
KAZIMIERZ ORZECHOWSKI

ZMIENNOŚĆ CHŁOPSKICH NAZWISK NA GÓRNYM SLĄSKU
W  XIX WIEKU

Wiadomo, że nazwiska rodowe ludności chłopskiej ustaliły się stosun
kowo najpóźniej. Na Górnym Śląsku jeszcze w ubiegłym stuleciu nie były 
one ustalone, tym bardziej że niemieccy pisarze mieli bardzo duże trud
ności przy transkrybowaniu obcych im polskich nazwisk. Stąd też płyną 
niezwykle liczne odmiany tych samych form, sprowadzające się nie tylko 
do różnic pisowni1. XIX w. przynosi nam również inne jeszcze, znacznie 
ciekawsze przykłady zmienności. Oto np. w księgach hipotecznych wsi 
Podlesia w pow. kozielskim spotykamy wypadki, że chłop nie zawsze 
używał tego samego nazwiska. Jerzy Siegmund, znany pod tym mianem 
z wykazu nr 57 (wpis z 30 IV 1835), na wykazie n r 41 występował jeszcze 
jako Siegmundczik (wpis z 21 I 1819). Wacław Suchan z wykazu nr 82 
(wpis z 2 IV 1827) i 98 (wpis z 15 VII 1824) wcześniej był Suchankiem 
(wpis z 14 VI 1811, wykaz nr 4). Tak samo w Dębowej, w tym samym 
powiecie, nazwisko Wszechmocny (wykaz nr 6, wpis z 21 VII 1824) 
przekształciło się we Wszechmoczek (ibid., wpis z 29 X 1896). Tego ro
dzaju przykładów księgi gruntowe zawierają znacznie więcej.

W przytoczonych przypadkach nowa forma nazwiska jest zawsze 
zdrobnieniem poprzedniej. Gdy porównamy daty przekazów, przekonamy 
się, że ten sam człowiek nosił wcześniej swe nazwisko w formie zdrobnia
łej, następnie zaś używał go w brzmieniu zwyczajnym. W ten sposób 
w 1819 r. chłop zwał się Siegmundczykiem, lecz już w 1335 r. Siegmun- 
dem; Suchankiem w 1811, lecz Suchanem w 1824 r. Jest bardzo prawdo
podobne, że forma zdrobniała była używana przez syna za życia ojca, 
zaś po jego śmierci (lub po objęciu gospodarstwa przez syna.) ustępowała 
formie zwyczajnej. W pewnych wypadkach — prawdopodobnie w cza
sach późniejszych — forma nazwiska przybrana przejściowo nabywała 
większej trwałości. I tak syn Wacława Suchana (ten, jak pamiętamy, też 
ongi był Suchankiem) imieniem Mikołaj, choć już w 1839 r. występował

1 Np. Wloisch — Wlosch, Bochenek -— Bochinnek, Urhasch — Urbaiseh, Kula
wik — Kuwalik itp.



raz jako Suchan (wykaz nr 78, wpis z 25 VI 1839), to jednak w 4 lata 
później znamy go już tylko jako Suchanka (wykazy nr 82 i 98, wpisy 
z 20 XII 1843). Wnuk Wacława Suchana, Antoni, znany nam z trzech 
wpisów z 1878 r. (wykazy nr 78, 82, 98) występował już konsekwentnie 
z nazwiskiem o formie zdrobniałej2.

Szczególnie interesujące informacje w przedmiocie zmienności nazwisk 
przynoszą nam zeznania zabrskich kmieci, złożone w 1818 r. w związku 
z toczonym wówczas postępowaniem uwłaszczeniowym3. Wynika z nich 
bowiem, że chłop, który żenił się z córką gospodarza i obejmował jedno
cześnie jego gospodarstwo, p o r z u c a ł  s w e  d o t y c h c z a s o w e  r o 
d o w e  n a z w i s k o  i p r z y b i e r a ł  n a z w i s k o  ż o n y 4. Identyczna 
była sytuacja, gdy żenił się z wdową po poprzedniku5. Z tekstu wynika, 
że zanotowane w nim przypadki nie były oderwane i przypadkowe, lecz 
Stanowiły trwały obyczaj6. Jak był on dawny, zgadnąć trudno; w każdym 
razie posiadane przez nas wzmianki sięgają wstecz poza połowę XVIII w. 
Nie można również określić terytorialnego zasięgu tego zjawiska. Ponie
waż jednak nie spotkaliśmy się dotychczas nigdzie indziej z tego rodzaju 
faktami, wydaje się, że mógł to być obyczaj lokalny.

