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abstract

The subject of the paper are surnames of german origin in Warmia. Its aim is to determine what 
values can be found in the anthroponyms under study.
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do napisania niniejszego szkicu zainspirował mnie artykuł Izabeli matusiak 
[2008], która podjęła badania nad wartościami utrwalonymi w polskich i nie-
mieckich nazwiskach na terenie jednego z komornictw na Warmii.

czym są wartości? andrzej grzegorczyk [1983, s. 38] nazywa wartościami to, 
co ludzie sobie cenią samo w sobie, a nie jako środek do czegoś. Na pytanie: jak 
żyć – odpowiada autor skrótowo: wybierać to, co cenne [grzegorczyk, 1983, s. 5]. 
Jeśli mówimy, że coś jest dla kogoś wartością, to stwierdzamy tym samym, że to 
coś jest uznawane i/lub odczuwane przez kogoś za dobre [Puzynina, 1991, s. 77].

Jak mają się wartości do wartościowania? Termin „wartościowanie” oznacza 
uznanie, że dana rzecz, zjawisko czy zachowanie ma wartość. Wartościowanie 
motywowane jest zaangażowaniem ludzi w stosunku do podstawowej wartości 
kierującej tym zachowaniem [Jedliński, 2000, s. 16; galloway, 1988, s. 79]. doko-
nuje się ono według różnych kategorii oceny (np. według kryteriów estetycznych, 
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moralnych), które stanowią naturalny pryzmat percepcji świata [Jedliński, 2000, 
s. 16; galloway, 1988, s. 79]. „ocena” to sąd lub zbiór sądów wartościujących 
coś lub kogoś. Sąd wartościujący to sąd o tym, a) czy ktoś lub coś jest pod ja-
kimś względem dobry, czy zły (wartościowanie jakościowe) lub b) czy jest pod 
jakimś względem mniejszy lub większy niż norma (wartościowanie ilościowe). 
Są więc dwie skale wartości: jakościowa, czyli aksjologiczna i ilościowa. Skale 
te wbudowane w psychikę człowieka ukształtowane są przez kultury, do których 
należymy [por. Puzynina, 1983, s. 121–122]. 

celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie wartości i anty-
wartości zostały spetryfikowane w antroponimach z badanego okresu na Warmii. 
materiał badawczy do niniejszego szkicu pochodzi z czasopisma „zeitschrift für 
die geschichte und altertumskunde ermlands“, z zeszytu specjalnego pt. „die Be-
völkerung des ermlands 1773. die ältesten Präsentationstabellen des hochstifts. 
Band 3 – Register“. Jest to kataster sporządzony przez Niemców po pierwszym 
rozbiorze Polski dla celów podatkowych na Warmii. analizę przeprowadzono 
na podstawie wybranych przykładów, dlatego nie opracowano materiału pod 
względem liczby nazwisk w poszczególnych grupach.

Nazwiska wielomotywacyjne o podstawach pochodzenia niemieckiego 
oznaczono symbolem *. Większość korpusu stanowią nazwiska odprzezwisko-
we, ponieważ to one w sposób najbardziej bezpośredni odwołują się do wartości 
[matusiak, 2008, s. 266]. gros wybranych antroponimów mieści się w kategoriach 
definicyjnie wartościujących pozytywnie bądź negatywnie [matusiak, 2008, 
s. 266; Puzynina, 1992, s. 159]. W zgromadzonym materiale nazewniczym od-
różniono w miarę możliwości wartości od antywartości, ponieważ człowiek mógł 
być charakteryzowany jako ktoś, kto reprezentował daną cnotę (wartość) lub mu 
tej cnoty brakowało, czyli reprezentował jej antywartość [matusiak, 2008, s. 266].

W materiale z Warmii znajdują się nazwiska pochodne od wyrazów warto-
ściujących człowieka, które pogrupowano w następujące pola leksykalne ułożone 
alfabetycznie1:

Beztroska, Wolność, sWaWola 

grupa ta zawiera nazwiska wyrażające antywartości odpowiedzialności. od-
powiedzialność zaś jest pozytywną wartością moralną [Jedliński, 2000, s. 25].

