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Joanna Lubierska

Zawiłości rodzinne, czyli o staropolskich stopniach 
pokrewieństwa i powinowactwa

Staropolskie określenia stopni pokrewieństwa i powinowactwa dotyczą nazw 
zarówno bliskiej jak i dalszej rodziny. Od lat nie są stosowane ale warto je 
przybliżyć i zapamiętać, ponieważ wiele z nich występuje w staropolskiej li-

teraturze czy dokumentach (testamentach, umowach dożywocia, kupna i sprzeda-
ży, etc.). Współcześnie posługujemy się kilkoma najprostszymi słowami, ale nasi 
przodkowie mieli cały wachlarz sformułowań dotyczący precyzyjnego określenia 
kto jest kim w rodzinie. Jak pisał Zygmunt Gloger: 

Pokrewni są ci, którzy od jednej osoby ród swój wiodą, powinowaci zaś są krew-
ni męża względem krewnych żony i odwrotnie. W jakim stopniu zachodzi po-
krewieństwo jednego z małżonków, w tymże stopniu jest i dla drugiego powi-
nowactwem. Polacy mieli nader obfity rodzinny słownik nazw, określających 
rodzaj pokrewieństwa, pozostawiający daleko w tyle niemiecki, więc i pożyczek 
mieli mało. Mieli oni zwyczaj rozpamiętywać najdalsze pokrewieństwa rodzinne, 
a starsze niewiasty przekazywały młodszym pokoleniom całe dzieje pokrewieństw  
w swych okolicach i województwach. Pochodziło to nie tyle z próżności, ile  

Ryc. 1. Ilustracje z dzieła „Heraldica to iest osada kleynotow rycerskich y wiadomość znakow her-
bownych” Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1742 roku pokazująca stopnie pokrewieństwa po 
mieczu i po kądzieli, Cyfrowa Biblioteka Narodowa, źródło: https://pl.wikipedia.org.
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z obyczaju narodowego, w którym wszystka szlach-
ta uważała się za jedną rodzinę czyli „bracie”. Stąd 
„u Polaków najpierwszy był tytuł: bracie, później 
mówiono: panie bracie, a wreszcie: mości panie 
bracie”. Piotr Skarga w „Żywotach świętych” pisze, 
iż „w polskim języku bracią zowiemy w trzeciem  
-i czwartem pokoleniu i jakiekolwiek powinowate”. 
W prawie polskiem, którego główną podstawą były 
stare zwyczaje narodu, charakterystyczną stanowi 
cechę pewna solidarność i łączność rodowa, nawet 
w dalszych stopniach pokrewieństwa. Majątek np. 
sprzedany w obce ręce krewni sprzedawcy mieli 
prawo odkupić, co wydawało się nader dziwnem 
dla cudzoziemców1.

Poniższy artykuł składa się z trzech części: 
pierwsza dotyczy dawnych staropolskich nazw 
pokrewieństwa i powinowactwa, w części drugiej 
znajduje się słowniczek łacińskich nazw pocho-
dzący z jednej z ksiąg metrykalnych, a w trzeciej 
części można sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując 
krótki quiz.

Po mieczu i po kądzieli, czyli więzi krwi

Zacznijmy od najprostszej definicji. Pokrewień-
stwo potocznie nazywa się więzami krwi. Już  
w samym wyrazie „pokrewieństwo” poprzez cząst-
kę „krew” zawarte jest doprecyzowanie bliskiego 
powiązania rodzinnego właśnie poprzez więzy 
krwi. Osoby, między którymi zachodzi taka więź, 
nazywa się krewnymi. Wyróżnia się linie i stopnie 
pokrewieństwa. Krewnych w linii prostej dzieli się 
na wstępnych, są nimi ojciec, dziadek, pradziadek 
etc., oraz na zstępnych, czyli syna, wnuka, prawnu-
ka. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które nie 
pochodzą od siebie, ale mają wspólnego przodka. 
Do krewnych w linii bocznej zaliczymy: rodzeń-
stwo, dzieci rodzeństwa, wuja i siostrzenice etc.

Pokrewieństwo dzieli się też na bliższe i dalsze. 
Jest to uzależnione od liczby pokoleń w linii prostej, 
natomiast w linii bocznej od liczby urodzeń, jakie 
dzielą krewnych od wspólnego przodka. Odległość 
pokrewieństwa liczy się w stopniach. W przypadku 
krewnych w linii bocznej nie ma w ogóle pokre-
wieństwa pierwszego stopnia.

