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Recenzja
Henryk Martenka, Sk¹d siê wziê³o moje nazwisko?
Bydgoszcz 2006, s. 432
Prze³om ka¿dego roku kalendarzowego stwarza wymienit¹ okazjê do
refleksji osobistych i zawodowych, tworzy nastrój wspomnieñ i pobudza
do stawiania pytañ oraz szukania odpowiedzi. Nieprzypadkowo zatem
rekomendujê ksi¹¿kê nietypow¹ dla rozwa¿añ prawniczych, choæ z prawem
maj¹c¹ istotne zwi¹zki. Któ¿ bowiem z nas nie jest ciekaw, sk¹d siê wziê³o
jego nazwisko, jakie s¹ jego korzenie, dlaczego tak dziwnie lub tajemniczo,
a niekiedy miesznie brzmi lub siê z czym kojarzy.
Prezentowana ksi¹¿ka zainicjowana zosta³a w miejscu pracy Autora,
który jest znanym podró¿nikiem, komentatorem i publicyst¹, organizatorem presti¿owych festiwali muzyki powa¿nej, kierownikiem dzia³u zagranicznego Peryskop tygodnika Angora, w którym zamieszcza siê przegl¹dy prasy wiatowej; s¹dzê, ¿e pismo to jest dobrze znane w rodowisku
notarialnym.
Ksi¹¿ka jest zbiorem felietonów, ukierunkowanym przez potrzeby
Czytelników, którzy prosili Autora o pomoc w rozszyfrowaniu danego
nazwiska, b¹d te¿ sam Autor zainteresowany okrelonymi skojarzeniami
siêga³ do publikacji naukowych zajmuj¹cych siê nazewnictwem, onomastyk¹, a dok³adniej antroponimi¹, czyli opisem nazw osobowych, tj. imion,
nazwisk, przezwisk, przydomków, pseudonimów, nazw rodowych,
dynastycznych, nazw plemion, mieszkañców miast, wsi, krain geograficznych, pañstw itd.
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Najwa¿niejsze  pisze w s³owie od Autora Henryk Martenka  by³o
wskazanie prawdopodobnego ród³os³owu, tak aby zainteresowany sam
zacz¹³ dr¹¿yæ temat albo po raz pierwszy sam sobie zada³ pytanie, sk¹d
siê wziê³o jego nazwisko. Autor ukazuje tym samym intencje, jakie leg³y
u podstaw tego ciekawego dzie³a, gdy¿ bez w¹tpienia mamy z czym
takim do czynienia. Czasem z ¿artobliwych, a czasem z powa¿nych
rozwa¿añ dowiadujemy siê o rzeczach wa¿nych i istotnych, bo przecie¿
dotycz¹cych naszych w³asnych nazwisk. Czêsto jednak zdarza siê, ¿e
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, sk¹d siê wziê³o dane nazwisko
wymaga niemal¿e wysi³ku detektywa lub te¿ badacza Pisma wiêtego.
Ksi¹¿ka jest te¿ w du¿ym stopniu przygod¹ intelektualn¹, gdy¿ wzbogaca nas o treci, których nawet nie podejrzewamy, a czêsto te¿ jest
w stanie zaskoczyæ ród³em pochodzenia danego nazwiska. Jest wiêc
wymienit¹ lektur¹ o cechach ambitnego dzie³a, podan¹ w dobrej formie
jêzykowej, okraszon¹ smacznymi uwagami Autora oraz humorystycznymi rysunkami.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z 74 felietonów pogrupowanych tematycznie,
po³¹czonych z probami Czytelników o zajêcie siê ich nazwiskami lub
podanie powodów, dla których brzmienie nazwiska co lub kogo oznacza. Autor nie odmawia, wprost przeciwnie, zachêca Czytelników, by
stawiali pytania, potwierdza ich sugestie lub je koryguje, zawsze jednak
s³u¿y pomoc¹ i rad¹.
Po¿ytecznym te¿ okazuje siê zamieszczony na koñcu s³owniczek
trudniejszych terminów jêzykowych u¿ytych w tekcie, wybrana bibliografia, a tak¿e imponuj¹cy indeks nazwisk, wród których bez w¹tpienia
Czytelnicy Rejenta znajd¹ tak¿e swoje nazwiska, a st¹d ju¿ krok do
odpowiedzi na zasadnicze pytanie, sk¹d siê ono wziê³o.
