
Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LX, 2014 
ISSN 0076-0390

Edward Breza*

NIEKTÓRE RZADSZE IMIONA MĘSKIE (IV)1

SOME RARE MALE NAMES (IV)

Abstract
It is a IV-th part of a broader subject in which the Author selects male names that are rarely used 
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1 W t. L, 2005, s. 5–20 omówiono imiona: Abelard; Adonis i podobne; Agenor; Ajaks, Ajas; 

Aladyn i podobne; Alary; Bodo; Borgiasz, Borgia; Burchart, Burghard, Burhard i podobne; 
Brutus; Cels, Celsjusz; Cyryk; Dydym, Dydymus; Gebhard; Gentram; Hannibal; Job, Hiob; 
Kewin, Kevin; Menelaus; Pimen, Pimon; Platon, Platonida; Santiago; Tryfon, Trifon i podobne; 
w t. LIII, 2008, s. 17–44: Abdiasz i podobne; Abdon, Abdona i podobne; Abel, Abela, Abelina; 
Achil, Achil(l)es i podobne; Adelfin, Adelfina; Agatangel, Agatangela; Agrypa, Agrypin, Agry-
pina i podobne; Agaton, Agatona i podobne; Alwar i podobne; Alwin, Alwina; Amal, Amalbert 
i podobne; Amancjusz, Amancja; Ananiasz, Ananiusz, Ananjan i podobne; Anhelli; Ansbert; 
Archip; Ariusz, Aria, Arian, Arianna i podobne; Arnulf; Aron i podobne; Arpad; Atos; Awenty, 
Awentyn; Baldomer; Baldur; Baldwin, Baldwina, Balduin, Doduen, Bodwin; Baptysta; Benild, 
Benilda; Bertyn, Bertyna, Bertyl i podobne; Botwid, Botwida i podobne; w t. LVI, 2011, s. 5–45; 
Cedryk; Chil, Chilon; Cyriak i podobne; Dacjusz, Dacjan, Dacjana i podobne; Dag, Dagomir, 
Dagomira i podobne; Dalmacjusz, Dalmacy; Dan, Dana; Dankward i podobne; Degenhard; 
Dekster; Delfin, Delfina; Demetriusz, Dymitr, Dymitra i podobne; Demostenes i podobne; 
Detlef, Detlew, Detlaf; Dioklecjan; Diomedes, Diomeda; Dydak i podobne; Dytard, Diethard, 
Dietard i podobne; Dytfryd, Dytgier, Dythelm, Dytmar, Dytrych, Dietrich, Dyzma i podobne; 
Ebenezer; Eberhard, Eberharda, Eberhardyna i podobne; Edbert, Edyp; Efrem, Efrema, Efraim 
i podobne; Ehrenbert, Eberd i podobne; Ekspedyt, Ekspedyta i podobne; Elbert, Agilbert; Elchan, 
Elchanon, Elhan; Elekt, Elekta; Elpidiusz i podobne; Emeryk, Emeryka i podobne; Enniusz; 
Epifaniusz, Epifania i podobne; Ewan. 
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Ikar (Wyk nie notuje) i podobne
SIW podaje 11 mężczyzn o imieniu Ikar; 1 – Ikariusz w woj. wałbrzyskim;  
1 – Ikaros (zapewne obcokrajowiec, może Grek) w woj. krakowskim. 

SI (s. 134) notuje: imię męskie Ikar z łacińskim odpowiednikiem Icarus; 
Icarus występuje w jęz. ang.; Ikar u Serbów i w słwń. Ikarus w fin.; Ikaros w est., 
niem., nowogr., słow. i węg.; Ikaroş w cz.; Ikaras w lit.; Icaro w hiszp. i wł.; 
Icare we fr.; Ikars w łot.; Icar w rum.; brak w jęz. dun., hol., obu łuż., nor. i port.

Postać znana z mitologii greckiej, gdzie Ikar to: 1) syn Dedala, który razem 
z ojcem przedsięwziął ucieczkę z Krety do Aten na skrzydłach z piór spojonych 
woskiem; jednak Ikar za mocno zbliżył się do słońca, wosk stopił się i Ikar runął 
do morza, nazwanego od jego imienia Ikaryjskim; 2) ojciec Penelopy, małżonki 
Odyseusza (MEKSA I, s. 227, 434). Lot Ikara utrwalony został w wyrażeniu 
Ikarowe loty ‘śmiałe plany, przedsięwzięcia, które mogą się skończyć tragicznie’. 
Imię to wiązać można, moim zdaniem, z czasownikiem gr. íkō ‘przyjść, przybyć, 
nadejść’ (Abram II, s. 499).

Ildefons, Ildefonsa
SIW podaje 139 mężczyzn o imieniu Ildefons; 7 kobiet noszących imię Ildefonsa. 

SI (s. 134) notuje imię męskie Ildefons z łacińskimi odpowiednikami Ilde-
phonsus, Ildefonsus i Hildefonsus; Ildefons występuje w jęz. błg., rum., słow. 
i słwń.; Ildefonso w hiszp., port. i wł.; Ildefonse we fr.; Iljdefons w mac.; Ildefon-
sos w nowogr.; Ildefonz w węg.; Iľdzėfons w błr.; Iľdefons w ros.; wariantywnie: 
Ildefons, Ildefonsus w ang.; Hildefonsus, Ildefons, Indefonsus w hol.; Hildefons, 
Ildefons w niem.; Iljdefons, Iljdefonso u Serbów; forma żeńska Iljdefonsa noto-
wana tylko w jęz. błg.

Dwuczłonowe imię germańskie: w I członie występuje staro-wysoko-niem. 
rzeczownik hiltja ‘walka, bój, wojna’; w II – staro-wysoko-niem. przymiotnik 
funs ‘chętny, gotowy, ochoczy’, całe więc imię objaśnić można ‘chętny’ czy ‘go-
towy do walki’ (KIS III, s. 129, KNI, s. 143). W Polsce dziś znane u Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego (1905–1953). Jest jeden św. Ildefons, opat, potem biskup 
Toledo, pisarz chrześcijański i teolog, zm. 23 I 667.

Ingbert i podobne
SIW podaje 9 mężczyzn o imieniu Ingbert. 

Jest to skrócenie od germańskiego imienia dwuczłonowego Ingobert: 
w I członie od germańskiego boga początku i pochodzenia (Stammesgott) In-
gwio, w II – od przymiotnika staro-wysoko-niem. beraht ‘jasny, błyszczący’, 
współcześnie brzmiącego berühmt ‘sławny’ (KVNB, s. 65). SI podaje w formie 
Imbert z łacińskim odpowiednikiem Imbertus.
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Inne imiona od nazwy boga Ingwio to m.in.: Ingemar, Ingemara i podobne; 
Ingwar, Iwar, Iwor.

Ingemar, Ingemara i podobne
SIW podaje 1 mężczyznę o imieniu Ingemar w woj. katowickim; 4 – Ingmar: 
po 1 w woj. częstochowskim, katowickim, kieleckim i krakowskim; 21 – Ingo; 
2 kobiety – Ingemara: po 1 w woj. warszawskim i wrocławskim.

SI (s. 135) notuje imię męskie Ingemar z łacińskim odpowiednikiem Inge-
marus; Ingemar występuje w jęz. ang., słow. i słwń.; Ingmar w błr., mac., nor., 
u Serbów, w szw. i węg.; Ingomar w hol.; Ingmaras w lit.; Ingemars w łot.; wa-
riantywnie: Ingemar, Ingemer w dun.; Inge, Ingemar, Ingmar w fin.; Ingomar, 
Ingemer, Ingmar, Hinkmar w niem.; Ingemaros, Injemaros w nowogr.; Ingmar, 
Ingemar w ros.; nienotowane w błr., cz., fr., hiszp., obu łuż., rum. i wł.; forma 
żeńska Ingmara notowana w jęz. łot. 

Jest to dwuczłonowe imię germańskie: z I członem od germańskiego boga 
początku i pochodzenia (Stammesgott) Ingwio i II – od staro-wysoko-niem. 
przymiotnika māri ‘sławny’ (KVNB, s. 65).

Ingwar, Iwar, Iwor
SIW podaje 2 mężczyzn o imieniu Ingwar: po 1 w woj. łódzkim i słupskim;  
9 – Iwar, 2 – Iwor w woj. katowickim. 

SI (s. 134; s.v. Igor) notuje Ingvar, Ingvard, Ingver, Ivar, Iver; Yngvar 
(i Iigor) w est.; Ingvar w dun.; Ingvar, Ivar (i Igor) w hiszp.; Ingwer w hol.; 
Ingwar, Ingvar, Ivar w niem.; Ingvar, Ingvard, Ingver, Ivar, Iver w nor., tam 
też forma żeńska Ingvarda; Ingvarros w nowogr.; Ingvar (i Igor) w szw.; tenże 
SI (s. 137) pod hasłem Iwon, Iwo notuje także Ivar, Ivor w est.; Iivari (też Iivo) 
w fin.; Ivars w łot.

KVNB (s. 65) podaje w wersji podstawowej Ingwar i obocznych Ingvar, 
Ivar; samo imię traktuje jako germańską strukturę dwuczłonową: z I członem 
od germańskiego boga początku i pochodzenia (Stammesgott) Ingwio i II – od 
staro-wysoko-niem. rzeczownika wāra ‘straż, ochrona’. Podaje formę staronor-
dycką Ingvarr, szwedzką Ingvar, skróconą Ivar, ros. Igor. N. bóstwa występuje 
w wielu imionach germańskich: KVNB (s. 65) podaje Ingobert, Ingolf, Ingomar, 
Ingram i w skróconym od tej podstawy Ingo (wiele zob. pod hasłem Ingeberg). 
Knap (s. 102) traktuje imiona Ivar, Ivor jako celtyckie (irlandzkie, szkockie 
i walijskie), prawdopodobnie spokrewnione ze staroislandzkim Ivarr ‘pan, 
władca’. Dopuszcza też od staroislandzkiego Ingwarr ‘patrzący Ing’, tj. wyżej 
podane bóstwo Ingwio, notowane u Tacyta jako n. plemienna Ingaevones, z którą 
to podstawą niektórzy kojarzą także im. Igor; imieniny 1 X (razem z Igorem); 
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Majtan (s. 59) tłumaczy imię Ivor jako staroislandzkie, od boga płodności Ingwio, 
ze znanym nam już członem wara; do tej podstawy odnosi także imiona Igor 
i Ivar; Kupis nie notuje, nie omawia także Józef Bubak (KNI). KIS III (s. 108) 
podaje w formie Ibar(us), zapisywane też Iubar, Ivor, Iobhar, Ibor, tłumaczy 
jako celtyckie o znaczeniu ‘cis’, zangielszczone do postaci Ivar. Podaje także św. 
Ibara (pisanego także Iubar, Ivor, Mac Lugni), biskupa z Bec-Ere (południowa 
Irlandia), zmarłego ok. r. 500, wspominanego w liturgii 23 IV. Tak więc przyj-
miemy, że imiona Ingwar, Iwar, Iwor zawierają w początkowej części n. bóstwa 
germańskiego, w II – staro-wysko-niem. wāra ‘straż, ochrona’; odniesienia do 
‘drzewa cisowego’ polegają na nawiązaniu do im. Iwo(na).

SNW podaje 6 osób o nazwisku Ingwer: 2 w woj. bydgoskim, 4 płockim oraz 
pochodne od im. Iwar: Iwardzik 0; 1 Iwarowski w woj. wałbrzyskim.

Innocenty, Innocenta i podobne
SIW notuje 21 mężczyzn o imieniu Innocenty; 1 – Innocent w woj. częstochow-
skim; 1 – Inocent w woj. opolskim; 112 – Inocenty; 22 kobiety noszące imię 
Innocenta; 2 – Innocentyna: po 1 w woj. łódzkim i warszawskim; 3 – Inocencja: 
1 w woj. bielskim, 2 w szczecińskim; 69 – Inocenta; 4 – Inocentyna; 1 – Inocencja 
w woj. katowickim.

SI (s. 136) podaje Innocenty z odpowiednikiem łacińskim Innocens, Innocen-
tius oraz formy żeńskie Innocencja, Innocenta, Innocentyna; Innocent występuje 
w jęz. ang., fr. i słow.; Inocentius w fin., hol. i szw.; Inocencio w hiszp.; Innocenc 
w górnołuż.; Inocentas w lit.; Innocentijs w łot.; Innocêncio w port.; Innokentij 
w ros.; Inokentij w ukr.; Ince w węg.; wariantywnie: Inakéncij, Inacént w błr.; 
Inokentij, Inokenti w błg.; Inocenc, Innocenc w cz.; Innocentius, Innu w est.; 
Inokentio, Inče, Inčo w mac.; Innocentius, Innozenz w niem.; Innokentios, In-
nokentis w nowogr.; Inochentie, Inocenţiu w rum.; Inocentije, Inocent w s.-ch.; 
Inocencij, Inocent w słwń.; Innocenzo, Innocenze, Innocenti, Innocente we wł.; 
forma żeńska występuje w postaci Innocentia w hol.; Innocencia w węg.; Inoken-
cija w mac.; Inocencia w słow.; wariantywnie: Innocentia, Innozentia w niem.; 
Innocenza, Innocenta we wł.

W staropolszczyźnie w r. 1490 w Małopolsce zanotowany został In(n)ocentius 
oraz jego zdrobnienie Nocek (Mal III, s. 238).