Kwestie związane z zakresem pokrewieństwa 
odgrywają znaczenie m.in. przy dziedziczeniu czy 
zawieraniu małżeństwa. Według obowiązującego 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego termin „po-
krewieństwo” oznacza, że: 

1 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, źródło: https://
literat.ug.edu.pl/glgers/index.htm (dostęp: 21.06.2020).

§ 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których 
jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocz-
nej są osoby, które pochodzą od wspólnego przod-
ka, a nie są krewnymi w linii prostej.
§ 2. Stopień pokrewieństwa określa się według licz-
by urodzeń, wskutek których powstało pokrewień-
stwo2.

Stosowane obecnie i obowiązujące nazwy po-
krewieństwa brzmią zupełnie inaczej niż kiedyś,  
a niektóre nazwy staropolskie mogą bardzo zasko-
czyć.

Zacznijmy jednak od terminów podstawo-
wych. Rodzina ze strony ojca to krewni po mieczu 
(zwani również agnatami), zaś po matce to krewni 
po kądzieli (zwani kognatami). W dzisiejszym ro-
zumieniu słowo rodzic oznacza zarówno ojca, jak  
i matkę, ale w przeszłości był określeniem zarezer-
wowanym tylko dla ojca. 

Jak pisał Zygmunt Gloger w Encyklopedii sta-
ropolskiej: 

Ojciec nazywa się w mowie staropolskiej: ociec, 
rodzic, tata, t. j. tak, jak dotąd lud polski wymawia  
i używa tych wyrazów. Wyraz „ociec” sięga prasta-
rych czasów; wyrazu rodzic lud używa, gdy chce na-
zwać poważniej. Wyraz tata, używany przez dzieci, 
jako najłatwiejszy, jest również dawny, bo już Bielski  
w XVI w. pisze: „Święty Wojciech, założywszy 
klasztor, dał mu imię po słowiańsku tata, bo tak 
Słowacy zwali św. Wojciecha jako ojca”. Z nasta-
niem wiary chrześcijańskiej potworzyły się wyrazy: 
ojciec święty, ojciec duchowny, ojciec chrzestny, a ze 
wzrostem gospodarstw „ojciec czeladny” czyli go-
spodarz domowy, ojciec i dozorca czeladki. 

Dzisiejsze dziecko to najczęściej dziecię, ale 
spotkać można i egzotycznie brzmiące słowo czę-
do. Półbratem nazywano w dawnej polszczyźnie 
brata przyrodniego, półsiostrą – siostrę przyrodnią, 
czyli dzieci z jednej matki po dwóch ojcach, lub  
z jednego ojca po dwóch matkach. 

Ojczyc i ojcowie ma kilka znaczeń w języku sta-
ropolskim: oznacza najprzód syna z prawego łoża, 
potem rodaka, ziomka, rodowitego syna swojej 
ziemi, dalej doradcę i miłośnika ojczyzny. Takim 
np. był Jan Łaski (ur. 1456, zm. 1531), o którym 
Stryjkowski wyraził się: „umarł Jan Łaski, prawy 
ojczyc ojczyzny”. Ojczycem lub ojcowicem zwano 
każdego ze starego rodu, pana z panów, wreszcie tak 
nazywano poddanych ojcowskich, na miejscu uro-
dzonych, a prawo dawne stanowiło, że pojmańców 
(jeńców) wojennych dzieci uważani są za ojczyców 

2  Dz. U. 2019, poz. 2086, Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy, ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.
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czyli poddanych”. Majątek po ojcu zwał się ojcowi-
zną i ojczyzną, po matce – macierzyzną. Syna je-
dynaka nazywano „jednorodzonym”, adoptowanego 
– „przysposobionym” lub „przyjętym”. Trzymany do 
chrztu jest chrzestnym czyli chrześniakiem. „Syno-
wie koronni” oznaczało ziemian z Korony. Rodzice 
nazywali córki swoje w mowie potocznej dziewka-
mi, dziewuszkami3.

Sformułowania wuj oraz stryj miały niegdyś 
szersze zastosowanie, tym określeniem nazywano 
także kuzynów rodziców; wówczas dla odróżnienia 
rodzeństwo braci rodziców określano mianem stryj 
rodzony, wuj rodzony. Dzieci stryjów nierodzonych 
(czyli kuzyni drugiego stopnia) określane były jako 
bracia i siostry przestryjeczne. 

3  Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, op. cit.

Brat ojca, tak jak dziś, nazywany był stryjem, 
a do jego żony zwracano się stryjenko bądź stryj-
no. Wujem i wujną lub wujenką tytułowano brata 
matki i jego małżonkę. Syn brata zowie się bratań-
cem, bratankiem, synowcem, córka brata – synowicą, 
bratanką lub bratanicą. Syn siostry – siestrzanem, 
siostrzeńcem, siestrzankiem, córka siostry – siostrze-
nicą, siestrzanką. Według niektórych źródeł dzieci 
rodzeństwa określano ogólnie terminami nieć, nieść 
a dla rodzaju żeńskiego nieściora4. 