Achtsnicht: przezwisko beztroskich ludzi (dud 80, Brech I 7). Podstawą tego 
nazwiska jest nazwisko zdaniowe: „Nie martwię się o niego” (dud 80, go 160); 
Freisleben: przezw. ‘ktoś, kto prowadzi wolne życie’ (Bahl 146). Negatywne 
1 Według pierwszego słowa w tytule grupy.
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konotacje przymiotnika wolny można odczytać z frazeologizmów: wolna ame-
rykanka: ‘nieprzestrzeganie żadnych zasad, reguł, norm’ (fraz 4), wolna miłość: 
‘pożycie seksualne niezalegalizowane jako małżeństwo’ (fraz 249), wolny jak 
ptak: ‘o kimś niczym nieskrępowanym, bez żadnych obowiązków’ (fraz 427); 
Ledig: przezw. od śrwniem. lëdec, lëdic ‘wolny, swobodny’, śrdniem. led(d)ich 
‘wolny; próżnujący’ (dud 419, Brech II 163); Sichert: może derywat od Sicher: 
przezw. ‘ktoś prawnie chroniony’, późniejsze znaczenie ‘beztroski’ (Brech II 606, 
go 538).

BogactWo i uBóstWo / osoBy WpłyWoWe i nieznaczące

W poniższym zbiorze mieszczą się antroponimy powiązane z wartościami pre-
stiżowymi, tj. władzą, majątkiem, pieniędzmi [Jedliński, 2000, s. 25] oraz ich 
antywartościami (te stanowią zdecydowaną przewagę).

Groß: przezw. od śrwniem. grōz ‘duży, gruby; szanowany, znakomity’, też 
w znaczeniu ‘bogaty’ (dud 292, Brech I 597).

Liczniejszy zbiór stanowią nazwiska od przezwiska wyrażającego antywartość 
bogactwa i władzy: Blöß*: przezw. od śrwniem. bloz ‘nagi, nieokryty, odkryty’, 
od śrdniem. blōt ‘nagi, biedny, pozbawiony środków do życia’ w odniesieniu do 
ubrania bądź do ubóstwa pierwszego nosiciela nazwiska (dud 140); Fähser*: 
może derywat od Fähse: przezw. chłopa lub handlarza zbożem od śrwniem. vëse 
‘plewy, orkisz, pszenica’, przenośnie określenie czegoś małowartościowego 
(dud 238); Klatt*: przezw. biednego lub zaniedbanego człowieka od śrdniem. 
klatte ‘łachman’ (dud 378); Schwachover: może od przym. schwach ‘słaby, 
cienki, wzgardzony, mały’ (Breza 2 411, mat 285).

chudość i otyłość / nieumiarkoWanie W jedzeniu 

Trudno tu jednoznacznie orzec, czy owa tytułowa chudość jest wartością pozy-
tywną, czy negatywną, ponieważ różnie może być oceniana przez ludzi. W języku 
polskim natychmiast przychodzi do głowy frazeologizm chudy jak patyk, jak 
szkielet itp., co oznacza kogoś bardzo chudego (fraz 40), a nadmierna szczupłość 
nie jest najlepiej postrzegana, ani pod względem zdrowotnym, ani estetycznym. 
Niemniej jednak mamy tu do czynienia z dwiema przeciwnościami. omawiany 
zbiór nazwisk jest obszerny, liczy 16 antroponimów. ze względu na wąskie ramy 
tego opracowania nie przytoczę ich wszystkich. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że duża liczba nazw świadczy o pożądaniu lub niepożądaniu tej cechy w daw-
nym systemie wartości. dodatkowo obecne są w tej grupie nazwiska będące 
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derywatami słowotwórczymi lub paradygmatycznymi od nazwisk słowotwórczo 
niepodzielnych. 