Omówione imiona są (ostatecznie) pochodzenia łacińskiego: łaciński przy-
miotnik innocens, w dopełniaczu innocent-is (por. łacińskie noceo, -ēre ‘szkodzę’, 
częste w przysłowiach, np. Quod nocet, docet ‘co szkodzi, poucza’ – odpowied-
niku polskiego Mądry Polak po szkodzie, niem. Durch Schaden wird man klug 
czy łac. Praesente medico nihil nocet ‘w obecności lekarza nic nie zagraża’) 
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znaczy ‘niewinny, prawy’. Od tego przymiotnika pochodzi forma Innocent, 
jak Wincent (6 mężczyzn w SIW) od vincens, vincent-is; Walent od valens, 
valent-is (por. hasła Wincenty, Walenty) i podobnie powstałe dziś rzeczowniki 
docent, decydent od łac. docens, docent-is, decidens, decident-is. Od Innocens 
utworzono jednak w łacinie formę pochodną za pomocą przyrostka -ius: Inno-
cencentius, z czego regularne w polszczyźnie Innocenty, jak Gaudenty, Walenty, 
Wincenty i tyle innych od łacińskich Gaudentius, Valentius, Vincentius. Wprost 
od przymiotnika innocens pochodzi wariant In(n)ocent, In(n)ocenta, por. imię 
Klemens i formy Klement. Zarówno Innocens, jak i Innocentius występowały 
w starożytnym Rzymie jako przydomki (cognomina), nadto znana była forma 
pochodna Innocentianus (IC, s. 252; gdzie także postać żeńska Innocensa), utwo-
rzona za pomocą przyrostka -anus, właściwego dla nazywania wyzwoleńców 
i adoptowanych. W chrześcijaństwie Innocenty był częstym imieniem papieży 
(aż 13), spośród których czci religijnej doznają: 1) św. Innocenty I, zmarły 
w r. 417 i 2) św. Innocenty XI (1611–1689); wspomnienia też godny Innocenty 
II, autor słynnej Złotej Bulli z r. 1136, w której określił posiadłości biskupa 
gnieźnieńskiego, włączając w tekst łaciński ok. 400 polskich nazw miejscowych 
i osobowych; hagiografia zna ponadto 10 innych świętych o imieniu Innocenty 
(KIS III, s. 136–143). Postać żeńska Innocenta powstała już w jęz. Polskim, 
przez konwersję rodzajową od Innocenty, jak Walenta, Wincenta od Walenty, 
Wincenty. Znana św. Innocenta, męczennica z Rimini z czasów Dioklecjana. 
Forma In(n)ocentyna pochodzi od łacińskiej formy Innocentius lub Innocentia, 
utworzona została za pomocą przyrostka -ina, który oznaczał przynależność 
lub patronimiczność ‘córka Innocentego lub Innocenty’. In(n)ocencja pochodzi 
wprost od łacińskiego rzeczownika innocentia ‘niewinność, prawość, uczciwość’ 
jako kobiece imię abstrakcyjne, jak Konstancja, Prudencja, Pudencja, Sapiencja 
od odpowiednich rzeczowników constantia ‘stałość’, prudentia ‘roztropność’, 
pudentia ‘wstydliwość’, sapientia ‘mądrość’.

Imieniny obchodzi się 17 IV, 22 VI, 28 VII, 13 VIII.
SNW podaje 2 osoby o nazwisku Innocenti, 1 – Innocenty w woj. warszaw-

skim, 1 – Innocenzi w woj. przemyskim; nadto 599 – Nocek: 9 w woj. elbląskim, 
8 w gdańskim; może i inne z podstawą Noc- tu należą. 

Inwencjusz, Inwencjusza
SIW podaje 2 mężczyzn o imieniu Inwencjusz: po 1 w woj. olsztyńskim i war-
szawskim; 1 kobietę noszącą imię Inwencjusza w woj. krakowskim. Poza tym 
imię nienotowane. 
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Pochodzi od rzymskiego przydomka (cognomen) Inventus, pochodnego 
od imiesłowu inventus, -a, -um ‘znaleziony’ od invenio, -ire, inveni, inventum 
‘znajduję’ i utworzone zostało za pomocą przyrostka -ius. 

IC (s. 298) notuje także formę żeńską Inventa oraz pochodne, patronimicz-
ne Inventinus, Inventina oraz Inventianus, Inventiana, utworzone za pomocą 
przyrostka -ianus, -iana, właściwego dla tworzenia nazw wyzwoleńców i ad-
optowanych. Regularną formę żeńską Inwencja trudno polecać, bo zanadto 
kojarzyłaby się ona z rzeczownikiem pospolitym inwencja ‘pomysł, twórcza 
spostrzegawczość’.

Irydion
SIW podaje 6 mężczyzn o imieniu Irydion: 2 w woj. katowickim, po 1 w kra-
kowskim, olsztyńskim, warszawskim i zamojskim.

Imię literackie stworzone przez Zygmunta Krasińskiego dla tytułowego boha-
tera dramatu historyczno-filozoficznego pt. Irydion (wyd. bezimiennie w 1836 r. 
w Paryżu) od podstawowego gr. rzeczownika íris, irid-os – 1. ‘kwiat irys, kosa-
ciec’, 2. ‘tęcza’, 3. ‘tęczówka w oku’ (por. imię Iryda) za pomocą zdrabniającego 
przyrostka r.n. -ion. Podstawa im. grecka, bo Grekiem ojciec Irydiona – Amfiloch 
(szerzej zob. Janion, 1984, s. 377). Por. imiona literackie: Balladyna, Grażyna, 
Fantazy, Kordian, Lilla, Weneda; jak widać, najwięcej stworzył Juliusz Słowacki.

Ital, Italik, Italiana, Italina i podobne
SIW podaje 2 mężczyzn o imieniu Italo: po 1 w woj. katowickim i warszaw-
skim; 1 kobietę noszącą imię Italiana w woj. ciechanowskim; 1 – Italina w woj. 
opolskim; 1 – Italisa w woj. gorzowskim. 

SI nie notuje, zamieszcza jednak formę Italik, po łacinie Italicus; Italicus 
występuje w jęz. ang., cz. i niem.; Italyk w błr. i ukr.; Italik w błg., mac. ros., 
u Serbów, w słow. i słwń.; Italo w hiszp., łot., port. i węg.; Italos we fr.; Italikos 
w nowogr.; Italikas w lit.; wariantywnie: Italo, Italico we wł.; forma żeńska 
notowana jako Italia w jęz. ang.; Itala w węg.

Podstawową formą jest tu Italik, przejęte z łac. Italicus: przymiotnik Italicus 
‘włoski’, a zatem jest to genetycznie łaciński przymiotnik od Italia ‘Włochy’.

Izaak i podobne
SIW podaje 52 mężczyzn o imieniu Izaak, 47 – Izak, 3 – Isak, 2 – Isaak: po 
1 w woj. gdańskim i wrocławskim, 2 – Isaac: po 1 w woj. bielskim i poznańskim; 
4 – Iro (może to Finowie, bo SIW narodowości nie ujawnia), 1 – Zaki w woj. 
warszawskim, prawdopodobnie od fińskiego Iisakki; 4 kobiety o imieniu Isa, ale 
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to najprawdopodobniej etymologiczna postać Iza od Izabela (nie serbski wariant 
im. męskiego Izaak). 

SI (s. 138) notuje Izaak z odpowiednikiem łacińskim Isaac, Isaacus; forma 
Isaak występuje w błr., błg. i ros.; Izák w cz. i slow.; Isak w dun., mac., nor.,  
s.-ch. i słwń.; Isaac we fr., hiszp. i port.; Izaks w łot.; Isa u Serbów; Isacco we 
wł.; wariantywnie Isaac, Izaak w ang., Iisak, Issaku w est.; Iiro, Iikka, Iisakki 
w fin.; Izaäk, Isaäc, Isaäk, Izak w hol.; Izaokas, Izokas, Isakas w lit.; Isaak, 
Isaakos w nowogr.; Isaak, Isak w ukr.; Izsák, Izsó w węg.

W staropolszczyźnie notowane jako Izak, Iżak od 1370 r. w Małopolsce, 
Wielkopolsce, na Mazowszu; Isaak od XIII w. w Wielkopolsce, na Śląsku i na 
Mazowszu tak u katolików, jak i u przedstawicieli wyznania mojżeszowego, 
na Kresach Południowo-Wschodnich Isak r. 1448, Hisak r. 1442; także formy 
zdrobniałe Isacz r. 1452, Isaczek r. 1497, Isaczko r. 1473 (także u żydów), Isachno, 
Isan, Isanko – możliwe także od im. Izajasz; Sakul r. 1499 – wszystko na Kresach 
Południowo-Wschodnich (Mal III, s. 239).

Imię jest pochodzenia starohebr., teoforyczne, od podstawy jishak ‘(Bóg) 
Jahwe się uśmiechnął’ (BNOT, s. 138); przejęte zostało do jęz. greckiego jako 
Isaák, z czego także łac. Isaac. W Biblii nosił je, jak powszechnie wiadomo, 
patriarcha Izaak, syn Abrahama i Sary, młodszy brat Izmaela, którego matką 
była niewolnica Hagar. Biblia motywuje imię faktem, że podeszła w latach Sara 
uśmiechnęła się na wieść, iż zostanie matką: „uśmiechnęła się więc do siebie” 
(Rdz 18,12). Według KIS III (s. 159) hagiografia zna 20 świętych o omawia-
nym imieniu; poza biblijnym patriarchą Izaakiem, m.in.: 1) Izaaka, ihumena, 
tj. igumena, czyli ‘przełożonego w klasztorze prawosławnym’ z Konstantyno-
pola, rodem z Syrii (IV w.), wspominanego 27 III, 30 V lub 3 VIII, w Cerkwi 
14 i 28 I, 12 IV, 18 III, 16 IX (KP, s. 135); 2) Izaaka Sahaka (Wielkiego), kato-
likosa, tj. ‘zwierzchnika Kościoła ormiańskiego’ Armenii z przełomu IV/V w., 
zmarłego 7 IX 438 r.; zasłużył się m.in. w tworzeniu pisma ormiańskiego;  
3) Izaaka, pustelnika z Monte Luco pod Spoleto (VI w.), wspominanego 11 IV; 
4) Izaaka Joques, jezuitę francuskiego i misjonarza kanadyjskiego, zamordowa-
nego 18 X 1646 r., kanonizowanego przez Piusa XI w 1925 r., czczonego razem 
z innymi męczennikami kanadyjskimi 19 X (dawniej 26 IX). Imię nosił m.in. 
Isaac Newton (1642–1727), fizyk, matematyk i teolog angielski.

SNW podaje po 1 osobie noszącej nazwisko Isa w woj. bydgoskim i Isaa 
w woj. wrocławskim, 2 – Isaac: po 1 w woj. bydgoskim i gdańskim, 7 – Isaak: 
5 w woj. warszawskim, 2 krakowskim; po 1 osobie – Isaaków w woj. wałbrzyskim 
i Isaakson w woj. katowickim; Iza 0; 27 – Izaak poza Pomorzem, 338 – Izak, 
2 – Izakson w woj. wałbrzyskim; formy pochodne pomijam.
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Izajasz
SIW podaje 21 mężczyzn o imieniu Izajasz, 1 – Isaj w woj. warszawskim.

SI (s. 138) notuje Izajasz z odpowiednikiem łacińskim Isaias; Isaija wystę-
puje w jęz. błr., błg., mac., ros. i u Serbów; Izaija u Chorwatów i w słwń.; Isaia 
w rum. i wł.; Isaias w hiszp., nowogr. i port.; Esaias w dun. i szw.; Jesaja w łot.; 
Jezajas w obu łuż.; wariantywnie Isaias, Isaiah w ang.; Eesajas, Esajas, Issaja 
w est.; Esa, Esaias, Jesaja, Jesaias w fin.; Esaië, Isaië we fr.; Jesaja, Esaia, 
Esaias, Isaias, Jezajas w hol.; Izaijas, Jesajas, Izajas, Izajus w lit; Isaias, Jesaia, 
Jesaias, Esaias w niem.; Ézsaiás, Izaiás w węg.

W staropolszczyźnie notowane było w formie łacińskiej Isaias (10 razy) 
od r. 1253 w Wielkopolsce, Małopolsce, na Śląsku i na Kresach Południowo-
-Wschodnich, co Maria Malec (Mal III, s. 238) odczytuje Iza(i)jasz, Jiza(i)
jasz, Jeza(i)jasz, Eza(i)jasz, też zapis łaciński Esaias; na Kresach Południowo-
-Wschodnich od r. 1444 jako Isaj; także w formach skróconych Isachno r. 1448, 
Isan r. 1444, Isanko, Saj r. 1446, Sajek, Sajko r. 1478 – wszystko z Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich (Mal III, s. 239), niekiedy formy te tworzone były także 
od im. Izaak (zob.).

Imię Izajasz jest hebrajskim imieniem teoforycznym, brzmiało Ješajāh(ū) 
‘(Bóg) Jahwe zbawia’; do LXX przetranskrybowane zostało Hesaías, z czego 
łacińskie Isaias lub Esaias (tłumaczy to nam początek imienia w wielu językach 
obcych), do polszczyzny przejęte jako Izajasz, jak inne typu Annasz, Jonasz, 
Kajfasz. Oprócz wielkiego proroka starotestamentowego Izajasza, powołanego na 
ten urząd w świątyni jerozolimskiej w r. 742 przed Chr., autora Księgi Izajasza, 
ks. Henryk Fros (KIS III, s. 166–168) prezentuje św. Izajasza, biskupa Rostowa, 
zmarłego 15 V 1090 r. oraz bł. Izajasza Bonera, augustianina krakowskiego, 
zmarłego 8 II 1471 r. Na północnych Kaszubach imię Izajasz nosił rzeźbiarz 
ludowy Izajasz Rzepa (1904–1999). Imieniny 16 II, 6 VII.

SNW podaje 43 osoby o nazwisku Izajasz, w tym 12 z woj. bydgoskiego; 
(różne formy oboczne i zdrobnione omawiam osobno w NP III, s. 311–312).

Izasław (Wyk)
SIW podaje 8 mężczyzn o imieniu Izasław i 13 kobiet noszących imię Izasława. 

SI (s. 138) notuje imię męskie Izasław z odpowiednikiem łacińskim Izaslaus; 
Izjaslav występuje w jęz. błr., cz., est., ros. i ukr.; Isiaslav w ang.; Isiaslavas w lit.; 
Isiaslav, Izasłaos w nowogr.; Izjaszláv w węg.; wariantywnie: Iziaslav, Iza w rum; 
ten drugi wariant to skrót pełnych imion typu Izajasz, Izaak.

Spośród wyzyskiwanych opracowań naukowych i popularnych uwzględnia 
tylko Władysław Kupiszewski (Kupisz, s. 91), zaznaczając, że imię nosili ksią-
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żęta kijowscy i Bogdan Kupis (s. 129), podający imieniny 6 VII. W członie II, 
jak widać, występuje słowiański rdzeń -sław-. W nazwiskach w podstawowej 
formie niekontynuowane (SNW).

Izmael i podobne 
SIW podaje 1 mężczyznę o imieniu Izmael w woj. białostockim; 8 – Ismael: 
3 w woj. wrocławskim, po 1 w jeleniogórskim, opolskim, warszawskim i wał-
brzyskim; 6 – Ismail: po 1 w woj. katowickim, krakowskim, łódzkim, radomskim 
i warszawskim; 1 – Ismaił w woj. białostockim; 2 – Samil (zapewne to Rumuni): 
po 1 w woj. legnickim i słupskim.

SI (s. 138) notuje imię męskie Izmael z łacińskim odpowiednikiem Ismaël; 
Ismael występuje w jęz. błg., u Chorwatów, w dolnołuż., hiszp., mac., niem., port., 
słwń., szw.; Ismaël we fr. i hol.; Iszmaél w węg.; Ismail w błr., ros., u Serbów 
i w ukr.; Izmael w słow.; Ismaels w łot.; wariantywnie: Ishmael, Ismael w ang.; 
Ismaél, Izmael w cz.; Ismo, Ismael w est. i fin.; Ismailis, Izmailas w lit.; Ismaël, 
Ismail w nowogr.; Ismail, Smail w rum.; Ismael, Ismaele we wł.