Rodzony brat matki jest wujem, żona jego 
wujenką, czyli wujną, syn bratem, córka siostrą 
rodzono-wujeczną. Brat ojca jest stryjem, stryj-

4 Źródło: https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/daw-
ne-nazwy-pokrewienstwa-i-powinowac.t.wa;746.html 
(dostęp: 20.06.2020).

Ryc. 2. Schemat liczenia pokrewieństwa, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Akta metrykalne parafii Biskupice Ołobocz-
ne, Liber Copulatorum 1795–1835, sygn. PM 09/04
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kiem. W dawnej polszczyźnie skracano stryjek na 
stryk. Żona stryja była jednak stryjenką lub stryjną,  
a dzieci po rodzonym stryju – rodzono-stryjecznemi. 
Syna i córkę brata stryjecznego zwano stryjecznym 
synem i stryjeczną córką. W ogóle stryjów i braci stry-
jecznych i przestryjecznych zwano „stryjcami”. Stryj-
cowie byli to męscy potomkowie jednego dziada, 
pradziada lub prapradziada, w różnych stopniach 
pokrewieństwa z sobą zostający5.

Siostrę babki nazywano starą ciotką, wielką ciot-
ką lub praciotką, brata dziadka tytułowano starym 
stryjem, wielkim stryjem lub prastryjem albo prze-
stryjcem. Do brata babki zwracano się per wielki 
wuj, stary wuj lub po prostu przedwieć. 

Termin kuzyn był w przeszłości zupełnie nie-
znany, a dzieci stryjów, wujów i ciotek określano 
bracia i siostry stryjeczne, wujeczne i cioteczne. Dzie-
ci po dwóch siostrach rodzonych są sobie rodzono-
cioteczni, jeżeli zaś babki były siostrami, są przecio-
teczni. 

Na wnuka i wnuczkę mówiono wnęk i wnęcz-
ka. Zygmunt Gloger wyjaśniał:

Majątek po dziadku zowie się „dziadkowizną”, po 
babce „babizną”. Dzieci syna lub córki są wnuczę-
tami. W dawnej polszczyźnie nie mówiono wnuk, 
ale wnęk, a o rodzaju żeńskim nie mówiono wnuka 
ani wnuczka, ale wnęka i wnęczka. Jeszcze w końcu 
XVI wieku Szczerbowicz pisze: „dzieci rodzonych 
braci i sióstr, t. j. synowców i siostrzeńców, też wnę-
kami zowią”.

Po przytoczonych przykładach widać, że na-
zewnictwo w dawnych, wcale nieodległych cza-
sach było różnorodne i bogate, a koligacje rodzin-
ne miały dla ówczesnych duże znaczenie. Dziś, 
niedoświadczonemu adeptowi genealogii od ilości 
familijnych powiązań i nazw może się zakręcić  
w głowie. Zajmując się badaniami nad rodziną, 
warto jednak znać dawną terminologię, nawet jeśli 
nigdy nie zostanie wykorzystana w praktyce.

Mąż i jego „zestaw” krewnych, czyli 
słowo o powinowactwie

Najprościej rzecz ujmując, powinowactwo to 
relacja istniejąca pomiędzy małżonkiem a krewny-
mi drugiego małżonka. Powinowactwo podobnie 
jak pokrewieństwo opisuje się za pomocą stopni  
i linii. 

5 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, op. cit.

Powinowactwo w linii prostej dotyczy tych 
krewnych, którzy albo pochodzą od drugiego mał-
żonka, albo od których ten małżonek pochodzi. 
Zatem odnosić się ono będzie jedynie do wstęp-
nych i zstępnych drugiego małżonka, czyli: do jego 
rodziców, dziadków, dzieci niepochodzącymi z tego 
małżeństwa. Małżonek zatem będzie w stosunku 
do swojego pasierba czy teściowej powinowatym 
w linii prostej.

Powinowactwo w linii bocznej dotyczy na-
tomiast tych krewnych, którzy mają wspólnego 
przodka i nie pochodzą bezpośrednio od siebie,  
a zatem: rodzeństwo (wspólny rodzic), kuzynostwo 
(wspólny dziadek), wujostwo (dziadek małżonka 
a ojciec wujka). Małżonek będzie w stosunku do 
brata drugiego z małżonków powinowatym w linii 
bocznej6.

