FAMILIA BAISCH
Sobre a origem do nome de Família alemão (BAISCH) Baze (1),
existem três hipóteses.
Em primeiro lugar ele pode ser classificado como nome de
procedência. Esse termo designa nomes cuja origem está no domicilio do
primeiro portador de nome e de sua familia. Neste caso no sobrenome
Baze identifica alguém procedente da região de Baika em Brandenburgo.
Em segundo lugar, o nome pode provir da denominação de uma
profissão. Pode-se dizer que os mais antigos e interessantes nomes de
família são aqueles originários de um portador de uma profissão. A que é
Baisch baseia-se do mercado alemão medieval tardio "Beissen" (2),
(hoje: Beizen) (3), e denomina alguém "que caçou aves".
Finalmente, o sobrenome pode proceder de um "prenome".
Praticamente o maior grupo de denominação dar nomes procede
do prenome do pai ou da mãe do originário portador.
Este nome foi empregado como um atributo distinguível, que foi
posto atraz do prenome do portador.
Neste caso Baisch é uma forma de encurtamento ou acariação do
prenome Sebástian (Sebastião) que é de origem grega, e significa "o
vulnerável, elevado". Variantes do nome de família Baisch são: Baiz (4),
Baitz (5), Baiss e Baze.
Um dos primerios inícios sobre este nome ou seus variantes é a
citação de um Thomas Baitz, que em 1541 atuou como vigário em
Brandenburgo, porém a pesquisa continua e este nome, talvez, já podia
ser mencionado mais anteriormente.
Arquivos alemães mantem contendo uma inscrição de 14 de julho
de 1743 referente ao batismo de uma Anna Elisabeth Baze que foi
registrada na região de Abterode em Héssen-Nássau, onde também suas
irmãs Dorothea Elisabeth e Catharina Elisabeth Baze foram batizadas em
02 de dezembro de 1.746.
Brasão: Em vermelho, uma trave oblíqua prateada, orlada com dois
lírios vermelhos.
Significado: vermelho designa força e generosidade.
Elmo: de cor vermelha, sobreposto com a trave oblíquo do escudo.
Origem: Alemanha.
Pronúncia: 1) Baze: Báa-tse; 2) Beissen: Bai-ssen; 3) Beizen: Báit-sen;
4) Baiz e 5) Baitz: Bait-s.