Imię nosił przede wszystkim syn Abrahama, Izmael, którego urodziła nie-
wolnica, Egipcjanka Hagar (Rz 16,11 i inne) oraz wiele innych postaci (zob. 
PrSB, s. 477), Biblia Poznańska pisze Ismael, Biblia Tyniecka Izmael. Jest to 
teoforyczne imię hebrajskie: Jiszma’el o znaczeniu ‘Bóg słyszy, Bóg wysłuchał’. 
W Cerkwi wspominany 17 VI (KP, s. 135, gdzie podano znane nam już znaczenie 
‘Bóg słyszy’; BNOT, s. 139 – ‘Bóg wysłuchał’).

SNW notuje nazwiska: 12 Ismail, 2 Ismaił w woj. poznańskim; 1 Ismaiłow 
w woj. pilskim; 11 Izamiłow w woj. krakowskim i tamże 3 Izamiłów i wiele form 
pochodnych.

Izrael i podobne
SIW podaje 58 mężczyzn noszących imię Izrael; 1 – Izrail w woj. wałbrzyskim; 
1 – Israel w woj. katowickim.

SI (s. 139) notuje imię męskie Izrael z odpowiednikiem łacińskim Israël; 
Izrael występuje w jęz. cz., słow., s.-ch. i węg.; Israel w ang., dun., hiszp., mac., 
niem., port., u Serbów i w szw; Israiil w błr. i ros.; Israels w łot.; wariantywnie: 
Izrael, Israel w błg., cz. i słwń.; Isto, Israel w fin.; Izraelis, Izrailis w lit.; Isra-
ël, Israil w nowogr.; Isdrail, Zdrăilă, Isaril, Railă w rum.; Israil, Izrail w ukr.; 
Israel, Israele we wł.

Od przydomka patriarchy Jakuba – Izrael (Rdz 32,29; 35,10), będącego 
dwuczłonowym hebrajskim imieniem teoforycznym: w I członie występuje sara 
‘walczyć’, w II – El ← Elohim, a więc ‘walczący z Bogiem’, co podlega różnym 
objaśnieniom egzegetów; jednak w BNOT (s. 129) – ‘Bóg (El) okazał się mocny’. 
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„Nie będą cię już zwali imieniem Jakub, lecz Izrael, bo z Bogiem sie potykaleś 
i z ludźmi i zwyciężyłeś”; „ Jakub jest twoje imię, lecz nie będziesz już odtąd 
nazywany Jakubem, lecz twoim imieniem będzie Izrael” (Rdz 32,29).

SNW notuje 12 osób o nazwisku Israel; 8 – Izrael i wiele form pochodnych, 
jak np. 2 – Israelewski w woj. gdańskim; 1 – Israelsson w woj. warszawskim, 
92 – Izraelski, 24 – Izrailewski. 

Jafet, Jafeta
SIW podaje 1 mężczyznę o imieniu Japhet w woj. szczecińskim i 1 kobietę 
noszącą imię Jafeta w woj. ostrołęckim.

SI (s. 140) notuje imię męskie Jafet z odpowiednikiem łacińskim Iapheth; 
Jafet występuje w jęz. hiszp., górnołuż., s.-ch., słwń. i szw.; Jafėt w błr.; Iafet 
w błg.; Japhet we fr.; Jafét w cz.; Jafetas w lit.; Jafets w est.; Jáfet w słow. i węg.; 
obocznie: Japheth, Japhet w ang.; Jaafet, Jahvetti w fin.; Japhet, jafet w niem.; 
Iaphet, Iafet w nowogr.; Iafet, Jafet w ros.; Iafet, Iapet w rum.; Iafet, Jafet w ukr. 
i wł.; formy żeńskiej brak, choć w polszczyźnie łatwo ja utworzyć przez dodanie 
końcówki żeńskiej -a i faktycznie ją utworzono.

Imię biblijne, nosił je trzeci syn Noego (niepodane w PrSB), z hebr. jepet 
o wykładni biblijnej: ‘niech Bóg rozprzestrzeni’ (BNOT, s. 142), w tłumaczeniu 
BT: „Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrzeń” (Rdz 9,27); wspomniane 12 razy 
w StT, m.in. Rdz 5,32 (i w ogóle 8 razy w Rdz w związku z potopem). Por. imię 
Sem; Cham ze względu na znaczenie apelatywne cham w imionach polskich 
nienotowany, używane jednak w wielu językach europejskich (por. SI, s. 60; 
Matuszewski, 1999).

Janus, Janin
SIW podaje 6 mężczyzn o imieniu Janus: 2 w woj. katowickim, po 1 w krakow-
skim, łódzkim, poznańskim i wałbrzyskim; 7 – Janin: 2 w woj. toruńskim, po 
1 w gdańskim, kieleckim, krośnieńskim, lubelskim i szczecińskim. SI nie notuje.

Można by odnieść do n. italskiego bóstwa Ianus, boga wszelkiego początku: 
drzwi, bram domów, miasta i całego państwa (nazwa spokrewniona z rzeczow-
nikiem ianua ‘brama’), czczonego na równi z Jowiszem; przysługiwał mu także 
tytuł Pater, na jego cześć nazwano pierwszy miesiąc roku kalendarzowego – 
Ianuarius (MEKSA I, s. 429–430; por. imię January). Od n. bóstwa powstały 
przydomki (cognomina): deminutywny Ianilla i patronimiczny Ianinus (IC, 
s. 212), z czego w sposób regularny rozwinąć się mogła w polszczyźnie forma 
Janin. Omawiane tu imiona mogą jednak pochodzić od im. Jan ze słowiańskimi 
sufiksami -us(z), -in.
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Jason, Jezon
SIW podaje 7 mężczyzn o imieniu Jason, 1 – Jezon w woj. poznańskim. 

SI (s. 142) notuje Jazon z łacińskimi odpowiednikami Jason, Iason; postać 
Jason występuje w jęz. ang., est., fr., hiszp., hol., górnołuż., niem., rum. i szw.; 
Jazon w błg., s.-ch., słow., słwń.; Jázon w węg.; Giasone we wł.; Jazonas w lit.; 
wariantywnie Jason, Jazon w błr., ros. i ukr.; Jasoń, Jason w cz.; Jason, Jazon 
w mac.; Iasōn, Jason w nowogr.

Imię jest pochodzenia greckiego, opiera się na greckich wyrazach jáō, jáomai 
‘leczyć, pielęgnować’, jatēs, jatēr, jatrós, játōr ‘lekarz’, na których oparte są m.in. 
polskie pediatria ‘leczenie dzieci’, geriatria ‘leczenie chorób wieku starczego’ 
i inne. Przypomnijmy, że Apollo miał m.in. przydomek Jatrós, tj. Lekarz. Nosił 
to imię mityczny bohater grecki Jazon, który na pierwszym w świecie okręcie, 
zwanym Argo (stąd załoga nazwana argonautami) zdobył złote runo w Kolchi-
dzie, uprzednio wykonawszy jako warunek postawione prace, i odzyskał tron 
przy pomocy Medei, którą potem zdradził dla Kreuzy (MEKSA I, s. 92, 459). 
Zdaniem Franciszka Sowy (KIS III, s. 279) może to być także zhellenizowana 
forma hebrajskiego im. Jezus lub Jozue. Bohaterski Jazon stał się natchnieniem 
Eurypidesa (Medea), Seneki, Corneille’a (Zdobycie złotego runa) i innych. Milena 
Knappová (Knap, s. 105) interpretuje jako próbę przekładu greckiego bóstwa 
Apollo ‘jasny, świetlny’ w dobie odrodzenia narodowego w Czechach. Hagiogra-
fia zna 4 świętych Jazonów, wśród nich Jazona, wspomnianego w DzA 17,5–9, 
który przyjął św. Pawła w Tesalonice. Imieniny podaje 10 V. Inne wyzyskiwane 
przeze mnie opracowania popularne nie podają, nie omawia także J. Bubak (KNI).

Jerofiej
SIW notuje 2 mężczyzn o im. Jerofiej: po 1 w woj. piotrkowskim i suwalskim. 

Cerkiew Prawosławna obchodzi św. Jerofieja 4 X (KP, s. 134) i objaśnia to 
imię oswiaszczennyj Bogom, tj. ‘uświęcony przez Boga’. Rzeczywiście jest to 
greckie imię złożone: w I członie występuje grecki przymiotnik hierós, -á, -ón 
‘święty’, a w II – przymiotnik théios od rzeczownika Theós ‘Bóg’. W wyzyski-
wanych źródłach i opracowaniach imienia w wersji zachodniej *Hieroteusz nie 
spotkałem.

Imię Jerofiej stało się podstawą nazwisk (bez wskazania ilości w SNWPU) 
Jerofiejew i Jerofiejów. W nazwiskach obywateli polskich niekontynuowane 
(SNW).

Jezus, Jozue, Joshua
SIW notuje 1 mężczyznę o im. Jezus w woj. legnickim, 6 – Jesus: 3 w woj. war-
szawskim, po 1 w gdańskim, legnickim i piotrkowskim; 1 – Joschua w woj. szcze-
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cińskim; 4 – Jozue : po 1 w woj. katowickim, leszczyńskim, poznańskim i tar-
nobrzeskim.

SI (s. 145) podaje Jozue, po łacinie Iosue, Josue; Joshua w ang.; Jozue w cz. 
i słow.; Josua w dun.; Iosua w rum.; Jošua w s.-ch.; Joosua w fin.; Josué we fr.; 
Josue w hiszp.; Jozua w hol. i łot.; Josa w górnołuż.; Josua w dolnołuż.; wa-
riantywnie: Joosua, Josuaa w est.; Josua, Josue w niem.; Josuae, Josua w szw.; 
Józsua, Jósua w węg.; Giosue, Josue we wł.; brak w językach: błr., błg., lit., nor., 
nowogr., ros., słwń. i ukr.

Jest to starohebrajskie imię teoforyczne od Yehoszua ‘Jahwe zbawia’, tej 
samej podstawy, która występuje w im. Jezus, hebr. Yeszua i Yehoszua ‘(Bóg) 
Jahwe zbawia’, por. tekst ewangeliczny: „Porodzi Syna, któremu nadasz imię 
Jezus, On bowiem zbawi lud swój od grzechów” (Mt 1,21), przejęte do gr. Iésous, 
z czego łac. Iesus w odniesieniu do Chrystusa i Iosue w odniesieniu do następcy 
Mojżesza, Jozuego, który wprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, por. szcze-
gółowo Księgę Jozuego; wspominany nadto w ST: Wj 17,8–13; Lb 11,28; 13,16; 
Syr 46,1; w NT: DzA 7,45; Hebr 4,8. Jezus stało się imieniem świętym (nomen 
sacrum), nienadawanym w Polsce (ale używanym np. w Hiszpanii, por. zresztą 
w SIW 1 mężczyznę o imieniu Jesus i 6 pisanych Jesus), niewykazane w SI. 
Imiona starotestamentowe nadawane bywają u żydów i ewangelików, rzadkie 
u katolików. Dodać można, że chrześcijanie skracali imię Jezus do trzech liter 
greckich: początkowej I, następnej H (długie duże ē, czyli etha) i końcowej 
S – IHS; abrewiacja ta odczytywana bywa najczęściej z łacińska I H S, tj. Iesus 
Christus Salwator ‘Jezus Chrystus Zbawiciel’ (z taką wiedzą wyszedłem także 
ze szkoły średniej od ks. prefekta z tytułem doktora), choć Chrystus piszemy 
etymologicznie przez Ch; niektórzy czytają In hoc signo (vinces) ‘W tym znaku 
(zwyciężysz)’, a więc napis umieszczony przez Konstantyna Wielkiego na sztan-
darach wojskowych przy znaku krzyża, jako realizacja snu (pod znakiem krzyża 
pierwotny napis był grecki En tūtō (sēméiō) níka ‘W tym znaku zwyciężaj’); 
jezuici czytają Iesu humilis Societas ‘Pokorne Towarzystwo Jezusowe’.

Imię będzie dla ludzi nieobytych z Biblią swoistym kuriozum morfologicz-
nym i fonetycznym: 1) w polszczyźnie brak imion męskich zakończonych na -e,  
2) występuje nietypowe dla języka polskiego połączenie samogłoska + samogło-
ska: -e poprzedzone przez -u-, 3) trzeba odmieniać przymiotnikowo: Jozuego, 
Jozuemu itd.; tu oparcie będzie miało w nazwiskach typu Linde, jednak coraz 
częściej nieodmienianych przez Polaków. Trudno jednak wnosić zastrzeżenia 
co do jego nadawania: dla Polaków to inne imię aniżeli Jezus, nadawać zechcą 
może Żydzi (nie tylko) polscy. 
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Job, Hiob
SIW notuje 1 mężczyznę o imieniu Job w woj. słupskim.

SI (s. 129) podaje Hiob i Job z odpowiednikami łacińskimi Job, Iob; Iob 
występuje w jęz. fin.; Job w ang., fr., hiszp., port. i słwń.; Jov u Serbów; Jób 
w słow., węg. i wł.; Jobas w lit.; Hibo w dolnołuż.; wariantywnie: Iou, Jov w błr., 
ros. i rum.; Jov, Jovo w błg.; Job, Hiob w cz. i niem.; Hiiob w est.; Job, Jobbe 
w hol.; Jov, Jovo w mac.; Job, Hiob u Chorwatów i w szw.

SSNO (II, s. 488) podaje Job (z możliwą lekcją Ijob) od r. 1362 z Wielkopol-
ski, Małopolski i z Kresów Południowo-Wschodnich, tam także zapisy Jow od r. 
1443 oraz pochodne: Jowak z r. 1417 z Wielkopolski, Jowek z r. 1418 z Mazowsza 
oraz przezwiskowe zestawienie w jęz. niem. Faul Jope ‘Leniwy Job’ od r. 1392 
z Małopolski (Mal III, s. 254).

Jest to imię starohebrajskie Hijjob ‘ścigany, doświadczony przez Boga’ (Mal 
III, s. 254; za ks. prof. Aleksym Klawkiem, BNOT, s. 134: ‘gdzie jest ojciec’ lub 
‘traktowany jako wróg’), takim też był bohater starotestamentowej Księgi Hioba. 
Do jęz. greckiego przejęte zostało jako Jōb, z czego łac. Iob, starocerkiewne Iovъ 
lub Ijevъ, w polszczyźnie Job lub Hiob. Oprócz biblijnego Hioba, imię nosił tak-
że Hiob, pierwszy patriarcha Moskwy (1530–1606), uznany za świętego przez 
Cerkiew Rosyjską w r. 1989 (KIS III, s. 82–83).