Felietony H. Martenki dotycz¹ m.in. nazwisk brzmi¹cych jak imiona,
co wywo³uje, jak wiadomo, rozliczne k³opoty tak¿e w dokumentach
cywilnoprawnych (na przyk³ad 8000 Polaków nasi celtyckiego pochodzenia nazwisko Gawe³, a tylko jeden z rodaków pochodz¹ce z ³aciny
 Pawe³. (s. 17). Nierzadko pojawiaj¹ siê nazwiska utworzone od nazw
miesiêcy czy obcych narodowoci, np. wielu jest Polaków o nazwisku
Niemiec (13 697), Szkop (1455), a nawet Prusak (2741). Liczni Polacy
nosz¹ nazwisko Czech (15305) a tak¿e Kubañczyk (33), ale  co trzeba
przyznaæ  nie ma Polaka o nazwisku ¯yd.
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Ca³a plejada nazwisk Polaków wi¹¿e siê z potrawami: Mazurków jest
29797, Pierników 651, a nawet jest jeden Tort. Popularne s¹ Barszcze
(5183) i ¯urki (12623), co u nas nikogo nie powinno dziwiæ. Króluj¹ te¿
Roso³y (2416), Kapuniaki (1338) i Krupniki (487). No a co z miêsnymi
nazwiskami? Jest jeden Kotlet, dwa  Gulasze i 23 Steków, ale za to 3449
Golonek i 6893 Kie³bas. To chyba wystarczy, choæ i zdarzaj¹ siê nieco
l¿ejsze potrawy  nazwiska np. Racuch (1), 788 Pyza (788), a Naleników
a¿ 170. Nie ma natomiast Krokieta, Knedla czy Kulebiaka.
Inn¹ grup¹ s¹ nazwiska geograficzne np. 91 Polaków nazywa siê
Berlin, 411  Pary¿, 109  Rzym, jest te¿ Dublin (6), Ryga (7) oraz Pekin
(3). Masowo pojawia siê nazwisko Moskwa (3938), nie brakuje te¿
Wileñskich (13) czy Wiedeñskich (113). To oczywicie tylko próba tego,
co znajduje siê tekcie tego felietonu.
Na pytanie, czy s¹ u nas nazwiska  ptaki, odpowied wydaje siê
prosta: bez liku wystêpuje u nas Wróbli (1216), Sikor (39850), Kruków
(19293) i ca³ej w zasadzie ptaszarni. Drozdy (12580) i Gile (11153) znam
osobicie, rzadka jest natomiast Gê (4), choæ przecie¿ nale¿y ona do
ulubionego menu wykwintnych restauracji. Z ptaków egzotycznych jest
Kondor (5), Sêp (272) oraz Paw (899). Skoro mowa o ptakach to i o
przestworzach nale¿y siê kilka s³ów. Jest wiêc Chmura (6483), Gwiazda
(4114), Têcza (2415), a w tej sytuacji nie dziwi Niebo (9 ) czy te¿ Planeta
(51).
Du¿e tradycje w nazwiskach Polaków odcisnê³a wiara i chrzecijañstwo, mamy wiêc jednego Boga, mnóstwo jest jego s³ug, takich jak:
Ksi¹dz (390), Pleban (713), Proboszcz (143), ale nie ma Kleryka, co
niepokoi i dziwi nas wszystkich. Nie brakuje Pra³atów (1179), Biskupów
(5443) a nawet mamy 1679 Papie¿ów, co mo¿e wywo³aæ pewien pop³och
w Rzymie.
S³awne nazwiska o historycznych czy artystycznych zas³ugach to
prawdziwa kopalnia nazwisk Polaków niemaj¹cych najczêciej ¿adnych
zwi¹zków z tymi nazwiskami. I tak np. Puszkinów jest u nas 82, Grassów
 51, Czajkowskich  22 131, Sienkiewiczów  10658, Moniuszków 
756, Matejków  1924. Jest tylko jeden Stalin (i dobrze) Marksów  1476,
Engelsów  9, a tak¿e 94 Hawlów. Liczna jest reprezentacja dawnych
arystokratów: Potockich  5140, Radziwi³³ów  140, Poniatowskich 

155

Recenzja

2951. To tylko marna próbka tego, co znajduje siê w tym krêgu nazwisk
naszych rodaków.