Wracając do wyekscerpowanych nazwisk, stwierdzić należy, że do chudości 
odnoszą się zaledwie trzy nazwy: Derr: przezw. chudego człowieka od śrwniem. 
derren ‘suszyć, wysuszyć’ (dud 186, go 242); Dunn*: Dünn: przezw. chudego 
człowieka od śrwniem. dünne ‘chudy’ (dud 205, Brech I 361, go 242); Klein: 
przezw. od śrwniem. klein(e) ‘szczupły, delikatny, chudy; śliczny, delikatny, 
mały’ (dud 379, por. Brech II 55). W nazwisku Derr wyrażona jest raczej ocena 
negatywna, zaś podstawa dünn nazwiska Dunn to leksem neutralny pod względem 
aksjologicznym [por. masłowska, 1991, s. 30].

zdecydowana większość nazw odwołuje się do otyłości lub jej przyczyny – 
obżarstwa, np.: Bauch: przezw. grubego człowieka (dud 12, Brech I 79); Dick*: 
przezw. grubego człowieka od śrwniem., śrdniem. dicke ‘gęsty, gruby’ (dud 187, 
Brech I 305); Feis: gniem. i śrniem. przezw. od śrwniem. veiz(e), veizt ‘tłusty, 
otyły’ (dud 239, go 260, por. Nau 104); Frask: może derywat z suf. -k od: Fra-
as: może przezw. ‘żarłok’ (Bahl 144). ciekawe jest, że nazwiska kreowano na 
zasadzie metafory i porównywano człowieka do przedmiotów odpowiedniego 
kształtu, np.: Kluwe: przezw. pulchnego człowieka od śrdniem. kluwen ‘kłębek’ 
(dud 384). Pojawiają się wspomniane wyżej derywaty (zaczątki gniazd nazwo-
twórczych [zob. gala, 2010; Rymut, 1991]): Dick, Dikin; Knorr, Knorowsky.

otyłość jako rezultat nieumiarkowania w jedzeniu zaliczam do wartości he-
donistycznych (radość, zadowolenie), ale stanowi ona jednocześnie antywartość 
pozytywnej wartości witalnej (zdrowie) oraz antywartość pozytywnej wartości 
estetycznej (piękno) [Jedliński, 2000, s. 25].

doBro i zło

dobro to pozytywna wartość moralna (dobro drugiego człowieka) [Jedliński, 
2000, s. 25].

Engel(l)*: przezw. dobrego człowieka od śrwniem. engel ‘anioł’ (dud 224); 
Kutzmutz: Gutsmuths: może przezw. ‘dobroduszny’ (go 306).

Przeciwną dobru właściwość oddają nazwy: Dievel: Diewel: od dniem. 
ap. Divel, gniem. Deivel ‘diabeł’ (Sud I 112, moss 29); Kaipitzky: może derywat 
od Kaib: przezw. łotra (Brech II 3); Kunder: przezw. od śrwniem. kunder, kunter 
‘potwór (jako wyzwisko2)’ (Brech II 133, go 391, Bahl 302).

2 Wyzwisko: ‘słowo obraźliwe, poniżające kogoś, sprawiające mu przykrość’ (uSJP 5: 390).
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erudycja i prostactWo

erudycja należy do pozytywnych wartości poznawczych (mądrość, wiedza) 
[Jedliński, 2000, s. 25].

Jest to liczna grupa nazwisk (14), dlatego wszystkie nie zostaną zapre-
zentowane. Pozytywny element wartościowania występuje tylko w nazwisku 
Ibsziewsky: może derywat od Hübsch: przezw. od śrwniem. hüb(e)sch, hövesch 
‘dworski, starannie wykształcony, rozrywkowy’ (dud 342, Nau 148, Bahl 251). 
ambiwalentne wartościowanie obecne jest w większości nazw osobowych, np.: 
Kluth*: przezw. prostackiego człowieka od śrdniem. klūt ‘bryła ziemi’(dud 383); 
Knebel*: przezw. człowieka niezdarnego i ordynarnego od śrwniem. knebel ‘kne-
bel, krępulec; nicpoń’ (dud 384), przezw. grubego człowieka (go 373); Knith*: 
Knit, Knüt(t)el: przenośnie ‘grubianin’ (Brech II 78, por. S5 135); Knoblowsky: 
może derywat od Knobel: przezw. od śrdniem. knovel ‘kostka’, wnwniem. knöbel 
‘kostka, kostka do gry, zgrubienie, grubianin’ (dud 385).

kłótliWość / poryWczość

Powyższe cechy są antywartościami pozytywnych wartości społecznych, takich 
jak solidarność i tolerancja oraz wartości moralnych (przyjaźń, miłość, dobro 
bliźniego) [Jedliński, 2000, s. 25].