Kwestia powinowactwa, tak jak i pokrewień-
stwa, również została uregulowana w przepisach 
prawa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że: 

§ 1. Z małżeństwa wynika powinowactwo między 
małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa 
ono mimo ustania małżeństwa.
§ 2. Linię i stopień powinowactwa określa się we-
dług linii i stopnia pokrewieństwa7.

Zanim dwoje stało się mężem i żoną, musiało 
dojść do ślubu. W Encyklopedii staropolskiej może-
my znaleźć informacje, jakie czynności poprzedza-
ły zawarcie związku małżeńskiego:

W prastarym obyczaju polsko-słowiańskim nie 
dawano posagu czyli wiana za dziewką, ale mło-
dzian nabywał córkę u rodziców, był więc zwyczaj 
porywania dziewcząt, jako najtańszy sposób naby-
cia żony. Obyczaj ten przetrwał w Polsce przyjęcie 
wiary chrześcijańskiej i musiał się wydarzać jeszcze 
w XIII i XIV w., skoro ówczesne prawa krajowe 
surowo zabraniają żenienia się w sposób podob-
ny. W obrzędach zaś weselnych ludu polskiego 
ślady tego obyczaju przetrwały do naszych cza-
sów. Że zaś na oznaczenie słowa gonić, zająć, było  
w dawnej polszczyźnie słowo żonąć, żenić, stąd 
powstały wyrazy: żona, ożenić, żonaty. Od wyrazu 
mahal, umowa ślubna, utworzono z żony małżonę 
i małżonkę8. 

Podobnie jak określenia pokrewieństwa, tak 
i stopnie powinowactwa miały swoje nazwy. Ro-

6 Źródło: https://e-prawnik.pl/artykuly/krewni-zo-
ny-czyli-prawne-skutki-powinowactwa.html (dostęp:  
20.06.2020).

7 Dz.U. 2019, poz. 2086, Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy, ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.

8 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, op. cit.
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dzice męża nazywani byli: świekier i świekra, które 
to określenie  żartobliwie niektórzy stosują współ-
cześnie. Ojca i matkę żony określano zaś jako cieść  
(z tego później powstało słowo teść) i cieścia (póź-
niej przekształcone na teścię oraz teściową). Gloger 
wyjaśniał to szczegółowo:

Ojciec żony zowie się teść, a matka – teściowa lub 
teścia, dawniej cieść i cieścia. W jednej z pieśni ludo-
wych dotąd w niektórych okolicach śpiewają: „I wy-
szła doń stara cieść”. Mączyński w swoim słowniku 
z r. 1564 tak objaśnia: „Cieść, to jest żony mojej oj-
ciec, niektórzy świekrem zowią, ale niewłaściwie, bo 
świekier jest mężów ojciec, którego zowią po łaci-
nie socer”. Stryjkowski znów pisze: „Obesłał bracią 
swoją i ćcia albo cieścia, ojca żony swojej”. Widzimy 
z tego, że tak dawniej jak i dzisiaj u ludu, który tej 
nazwy w wielu stronach używa, świekier, świokier, 
świekra, świokra, świekrucha oznacza tylko rodzi-
ców męża, a teść i teścia – rodziców żony. Nieraz 
jednak ludzie mieszali z sobą te obie nazwy, a sam 
Stryjkowski w innem miejscu wyraża się: „Boniak 
świekier albo cieść Swantopełka”. Jeżeli świekier 
pochodzi także z niemieckiego wyrazu Schwäher, 

to nic dziwnego, że znaczenie tego wyrazu w pol-
skim języku nie mogło być tak i owak pojmowane, 
skoro nie było polskiem9.

Druga żona względem dzieci swego męża  
z poprzedniej żony jest ich macochą. Ten, co „przy-
żenił” sobie żonę, czyli zjął, zajął ją rodzicom, na-
zywał się zięciem. Przyprowadzona do domu syno-
wa, jako młoda niewiasta w porównaniu do starej 
matki męża, dostawała nazwę: niewiastki, niewiest-
ki lub sneszki10.

Mężem córki był, podobnie jak dziś, zięć, za to 
synową (żonę syna) rodzice męża określali termi-
nem snecha i sneszka. Na siostry męża mówiło się 
zełwa, zołwa, zełwica, żołwica czy żełwia, a na brata 
męża wołano dziewierz. 

