni cym i identy-

Þ kuj cym jest okre lenie aci skie zlokalizowane w s siedztwie nazwiska, 

np. nobilis ‘szlachcic’ (dla szlachty), famatus ‘s awny’ (dla mieszczan), labo-

riosus ‘pracowity ch op’ (dla ch opów), venerabilis ‘szanowny’ (dla ksi y).

Autorka wprowadza w asn  typologi  nazwisk m skich, co nie jest atwe 

ze wzgl du na semantyk , struktur  i motywacje form z pogranicza podla-

sko-mazowieckiego. Podzia  nazw osobowych opiera na klasyÞ kacji struktu-

ralnej Stanis awa Rosponda, przy czym terminy: nazwiska prymarne i na-

zwiska sekundarne, zaproponowane przez Rosponda, zast pi a okre leniami 

nazwiska niederywowane oraz nazwiska derywowane morfologicznie 
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w planie nazwisk (s. 53). Uwzgl dni a te  kryterium pochodzenia, co rów-

nie  na badanym terenie nie jest atwe do uchwycenia. Materia  nazewni-

czy podda a wi c analizie poprzez wyodr bnienie zale no ci mi dzy osob  

identyÞ kowan  a inn  osob , np. ojcem lub matk , wykonywanym zawodem 

(s. 54). W ewolucji nazwisk m skich dostrzega np. os abienie, a nast pnie za-

nik funkcji orzekaj cej i przej cie funkcji proprialnej – jako procesu w XVII w. 

jeszcze ywego (s. 55).

W typologii nazwisk m skich uwzgl dnia nazwiska niederywowane 

w planie nazwisk, np. odonimiczne równe imionom w pe nej postaci: Grze-

gorz, równe nazwom herbów: Cio ek, równe apelatywom od nazw zawodów: 

Bednarz, czy od nazw okre laj cych cechy psychiczne cz owieka: Czu y. Dalej 

wyró nia nazwy derywowane. W tej grupie wprowadza podzia  na derywaty 

suÞ ksalne, np. nazwiska z suÞ ksem -ski//-sky od nazw miejscowych: Galin-

ski, derywaty wsteczne, np. od apelatywów: Ciok, derywaty paradygmatycz-

ne, np. od nazw w asnych: Talacha.

Kolejn  grup  tworz  nazwiska niederywowane, np. nazwy równe et-

nonimom: Turczyn (nazwa narodowo ci), Mazur (nazwa grupy regionalnej). 

Nast pnie uwzgl dnia nazwy równe apelatywom, np. nazwy zwi zane z po-

karmami: M ka. Dalej du  grup  nazwisk derywowanych, np. derywaty 

suÞ ksalne a w ród nich m.in. nazwiska z suÞ ksem -owicz//-ewicz: Grzego-

rzowic(z), Basiewicz, derywaty wsteczne: Ciok, derywaty paradygmatyczne, 

np. Kolczek. Ostatni  niewielk  grup  stanowi  nazwiska niejasne, np. Slik.

Przedmiotem rozwa a  w rozdziale trzecim jest nazewnictwo e skie, 

jego struktura i w a ciwo ci semantyczne oraz sposoby identyÞ kacji panien, 

on i wdów w XVII w. na pograniczu podlasko-mazowieckim. Autorka odno-

towa a 960 antroponimów e skich, a wi c zdecydowanie mniej ni  m skich, 

co wynika o z sytuacji prawnej i spo ecznej kobiet w XVII w. (wyst puj  

na drugim i dalszych miejscach po imieniu). Omawia andronimy – formacje 

odm owskie, patronimy – odojcowskie oraz nazwiska z formantem -ska.

Wyodr bnia trzy rodzaje nazw kobiet: imiona chrzestne, s owotwór-

cze formy zwyczajowe tworzone od antroponimów ojca lub m a za pomoc  

formantów: -owa, -ina//-yna, -owna, -anka//- nka//-onka oraz formacje 

urabiane od nazwisk m owskich drog  derywacji ß eksyjnej (s. 125). S  to 

nazwy jednocz onowe, np. Dorothea uxor, najbardziej rozpowszechnione 

dwucz onowe, np. Lucia Cyganikowa, trójcz onowe, np. Anna D browska 
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Grzegorzowa, czteroelementowe, np. Christina Xezopolska Pagalowa alias 

Jaskowa. Przechodzenie nazwiska m a na on , tak jak w ca ej Polsce doko-

nywa o si  dwoma drogami. Od m owskich nazwisk rzeczownikowych od-

imiennych i odapelatywnych tworzono nazwy on za pomoc  suÞ ksów -owa, 

-ina, -ka. Od nazwisk na -ski oraz od mian typu: Go y, Czu y nazwiska on 

tworzono jako derywaty paradygmatyczne przez zamian  m skiej ko cówki 

ß eksyjnej -i/-y na e sk  -a (s. 132).

W typologii nazwisk e skich wyró nia derywaty paradygmatycz-

ne, np. nazwiska z suÞ ksem -ska//-cka//-dzka od nazwisk odmiejscowych 

na -ski//-cki (z wariantami), np. Go aska, Zarzecka, derywaty suÞ ksalne, 

a w ród nich np. formacje andronimiczne z formantem –owa od nazwisk 

odapelatywnych: Jaroblowa, Sowikowa, nazwy kobiet równe nazwiskom 

m skim np. odmiejscowym: Sekulka. W ród nazw e skich najwi cej jest 

form derywowanych suÞ ksalnie lub paradygmatycznie od nazwisk m ów 

i ojców (s. 140).