SNW podaje 843 osoby o nazwisku Job: 10 w woj. bydgoskim, 29 w elblą-
skim, 17 w gdańskim; 1 – Joba w woj. warszawskim; Jowa 0; liczne pochodne 
pomijam.

Joe
W związku z wizytą w Polsce wiceprezydenta USA Joe Bidena otrzymywałem 
pytania o pochodzenie imienia Joe, które – według SIW – nosi także 4 obywateli 
polskich: 2 w woj. warszawskim, po 1 w konińskim i tarnowskim. 

Niepodane ono w SI, nieuwzględnione w wyzyskiwanych przeze mnie 
źródłach i opracowaniach. Sądzę, że to skrócona forma imienia Joel, o którym 
zob. niżej. Imieniem „domowym” Joe określany był także Julian Kulas, autor 
Kashub-English-Kashub/Kaszubsczi-anielsczi-kaszubsczi. Mini Dictionary/Sło-
wôrzk (Ottawa 2009), który zrecenzowałem („Pomerania”, 2009, 10, s. 41–42).

Joel, Joela
SIW podaje 50 mężczyzn o imieniu Joel, 11 kobiet noszących imię Joela, 2  – Jo-
ella: po 1 w woj. bydgoskim i szczecińskim. 

SI (s. 143) notuje Joel, po łacinie Joël, tak też we fr., hol., niem. i szw.; Joel 
w jęz. ang., cz., est., hiszp., mac., port., slow. i słwń; wariantywnie Joel, Joeli 
w błg.; Joel, Joele u Chorwatów; Joel, Joeli, Jeeli w fin.; Joël, Joil w nowogr.; 
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Ioil, Iilu, Iole w rum.; Gioele we wł.; forma żeńska występuje w postaci Joelle, 
Joella, Joellen w ang.; Joëlle we fr. W staropolszczyźnie nienotowane (SSNO, 
Mal III).

Jest to starohebrajskie dwuczłonowe imię teoforyczne: człon I Jo- pochodzi 
od imienia Boga Jahwe ‘byt, jestestwo’, które objawił Bóg Mojżeszowi w scenie 
z krzakiem gorejącym: Ego sum, qui sum ‘Jam jest, który jest’ (Wj 3,14), skra-
cane ono bywało do postaci Jahu, Ja, Jo, np. Jesa-jahu, Jo-akim, a zapisywane 
tylko przez י, tj. j, najmniejszą literę alfabetu hebrajskiego, w członie II – drugie 
imię Boga Elohim, skracane do El, jak w imionach Gabri-el, Mika-el ‘Michał’ 
i innych. BNOT (s. 155) objaśnia ‘Jahwe jest Bogiem’. Imię znane głównie 
dzięki prorokowi Joelowi, autorowi Księgi Joela, działającemu w Jerozolimie po 
niewoli babilońskiej (V w.), czczonemu w Kościele Zachodnim 13 VII, Wschod-
nim 19 X (KP, s. 135). KIS (III, s. 333) podaje, że w XII w. w Pulsano żył opat 
Joel, niekiedy doznający czci religijnej; imię to nosiły także inne osoby w ST, 
ich wykaz zob. w BNOT (s. 155). Forma żeńska Joel(l)a jest pochodzenia ang.

SNWPU podaje 2 osoby o nazwisku Joël w woj. warszawskim; 6 – Joel 
w tymże województwie.

Jonas(z), Jona
SIW podaje 11 mężczyzn pisanych Jonas, 474 – Jonasz, 4 – Jona. 

SI (s. 143) notuje Jonasz, po łacinie Ionas, Jonas; Jona występuje w językach 
błg., u Chorwatów, w mac., ros., rum. i ukr.; Giona we wł.; wariantywnie Jonah, 
Jonas w ang.; Joonas, Joona w est.; Jouni, Joonas w fin., Jonas, Jonošius w lit.; 
Jonass, Jona w łot.; Jōnas, Jonas w nowogr.; Jonaš w s.-ch. 

W staropolszczyźnie notowane w wersji łacińskiej jako Ionas r. 1410 w Wiel-
kopolsce, ale jako wariant im. Jan: Johannes alias Jonas w XV w. na Kresach 
Południowo-Wschodnich; Jona r. 1469 na tychże kresach, ale znowu jako wariant 
im. Iwan (Mal III, s. 255).

Imię jest pochodzenia starohebrajskiego, wywodzi się od hebr. jōnāh ‘gołąb’, 
do greckiego przejęte zostało jako Iōnás, z czego łac. Ionas, w scs Iona, Ionna, 
z czego w językach wschodniosłowiańskich Jona, w polszczyźnie Jonasz z regu-
larną wymianą łac. końcowego -s w -sz, por. łac. Lucas, Annas, Isaias i polskie 
Łukasz, Annasz, Izajasz (o imieniu tym szerzej w: Breza, 1995, s. 48–50). KIS 
(III, s. 335–337) informuje, że imię Jonasz nosiło 6 świętych, z których prezentuje 
4: 1) Jonasza proroka, który przebywał 3 dni we wnętrzu ryby i stał się „znakiem 
Jonasza” (Mt 12,38–42), żył w V w. przed Chr., jego pamięć czci się 21 IX;  
2) półlegendarnego Jonasza z bratem Barachizjuszem, czczonych 29 III; 3) Jo-
nasza, metropolitę Moskwy od r. 1437, zmarłego 31 III 1461 r., wspominanego 
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w Cerkwi 30 III, 27 V, 15 VI i 5 X; 4) Jonasza z Nowogrodu, mnicha w klasztorze 
pod Nowogrodem, zmarłego 5 XI 1471 r.

Dodajmy, że gołąb często wchodził do nazewnictwa osobowego: po łacinie 
dziki gołąb to titus, z czego łac. imię Titus, przejęte do polszczyzny jako Tytus 
(por. w SIW, s. 751 mężczyzn o imieniu Tytus, 1 – Tyteusz w woj. koszalińskim, 
6 – kobiet Tytusa); ogólnie na gołębia w łacinie mówi się columba, z czego m.in. 
imię męskie Kolumb u 2 mężczyzn: po 1 w woj. pilskim i warszawskim; w górno-
niem. gołąb to Taube – por. 16 kobiet o imieniu Tauba (szerzej o nazwiskach od 
rzeczownika gołąb w NP, s. 159–160, gdzie także formy Duf(f)ke od dolnoniem. 
Duwe ‘gołąb’ – por. ang. Dove ‘gołąb’). Bogata jest symbolika gołębia, wyraża 
on pokój, bo, wysłany z arki Nogo, powrócił z gałązką; w folklorze ludów całej 
Europy symbolizuje wierność małżeńską, por. niosącego obrączki gołębia na 
zawiadomieniach i zaproszeniach ślubnych; gdy jedno z pary gołębiej umiera, 
drugie już nie napije się wody z czystego źródła, tylko z mętnej kałuży, już nie 
usiądzie na zielonej gałęzi, tylko suchym sęku, już nigdy nie zaśpiewa, tylko może 
zachrapać. W to przekonanie wpisuje się twórczość ludowa (myślę, że nie tylko) 
Kaszubów, gdzie w humorystycznym poemacie Hieronima Jarosza Derdowskiego 
O panu Czôrlińsczim, co do Pùcka po séce jachôł czytamy i spotkaniu „Białki” 
‘żony’ bohatera „ze swoim chłopã” ‘mężem’ na uczcie weselnej i oboje „ùscësnãlë 
sã serdecznie, pòdelë sã gąbczi, jak na dachù rozkòchóné pieszczą sã gòłąbczi”.

SNW podaje 157 osób o nazwisku Jona poza Pomorzem, najwięcej (120) 
w woj. katowickim; 410 – Jonas, ale to w większości formy od im. Jan; 302 – Jo-
nasz; formy pochodne pomijam.

Jowian, Jowin, Jowinian i podobne
SI (s. 144) notuje imiona Jowian z odpowiednikami łacińskimi Iovianus, Jovianus; 
Jowin – po łac. Iovinus; Jovinus i Jowinian – po łac. Iovinianus, Jowinianus, 
w SIW notowane: 7 mężczyzn o imieniu Jovan; 2 – Jowan: po 1 w woj. gdań-
skim i wrocławskim; kobiety: 7 o imieniu Jovanka; 2 – Jowana: po 1 w woj. 
pilskim i zielonogórskim; 12 – Jowanka; 3 – Jowanna: po 1 w woj. gdańskim, 
nowosądeckim i warszawskim. 

SI (s. 140–141) wiąże je z imieniem Jan w językach: mac., u Serbów i w słow.; 
podobnie KVNB (s. 67) w jęz. s.-ch.

Jowisz
SIW podaje 1 mężczyznę o im. Jowisz w woj. bydgoskim. Poza tym jako imię 
nigdzie nienotowane. 

Pochodzi od n. najwyższego boga rzymskiego Iuppiter ← Iovis Pater, w do-
pełniaczu Iowis, z czego polskie Jowisz (MEKSA I, s. 460–461).
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SNWPU podaje 1 osobę o nazwisku Jowiszewski w woj. olsztyńskim. Wiele 
jest nazwisk o podstawie Jow-, możliwe jednak także od im. biblijnego Job, 
w Cerkwi Jow. 

Juda i pokrewne
SIW podaje 17 mężczyzn o imieniu Juda, 1 – Judasz w woj. wrocławskim, 
2 – Judes: po 1 w woj. legnickim i wałbrzyskim, 1 – Judik w woj. warszawskim, 
2 – Judis: po 1 w woj. katowickim i wałbrzyskim, 1 – Judko w woj. łódzkim, 
1 – Judo w woj. gdańskim; 1 – Giudo (zapewne to Włoch) w woj. bydgoskim; dla 
kobiet znajdziemy w tym źródle: 1 – Judata w woj. legnickim, 1 – Judel w woj. 
wrocławskim, 2 – Judy: po 1 w woj. szczecińskim i warszawskim.

SI (s. 145–146) notuje imiona męskie Juda i Judasz z łacińskimi odpowied-
nikami Iuda, Juda (winno się znaleźć także Iudas); forma Juda występuje w jęz. 
błr., mac., s.-ch. i słwń.; Iuda w błg., ros. i rum.; Juuda w est.; Jūda w łot.; Judas 
w dun., lit. i port.; Júdás w węg.; Giuda we wł.; wariantywnie: Jude, Judah, 
Judas w ang.; Juda, Jidaš w cz.; Juda, Jude, Judas we fr.; Juda, Judas w hiszp., 
hol., obu łuż., niem. i szw.; Ioudas, Judas w nowogr.; Júda, Judáš w słow.; Iuda, 
Juda w węg.

W staropolszczyźnie notowane jako Judasz w r. 1430 na Śląsku (Mal III, 
s. 256). SSNO (II, s. 496) zawiera siedmiokrotny wpis Hannus Iuda, Iohannes 
Iude i Hanus Iude, raz Hanus Zyd z lat 1426–1451 z Przemyśla.

Imię Juda pochodzi z hebr. Jehūdāh ‘godny czci’ od yadah ‘chwalić, wielbić’ 
(por. BNOT, s. 159), przejęte zostało do jęz. greckiego jako Iūdas, łac. Iuda, 
w scs Ijuda, z czego cerkiewne Juda, w polszczyźnie dla apostoła Judy Tade-
usza (Łk 6,16) Juda, dla apostoła zdrajcy Chrystusa Judasz, jak Jonasz (zob.), 
Łukasz, Annasz, Kajfasz, Izajasz i in. Imię było często nadawane u Żydów, 
nosił je m.in. Juda, syn patriarchy Jakuba i jego żony Lei (Rdz 49, 8–12 i in.), 
protoplasta głównego pokolenia izraelskiego; od niego wzięła nazwę kraina 
położona na południu Palestyny, tj. Judea, gr. Iudáia, łac. Iudaea, gdzie urodził 
się i głównie działał Jezus Chrystus oraz Jego poprzednik św. Jan Chrzciciel. 
Greckie Iudáios, łac. Iudaeus oznaczało ‘mieszkańca Judei’, potem ‘wszystkich 
członków narodu izraelskiego’, czyli Żydów, również ‘wyznawców judaizmu, 
a więc zachowujących Prawo Mojżesza i zwyczaje mozaistyczne’, czyli żydów 
‘wyznawców judaizmu’. Z łacińskiego Judaeus poszło niem. Jude; ang. Jew, 
Jewry; franc. Juif; ros. Jewrej; wł. Giude. Żydowskim bohaterem narodowym 
został Juda Machabeusz, dzielny i zwycięski wódz w walce (głównie) z Syrią, 
o którym mówią 2 Księgi Machabejskie (por. 1 Mch 3).



 NIEKTÓRE RZADSZE IMIONA MĘSKIE (IV) 31

SNW podaje 1909 osób o nazwisku Juda, z tego 12 w woj. bydgoskim, 
16 w elbląskim, 44 w gdańskim, 27 w słupskim; 37 – Judas w woj. katowickim, 
Judarz 0; 385 – Judasz, z tego 2 w woj. gdańskim; 1 – Jude w woj. wrocławskim; 
liczne pochodne pomijam.

Juwenal, Juwenalis, Juwencjusz, Juwencja 
SIW podaje dwóch mężczyzn o imieniu Juwenal: po 1 w woj. białostockim i ko-
szalińskim; 1 – Juwenalis w woj. suwalskim; 7 – Juwencjusz; 2 kobiety o imieniu 
Juwencja w woj. kieleckim. 

SI (s. 147) notuje Juwenal, Juwenalis z łacińskimi odpowiednikami Iuvenalis, 
Juvenalis; Juvenal w ang., hiszp., niem., rum. i słwń.; Juvenalis w cz., fin. i szw.; 
Giovenale we wł.; wariantywnie Iuvenal, Juvenal w błr.; Juvenalijus, Juvenalis 
w lit.; Iouuenalis, Juvenalis w nowogr.; w innych językach zapisy różnią się tylko 
fonetycznie. Tenże SI (s. 148) notuje także imię męskie Juwencjusz z łacińskim 
odpowiednikiem Iuventius; Juvencus w jęz. cz. i niem.; Juventus w ang.; Juven-
cius w węg.; Giovenco, Giuvenzio we wł.; Juwenc w górnołuż.; Juvencij w błg.; 
Juventij w ukr.; nienotowane w dun., est., fin., fr., hol., łot., nor., port., ros., rum. 
i szw.; w pozostałych językach europejskich zbliżone fonetycznie.