Wyraz szwagier, szwagierka jest czysto niemiec-
kim (Schwager, Schwäher). Dawni Polacy nazywali 
zawsze brata mężowskiego dziewierzem lub szurzą 

  9 Ibidem.
10 Ibidem.

Ryc. 3. Schematy liczenia powinowactwa, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Akta metrykalne parafii Sławno, Liber 
Copulatorum 1791–1815, sygn. AP 63/05
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a nie szwagrem, siostrę mężową: żołwicą, żełwicą, 
żełwią lub świeścią a nie szwagierką. Surzyną nazy-
wano na Mazowszu żonę szwagra jeszcze w XVII w. 
Mączyński, słownikarz XVI w., powiada: „Żełw albo 
żełwica, też niewiastką niektórzy zowią, t. j. mężowa 
siostra”11. 

Brata żony określano jeszcze terminem szu-
rzy, szurza lub szurzyn, jego żona to szurzyna, 
zaś siostra żony nosiła nazwę świeść. Męża świeści 
określano czasem terminem paszenog. Sama nazwa 
paszenog wywodzi się z języka awarskiego, czyli 
dawnego języka używanego na terytorium dzisiej-
szej Rosji, Turcji i Azerbejdżanu. Spośród innych 
rodzin słowiańskich tylko Słoweńcy zachowali to 
określenie – paszanoc, paszanok, zaś u nas jest to po 
prostu szwagier, który stał się uniwersalnym okre-
śleniem, kiedy mówimy o powinowactwie przez 
małżeństwo12.

Żona brata męża (czyli żona dziewierza) nosiła 
nazwę jątrew, jątrzew lub jątrewka, tą samą nazwą 
określano czasem bratową (żonę brata). Mąż sio-
stry był określany jako swak lub siostrzanek. 

Mężem ciotki (cioty) był pociot lub naciot; na-
zywano tak zarówno męża siostry ojca, jak i sio-
stry matki. Choć te określenia wyszły z użycia,  
fun-kcjonują dziś jeszcze pociotki – jako kuzyni13.

11  Ibidem.
12  Źródło: http://staropolskiepokrewienstwo.blog-

spot.com/ (dostęp: 20.06.2020).
13 Źródło: http://buzz.gazeta.pl/buzz/7,156947, 

Wraz ze zmianami w życiu społecznym zmieni-
ło się i słownictwo, a przypomnienie staropolskie-
go słownictwa rodzinnego uświadamia nam ogrom 
zmian, jakie dokonały się w naszym współczesnym 
języku, który mocno zubożał. Często można się 
spotkać z sytuacją, kiedy na rodziców mówimy 
„starzy”, a „ciocią” i „wujkiem” są nazywani znajomi 
rodziców np. z pracy, przedszkolni wychowawcy, 
czy rodzice szkolnych kolegów ich dzieci.

W księgach metrykalnych niezwykle rzadko 
można spotkać wyrysowane schematy do liczenia 
pokrewieństwa i powinowactwa. Było to bardzo 
pomocne przy liczeniu stopni powiązań rodzin-
nych. Pokrewieństwo, a także powinowactwo były 
przeszkodami kanonicznymi i aby ślub mógł się 
odbyć, należało otrzymać pozwolenie (dyspensę). 
Do podania warto było dołączyć drzewo genealo-
giczne przyszłych nowożeńców. 

W rachowaniu stopnia pokrewieństwa przy zawie-
raniu małżeństw, trzymano się w Polsce śladem 
prawa kanonicznego rachuby kanonicznej, która się 
różniła w pobocznej linii od rachuby cywilnej pra-
wa polskiego. Gdy podług prawa kanonicznego brat  
z siostrą są w pierwszym stopniu a synowica ze stry-
jem w drugim, to podług rachuby cywilnej w Polsce 
brat z siostrą był w drugim a synowica ze stryjem  
w trzecim stopniu pokrewieństwa. W prawach 
 

22820570,zelwin-swiekier-i-paszenog-znasz-te-slowa-
to-czlonkowie.html (dostęp: 22.12.2017).

Ryc. 4. Przykład drzewa genealogicznego z akt sprawy Jadwiga Kędzia – Marcin Blewąska, 
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, sygn. KA 1508
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spadkowych używano cywilnej rachuby, ogranicza-
jąc prawo spadkowości do 8-go stopnia włącznie14.

Precyzyjnie rozrysowane schematy liczenia 
pokrewieństwa i powinowactwa mają m.in. księgi 
ślubów z parafii Biskupice Ołoboczne oraz Sławno. 
Natomiast w księdze metrykalnej parafii Opalenica 
z lat 1794–1811 ręka zapewne miejscowego pleba-
na pracowicie sporządziła słowniczek ogólnej ter-
minologii rodzinnej z podziałem na pokrewieństwo 
i powinowactwo, w języku polskim i łacińskim15.

