
sôch, pri Patejovveg. Pri Sztupach, Skalka, Štemplovv Sádek, visse Sturm Hamra,
w Bartowe Doljne, w Blechartovveg, w Bodissoweg Dolinke, w Doline, w Gyunaroweg,
w Jaku.soweg, w Jokussovveg, w Katrenke, w Keszlu medzj Radki, w Kjeskovveg, w Kjes-
koweg w Doline, w K|esskoweg, w Klokovveg, w Krízu, w Lechartoweg, w Uchár-
tovveg, w Lomoch, w Maleg Banskeg, vv Missovveg, w Motuzoweg Dolinke, w motu-
zoweg Dolinke, vv Rowm, w Stengeraussu medzi Zairoch Mihalyovvu a Sturman And-
rasovvu, w Stengeraussu, w Stengeraussu od Ondiejovveg stí ani, w Stengeraussu pri
Szymanovvskeg, w Štengerauš, w Štengeraušu. vv Šustrovveg, vvisse Sturm Hamra, wo
Febroweg, wo wissneg Dolinke, wo Wrboweg, ?a Hrbkom, za Kontskovvu, za Kralovvu
Záhradu, za Krížom, Za Ribárom, Za Rlbarom od Mokrenszkeho chotára, za Sram-
kowim Hamrom, za Stunn hamrom, za Sturman I lumnom, za Sturmanovvem Hamrom,
za welkim zlabkom

Pľotocolon Rimanovianum (z r 1636) Hermanovvska pod skalkow, na hiegu, na
hyegu, na hyegu ku kostelu, na tauschenbergu, na týnesovvom vvrsse, nad frebrowo, nad
hamrom Ssramkoskym, nad hatťow Ssteffanykowho hamra, nad vysokovv lawicow,
nad vvrabloskovv zahradow, pod iwanowo kopanowe, pod ssturman hurow, pod sstur-
manovvo huiow, pod uborowo, pod ukorovvom, Pri Ssebovviech hámre, pn Zonto-
kowom hámre, Ssmjdowska luka pri hamru Ssteffanykowiech, ssramkoska podlé te
(myslí sa Ssmjdowska luka pri hamru Ssteffanykowiech), swetoknzska pred diuna-
rowo, u wissnyho hamra podlé cesly, vv djunarovve, w laychartowe, w motuzowe doly-
ne, w motuzowe dolynĽze, w motu/ovve dolince, w iaysowe dohncze, w stenge-
rauschu, w zadne dolmce, za krjžj, za troskami, zubová zem

Protocolon Petschelianum (z r 1670) Od dluholuckeho chotaie, Kapustnice vis-
se y niže Revvuceg, Kralovviech na hiegu luka, Luka F-rakovvska pri hamie Zonto-
kowskom, Luka Masai Andrassow, Luka Palkowska, Luka pod aukoiovvou Heima-
nowska, Luka Schmidovvska pri Ssteffanjkowiech hámre, Luka Ssramko Martynowa
z hamriskom, Luka swatokr|ska pri ktereg se nachazy geden kus luky Masar Andras-
sow. Luka Yokubowska tamže (mysli sa pri Sxlejjfan/kowtech hámre), na hiegu, na
Hiegu, Na hiegu Matagzovviech lučička, Na chotaie niže Dluheg Luky konecz Grego-
rovviech zemy lučička, na prednom hiegu, na skalky, Na suchjch stranách, na tassen-
beigu, na tmesovvom vvisse, Na Zubovveg, nad frebiovvou, nad hatyu hamra Sstefíäni-
kovviech, Nad Ssramkowskjm hamrem, Nad vvelkou wrbowow, nad wisokou lavvicou,
nad vvrablovvskou záhradou, nad zaliradu vv motuzovveg dolmce, Nad ždiarmi ffihar-
skimy, Pod hiegom Hermanowska. Pod holdossovvjm lesom, pod ssturmanowou huo-
rou, Ssteffanjkowiech zeme, kterekoli gsau za krjzem, Ssturmanova hora, vv loychar-
toweg, w motuzoweg dolmce, w motuzoweg dolmcze, w raysovveg, w sstemgerawssu,
w vvissneg dolmce. Za krjžem nad Gregorovviech lukamy, Za kr|žem nad Gregorvviech
lukami, Za krjžom Ssudrlakovviech lucžka
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Celem niniejszego artykuhj jest skrótowe przedstawienie wiadomošci
o deklinacji polskich nazvvisk i wskazanie tendencji rozwojowych w tej
dziedzinie. Opracowanie dotyczy jedynie nazwisk rodzimych lub obcego
pochodzenia, ale spolszczonych lub odbieranych przez uzytkowników jazyka
jako polskie. Oczyvvišcie, istnieje niebezpieczeňstvvo nievvfašcivvego \vyzna-
czenia granicy mi?dzy nazwiskami spolszczonymi a obcymi. Rozstrzyganie
takich vvajtplivvošci nie jest celem tego artykuhi. Przytaczane przyklady, za-
czerpniete z bogatej literatúry przed-miotu, maj ̂ charakter reprezentatywny.

Z wielu definicji nazvviska na potrzeby tego artykulu jest vvystarczajaca ta,
która^ zawiera Encyklopédia jazyka polskiego (1994): Nazwisko to wyraz
sluzqcy wraz z imiemem do identyfikacji jednostki ludzkiej Uzycie nazwiska
jest regulované przez pra\vo paňstwowe, ono postanavvia np, že naz\visko
jest \vspolne calej rodzinie, že nie môže byč zmiernom bez zgody odpowied-
niej \vladzy, že jest dziedziczne, že jest tylko jedno (čo nie wy{qcza nazvvisk
dw uczlonowych)

Polski systém antroponimiczny vvymaga stosowania imienia i jednego
naz\viska (môže to byč nazwisko dwuczlonowe), w takiej wlaánie kolejnošci,
a wi?c Adam Mickie\vicz, ulica Juhana Tuwima, pani Anna Radzi\vill Dopusz-
czalna jest kolejnoáč nazwisko +- imi?, ale tylko w dokumentach urz<;dowych.

Nazwiska dwucztonowe, w polszczyžnie došč cz?ste, mog<\ nosič
zaróvvno kobiety, jak i mezczyžni. Kobiety przybieraja, najcz?áciej drugie
nazvvisko po m^zu w wyniku zavvarcia malzeňstwa. Nie jest to jedyny
schemat budovvy tego typu antroponimóvv. Jedným zcztonóvv môže byč
dawny przydomek, nazwa herbowa lub pseudonim. Przeniesienie vvw. nazw
do kategórii nazvvisk okrešlaj^przepisy prawa cywilnego.

Szyk czlonóvv w nazvvisku podwójnym môže byč rôzny. Jezeli idzie
o nazvviska kobiet, Sio\vnik poprawnej polszczyzny (1985) zaleca stosowanie
nazwiska panieňskiego przed odm?zowskim. Powszechnie jednak užywa si?
formy Maria Curie-Sklodo\vska Podobnie môže byč w przypadku dwu-
cztonovvych nazwisk mfskich - na piervvszym miejscu môže si? znajdovvač
nie wlaáciwe nazvvisko, ale pseudonim, nazvva herbovva, np. Boy-Zeleňski,
Bór-Komorowski Jedným zmozliwych wyjaánieň tego zjavviska môže byč
tzw. pravvo rosnacych czlonów, ktoré tu przytaczam za Janem Miodkiem:

Oto niemiecki uczony Behagel wykazal w poczajkach naszego stulecia na
materiále z kilkudziesi^ciu je_zyków šwiata, že w siatych zbitkach \vyrazo-
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