Omówione imiona są pochodzenia łacińskiego, ostatecznie związane z mło-
dością, która w łacinie reprezentowana jest przez bogatą rodzinę etymologiczną, 
jak np. przymiotnik i urzeczownikowiony przymiotnik iuvenis ‘młodzieniec’, 
‘młoda kobieta’, też ‘młodzież’, dobrze znany z hymnu akademickiego: iuvenes 
dum sumus ‘póki jesteśmy młodzi’ i od niego pochodny rzeczownik abstrakcyjny 
iuvenitas ‘młodość’, też synonimiczne iuventas i iuventus ‘młodość’ i właśnie 
od ubóstwionego (deifikowanego) rzeczownika Iuventus, oznaczającego w sta-
rożytnym Rzymie boginię młodości, zwaną także Iuventas (MEKSA I, s. 452). 
Był jednak rzymski ród (gens) Iuventii (MEKSA I, s. 452), od którego można 
wywieść wspomniane imię Juwencjusz – jak Emiliusz, Klaudiusz i tyle innych 
od rodów Aemilii, Claudii; nazwy rodów oczywiście od przymiotników aemu-
lus ‘współzawodniczący, rywalizujący’ (por. emulacja ‘współzawodnictwo’), 
claudus ‘kulawy’ – tu od rzeczownika iuventus za pomocą przyrostka -ius. Imię 
Iuvenalis pochodzi od odpowiedniego przymiotnika łacińskiego iuvenalis, -is, 
-e ‘młodzieńczy, młody’. Nosił je m.in. Juwenalis (ok. 60–127), Decimus Iunius 
Iuvenalis, jeden z najsłynniejszych rzymskich poetów satyrycznych; hagiografia 
wylicza: 1) Juwenalisa, biskupa Jerozolimy, twórcę patriarchatu jerozolimskiego, 
uczestnika m.in. soboru efeskiego (r. 431), wpisanego do synaksariów pod 2 VII; 
2) Juwenalisa, biskupa Narni w Etrurii, blisko Rzymu, patrona tego miasta, ży-
jącego w IV w., wspominanego 3 V (KIS III, s. 393–394). Imię Juwencjusz lub 
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Ewencjusz nosił m.in. Juwencjusz, biskup Pawii, współczesny św. Ambrożemu 
(IV w.), zmarły i wspominany 12 IX (KIS III, s. 393–394). Wracając do bogi-
ni Juwentas czy Juwentus, wspomnieć trzeba, że opiekowała się ona głównie 
młodzieżą męską, sposobiącą się do służby wojskowej i od III w. przed Chr. 
utożsamianą z grecką boginią Hebe (od gr. hēbē ‘młodość’, por. imię Heba). 

Kain
SIW podaje 2 mężczyzn o imieniu Kain: po 1 w woj. katowickim i warszawskim. 

SI (s. 148) notuje Kain z odpowiednikiem łacińskim Cain; Kain występuje 
w jęz. błr., błg., cz., fin., fr., dolnołuż., niem., ros., s.-ch., słow., słwń i szw.; Kaini 
w est.; Kainas w lit.; Kains w łot.; Caïn we fr., Cain w ang., hiszp. i rum.; Caino 
we wł.; wariantywnie: Kaïnos, Kaïn w nowogr.; Kán, Kain w węg.

W staropolszczyźnie notowane jako Kaim ze zmianą -n → -m (SEMot II, 
s. 68); wyzyskiwane przeze mnie opracowania popularne nie uwzględniają, nie 
notuje KIS; bibliści objaśniają jako ‘kowal’ z hebr. Qajin, według etymologii 
ludowej ‘otrzymany’, por. „Otrzymałam mężczyznę od Pana” (Rdz 4,1), powie-
działa Ewa po powiciu syna (SKNT, s. 252; tę etymologię ludową powtarza PrST, 
s. 534); SNT (s. 327) wywodzi od hebr. Qain ‘kowal (?)’ lub ‘ojciec kainitów 
(?)’; BNOT (s. 161) z hebr. qajin ‘kowal’. Był pierworodnym synem Adama 
i Ewy, starszym bratem Abla (por. hasło Abel), którego z zazdrości zabił (Rdz 4, 
1–16); stał się typem człowieka zdeprawowanego, symbolem zła, był tułaczem 
i zbiegiem na ziemi, bo na czole miał piętno bratobójcy, stąd nie dziw, że imię to 
nienadawane; tu podane ze względu na zaświadczenie w SIW i ujęcie przez SI.

Dużo nazwisk pochodzi od im. Kain, bo były to pierwotnie (często złośliwe) 
przezwiska; SNW podaje: 22 nazwiska Kain: 19 w woj. wrocławskim; 10 – Kaina 
w woj. bydgoskim, powstałe wskutek derywacji fleksyjnej: syn Kaina, zatem Ka-
ina; pochodne: Kainat u 5 osób w woj. pilskim z suf. -at; 8 – Kainduła w woj. po-
znańskim, może to być pierwotne Kanduła (NP., s. 189–190); 3 – Kainert w woj. 
łódzkim z niem. przyrostkiem patronimicznym -ert; 135 – Kainka: 92 w woj. 
opolskim, 12 w bielskim, 10 w katowickim; 1 – Kainke w woj. opolskim z suf. 
-ka zniemczonym przez wymianę końcowego -a na niem. -e lub też – jeśli for-
ma Kainke jest dolnoniem. – spolszczenie tej formy poprzez wymianę -e na -a; 
3 – Kainko w woj. łódzkim; w zapisie przez -j-; 2 – Kajn w woj. wrocławskim; 
4 – Kajna w woj. bydgoskim; 6 – Kajnat: 4 w woj. katowickim, 2 kieleckim; 
14 – Kajnath w woj. pilskim; 1 – Kajnatch w woj. pilskim; 7 – Kajner: po 3 w woj. 
wałbrzyskim i zielonogórskim, 1 w krakowskim; 1 – Kajnert w woj. koszaliń-
skim; 36 – Kajniak w woj. krakowskim; 6 – Kajnich: 4 w woj. wałbrzyskim, 
2 w łódzkim; 1 – Kajnka w woj. opolskim; 5 – Kajnow w woj. szczecińskim; 
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38 – Kajnowski: 23 w woj. bydgoskim, 10 w słupskim, 5 w gdańskim; Kajnysz 
0. Są jednak także nazwiska w zapisie niem. przez -ei-: Kein 0; 27 – Keina: 
25 w woj. gdańskim, 2 w rzeszowskim; 1 – Keiner w woj. krakowskim; 1 – Ke-
inowski w woj. bydgoskim; które Rudolf Zoder (I, s. 864) – i inni onomaści 
niemieccy – wiążą ze zdrobnionym imieniem Kein od im. pełnego Kagenhard 
bądź z gw. rzeczownikiem kein ‘len’ lub też n. terenowymi Kein. Mogą to zatem 
być nazwiska homonimiczne, czyli poligenetyczne.

Kaleb
SIW podaje 2 mężczyzn o imieniu Kaleb: po 1 w woj. katowickim i legnickim. 

SI (s. 148–149) notuje imię męskie Kaleb z odpowiednikiem łacińskim Ca-
leb; Kaleb występuje w jęz. błg., cz., dun., górnołuż., mac., niem., u Chorwatów, 
w słwń., szw. i węg.; Caleb w ang., fr., hiszp., port. i wł.; Calebas w lit.; Kalebs 
w łot.; Káléb w słow.; wariantywnie: Kaalep, Kaleb w est.

W staropolszczyźnie nienotowane; imię nosił Kaleb, towarzysz Jozuego, 
który razem z Jozuem i 10 innymi zwiadowcami wkroczył do Kanaanu i zdał 
(razem z Jozuem) rzeczywistą relację o ziemi obiecanej (por. Lb 13,6; Syr 46,9), 
według PrSB (s. 535) imię to oznacza ‘psa’, podobnie BNOT (s. 161) – z hebr. 
kaleb ‘pies’.

Trudno powiedzieć, czy 8 nazwisk Kaleba i 2 – Kalebka w woj. krakowskim; 
Kalebińsk 0; pochodzą od omawianego imienia.

Kalenik
SIW podaje 2 mężczyzn o imieniu Kalenik: po 1 w woj. białostockim i szcze-
cińskim. 

SI (s. 149) notuje Kalinik i Kalinika, po łacinie Callinicus, Callinica; Ka-
linik występuje w jęz. błr., błg., mac., słwń.; Callinicus w ang.; Callinicos we 
franc.; Calinico w hiszp. i wł.; Kalinikus w niem.; Kallinikus w węg., Kallinikos 
w nowogr.; Kallinik w ros.; forma żeńska Kalinika występuje w jęz. błr., błg., 
lit., mac. i słwń.; Kallinika w ros.; w s.-ch. Kalenika.

W staropolszczyźnie notowane było Kalinik od r. 1445, Kalenik od r. 1415 
i Kalennik od tegoż r. 1415, nadto w r. 1446 jako Kalik – wszyscy na Kresach 
Południowo-Wschodnich (Mal III, s. 257).

Jest to greckie imię złożone: w I członie występuje grecki przymiotnik ka-
lós ‘piękny’, w II – rzeczownik níkē ‘zwycięstwo’. U Greków znany był także 
złożony przymiotnik kallínikos ‘zwycięski, odnoszący świetne zwycięstwa’; do 
łaciny przejęte zostało omawiane imię jako Callinicus, w scs Kalinikъ, w staro-
ukraińskim Kalenikъ, z czego współczesne ukr. Kalenyk. KIS (III, s. 406) podaje, 
że u Greków istniało imię żeńskie Kalliníkē; w Mezopotamii znane było miasto 
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Kalliníkon, któremu początek dał Seleukos Kalliníkos; był to też przydomek 
Heraklesa w mitologii greckiej. Hagiografia zna 9 świętych o tym imieniu, 
ks. H. Fros prezentuje dwóch: 1) Kalinik, męczennik z Gangry (w Paflagonii), 
spalony żywcem 29 VII 250 r., choć to data dyskutowana; 2) Kalinik, biskup 
Konstantynopola (693–705), czczony 23 VIII w obu Kościołach. SNW podaje 
533 osoby noszące nazwisko Kalinik.

Kalwin, Kalwina
SIW podaje 1 mężczyznę o imieniu Kalwin w woj. sieradzkim i 2 kobiety noszące 
imię Kalwina: po 1 w woj. częstochowskim i suwalskim.

SI (s. 150) notuje imię męskie Kalwin z łacińskim odpowiednikiem Calvinus; 
Calvin występuje w jęz. ang., fin., fr., niem. i rum.; kalvin w błg., cz., mac. i słwń.; 
Calvino we wł.; Kalvinas w lit.; Kalvinos w nowogr.; Kálvin w węg.; Kaľvyn 
w błr. i ukr.; Kaľvin w ros.; forma żeńska Calvina występuje tylko w jęz. ang.

Imię pochodzi najprawdopodobniej od łac. przydomka Calvinus dla męż-
czyzn i Calvina dla kobiet (IC, s. 235, nie od Jana Kalwina), będącego formą 
patronimiczną, tj. odojcowską od Calvus, Calva, funkcjonującego m.in. w rodzie 
Korneliuszów, tj. Cn. Cornelius Scipio Calvus jako tzw. adnomen, czyli drugi 
przydomek, tzn. łac. cognomen (IC, s. 235); ten zaś przydomek pochodzi od 
łacińskiego przymiotnika trójrodzajowego calvus, calva, calvum ‘łysy’. Takie 
jest także – przypomnijmy – pochodzenie nazwiska francusko-szwajcarskiego 
reformatora religijnego Jana Kalwina (1509–1564). Dlatego to ks. Andrzej Glaber 
(ok. 1500 – prawdopodobnie 1572), jako człowiek renesansu, zapatrzony w kul-
turę starożytną, o rodzimym rodowodzie Łysoń zlatynizował swoje nazwisko na 
Glaber (nie Calvus czy Calvinus) od synonimicznego łac. przymiotnika glaber, 
glabra, glabrum ‘łysy’ (o czym szerzej w: Breza, 2006, s. 20–21), A. Glaber 
bowiem pochodził z wielkopolskiego Kobylina. 

Kandyd, Kandyda i podobne 
SIW podaje 1 mężczyznę o imieniu Kandyd w woj. siedleckim, 4 kobiety pisane 
Kandida: 3 w woj. opolskim, 1 w bialskopodlaskim; 1 – Candida w woj. pilskim, 
9 – Kandyda.

SI (s. 150) notuje imiona Kandyd i Kandyda, po łacinie Candidus, Candida; 
Candidus występuje w jęz. est., fin. i niem.; Candide w ang. i fr., Kandid w błg., 
u Chorwatów, dolnołuż., mac., słow., słwń. i węg.; Candido w hiszp., port. i wł.; 
Kandzidzij lub Kandzidź w błr.; Kandidas w lit.; Kandidij lub Kandid w ros., 
Candid lub Candide w rum; Kandydij lub Kandyd w ukr.; forma żeńska Candida 
w ang., fin., hiszp., hol., lit., niem., port. i wł.; Kandida w lit., mac., nowogr., 
słow. i węg.; wariantywnie Candide, Candida we fr., Candidia, Candida w rum.
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W r. 1485 na Kresach Południowo-Wschodnich zanotowany został Petrus 
dictus Candidus (SSNO II, s. 528), a Kandyda w r. 1396 w Wielkopolsce (Mal 
III, s. 370).

Imiona pochodzą od rzymskich przydomków Candidus, Candida, te zaś od tak 
samo brzmiących przymiotników candidus, -a, -um ‘jasny, jaśniejący, błyszczą-
cy’ – częsty to był przydomek bogów; ‘blondyn, jasnowłosy’ o ludziach; ‘piękny’ 
o ludziach; ‘szczery, otwarty, nieskazitelny, życzliwy’ o charakterze; ‘pogodny, 
pomyślny, radosny’ (Plezia I, s. 418–419). Do polszczyzny przeszły w ten spo-
sób, że odrzuciliśmy łacińską końcówkę -us w formie męskiej, jak w Damian, 
Stefan, Rufin z łacińskiego Damianus, Stephanus, Rufinus. Imię Kandyd w Polsce 
bardziej znane od XVIII w. dzięki Kandydowi Woltera; w XIII w. też spotykana 
Kandyda, np. w rodzinie Czapskich (KNI, s. 168–169). KIS (III, 414) informu-
je, że hagiografia zna 13 świętych Kandydów i 10 świętych niewiast o imieniu 
Kandyda, prezentuje z nich: 1) Kandyda, biskupa z Maastricht z przełomu  
VIII/IX w., czczonego 7 VI; 2) św. Kandydę, męczennicę rzymską, czczoną 3 X;  
3) św.Kandydę z Neapolu, zmarłą 586 r.

SNW notuje: 1 nazwisko Kandzij w woj. katowickim, 1 – Kandzik tamże, 
4 – Kandzio w woj. wrocławskim, które wiązać trzeba ze wschodniosłowiańską 
postacią im. Kandyd.

Kanty
SIW podaje 1 mężczyznę o imieniu Kanty w woj. słupskim, 1 – Jan Kanty w woj. 
rzeszowskim. 