Wa n  cz ci  pracy jest wykaz nazwisk zamieszczony w S owniku (s. 165–

263). Sam S ownik liczy oko o 2 650 hase . Wykaz mian poprzedzono Uwagami 

redakcyjnymi, które omawiaj  zasady cytowania nazw osobowych i ich obja-

nienia. Uwagi pozwalaj  czytelnikowi na swobodne korzystanie ze S ownika. 

Przy cytowaniu zachowano oryginalne w a ciwo ci j zykowe antroponimów 

i oryginaln  pisowni , modyÞ kuj c jedynie niektóre znaki, np.  oraz pozosta-

wiaj c ÿ. S ownik drobiazgowo dokumentuje zebrany materia .

Prac  ko czy Aneks, który przybli a czytelnikowi ksi g  paraÞ aln  

z Mokobód (1659–1709) – przedni  ok adk  zabytku oraz karty z Liber Bap-

tisatorum (Mokobody 1652, 1666, 1682, 1688). Dobrym uzupe nieniem, 

z korzy ci  dla czytelnika by oby zamieszczenie faksymile kart z Liber copu-

latorum, (chocia , jak wyja nia autorka wcze niej przy opisie Ksi gi moko-

bodzkiej, podzia  na wymienione ksi gi nie jest precyzyjny). 

Na uwag  zas uguj  te  bogate informacyjnie przypisy (jest ich 419), 

które pokazuj  umiej tno  swobodnego poruszania si  po problematyce 

onomastycznej oraz zabiegi infograÞ czne, wizualizuj ce tre ci (np. s. 99: Na-

zwiska niederywowane; s. 124: Nazwiska derywowane, Nazwiska m skie 

w XVII-wiecznej paraÞ i mokobodzkiej; s. 160: Nazwiska e skie w XVII-

-wiecznej paraÞ i mokobodzkiej, Typy nazwisk e skich w XVII-wiecznej 

paraÞ i mokobodzkiej). 

GRZEGORZ MAJKOWSKI154

JWK2_12.indd   154 22.04.2013   20:02



Zebrany w pracy materia  nazewniczy pozwoli  Autorce opisa  system 

antroponimiczny funkcjonuj cy w XVII wieku na pograniczu podlasko-

-mazowieckim. Badaczka ukaza a ywe jeszcze procesy kreacji nazwisk, 

z uwzgl dnieniem uwarunkowa  j zykowych oraz pozaj zykowych, tj. spo-

ecznych, kulturowych, terytorialnych, prawnych. Uwzgl dni a zasady iden-

tyÞ kowania osób, typowe modele formu , sposoby i mechanizmy tworzenia 

nazw osobowych z uwypukleniem procesów strukturalnych, formotwórczych. 

Zauwa a pewne etapy krystalizowania si  nazwisk jako drugich okre le  

po imieniu. Uznaje, e proces nazwiskotwórczy by  procesem wtórnej zmia-

ny funkcji, z predykatywnej na referencjaln  w ju  istniej cych nazwaniach, 

takich jak imiona, czy nazwy odapelatywne o charakterze przezwiskowym 

(s. 161). Do najcz stszych sposobów formowania nazwisk zalicza derywacj  

s owotwórcz . Za typowe nazwisko z pogranicza podlasko-mazowieckiego 

uznaje form  odapelatywn  z komponentem -k- w cz ci suÞ ksalnej. W ród 

formantów derywuj cych te nazwy wyró ni a np.:  -ik//-yk//-c(z)yk//-c(z)

ik, -ka//-aczka, -ko. Analiza materia u nazewniczego pozwoli a na uznanie, 

e mechanizmy tworzenia nazwisk i ich funkcjonowania w XVI w. w porów-

naniu z innymi obszarami kraju zasadniczo si  nie ró ni y. Zauwa  jednak 

pewne ró nice dotycz ce procentowego udzia u formacji s owotwórczych 

w funkcji mian osobowych. Na omawianym terenie, czyli pograniczu mazowiec-

ko-podlaskim szczególnie produktywne by y nazwiska z -ak, jako struktury 

w ogóle typowe dla Mazowsza. Zauwa a te  zmian  nag osowej grupy chw- 

na f- (Falicowa, Falinski), b d c  wynikiem uproszczenia grupy bezd wi cz-

nych chf w Ma opolsce i na Mazowszu w j zyku potocznym ju  od XIII w. 

Autorka ukaza a w pracy, e nazwy osobowe ulega y w toku dziejów pew-

nym przekszta ceniom j zykowym, tak strukturalnym, jak i semantycznym. 

Pokaza a te , e s  interesuj cymi tworami j zykowymi i kulturowymi, ró-

d em wiadomo ci o ró norodnych zjawiskach j zykowych i pozaj zykowych. 

Praca Joanny Ku  wype nia luk  w zakresie analiz dotycz cych antropo-

nimii pogranicza mazowiecko-podlaskiego. Mo e usatysfakcjonowa  nie tylko 

onomastów i zwolenników bada  regionalnych, ale w ogóle mi o ników Ma-

zowsza i Podlasia.
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