Wdziêczn¹ grup¹ nazwisk polskich s¹ nazwiska tworzone do nazw
zawodów, np. Lekarzy jest 194, a Felczerów  15, ale a¿ 233 Konowa³ów.
Nie brakuje Lenych (20), Kowali (16034), s¹ Muzycy (663), ale te¿
pojawia siê i Kat (6). Nie ma za Prawnika, jest natomiast Rejent, który
wystêpuje w nazwiskach 402 Polaków!
Wszyscy lubimy grzyby i ryby, st¹d te¿ i krok do tej grupy nazwisk:
Dorsz  1539, led 5856, £oso  231, Kara  8724, Sieja  1113,
no a Karp wigilijny  ma oczywicie swoje ludzkie oblicze w 2125 nazwiskach Polaków. To teraz co z grzybów: Rydz wystêpuje 2564 razy,
G¹ska  4185, Malak  2412, Borowik  2894, Kurka  520.
Zatrzymajmy siê teraz  dla odmiany  na armii. ¯o³nierzy jest 210,
ale za to Marsza³ków  13584, a Matrosów  143, choæ Matów tylko 2,
a Bosmanów mamy 14. Nie brakuje za Rycerzy  1080 oraz Giermków
 425.
By nie zmêczyæ Czytelnika podam tylko grupy nazwisk Polaków, które
doczeka³y siê wyró¿nienia, dotyczy to m.in.: jarzyn, zió³, owiaty i szko³y,
owoców, wycieczek i przewozów, ¿niw, cia³a (s. 141-146), rodziny,
owadów, trzody chlewnej (krajowej i obcej, np. Lama  3, Wielb³¹d 
99, a nawet Szczur  1921).
Ciekaw¹ grupê tworz¹ nazwiska polskich polityków (s. 170) oraz
nazwiska identyczne z nazwami reprezentantów fauny i flory (np. Ma³pa
 9, Lew  810, Goryl  1245, nie nale¿¹ do rzadkoci W¹¿ i Gad 
odpowiednio 1247 i 11175 nazwisk).
Ubiór cz³owieka to kolejny zbiór nazwisk Polaków (s. 198-200)
podobnie jak zestaw instrumentów. Bohaterowie literackich dzie³ czy
mitologii Greków i Rzymian to teren nazwisk dla Polaków, takich jak np.
Apollo (44) czy Achilles (2), Ares (16), Atlas (38), Eros (9).
W ca³ej plejadzie nazwisk Polaków spotkaæ te¿ mo¿na nazwiska znane
w rodowisku notarialnym, chocia¿by Wojdy³o, którego pochodzenie
wywodzi siê od wêgierskiego s³owa wojda czyli wojewoda, a byæ mo¿e
od staropolskich imion na Woj  obecnie jest 1633 takich nazwisk wród
Polaków (s. 279).
Pojemnym ród³em nazwisk Polaków jest Biblia, która generuje wiele
nazwisk naszych rodów (s. 116-125), takich jak Jezus (317), Jonasz (32),
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Moj¿esz (286, a nie wiadomo dlaczego, niezwykle popularnym jest Pi³at
 6879.
Taki doæ pobie¿ny przegl¹d nazwisk Polaków pokazuje, jak wiele
mo¿emy siê dowiedzieæ z tej arcyciekawej ksi¹¿ki, wietnej lektury niepozbawionej humoru i intelektualnego wdziêku. Polecam j¹ notariuszom
z przekonaniem, ¿e nie tylko mog¹ dowiedzieæ siê czego ciekawego
o sobie, ale i swoim klientom mog¹ s³u¿yæ wa¿nymi informacjami dotycz¹cymi ich nazwisk lub nazw, jakie przybior¹ dla swoich firm lub
interesów gospodarczych.
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