Hauschild: przezw. zawadiaki, swarliwego człowieka w postaci zdania: ich 
zerhaue den Schild ‘rozbijam tarczę’ od śrwniem. houwen ‘rozbijać’ i śrwniem. 
schilt ‘tarcza’ (dud 312, go 319, por. Nau 134); Krieger: przezw. od śrwniem. 
kriegen ‘walczyć, kłócić się’, śrwniem. krieger ‘bojownik’ (dud 401, Brech  I 114, 
Nau 178); Kriegs: derywat od Krieg: przezw. kłótliwego człowieka od śrwniem. 
kriec ‘wysiłek, dążenie do czegoś, kłótnia’ lub śrwniem. kriege ‘zacięty, waleczny’ 
(dud 401, Brech II 114, Nau 178).

Porywczość wyrażona jest w następujących nazwiskach odprzezwiskowych: 
Brumka*: może derywat z ż. sufiksem -ka od: Brumm: przezw. od śrdniem. brum-
mer ‘osoba ciągle niezadowolona, krzykacz’ (dud 160); Donda: może z polską 
wymową od Donder: Donner: przezw. człowieka łatwo wpadającego w złość 
(Brech I 326, 327, Bahl 99).

Nie odnotowano nazwisk, które wyrażałyby przeciwieństwo wymienionych 
cech, czyli łagodność.
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odWaga i tchórzostWo 

odwaga jest pozytywną wartością moralną (bohaterstwo) [Jedliński, 2000, s. 25].
Freche: Frech: przezw. od śrwniem. vrëch ‘odważny, śmiały, zuchwały, 

ruchliwy’, wnwniem. frech ‘odważny, dzielny’ (dud 255, Brech I 497, go 268); 
Frischmuth: przezw. nieustraszonego, śmiałego człowieka od śrwniem. vrisch 
‘świeży, nowy, młody, rześki, krzepki, zuchwały’ i od śrwniem. muot ‘usposo-
bienie’ (dud 259, Nau 109).

Więcej nazwisk przechowuje spostrzeżenia dotyczące tchórzostwa: Bang: 
przezw. bojaźliwej osoby od śrwniem., śrdniem. bange ‘strach’ (dud 106); 
Bangel*: może derywat od Bang: jw.; Szellas: może od Schellhaas: przezw. 
lękliwego człowieka od śrwniem. schël, schëllic ‘raptownie’ i śrwniem. hase 
‘zając’ (dud 578, Nau 257).

siła i słaBość

Siła należy do pozytywnych wartości witalnych, obok zdrowia i życia [Jedliński, 
2000, s. 25].

Brock: przezw. krępego, silnego człowieka (Brech I 221); Krafft: przezw. 
silnego człowieka od śrwniem. kraft ‘siła, potęga wojskowa’ (dud 397); Pengell: 
Bengel: przezw. od śrwniem. bengel ‘kij; baty’, przenośnie: mocny, tęgi; rubaszny 
chłop (Brech I 99).

Przeciwną sile właściwość oddaje nazwa: Helbing*: ‘słaby, niespełniony 
człowiek’ (go 324).

Witalność i jej Brak

Poniższa grupa, mimo, że podobna do poprzedniej, różni się od niej tym, że 
„siła” związana jest raczej z tężyzną fizyczną, a „energiczne” mogą być osoby 
o drobniejszej posturze.

Fal(c)k*: przezw. bystrookiego, energicznego człowieka od Falke ‘sokół’ 
(Brech I 428); Fohl: przezw. od śrwniem. vole ‘młody koń, źrebię’ (dud 252), 
Fohle: przezw. żywego, zarozumiałego człowieka od śrwniem., śrdniem. vole 
‘źrebię’ (Brech I 484); Frische*: przezw. od śrdniem., śrwniem. vrisch ‘świeży, 
nowy, młody, rześki, krzepki, zuchwały’ (dud 259, Brech I 508); Kaersch: Karsch: 
przezw. od śrwniem., śrdniem. karsch ‘żwawy, rześki’ (dud 366, Brech II 15, 
go 361); Rösch: przezw. od śrwniem. rosch, rösch(e) ‘szybki, chyży, żwawy, 
świeży, dzielny, porywczy, silny’ (dud 554, Brech II 401, go 493, Nau 247).
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Przeciwną cechę charakteru czyli brak energii wyrażały następujące nazwiska: 
Kämpf*: przezw. kogoś, kto z trudem idzie przez życie (Nau 158); Mock: przezw. 
od śrwniem. mocke, wnwniem. moch ‘bryła, gruda, kawał’; przenośnie ‘ocięża-
ły, prostacki człowiek’ (dud 464, go 433), przezw. małego grubego człowieka 
(Brech II 276); Schlaffscky: może derywat od Schlaff: przezw. od śrwniem. slaf 
‘wiotki, bez energii, zwiędły, przekwitły’ (dud 584).