Imię pochodzi od nazwiska Jana z Kęt, czyli Kęckiego, który do historiografii 
i hagiografii wszedł jako Jan Kanty (1390 – 24 XII 1473), profesora Akademii 
Krakowskiej, kanonika i kustosza u św. Floriana w Krakowie, beatyfikowanego 
w r. 1680, kanonizowanego w 1767 r.; jego święto obchodzi Kościół w Polsce 
20 X (KIS III, s. 234–235) jako patronalne święto pracowników naukowych. 
Samodzielne imię Kanty nadawane niekiedy było i jest w postaci złożonej Jan 
Kanty, np. Jan Kanty Galasiewicz (1849–1911), dramatopisarz oraz aktor i kom-
pozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz. 

Tego typu imionami – warto to przypomnieć – zajmował się przedwcze-
śnie zmarły Mieczysław Buczyński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Nazwisko Kanty jest literalnym zapisem wsi Kęty pod Wadowicami. 
Kazimierz Rymut (NMP IV, s. 426) podaje miasto Kęty w woj. bielskim, zapisane 
w r. 1238 Kanthi, którego nazwę wywodzi od rzeczownika kąt w lm.; jednak 
Władysław Lubaś (1968, s. 66) lokalizuje w pow. oświęcimskim i pierwszym 
zapisem Canti z r. 1243.
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Karion, Kariona
SIW podaje 4 mężczyzn o imieniu Karion: 2 w woj. katowickim, po 1 w bydgo-
skim i noowosądeckim; 98 kobiet nosi imię Kariona.

SI notuje imię męskie Karion z łacińkim odpowiednikiem Carion; Karion 
występuje w jęz. błr., błg., mac., ros., słwń., ukr. i węg.; Carion w hiszp.; obocznie: 
Kariōn, Karion w nowogr.; Kariono, Karion u Serbów; brak w jęz. cz., dun., est., 
fin., fr., hol., lit., łot., obu łuż., niem., nor., port., rum., słw. szw. i wł.

W dostępnych mi źródłach i opracowaniach imię nieujęte; odnoszę je do gr. 
wieloznacznego rzeczownika káryon: 1. ‘orzech’; 2. ‘pestka, jądro’; 3. ‘nasienie 
drzew iglastych’ (Abram, s. 564). Co do semantyki, por. współczesne nazwiska 
Orzech i Pestka. Jedyna wątpliwość to nowogrecka wersja (fakultatywna) imie-
nia Kariōn z ō (długim o mega), kiedy gr. rzeczownik káryon zawiera o krótkie 
(o mikron).

Karl, Karla
SIW podaje 47 mężczyzn o imieniu Karl; 11 – Carl; 13 – Carlo; 1 – Karlit w woj. 
suwalskim; 31 kobiet noszących imię Karla; 9 – Carla; 1 – Karlia w woj. łódzkim, 
poza tym 1 – Carlita w woj. koszalińskim; 2 – Karlotta w woj. szczecińskim.

Przyjęcie formy żeńskiej Karla uzależnione jest, według mnie, od przyjęcia 
formy męskiej Karl, imienia utrwalonego w Polsce jako Karol (111348 nosicie-
li); żeńskim jego odpowiednikiem jest Karola (346; też 12 pisanych Karolia) 
i Karolina (w SIW – 168391 nosicielek). Wtedy mielibyśmy opozycję Karol : 
Karola i Karolina, jak Józef : Józefa i Józefina; Wilhelm : Wilhelma i Wilhelmi-
na oraz Karl : Karla (z możliwością powołania postaci *Karlina); formy Carl 
i Carla byłyby do dyspozycji cudzoziemców, żyjących w Polsce. SI (s. 151) 
notuje formę męską Karl u Białorusinów i Bułgarów; Carl oraz Karl u Duńczy-
ków, Karl u Estończyków, Górnołużyczan, Macedończyków i Niemców; Carl 
i Karl u Norwegów, Rosjan i Szwedów, Karl u Ukraińców. Formę żeńską Karla 
u Bułgarów i Czechów; Carla u Duńczyków, Estończyków, Macedończyków, 
Niemców i Włochów (obok innych wariantów). Forma Karlita jest postacią 
zdrobniałą, powstałą w jęz. hiszp. przy użyciu deminutywnego przyrostka -ita, 
jak Anita, Ewita, Julita, Marita od Anna, Rwa, Julia Maria; dotworzono do niej 
postać męską Karlit.

W sumie powiemy, że zaadaptowanie form męskiej Karl i żeńskiej Karla 
jest możliwe dla Polaków, choć niekonieczne, bo mają imiona: męskie Karol 
i odpowiednie żeńskie Karola i Karolina.

Karp 
SIW podaje 13 mężczyzn o imieniu Karp. 
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SI (s. 152) notuje Karpus; Karp występuje w językach: błr., błg., u Chor-
watów, w mac., ros. i słwń.; Kárp w węg.; Carpus w ang. i fr.; Karpus w niem.; 
Karpos w nowogr.; Karpa w est.; Carpo w hiszp. i wł.; Carp w rum.; Karpazij 
w dolnołuż.; wariantywnie Karpu, Karppi w fin.; Karpijus, Karpas w lit.; Karpijs, 
Karps w łot.; Karpasij, Karpazij w górnołuż.; forma żeńska Carpina występuje 
tylko w rum.

W staropolszczyźnie notowane było jako Karp w latach 1402–1407 na Kre-
sach Południowo-Wschodnich; Karpa r. 1405 tamże i w r. 1498 w Małopolsce; 
zdrobnione Karpacz r. 1498 w Małopolsce; Karpan r. 1441 na Kresach Połu-
dniowo-Wschodnich; Karpic i Karpin r. 1497 na Mazowszu; Karpon r. 1441, 
Korpasz i Korposz r. 1446 na Kresach Południowo-Wschodnich; też forma żeńska 
Karpina r. 1498 na wspominanych Kresach (Mal III, s. 258).

Imię pochodzi od gr. rzeczownika pospolitego karpós o podstawowym zna-
czeniu ‘owoc’, nadto ‘plon’, ‘wynik’, ‘zysk’, też ‘dziecko’, jak np. w słowach 
św. Elżbiety do N.M. Panny z Ave Maria: ho karpós tēs koilías sū, łac. fructus 
veentris tui ‘owoc żywota twego’ (Łk 1,42), odmawianych w Pozdrowieniu 
Anielskim. Znana także grecka gnoma Kakón phérūsin karpón hoi kakoí phíloi 
‘Niedobrzy przyjaciele przynoszą zły owoc’. Oczywiście, niektóre zapisy histo-
ryczne i współczesne mogą oddawać imię Karp, pochodne od Polikarp (zob.), 
Maria Malec (Mal III, s. 258) zaznacza, że niekiedy mogą oddawać po prostu 
rzeczownik karp ‘gatunek ryby’. Greckie Karpós przejęte zostało do łaciny 
w formie Carpus, a z łaciny do wielu języków europejskich (zob. wyżej), do 
polszczyzny przeszło regularnie jako Karp z pominięciem łacińskiej końcówki 
-us, jak np. Benedykt, Damian z łac. Benedictus, Damianus (forma Karpus dla 
polszczyzny z SI jest błędna).

Hagiografia zna 3 świętych o imieniu Karp, z których ks. H. Fros (KIS III, 
s. 439) prezentuje dwóch: 1) św. Karpa, ucznia św. Pawła, wspomnianego jako 
znajomego z Troady (2 Tym 4,13), podawanego w Kościele Wschodnim jako 
biskupa Berei (w Tracji), czczonego 4 I, 26 III, 13 X (KP, s. 136); 2) św. Kar-
pa z Papylem i Apotoniką, męczennikami z czasów Decjusza, wspominanych 
13 IV i 13 X.

SNW podaje 2125 osób o nazwisku Karp, ale kryją się tu osoby zawdzię-
czające to nazwisko także im. Karp ← Polikarp i rzeczownikowi pospolitemu 
karp ‘gatunek ryby’; 368 – Karpa, 319 – Karpacz, 155 – Karpicz, 14 – Karpin, 
1 – Karpon w woj. legnickim, 9 – Karpoń, 4 – Karpoś, Karpocz 0, a więc formy 
notowane w staropolszczyźnie i w imieniu w niektórych językach; 22 – Karpe: 
po 2 w woj. gdańskim, słupskim, toruńskim i katowickim, 14 w częstochowskim, 
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zniemczone przez dodanie -e, jak Guse, Sampe od Guz, Samp. Wiele form po-
chodnych pomijam (por. NP, III).

KIS (III, s. 439) podaje gr. imię Karpofor od gr. przymiotnika karpophóros 
‘owocodajny, urodzajny’ (od znanego nam już karpós ‘owoc’ i czasownika phe-
réin ‘przynosić’), nienotowane w SSNO i SIW (ma się pojawiać u „wyznawców 
Kościoła wschodniego”, nienotowane jednak w historycznych opracowaniach 
Ewy Wolnicz-Pawłowskiej i Wandy Szulowskiej (1998), święci niewymienieni 
w KP), prezentuje także zbiorowych męczenników, wśród których znajdowało 
się aż 5 (według niektórych nawet 7) Karpoforów.

Kastor
SIW podaje 2 mężczyzn o imieniu Kastor: po 1 w woj. opolskim i słupskim. 

SI (s. 153) podaje w formie Castor w jęz. ang., fr., hiszp., hol., port.; Castore 
we wł.; Kastor w błr., błg., u Chorwatów, w cz., fin., mac., ros., słow., słwń., szw. 
i ukr.; Kastoras w lit.; wariantywnie Kastór, Kastor w nowogr.; Castor, Hodā, 
Hode w rum., Kasztor, Hódos w węg.

Imię pochodzi od gr. rzeczownika kástōr ‘bóbr’, także ‘strój bobrowy’, uży-
wany w medycynie, por. łacińską zoologiczną nazwę bobra – Castor fiber i pol-
skie bobry ‘futro bobrowe’ oraz 18 osób o nazwisku Bóbr, 7641 – Bober (wśród 
tych ostatnich mieszczą się także od bober ‘bób’), nadto 8 – Fiber od łac. fiber 
‘bóbr’ (ale możliwe od niem. Fieber ‘gorączka’, por. 44 osoby o nazwisku Fie-
ber) w SNW. Jest też w pn.-zach. Grecji miejscowość Kastoria. KIS (III, s. 453) 
prezentuje 3 świętych Kastorów: 1) bliżej nieznanego św. Kastora, męczennika 
z Tarsu (w Cylicji), wspominanego 28 III i 27 IV; 2) św. Kastora z Karden nad 
Mozelą, pustelnika, zmarłego 13 II 389 r.; 3) św. Kastora, biskupa z Apt w Pro-
wansji, zmarłego w r. 419, wspominanego obecnie 25 IX. Znany jest szczególnie 
mitologiczny Kastor, brat Poluksa (po łacinie Pollux, po grecku Polydeúkēs), 
obaj to synowie Ledy i Zeusa (dlatego zwanych Dioskurami, od gr. Dioskóros 
z II członem od jońskiego kúros ‘syn’), z których Kastor oswoił konie. Bracia po 
śmierci kolejno jeden dzień przebywali w Hadesie, a następny spędzali na niebie 
jako gwiazdy w konstelacji Bliźniąt (łac. Gemini, gr. Dýzmoi). Cenili ich sobie 
żeglarze, stali się symbolem wierności i nierozerwalnej przyjaźni. Starożytność 
znała Kastora z Rodos, historyka z I w. przed Chr. (MEKSA I, s. 474–475; KNI, 
s. 172, gdzie podano imieniny 13 II, 28 III, 27 IV, 25 IX; Knap, s. 111; Kupis, 
s. 147; Majtan, s. 63, gdzie omyłkowo odniesione do łac. castor ‘bóbr’).

SNWPU podaje 1 osobę o nazwisku Kastori w woj. krakowskim; 3 – Kasto-
ris w woj. tarnowskim; 21 – Kastory: 10 w woj. krakowskim, 6 w tarnowskim, 
5 w warszawskim.
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Kiriakos, Kyriakos, Kiriaki i podobne
SIW podaje 10 mężczyzn o imieniu Kiriakos; 3 – Kyriakos: po 1 w woj. war-
szawskim, wałbrzyskim i wrocławskim; 5 – Kiriaki: po 2 w woj. jeleniogórskim 
i wałbrzyskim, 1 w wrocławskim; 1 – Kiriako w woj. legnickimi. 

Imiona są pochodzenia greckiego, wywodzą się z greckiego przymiotnika 
męskiego kyriakós, r.ż. kyriakē (końcowe -ē jest akcentowane) i r.n. kyriakón 
‘Pański, Pańska, Pańskie = Chrystusowy’ od Kýrios ‘Pan = Chrystus’. Osobliwe 
imię męskie Kiriaki da się jedynie objaśnić jako skrót (pominięcie końcowego -j) 
postaci rosyjskiej Kiriakij (por. w KP, s. 146: świętą prawosławną Kiriakija, 
gdzie podano znaczenie imienia ‘gospodskaja, tj. Pańska’ oraz dnie wspomnień 
liturgicznych 20 III, 7 VI oraz 7 VII). W wariancie Kiriako pominięto końcowe -s. 
KIS nie notuje, imię nie stało się podstawą nazwisk.

Kleofas, Kleofasa
SIW podaje 96 mężczyzn o imieniu Kleofas, 1 kobietę o imieniu Kleofasa w woj. 
warszawskim, 2 – Kleofia: po 1 w woj. bydgoskim i wałbrzyskim. 

SI (s. 156) notuje Kleofas z odpowiednikiem łacińskim Cleophas; Kleofas 
występuje w jęz. nowogr. i słwn.; Kleofás w węg.; wariantywnie: Cleophas, Cle-
opas w ang., Cléopas, Cléophas we fr.; Kleophas, Cleophas w niem.; Kleofas, 
Kleopa w ros.; tylko w fińskim obok Kleofas także Kullervo, poza tym imię różni 
się tylko zapisem fonetycznym, nieodnotowane w łot. i nor.

W staropolszczyźnie notowane było jako Cleophas r. 1460 w Wielkopolsce 
i na Kresach Południowo-Wschodnich, na tychże kresach od r. 1475 Klofas (Mal 
III, s. 261).