Kwestię poprawności tłumaczenia przez opa-

          14 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, op. cit.
15 Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Akta 

metrykalne parafii Opalenica, Liber Copulatorum 
9.11.1794–30.07.1811, sygn. PM 203/06.

lenickiego księdza zwrotów staropolskich na łacinę 
zostawiam ocenie czytelnika. By pogłębić temat,  
z pewnością warto sięgnąć do artykułu prof. Ali-
cji Szymczakowej pt. Nazewnictwo stosunków ro-
dzinnych w świetle praktyki sądów sieradzkich w 15. 
wieku16, ukazującego proces kształtowania się ter-
minologii dotyczącej relacji w rodzinie. W tekście 
traktującym o rozważaniach na temat pokrewień-
stwa i powinowactwa znalazły się liczne przykłady 
spraw rodzinnych z ksiąg grodzkich i ziemskich,  
a także słownik pojęć. 

16 A. Szymczakowa, Nazewnictwo stosunków ro-
dzinnych w świetle praktyki sądów sieradzkich w 15. wie-
ku, w: Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, t. 2, 
Kraków 1998, s. 92–108.

Explicatio Latinorum terminum [!] Polonice et sunt de consanguinitate agniti et cogniti 
Objaśnienie pojęć łacińskich po polsku. Są tu krewni agnaci i kognaci

Ascendentes
Wstępni  

Ojciec Pater
Matka Mater 

Dziad Avus, est patris vel matris frater [!a] 
Dziadem jest ojciec ojca lub matki

Babka Avia, est mater patris vel matris 
Babką jest matka ojca lub matki

Pradziad Proavus, est avi vel aviae pater
Pradziad jest ojcem dziada lub babki

Prababka Proavia, est avi vel aviae mater 
Prababka jest matką dziada lub babki

Prapradziad Abavus, est pater proavi vel proaviae 
Prapradziad jest ojcem pradziada lub prababki

Praprababka Abavia, est mater proavi vel proaviae 
Praprababka jest matką pradziada lub prababki

Adavus [!b], adavia, triavus, triavia dicuntur majoresc

Dalsi przodkowie nazywają się: prapradziad, praprababka, praprapradziad, prapraprababka

Descendentes
Zstępni  

Syn Filius 
Córka Filia 

Wnuk Nepos, id est qui ex filio vel filia natus est 
Wnuczek czyli ten, który urodził się z syna lub córki

Wnuczka Neptis, quae ex filio vel filia nata est 
Wnuczka czyli ta, która urodziła się z syna lub córki

Prawnuk Pronepos, qui ex nepote vel nepte natus est 
Prawnuk [czyli ten], który urodził się z wnuka lub wnuczki

Prawnuczka 
Proneptis, quae ex nepote vel nepte nata est 
Prawnuczka, która urodziła się  
z wnuka lub wnuczki

Tłumaczenie tabeli Bartosz Małecki
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Praprawnuk
Abnepos, qui ex pronepote vel pronepte natus est 
Praprawnuk, który urodził się  
z prawnuka lub prawnuczki

Praprawnuczka 
Abnepos, quae ex pronepote vel pronepte nata est 
Praprawnuczka, która urodziła się  
z prawnuka lub prawnuczki

Abnepos, abneptis, trinepos, trineptis dicuntur majoresd 
Dalsi potomkowie nazywają się: praprawnuk, praprawnuczka, prapraprawnuk, prapraprawnuczka

Cognati collaterales
Krewni w linii bocznej

 

Stryj Patruus, id est patris frater
Stryj czyli brat ojca

Ciotka Amitta, id est soror matris
Ciotka czyli siostra matki

Stary stryj Patruus magnus, id est avi frater 
Stary stryj czyli brat dziada

Stara ciotka Amitta magna, id est aviae soror 
Stara ciotka czyli siostra babki

Starszy stryj Patruus major, proavi frater
Starszy stryj, brat pradziada

Starsza ciotka Amitta major, proaviae soror 
Starsza ciotka, siostra prababki

Najstarszy stryj Patruus maximus, abavi frater
Najstarszy stryj, brat prapradziada

Najstarsza 
ciotka

Amitta maxima, abaviae soror
Najstarsza ciotka, siostra praprababki

Cioteczni albo 
stryjeczni bracia

Amitini vel patrueles sunt, qui ex duobus fratribus propagantur
Ciotecznymi albo stryjecznymi braćmi są ci, którzy pochodzą od dwóch braci

Cioteczne albo 
stryjeczne sio-
stry 

Amitinae, quae ex duobus fratribus vel ex fratre et sorore propagantur
Ciotecznymi albo stryjecznymi siostrami [są ci], którzy pochodzą od dwóch braci lub od brata 
i siostry