Jakie przyczyny spowodowały powstanie tej praktyki? Notatka umie
szczona przy nazwisku Kundys Vogol (nr 10) mogłaby wskazywać, że 
żmienność nazwisk została wprowadzona przez feudalnego właściciela 
dla usprawnienia kontroli nad zabrskimi lassyckimi gospodarstwami7. 
Vogol bowiem otrzymał gospodarstwo bezpośrednio od pana, zatem nie 
przez małżeństwo; niemniej jednak dawne swe nazwisko zarzucił i mit 
dem Gute den Namen angenommen, den dieses [tzn. gospodarstwo] schon

2 Zmienność nazwisk chłopskich w XIX w. brała swój początek nie tylko w zdrab
nianiu nazwisk ojców. Nowe nazwiska wykształcały się również z przydomków, z imion 
ojców itd. Por. np. urbarz wsi Bogunic w pow. raciborskim (PAP Racibórz, 7/3404), 
gdzie dwóch braci Księżyków, Józefa i Pawła, wymieniono w "rejestrze z podaniem 
przezwiska Lukoszek. 1

3 WAP Wrocław, Arch. KGK, Kreis Hindenburg, Z — 9, 1. inw. 82, Actum Stano- 
witz 31 III 1818.

4 Ibid., nr 6. Friedrich Wrziciel ... hat die Tochter seines Vordermannes Stani
slaus Wrziciel geheuratet und dadurch einen Namen, ein Weib und ein Bauerngut 
erhalten, und den Geschlechtsnamen abgelegt...

5 Ibid., nr 16. Dieser Bolesch hat die Witwe seines Vordermannes Jeremias Go- 
dziersz geheuratet und bei dieser Heirat den Namen des ersten Ehemannes, den sein 
Weib gehabt, übernommen...

6 Ibid., nr 19. Josef Mnich hat die Tochter seines Vordermannes Tomek Mnich 
geheuratet und wie gewöhnlich mit der Tochter, des Schwiegervaters Gut, und Namen 
übernommen...

7 Gospodarstwa, o które chodzi w naszym przekazie, bez wyjątku były lassyckie. 
Nie wiadomo, czy w gospodarstwach będących podległą własnością chłopów też była 
stosowana analogiczna praktyka.



immer geführt hat. Wrażenie to jednak byłoby niesłuszne, ponieważ 
w trzech innych analogicznych wypadkach8 nowo osadzeni przez pana 
chłopi nie przejmowali nazwisk dotychczasowych posiadaczy. Wydaje się 
więc, że ta oryginalna praktyka nie została wprowadzona przez feudal
nego właściciela.

Zabrskiego obyczaju nie można też traktować jako szczególne curio
sum  chłopskiego prawa spadkowego, ponieważ miał on zastosowanie 
również przy związku małżeńskim zawieranym z wdową po porzednim 
posiadaczu. Zdaje się, że trzeba w nim upatrywać formę chłopskiego 
osobowego prawa małżeńskiego, co prawda też nie bez zastrzeżeń, w po
staci wyraźnie występujących związków między zmianą nazwisk i po
siadaniem konkretnego gospodarstwa.

W następnych dziesięcioleciach po przeprowadzeniu regulacji opisana 
powyżej praktyka wyszła z użycia. Tak przynajmniej można wnosić 
z wpisów zabrskich ksiąg gruntowych.
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8 Ibid., nr 1 (Jonek Jarosch), nr 23 (Vincent Kidala) oraz nr 24 (Hamrus Duras).

Sobótka R. XII 1957, z. 4 8