Autorzy wahają się między etymologią grecką a hebrajską: jeśli pochodze-
nia greckiego, to skrót im. Kleópatros: w I członie występuje gr. rzeczownik 
kléos 1) ‘sława, dobre imię’; 2) ‘pogłoska, wieść’, w członie II – patēr, w D. lp. 
patrós, a więc całe imię oznaczało ‘syna sławnego ojca’; podaje się analogię 
słowotwórczą imienia Antípas – por. imię Heroda Antypasa, syna Heroda 
Wielkiego (37–4 r. przed Chr.) z Antípatros z I członem przyimkowym antí tu 
‘zamiast, w miejsce’, zatem oznaczało ‘zamiast ojca’. PrSB (s. 46) tłumaczy 
błędnie ‘przeciw wszystkim’, rozumiejąc człon II jako gr. zaimek pas, pása, pan 
‘wszystek, wszystka, wszystko’; por. KIS (III, s. 496), KNI (s. 178), rozumiejący 
gr. imię Kleopater jako męski odpowiednik żeńskiego im. Kleopatra (zob.). Tak 
też Kupis (s. 150–151); BNOT (s. 45): „skrót od Antypater”. Semicka podsta-
wa bliżej określona nie została; w tekstach greckich zapisywane było Kléofas, 
Kleópas lub Klōpás, w łacinie Cleophas, w scs Kleopa (Mal III, s. 261). Znany 
jest uczeń Chrystusa, Kleofas, który po zmartwychwstaniu Mistrza zmierzał – 
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wdług pieśni wielkanocnej („Łukasz z Kleofasem obaj jednym czasem”) – do 
Emaus (Łk 24,13–35), czczony 25 IX. Imię nosili nadto jako drugie Michał 
Kleofas Ogiński (1765–1833), kompozytor, autor poloneza „Pożegnanie ojczy-
zny”, podskarbi litewski oraz Ireneusz Kleofas Ogiński, ur. w 1808 r., ochmistrz 
dworu rosyjskiego; KNI (s. 178) wymienia także postaci literackie o imieniu 
Kleofas, tj. Kleofasa Byczkowskiego, „tępego szachcica z prowincji” u Augusta 
Wilkońskiego (1805–1852) i Kleofasa w Ekspresie na koniec świata Ewy Lach.

SIW obok podanych na wstępie imion, z których Kleofia jest na pewno 
formą zdrobniałą, podaje także 1 mężczyznę o im. Kleodor w woj. tarnowskim 
z II członem -dor od gr. dōron ‘dar’ i skrót Kleo u 1 kobiety w woj. warszawskim, 
powstały analogicznie do im. nimfy Kalipso czy poetki greckiej Safo (częściej 
Safona) bądź skróconej męskiej formy Teo od Teodolius, jak przyjęło się u ber-
lińskiego onomasty Teodoliusa Witkowskiego.

SNW podaje nazwisko Kleofas ze wskaźnikiem 0, 9 – Klofas; może Klof 
(44 nosicieli) i Klofa 0 też tu należą od odpowiednich zdrobnionych czy spiesz-
czonych imion.

Klet, Kleta i podobne
SIW podaje 3 mężczyzn o imieniu Klet, 2 kobiety – Kleta, po 1 w woj. biało-
stockim i łódzkim. 

SI nie notuje. W r. 1348 na Mazowszu zanotowany został Cletussius, co 
M. Malec (Mal III, s. 261) odczytuje Kletusz.

Jest to imię pochodzenia greckiego, genetyczny imiesłów bierny czasu prze-
szłego (part. perf. pass.) od kaléō ‘wołać, wzywać’, ‘zapraszać’, a więc klētos 
‘wezwany, wybrany’ z wyraźnym nawiązaniem do ewangelicznego (Mt 22,14): 
„wielu wezwanych, mało wybranych”, łac. Multi vocati, pauci electi, gr. Polloí 
klētoí, olígoi eklektoí (jednak spodziewanego ewentualnie imienia Eklekt źródła 
nie notują). Zarówno KIS (III, s. 498), jak i Mal (III, s. 261) przyjmują także 
możliwość, że to skrót greckich imion Anaklet – 2: po 1 w woj. chełmskim i elblą-
skim lub Epiklet. Do omawianej rodziny etymologicznej należą jeszcze 2 terminy 
teologiczne: 1) Paraklet, gr. Paráklētos, oddawane w łacinie jako Paracletus, 
Paraclitus, Paraclytus ‘Duch Św.’, szczególnie Wspomożyciel, Pocieszyciel (po 
grecku też Paraklētōr) niekiedy też ‘Chrystus’ z gr. paráklētos ‘wezwany na 
pomoc, pomocnik, wspomożyciel, adwokat’, ‘orędownik’ od parakaléō ‘wzy-
wać, zapraszać’; łac. Paraclitus oddaje rozwój późnobizantyjskiego ē (etha) 
w i; Paraclytus nawiązuje do gr. przymiotnika perikleitós ‘bardzo sławny’ – por. 
greckiego rzeźbiarza Periklytosa (MEKSA II, s. 176); 2) epikleza z gr. epíklēsis 
od epikaléō ‘wzywam, przywołuję’, tj. ‘modlitwa błagalna do Ducha Św. przed 
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przeistoczeniem we mszy św. w Kościele Rzymskokatolickim’, w Kościołach 
wschodnich odmawiana po przeistoczeniu. Był w historii Kościoła antypapież 
wobec Innocentego II (1130–1143) Anaklet II, tj. kardynał Piotr Pierleoni, zmarły 
w r. 1138 (Umiński, 1959, t. I, s. 375–376).

SNW notuje 8 osób o nazwisku Klet w woj. bydgoskim; 44 – Klett: 29 w woj. 
bydgoskim, 12 w szczecińskim, 9 w poznańskim; 182 – Kleta, z tego 4 w woj. 
słupskim, 66 w katowickim; 38 – Kletke; 12 – Kletka i wiele pochodnych.

Kolumb, Kolumba
SIW podaje 2 mężczyzn o imieniu Kolumb: po 1 w woj. płockim i warszawskim 
(Kolumban nienotowane). 

SI (s. 157) notuje Kolumb i żeńskie Kolumba, po łacinie Columbus i Columba 
dla obu płci. W europejskich językach narodowych jest bardzo dużo form; podam 
tylko te różniące się od Columba, Kolumba, Kolumb, Kolumbus; a więc w ang. 
Columcille, Colmcille; błr. Kalamb, Kalumb; błg. Galab, Kolomb; cz. Kolumbin, 
Kolombin; fr. Colomb; lit. Kolumbas; mac. Galub; Koloumvos, Kolumvos w no-
wogr.; Porumb, Porumboiu w rum.; Golub w s.-ch.; Kolumbin w słow.; Kolum-
busz w węg.; Colombo we wł.; forma żeńska to najczęściej Columba, jak w ang. 
(obok Columbine), dun., niem. (obok Colomba), szw. lub Colomba, jak we wł. 
(obok Colombina). SIW notuje nadto 4 mężczyzn o im. Malkolm: po 1 w woj. 
katowickim, łódzkim, pilskim i suwalskim; 1 – Malcolm w woj. toruńskim, które 
według SI (s. 158) jest oboczną formą im. Kolumban w jęz. ang.

Podstawowe jest tu imię Kolumba od łacińskiego rzeczownika columba 
‘gołąb, gołąbka’, starop. ‘gołębica’; Kolumb powstał wtórnie z łacińskiej postaci 
Columbus, w której regularnie odrzucono końcówkę -us. Rzecz w tym, że łac. 
columba oznaczało i gatunek, i przedstawiciela gatunku, zarówno r.m., jak i r.ż., 
por. też ciconia ‘bocian’. Ponieważ w jęz. hebr. nazwa gołębia, tj. ruach jest r.ż., 
dlatego polskie przekłady Pisma Św. (por. np. Rdz 1,3; Łk 3,22) w kontekście 
ducha Bożego i Ducha Św. używają formy gołębica, który to wyraz w dzisiejszym 
języku oznacza ‘samicę gołębia’, jak lwica, tygrysica samice. Dodać można, że 
Adam Mickiewicz stworzył w Konradzie Wallenrodzie formę Gołąbka Syjonu 
na Ducha Świętego (i por. ludowe gołąbeczka choćby ze śląskiej piosenki o sta-
rzyku). Od Columba w łacinie stworzono formę pochodną Columbina (w łacinie 
klasycznej columbinus, -a, -um był przymiotnikiem ‘gołębi, -a, -e’), która dziś 
w wielu językach funkcjonuje jako imię żeńskie wobec Kolumb. Polakowi imię 
Kolumb kojarzy się przede wszystkim z odkrywcą Ameryki – Krzysztofem Ko-
lumbem (1451–1506), u którego forma ta wystąpiła w roli nazwiska.
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KIS (III, s. 503) zaznacza, że imię Kolumba nadawano w Szkocji i Irlandii 
także mnichom; prezentuje opata imieniem Kolumba z Hy (Iona), jednego 
z 3 głównych patronów Irlandii, zmarłego 8 lub 9 VI 597 r. Z kobiet przedsta-
wia Kolumbę z Koimbry, historycznie bliżej nieokreśloną, czczoną 20 VII i bł. 
Kolumbę z Rieti, mniszkę, zmarlą 20 V 1501 r., beatyfikowaną w r. 1627. Znany 
św. Kolumban (ok. 530 – 23 XI 615), mnich irlandzki. SNW podaje 1 osobę 
o nazwisku Kolumbi w woj. gdańskim; jest to nazwisko typu dopełniaczowego 
w jęz. łacińskim, jak Petri, Pauli, Conradi, Sculteti (to ostatnie od scultetus, 
-i ‘sołtys’) i Kolumbius 0; nadto 16 – Colombo: najwięcej, po 5, w woj. pilskim 
i poznańskim.

Konon
SIW podaje 2 mężczyzn o imieniu Konon: po 1 w woj. białostockim i wałbrzy-
skim. 

SI (s. 158) notuje Konon, po łacinie Conon; Conon także we franc., hiszp. 
i rum.; Konon w błg., fin., mac., niem., ros., słwń., ukr. i węg.; Conone we wł.; 
Konón w cz.; Kanon w est.; Kononas w lit.; Konans w łot.; wariantywnie Conon, 
Kynan, Conan w ang.; Konōn, Konon w nowogr.; brak w dun, obu łuż., nor., 
port., słow. i szw.

W staropolszczyźnie notowane na Kresach Południowo-Wschodnich jako 
Konon w r. 1422, Kanon w r. 1415 i zdrobniale lub w formie spolszczonej Konek 
r. 1385 (Mal III, s. 261).

Imię wyprowadzam z gr. rzeczownika kōnos 1) ‘szyszka’, 2) ‘stożek’ (Abram 
II, s. 745), por. też łac. cōnus ‘to samo’ i nazwiska: polskie Szyszka, niem. 
Schober, spolszczone Szober od niem. Schober ‘stóg’; Mal (III, s. 261): „może 
w związku z gr. konía ‘kurz, pył’; KIS (III, s. 512) wyprowadza z greki, w której 
oznacza ‘szybkiego gońca’, kłopot jednak w tym, że: 1) F. Sowa nie podaje tego 
wyrazu, który oznaczał ‘szybkiego gońca’; 2) słowniki grecko-polskie pod red. 
Zofii Abramowiczówny i Zygmunta Węclewskiego też takiego wyrazu nie znają. 
Imię Konon nosili m.in.: 1) św. Konon z Madygas w Pamfilii, zamęczony za De-
cjusza, tam czczono go 2 lub 3 VII, Martyrologium rzymskie umieszcza razem 
z innymi męczennikami z Pamfilii pod 26 II, KP 5 lub 6 III ze znaczeniem (z gr.) 
‘truďaszczijsa’, tzn. ‘pracujący’ (nie wiadomo też, o jakiej podstawie greckiej 
myślą); 2) Konon z Ikonium, który zginąć miał razem z 12-letnim synem za cza-
sów Aureliana, czczony w różnych terminach. SNW notuje 305 osób o nazwisku 
Konon oraz wiele form pochodnych, które omawiam w NP IV.
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Koronaty
SIW podaje 3 mężczyzn o imieniu Koronaty: po 1 w woj. elbląskim, jeleniogór-
skim i warszawskim; SI i KIS nie notują; nie omawiają też wyzyskiwane przeze 
mnie opracowania popularne.

Imię kojarzy się z łac. imiesłowem biernym coronatus, -a, -um od corono, -are, 
-avi, -atum ‘uwieńczyć, włożyć wieniec lub koronę na głowę’, por. koronowanie 
(coronatio, z czego polskie koronacja) obrazów świętych w Kościele rzymsko-
katolickim, też koronacja królów. Słowniki łaciny klasycznej takiego imiesłowu 
nie notują, bogato udokumentowany został w Słowniku łaciny średniowiecznej, 
t. II pod red. M. Plezi (Plezia, 1959–1967, s. 1345), także jako rzeczownik coro-
natus, -i, jednak w znaczeniu ‘moneta francuska z wyobrażeniem korony’. W tym 
ujęciu imię weszłoby w ciąg imion typu: Amatus, Amata, Beatus, Beata, Renatus, 
Renata, z czego polskie imiona Amat, Amata, (historyczny) Beat, Beata, Renat, 
Renata. Wątpliwości jednak budzi końcówka -y; czyżby zatem od D. lp. (syn) 
Koronaty, zatem Koronaty? Hipotezę wspiera nazwisko Koronat 0 w SNW i św. 
Kornat w KP (s. 136), objaśniony jako ‘wienczannyj’, tj. ‘koronowany’ (z łac.); 
pamięć jego ma być czczona w Kościele Prawosławnym 17 VIII. Imię Kornat 
można jednak rozumieć jako Konrat z przestawioną kolejnością spółgłosek n – r 
na r – n.

SNW podaje nazwisko Koronat ze wskaźnikiem 0; SNW notuje 270 osób 
o nazwisku Kornat, z tego 8 w woj. bydgoskim, 2 w gdańskim; 149 – Kornata, 
z tego 26 w woj. gdańskim; 71 – Kornath w woj. gdańskim; Kornati 0.

Krzesimir, Krzesisław, Krzesisława i podobne
SIW podaje 71 mężczyzn o imieniu Krzesimir, 11 – Krzesimierz, 23 – Krzesisław, 
32 – Krzesław, z form żeńskich: 72 – Krzesisława, 14 – Krzesława, 14 – Krze-
sława; nadto 19 mężczyzn – Krzysław, 8 kobiet – Krzysława. SI nie notuje.

W staropolszczyźnie utrwalone zostały z członem krzesi-: Krzes(i)sąd przez 
historyka Jana Długosza i Krzesisław (2 razy) oraz forma skrócona Krzesław (ok. 
400 razy) (Mal, I, s. 92), w jęz. czeskim także Krzesomysł (zob. Knap, s. 115; 
innych autorka nie objaśnia). SSNO (III, s. 161) utrwala także imię Krzesimir 
z r. 1304 z Pomorza. Dodać tu można, że XVI-wieczny autor kancjonału toruń-
skiego Artomiusz (z Artotomiusz), wywodzący się z Grodziska pod Poznaniem 
nosił rodowe nazwisko Krzesichleb, które zgrecyzował właśnie na Artomiusz 
od rzeczownika ártos ‘chleb, zwłaszcza pszenny’ (wyraz wystąpił w Modlitwie 
Pańskiej: tón árton hemōn ‘chleba naszego’) i czasownika témnō ‘ciąć, kroić’.