Synowiec Filiaster, fratris filius est mihi
Synowiec to syn mojego brata

Synowica Filiastrix, fratris filia est mihi 
Synowica to córka mojego brata

Cognati collaterales
Krewni w linii bocznej

 

Wuj Avunculus, est frater matris 
Wuj to brat matki

Ciotka Materterra [!e], est soror matris 
Ciotka to siostra matki

Stary wuj Avunculus magnus, est frater aviae 
Stary wuj to brat babki

Stara ciotka Materterra [!] magna, est soror aviae
Stara ciotka to siostra babki

Starszy wuj Avunculus major, est frater proaviae 
Starszy wuj to brat prababki

Starsza ciotka Materterra [!] major, est soror proaviae
Starsza ciotka to siostra prababki

Najstarszy wuj Avunculus maximus, est frater abaviae 
Najstarszy wuj to brat praprababki

Najstarsza 
ciotka

Materterra [!] maxima, est soror abaviae
Najstarsza ciotka to siostra praprababki
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Cioteczni bracia Consobrini sunt, qui ex duabus sororibus vel ex fratre et sorore propagantur
Cioteczni bracia to ci, którzy pochodzą od dwóch sióstr lub od brata i siostry

Cioteczne sio-
stry

Consobrinae sunt, quae ex duabus sororibus vel ex fratre et sorore propagantur
Cioteczne siostry to te, które pochodzą od dwóch sióstr lub od brata i siostry

[bd] Sobrini et sobrinae, sunt consobrinorum filii et filiae
[Dalsi] cioteczni bracia i cioteczne siostry to synowie i córki ciotecznych braci i sióstr

Rodzony Germanus frater, qui ex iisdem utriusque parentibus processit 
Brat rodzony to ten, który pochodzi z tych samych obojga rodziców

Przyrodni 
Uterinus frater, qui ex eodem patre sed ex alia matre processit
Brat przyrodni [to ten], który pochodzi z tego samego ojca, lecz  
z innej matki

Wyportek Abortivus
Dziecko marto urodzone

Potomek Posthumus, qui post mortem patris natus est 
Pogrobowiec [czyli ten], który urodził się po śmierci ojca

Nomina affinitatum
Nazwy powinowatych

 
Mąż Maritus 
Żona Uxor 
Świekier Socer, est pater uxoris meae 

Teść to ojciec mojej żony
Świekra Socrus, est mater uxoris meae

Teściowa to matka mojej żony
Zięć Gener, est maritus filiae meae

Zięć to mąż mojej córki
Cięść Nurus, est uxor filii mei

Synowa to żona mojego syna
Dzięwierz Levir, est frater mariti

Dziewięrz to brat męża
Jątrzew Fratria, est uxor fratris mei

 Jątrzew to żona mojego brata
Święść Glos, est soror mariti aut uxoris 

Święść to siostra męża lub żony
Szwagier Sororius, est maritus sororis

Szwagier to mąż siostry
Pasierb Privignus, est uxoris aut mariti filius ex alia uxore 

Pasierb to syn żony lub męża z innego małżeństwa
Pasierbica Privigna, est uxoris aut mariti filia 

Pasierbica to córka żony lub męża
Ojczym Vitricus, est maritus matris meae 

Ojczym to mąż mojej matki
Macocha Noverca, est uxor patris mei 

Macocha to żona mojego ojca
Swat Rivalis, est qui eandem mecum amat

Rywal to ten, który kocha tę samą co ja
Swatostwof Rivalitas, inter amasios emulatio

Rywalizacja między amantami
Popaśnicag Pellex, est quae miscet corpus cum alterius marito 

Nierządnica to ta, która spółkuje z mężem innej
Nowożeniec Procus, qui petit mulierem in matrimonium 

Zalotnik to ten, który prosi kobietę o małżeństwo
Kamrat Amasius

Kochanek, amant
Kamratka Amasia

Kochanka, amantka
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Dziewosłębh Paranymphus, est qui auspicium facit nuptiarum 
Dziewosłęb to ten, który inicjuje małżeństwo

Zrękowanie Sponsalia
Zaręczyny

Oblubieniec Sponsus 
Oblubienica Sponsa 
Bratunek Nepos ex fratre, est filius fratris 