imiona żeńskie

Ta grupa nie stanowi wprawdzie pola leksykalnego, ale mamy tu do czynienia 
także z wartościowaniem. Józef Bubak [1979, s. 83], pisząc o nazwiskach z su-
fiksem -arz wyraża pogląd, że sufiks ten tworzył nazwy osobowe początkowo 
od imion żeńskich i pełnił podwójną funkcję: wyrażał przynależność męża, syna, 
wnuka, kochanka do kobiety oraz cechę wartościującą ujemnie, ponieważ fakt 
zdominowania mężczyzny przez kobietę i nadanie mu nazwiska od jej imienia 
jest w pewnym sensie ośmieszający. W materiale z Warmii występuje niewielka 
ilość tego typu nazwisk, ale – dla porównania – maria malec [2012, s. 272] pisze 
o dużej skali tego zjawiska.

Allesch*: może f. skróc. im. ż. adelheid (Nau 56); Anna*: od im. hebr. poch. 
(go 169); Behla*: może derywat od Behl: od im. hebr. poch. elisabeth (dud 119); 
Engel(l)*: od f. skróc. im. męskich zaczynających się od Engel-, rzadziej od im. 
żeńskich, np. engelburg (dud 224, Brech I 405).

W literaturze przedmiotu funkcjonują różne podziały wartości. Ryszard 
Jedliński [2000, s. 25] proponuje podział na osiem rodzajów wartości nietran-
scendentnych. z tego zestawienia wybrałam te typy wartości, którym można 
przyporządkować nazwiska warmińskie. Są to wartości: poznawcze, estetyczne, 
moralne, społeczne, witalne, prestiżowe, hedonistyczne oraz ich antywartości 
(w przewadze).

Kreacja antroponimiczna może być oparta na metaforycznym lub metoni-
micznym postrzeganiu i wartościowaniu rzeczywistości. Podstawie tej nominacji 
towarzyszy ekspresywna i subiektywna ocena jednej osoby przez drugą [Łobo-
dzińska, 2012, s. 237]. Na zasadzie metonimii utworzono np. nazwiska: Klatt 
(pole leksykalne: «Bogactwo i ubóstwo / osoby wpływowe lub nieznaczące»); 
Pengell (pole leksykalne: «Siła i słabość»).

W wyniku kreacji metaforycznej powstały np. nazwiska: Fal(c)k, Fohl (pole 
leksykalne: «Witalność i jej brak»); Szellas (pole leksykalne: «odwaga i tchó-
rzostwo»), Donda (pole leksykalne: «Kłótliwość / porywczość»).
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Występujące w nazwiskach metafory językowe wnoszą wyraźne elementy 
wartościowania pozytywnego bądź negatywnego. Nie zgadzam się z Ryszardem 
Tokarskim [1991, s. 150], że metaforyka odzwierzęca niemal regularnie wpro-
wadza wartościowanie negatywne. Powyższe przykłady (Fal(c)k, Fohl), w któ-
rych pojawia się pozytywny ładunek emocjonalny – witalność – zdają się temu 
poglądowi przeczyć. Ten sam autor przyznaje później, że niekiedy w nazwach 
zwierzęcych eksponowana jest wartościująca cecha odwagi, siły, waleczności 
(lew, lwica, tur) [Tokarski, 1992, s. 75]. 

godnym uwagi jest fakt, że niektóre nazwiska motywowane były nazwami 
roślin [por. Łobodzińska, 2012] lub ich części, np.: Fähser (pole leksykalne: 
«Bogactwo i ubóstwo / osoby wpływowe lub nieznaczące»).

do nazw osobowych charakteryzujących człowieka w sposób bezpośredni 
należą np.: Groß, Blöß (pole leksykalne: «Bogactwo i ubóstwo / osoby wpływowe 
lub nieznaczące»); Frische, Kaersch, Rösch (pole leksykalne: «Witalność i jej 
brak»); Krafft (pole leksykalne: «Siła i słabość»); Freche, Frischmuth, Bang 
(pole leksykalne: «odwaga i tchórzostwo»).