Podane imiona zawierają w I członie czasownik krzesić, oznaczający także 
‘budzić’. Kresimir, nienotowany w dobie staropolskiej, jest tworem nowszym, 
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analogicznym; również analogię do im. Kazimierz wykazuje wariant Krzesimierz. 
Imiona Krzesław(a) i Krzysław(a) powstały po zaniku -i- wskutek staropolskiego 
inicjalnego akcentu, por. analogicznie Golub z Gościlub, Skarbmir ze Skarbimir, 
Recław z Redosław i tyle innych. J. Bubak (KNI, s. 185) podaje imieniny z ka-
lendarzy słowiańskich: dla Krzesimira i Krzesimiry 24 VII, Krzesisława i Krzesi-
sławy 11 IX; B. Kupis (s. 155–156) umieszcza Krzesimira pod 11 I, Krzesisława 
i Krzesława pod 28 III, Krzesisławę pod 22 V.

Od podanych wyżej form dwuczłonowych SNW nazwisk nie podaje, dużo 
jest od zdrobnień, tych jednak przytaczać nie będę.

Ksenofan
SIW podaje 1 mężczyznę o imieniu Ksenofan w woj. szczecińskim. 

Imię znane w starożytnej Grecji jako Ksenofanes (gr. Xenophanēs), nosił 
je filozof gr. z Koplofonu z przełomu VI/V w. przed Chr., który wędrował jako 
recytator i rapsod, a potem osiadł w południowej Italii, w Elei, gdzie założył 
szkołę filozoficzną, zwaną eleacką (eleaci); pierwszy panteista i monoteista wśród 
Greków (MEKSA, I, s. 506). Grecy mieli wiele imion z I członem kseno- od 
rzeczownika xénos ‘gośc’ (do czego por. przydomek Zeusa Ksenios ‘Gościn-
ny’), ujawnionych u kilkorgu sławnych ludzi starożytności (por. MEKSA, I, 
s. 505–507). W członie II omawianego imienia występuje przymiotnik phanós, 
-ē, -ón ‘jasny, czysty, sławny’ (Abram, IV, s. 493); interpretować je więc możemy 
‘sławny gość’. Dodać można, że człon I imienia występuje w międzynarodowych 
określeniach typu ksenofobia, ksenofilia i rozumiany jest jako ‘cudzoziemiec’.

Ksenofont i podobne
SIW podaje 2 mężczyzn o imieniu Ksenofont: po 1 w woj. częstochowskim 
i rzeszowskim; 1 – Ksenofondas w woj. jeleniogórskim.

SI (s. 163) notuje imię męskie Ksenofont z odpowiednikiem łacińskim 
Xenophon; Ksenofont występuje w jęz. błg., mac., ros., s.-ch., słwń. i ukr.; Xe-
nophon w ang. i niem.; Xenophón w słow.; Xénophon we fr.; Ksėnofont w błr.; 
Ksenofon w fin.; Ksenofontas w lit.; Xenofonte w port.; Senofonte we wł.; wa-
riantywnie: Xenofonte, Jenofonte w hiszp.; Xenofon, Xenofoon, Xenophon w hol.; 
Ksenofōntos, Ksenofontos w nowogr.; Xenofon, Xenofonte w rum.; Kszenofón, 
Xenophón w węg.

Współczesne imię Ksenofont jest pochodzenia greckiego, nosił je m.in. 
Ksenofont (gr. Xenophōn, w D. Xenophont-os) z Aten (432–353 przed Chr.), 
historyk grecki, filozof (uczeń Sokratesa) i dowódca (MEKSA, I, s. 506–507); 
nadto Ksenofont z Efezu, powieściopisarz grecki (z II/III w.). Jest do imię zło-
żone: w I członie występuje rzeczownik xénos ‘gośc’ (zob. wyżej im. Ksenofan), 
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w II phōnē ‘głos’, czasownik phōnéō ‘wydawać głos’, znaczyłoby więc ‘o innym, 
obcym głosie’. J. Bubak (KNI, s. 187) podaje imieniny 21 I; B. Kupis (s. 157) 
proponuje 9 II.

Kunibert
SIW podaje 20 mężczyzn o imieniu Kunibert. 

SI (s. 163) odnotowuje Kunibert z łacińskim odpowiednikiem Cunibertus; 
Cunibert w jęz. ang., fin. i fr.; Cuniberto w hiszp. i wł.; Kunibert w cz., est., niem. 
i węg.; Kunibertas w lit.; wariantywnie: Kunibert, Cunibertus w hol.; w wielu 
językach imię nienotowane, m.in. port., ros. i ukr.

Jest to germańskie imię dwuczłonowe: w członie I występuje staro-wyso-
ko-niem. kunni ‘ród, plemię’, w II – staro-wysoko-niem. przymiotnik beraht 
‘błyszczący, sławny’, który rozwinął się w nowo-wysoko-niem. berühmt ‘sław-
ny’ (występuje on także w imionach Robert, Roger, Roland i w II członie wielu 
imion, jak Albert, Norbert, Dagobert, Engelbert i wielu innych). KIS (III, s. 549) 
prezentuje św. Kuniberta (595–660), biskupa Kolonii, zmarłego 12 XI.

Kuno
SIW podaje 7 mężczyzn o imieniu Kuno. 

SI (s. 158) rejestruje Kuno jako imię zdrobniałe od Konrad w jęz. niem. 
i Kunó w jęz. węg.

M. Malec (Mal, III, s. 261–263) wśród wielu form zdrobnionych od im. 
Konrad w staropolszczyźnie wymienia także Kun od r. 1460 w Małopolsce, 
Wielkopolsce i na Pomorzu oraz na Kresach Południowo-Wschodnich i wprost 
Kuno, dwa zapisy z r. 1306 ze Śląska i z Wielkopolski.

Jak podany wyżej materiał pokazuje, Kuno jest genetycznie zdrobnionym 
im. od germańskiego im. dwuczłonowego Konrad od staro-wysoko-niem. czło-
nu I kuoni = nowo-wysoko-niem. kühn ‘śmiały, odważny’ i takiegoż II – rāt 
‘doradca’; całe więc imię oznaczało ‘tego, co udziela śmiałych rad’ (KVNB, 
s. 70; KIS, III, s. 550). Imię Kuno znane z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. 
W KIS (III, s. 550) zaprezentowany został Kuno, biskup Trewiru (ur. ok. 1016), 
zamordowany i czczony jako święty 1 VI.

SNWPU podaje 1 osobę o nazwisko Kuno w woj. lubelskim.

Kwiryn, Kwiryna i podobne
SIW podaje 65 mężczyzn o imieniu Kwiryn; 1 – Kwirian w woj. leszczyńskim; 
1 – Kwiron w woj. kaliskim; 187 kobiet noszących imię Kwiryna; 4 – Kwirena 
(w wyniku polskiego rozwoju -yn → -en): po 1 w woj. bydgoskim, gdańskim, 



46 Edward BrEza

kaliskim i leszczyńskim; 1 – Ksiryna (na zasadzie opozycji równorzędnej – ekwi-
polentnej f : s) w woj. gdańskim.

SI (s. 164) notuje imię męskie Kwiryn i żeńskie Kwiryna z łacińskimi od-
powiednikami Quirinus i Quirina; Kvirin występuje w jęz. cz., mac., u Serbów 
i w słwń.; Kviryn w błr. i ukr.; Kvirín w słow.; Quirin w cz., fr. i dolnoniem.; 
Chirin w rum.; Kerény w węg.; Quirino w hiszp., port. i wł.; Quirinus w ang.; 
Kvirinus w fin.; Kvirinas w lit.; obocznie: Quirinus, Quirijn, Krijn w hol.; Quirin, 
Quirinus, Krein, Crein, Kürin w niem.; Kurinos, Kirinos w nowogr.; forma żeń-
ska pojawia się jako Kvirina u Serbów i w słwń.; Chirina w jęz. rum.; obocznie: 
Quirina, Quirine, Krijna w hol.

W staropolszczyźnie poświadczone w r. 1370 po łacinie jako Quirinus 
w Wielkopolsce (Mal, III, s. 268). Wywodzi się z łac. przydomka Quirinus dla 
mężczyzn i Quirina dla kobiet (IC, s. 216), notowanego także wśród chrześcijan. 
N. przydomka zaś pochodzi od tak samo brzmiącej n. bóstwa Sabinów, na cześć 
którego obchodzono 17 II tzw. Quirinalia, tj. specjalne uroczystości. N. bóstwa 
z kolei wiąże się z n. miasta sabińskiego Cures, a jego mieszkańców określało się 
w lm. Quirites, w lp. Quiris lub Quiritis. Warto bowiem przypomnieć, że przez 
połączenie Sabinów i mieszkańców Rzymu powstał naród rzymski: Populus 
Romanus Quiritium lub Quiritum (Kr, s. 700).

Hagiografia zna ok. 9 świętych Kwirynów, m.in. św. Kwiryna, męczennika 
rzymskiego z czasów Hadriana (ok. r. 130) i św. Kwiryna, bpa Sisak (w Kroacji), 
utopionego w rzece w dzisiejszym Szombathety na Węgrzech ok. r. 310 (KIS, 
III, s. 556–558). Imię Kwiryna nosi dziś prof. Kwiryna Handke, językoznawca, 
uprawiająca wiele dyscyplin: nazewnictwo miejskie, język pisarzy, historia ję-
zyka polskiego, głównie na Pomorzu, język familijny, kaszubszczyzna. Imieniny 
30 III, 4 IV, 4 VI.
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Mal I  – mAlec Maria, 1971, Budowa morfologiczna staropolskich złożo-
nych imion imion osobowych, Ossolineum, Wrocław.

Mal III  – mAlec Maria, 1994, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej 
Polsce, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.

MEKSA  – Mała encyklopedia kultury świata antycznego, 1958–1962, t. I, 
red. Gabriela Pianko, t. II, red. Zdzisław Piszczek, Państwowe Wy-
dawnictwo Naukowe, Warszawa. 

NMP  – rymuT Kazimierz, red., 1996–2007, Nazwy miejscowe Polski. 
Historia, pochodzenie, zmiany, t. I–VII, Instytut Języka Polskiego 
PAN, Kraków. 

NP  – brezA Edward, 2000–2004, Nazwiska Pomorzan, Pochodze-
nie i zmiany, t. I–III, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk. 

Plezia – pleziA Marian, red., 1959–1979, Słownik łacińsko-polski, t. I–V, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

PrSB – grAbner-hAider Anton, red., 1994, Praktyczny słownik biblijny, 
Instytut Wydawniczy Pax – Wydawnictwo Księży Pallotynów, 
Warszawa. 
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SEMot  – Cieślikowa Aleksandra, mAlec Maria, rymuT Kazimierz, red., 
1995–2002, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich 
nazw osobowych, cz. I–VII, Instytut Języka Polskiego PAN, Kra-
ków. 

SI – jAnowowA Wanda, skArbek Aldona, zbijowskA Bronisława, zbi-
niowskA Janina, 1991, Słownik imion, wyd. 2, Ossolineum, Wro-
cław. 

SMiTK – koPaliński Władysław, 1985, Słownik mitów i tradycji kultury, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa. 

SIw – rymuT Kazimierz, red., 1995, Słownik imion współcześnie w Pol-
sce używanych, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków. 

SNT  – Ks. léon-duFour Xavier SJ, 1986, Słownik Nowego Testamentu, 
Księgarnia św. Wojciecha, Poznań.

SNW – rymuT Kazimierz, red., 1990–1992, Słownik nazwisk współcze-
śnie w Polsce używanych, t. I–X, Instytut Języka Polskiego PAN, 
Kraków. 

SSNO  – TAszycki Witold, mAlec Maria, red., 1965–1987, Słownik staro-
polskich nazw osobowych, t. I–VII, Ossolineum, Wrocław. 

Wyk – bubAk Józef, 1983, Wykaz imion używanych w Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej, „Język Polski”, 63, z. 1–2, s. 72–84.

WZ  – Ks. zAleski Wincenty SDB, 1989, Święci na każdy dzień, Wydaw-
nictwo Salezjańskie, Warszawa.

Zoder – zoder Rudolf, 1968, Familiennamen in Ostfalen, Bd I, II, Georg 
Ohns Verlagsbuchhandlung, Hildesheim. 

Symbol 0 przy nazwiskach oznacza formę z różnych względów niepewną.
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NIEKTÓRE RZADSZE IMIONA MĘSKIE (IV)

Streszczenie

Artykuł jest częścią obszerniejszego tematu, w którym autor omawia imiona męskie rzadziej 
występujące wśród obywateli polskich, tj. Polaków i cudzoziemców z obywatelstwem polskim. 
Podstawą doboru imion jest Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, obejmujący stan na 
rok 1994, opublikowany przez R. Rymuta w Krakowie w 1995 r.

Opracowane imiona są pochodzenia hebrajskiego: Izaak, Izajasz, Izmael, Izrael, Jafet, Jezus, 
Jozue, Joshua, Job, Hiob, Joe, Joel, Jona, Jonasz, Kain, Kaleb; greckiego: Ikar, Irydion, Jazon, 
Jezon, Jerofiej, Kalenik, Karion, Kastor, Kiriakos, Kleofas, Klet, Konon, Ksenofan, Ksenofont; 
łacińskiego: Innocenty, Inwencjusz, Italik, Juwenal, Juwenalis, Inwencjusz, Kalwin, Kandyd, 
Kolumb, Koronaty, Kwiryn; germańskiego: Indefons, Ingbert, Ingemar, Ingwar, Karl, Kunibert, 
Kuno: słowiańskiego: Izasław, Krzesimir, Krzesisław; dwuznaczne: Janus, Janin, Karp.

SOME RARE MALE NAMES (IV)

Summary

It is a part of a broader subject in which the Author selects male names that are rarely used by 
Polish citizens (Poles and foreigners with Polish citizenship). He makes the choice of names on 
the basis of Dictionary of names currently used in Poland (Słownik imion współcześnie w Polsce 
używanych), reflecting state in 1994, published by R. Rymut in Kraków, in 1995.

The studied names are of Hebrew origin: Izaak, Izajasz, Izmael, Izrael, Jafet, Jezus, Jozue, 
Joshua, Job, Hiob, Joe, Joel, Jona, Jonasz, Kain, Kaleb; of Greek origin: Ikar, Irydion, Jazon, Jezon, 
Jerofiej, Kalenik, Karion, Kastor, Kiriakos, Kleofas, Klet, Konon, Ksenofan, Ksenofont; of Latin 
origin: Innocenty, Inwencjusz, Italik, Juwenal, Juwenalis, Inwencjusz, Kalwin, Kandyd, Kolumb, 
Koronaty, Kwiryn; of Slavic origin: Izasław, Krzesimir, Krzesisław; ambiguous: Janus, Janin, Karp.