Bratanek to syn brata
Bratunek [!]i Neptis ex fratre, est filia fratris 

Bratanica to córka brata

Legenda do tabeli:
a  Błąd; powinno być „pater”.
b  Błąd; powinno być: „abavus”, „abavia”.
c  Tak się nazywa jeszcze dalsze pokrewieństwo.
d  Jak wyżej.
e  Błąd; powinno być „matertera”.
f  Ewentualnie „światostwo” – wpis niejednoznaczny.
g  Popaśnica – nierządnica, nałożnica, por. A. Krasnowolski, W. Niedźwiedzki, M. Arcta Słownik Staropolski, https://

pl.wikisource.org (dostęp: 30.05.2020).
h  Dziewosłąb, swat, rajek, zerzec, t. j. ten, który swata, rai, zrzeka stadło małżeńskie. Wyraz złożony z dwuch: dziewa 

i ślubić. Mączyński w swoim słowniku (r. 1564) pisze, iż paranymphus, pronubus znaczy po polsku „dziewosłąb, 
żerca, swat, hochmistrz albo marszałek, na świadziebnym weselu”. U dawnej szlachty polskiej dziewosłąb rej wo-
dził na weselu a wszyscy słuchać jego rozkazów musieli, co dotąd widzimy u ludu wiejskiego w wielu okolicach 
kraju. Dziewosłębica, inaczej swacha, swachna – niewiasta, która zeswatała, zraiła małżeństwo, a potem rej wodzi 
na jego weselu, https://pl.wikisource.org (dostęp: 30.05.2020), por. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, op. cit.

i  Błąd; powinna być „bratunka”.
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Odpowiedzi:  
1b, 2c, 3a, 4d, 5b, 6a, 7d, 8c, 9b, 10a

Quiz genealogiczny1

1.  Kim jest stryj?
a) bratem matki
b) bratem ojca
c) mężem siostry ojca
d) bratem babki

2.  Co to znaczy pokrewieństwo „po kądzieli’’?
a) pokrewieństwo jest bardzo dalekie
b) dana osoba nie jest z nami spokrewniona, ale 

więzi z naszą rodziną są tak silne, że trakto-
wana jest jak członek rodziny

c) dana osoba jest krewnym w linii żeńskiej 
(np. dziadek po kądzieli to ojciec matki)

d) dana osoba jest krewnym w linii bocznej (np. 
siostrą, bratem, kuzynem itd.)

3. O matce męża zwykle mówi się „teściowa”, ale  
w staropolszczyźnie to: 

a) świekra
b) nieściora
c) jątrew
d) szurzyna

4. Jaka jest różnica między krewnym a powinowa-
tym? 

a) W terminologii prawnej krewni to osoby, 
które ustawowo po nas dziedziczą. Powino-
waci to cała reszta rodziny

b) Krewni to wyłącznie nasi rodzice, dziadko-
wie, pradziadkowie dzieci, wnuki, a także 
rodzeństwo. Pozostali członkowie rodziny 
to powinowaci

c) Krewni to osoby, z którymi łączy nas I, II 
lub III stopień pokrewieństwa. Powinowa-
ci są z nami spokrewnieni w stopniu IV lub 
wyższym

d) Krewny jest naszym przodkiem lub osobą,  
z którą mamy wspólnego przodka. Z powi-

1 Quiz opublikowany został na stronie portalu  
gazeta.pl, źródło: http://buzz.gazeta.pl/buzz/7,156947, 
22820570,zelwin-swiekier-i-paszenog-znasz-te-slowa-
to-czlonkowie.html (dostęp: 22.12.2017).

nowatymi nie łączą nas więzy krwi (powi-
nowaci to np. rodzina małżonka)

5. A zatem która z wymienionych niżej osób jest 
dla mnie powinowatym/powinowatą? 

a) mój bratanek
b) moja bratowa
c) mój brat cioteczny
d) jest więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź

6. Kim jest dla mnie córka siostry mojej babci? 
a) ciotką cioteczną
b) ciotką stryjeczną
c) siostrą prawujeczną
d) matką cioteczną

7. Dziś każdą z wymienionych niżej osób nazwali-
byśmy szwagrem. Ale terminologia używana przez 
naszych przodków była bogatsza. Który spośród 
tych mężczyzn to dziewierz? 

a) brat żony
b) mąż siostry żony
c) brat męża
d) mąż siostry

8. Kumem jest dla mnie…
a) kuzyn mojej żony/męża
b) mężczyzna, który był świadkiem na moim 

ślubie
c) mąż siostry mojego ojca lub matki
d) ojciec chrzestny mojego dziecka

9. Która z poniższych osób należy do moich krew-
nych zstępnych?

a) mój dziadek
b) moja prawnuczka
c) mój brat wujeczny
d) siostra mojego ojca

10. Kim jest moja świeść dla mojego paszenoga?
a) żoną
b) siostrą
c) bratową
d) ciotką
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