Wyekscerpowane antroponimy zapewne przedstawiają niepełny repertuar 
cech pożądanych w dawnym systemie wartości. Liczebność nazw osobowych 
reprezentujących poszczególne wartości i antywartości może być świadectwem 
poszczególnych cnót w dawnym systemie pojęciowym [matusiak, 2008, s. 271]. 
zbiór warmińskich nazwisk wskazuje, jakie wartości ceniono najbardziej lub na 
jakie cechy charakteru lub wyglądu zwracano baczną uwagę. Należą tu nazwiska 
z klas: «Witalność i jej brak»; «chudość i otyłość / nieumiarkowanie w jedzeniu»; 
«erudycja i prostactwo».

o uważnym obserwowaniu pewnych cech świadczą też zaczątki gniazd 
nazwotwórczych, np. Grob, Grobos (pole leksykalne: «erudycja i prostactwo»).

Rzadziej wartościującemu komentarzowi podlegały nazwy z klas: «dobro 
i zło»; «Siła i słabość».

RozWIĄzaNIa SKRÓTÓW

skróty konwencjonalne
ap. – apelatyw 
dniem. – dolnoniemiecki
gniem. – górnoniemiecki
f. – forma 
hebr. – hebrajski 
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im. – imię 
poch. – pochodzenie 
przezw. – przezwisko 
przym. – przymiotnik
skróc. – skrócony 
suf. – sufiks 
śrdniem. – średnio-dolno-niemiecki
śrniem – środkowo-niemiecki
śrwniem. – średnio-wysoko-niemiecki
wnwniem. – wczesno-nowo-wysoko-niemiecki
ż. – żeński 
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Marzena Guz

WaRToścI W NazWISKach geNeTyczNIe NIemIecKIch  
Na WaRmII u SchyŁKu XVIII WIeKu

Streszczenie

Badaniem objęto nazwiska o niemieckiej genezie, odnotowane na Warmii pod koniec XVIII wie-
ku. celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie wartości i antywartości zostały 
utrwalone w antroponimach z badanego okresu. materiał badawczy do niniejszego szkicu pochodzi 
z czasopisma „zeitschrift für die geschichte und altertumskunde ermlands“, z zeszytu specjalnego 
pt. „die Bevölkerung des ermlands 1773. die ältesten Präsentationstabellen des hochstifts. Band 3 – 
Register“. Jest to kataster sporządzony przez Niemców po pierwszym rozbiorze Polski dla celów 
podatkowych na Warmii. analizę przeprowadzono na podstawie wybranych przykładów. zbiór 
warmińskich nazwisk wskazuje, jakie wartości ceniono najbardziej lub na jakie cechy charakteru 
lub wyglądu zwracano baczną uwagę. Należą tu nazwiska z klas: «Witalność i jej brak»; «chudość 
i otyłość / nieumiarkowanie w jedzeniu»; «erudycja i prostactwo».

VaLueS IN geNeTIcaLLy geRmaN SuRNameS  
IN WaRmIa aT The eNd of The 18Th ceNTuRy

Summary

The study encompassed surnames of german origin, recorded in Warmia at the end of the 18th cen-
tury. Its aim was to find out what values and anti-values were preserved in anthroponyms of the 
period. The study material was taken from the periodical “zeitschrift für die geschichte und alter-
tumskunde ermlands“ from its special volume entitled “die Bevölkerung des ermlands 1773. die 
ältesten Präsentationstabellen des hochstifts. Band 3 – Register”. It is a cadastral register prepared 
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by the germans for fiscal purposes in Warmia after the first partition of Poland. The analysis was 
conducted on selected examples. The set of Warmian surnames indicates what values were most 
esteemed or what traits of personality or appearance attracted people’s attention. These are surnames 
belonging to the following classes: Vitality or a lack thereof; Thinness and obesity / Intemperance 
in eating; erudition and crudeness.


