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Od redaktorów

Przedstawiana Czytelnikowi monografia zatytułowana Mikrotoponimy i ma-
krotoponimy w komunikacji i literaturze jest drugą publikacją wydawaną w ramach 
projektu Nomina loci pod auspicjami Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy 
Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Cała seria jest pokłosiem rozważań 
podjętych podczas XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji 
Onomastycznej „Mikrotoponimia i makrotoponimia” (Łódź, 27–29.10.2012). 

Pierwsza z książek w tym cyklu ukazała się pt. Mikrotoponimia i makrotopo-
nimia. Problematyka wstępna (red. Artur Gałkowski, Renata Gliwa, Łódź 2014). 
Niniejsza monografia, podobnie jak poprzednia w serii, zawiera kilkadziesiąt 
rozdziałów napisanych w kilku językach (polskim, słowackim, czeskim, ukra-
ińskim, włoskim, francuskim, angielskim) przez autorów pochodzących z róż-
nych ośrodków naukowych Polski i Europy, głównie Europy Wschodniej. Każdy 
tekst opatrzony jest krótkim streszczeniem w języku angielskim. Poszczególni 
autorzy rozpatrują jednostki nazewnicze (głównie mikrotoponimy) pod kątem ich 
występowania, użyć i funkcji w różnych planach komunikacji. Za odrębny w for-
mie uznajemy obszar literatury, stąd wyodrębnienie go zarówno w tytule książki, 
jak i jej podziale na „Przestrzeń komunikacyjną” i „Przestrzeń literacką”. W stu-
diach zamieszczonych w części pierwszej autorzy podejmują tezy, których celem 
jest analiza toponimów (mikro- i makrotoponimów) pod względem formalnym, 
pragmatycznym i kulturowym. Tu też odniesienie do sfer komunikacji medialnej, 
a mianowicie Internetu i prasy. Część druga zamyka się w kręgu metodologii ono-
mastyki literackiej. W posłowiu zamieszczono wspomnienie o zmarłym w 2012 r. 
Profesorze Vincencie Blanárze, nestorze słowackiej i słowiańskiej onomastyki.

Wyrażamy przekonanie, że publikacja wnosi do badań nad mikro- i makro-
toponimią zarówno tradycyjny, jak i nowy sposób ich postrzegania w studiach 
onomastycznych, szerzej zaś – komunikacyjnych. 

Artur Gałkowski, Renata Gliwa 
Uniwersytet Łódzki       



Editors’ notes

The monograph Microtoponyms and macrotoponyms in communication and 
literature presented to readers,  is a second publication issued as a part of the No-
mina loci project under the auspices of the Slavic Onomastics Committee by the 
International Board of Slavists. The whole series is the outcome of deliberations 
started during the 18th International and Polish Onomastics Conference “Microto-
ponyms and macrotoponyms” (Łódź, October 27 – 29, 2012).  

The first of the books of this series was published under the title: Microto-
ponyms and macrotoponyms. Preliminary problems (editors: Artur Gałkowski, 
Renata Gliwa, Łódź 2014). This monograph, similarly like the previous one 
in this series, contains several dozen of chapters written in several languages 
(Polish, Slovak, Czech, Ukrainian, Italian, French, English) by authors from 
different scientific centres in Poland and Europe mainly Eastern Europe. Each 
text includes a short summary in English. Individual authors consider nomen-
clature units (mostly microtoponyms) as to their existence, uses and functions 
in different communication plans. Literature area is considered as separate in 
form, hence its distinction both in the title of the work as well as its division into 
“communication space” and “literary space”. Studies included in the first part 
analyse theses whose aim is to consider toponyms (micro- and macrotoponyms) 
as to their formal, pragmatic and cultural character. The work also contains ref-
erences to media communication areas, and most specifically to the Internet and 
press. The second part discusses literary onomastic methodology. The afterword 
contains posthumous tribute to Professor Vincent Blanár, a doyen of Slovak and 
Slavic onomastics, deceased in 2012.

We wish to express our belief that this publication introduces both traditional 
as well as a new way of perceiving micro- and macro research in onomastic stud-
ies, or broadly speaking – in communication studies. 

Artur Gałkowski, Renata Gliwa 
University of Łódź
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Дмитро Бучко

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка

Спільне та відмінне у принципах номінації поселень 
і мікрооб’єктів

Вивчення лексико-семантичних і структурно-словотвірних особливос-
тей ойконімії і мікротопонімії у слов’янській ономастиці уже має певні здо-
бутки (про це свідчать бібліографії ономастичних праць Польщі, Чехії, Бол-
гарії, України, Росії, Білорусії та ін.). Ми ставимо своїм завданням виявити 
спільне та відмінне у принципах номінації цих двох розрядів географічних 
назв. 

Оскільки географічні об’єкти споконвіку оточували людей і виконували 
в їх житті виняткову роль, тому люди намагалися ідентифікувати, виділити 
окремі з них з-поміж ряду однорідних. Засобом виокремлення таких об’єк-
тів серед інших стали саме власні назви. При називанні будь-якого об’єкта 
реальної дійсності власною назвою обов’язковими є три чинники: 1) номі-
натор, 2) об’єкт номінації, 3) засіб номінації (мовні одиниці: окремі слова чи 
словосполучення, за допомогою яких здійснюється називання реалії). Без 
мовного засвідчення оточуюча реальність залишається уявною, не пізнава-
ною до того часу, поки її складовим елементам не надано власних назв. 

Важливе значення в процесі номінації географічних об’єктів власни-
ми назвами відіграють також наступні фактори: 1) потреба надавання кон-
кретному об’єкту саме власної назви, 2) суспільно-економічні та політичні 
чинники, які сприяють чи перешкоджають такому процесу номінації. Безпе-
речно, важливими є також соціальні умови, в яких відбувається називання 
конкретних об’єктів.

У вивченні особливостей називання відповідних географічних об’єктів 
власними назвами, встановленні критеріїв, принципів і способів їх номіна-
ції, передусім поселень, а також мікрооб’єктів, зроблено лише перші кроки. 
Вважаємо, що на сьогоднішній день недостатньо встановити, від чого і яким 
способом утворено той чи інший топонім (ойконім, гідронім, мікротопонім 
і ін.), а важливо встановити ще критерії, мотиви та принципи називання ге-
ографічних об’єктів. 



Paweł Swoboda

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

(Nie)autentyczność mikrotoponimów ustalonych po 1945 roku 
na tzw. Ziemiach Zachodnich

Wstęp

W 1950 r. Stanisław Rospond pisał o „repolonizacji” nazewnictwa geogra-
ficznego przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowych1:

Na dawnych Ziemiach Odzyskanych należało bądź to odgrzebać spod grubszego lub cieńszego 
tynku naleciałości niemieckich dawne, rodzime nazwy, bądź to z braku danych źródłowych ochrzcić 
obce nazwy polskim imieniem. Ta praca ważna z punktu widzenia państwowego, administracyjnego 
i naukowego musiała być planowo i fachowo [podkr. – P.S.] przeprowadzona. Z początku bowiem 
sama praktyka życiowa, wymagająca szybkich rozwiązań, rzadko kiedy szczęśliwie ponazywała 
miasta i wsie, rzeki i góry [Rospond 1951: III].

Przedmiotem niniejszego tekstu są nazwy terenowe ustalone przez KUNM na 
tzw. Ziemiach Zachodnich, które znalazły się w rozmaitych urzędowych wykazach, 
słownikach i tekstach popularyzatorskich. Ustalenia te odbywały się w niejednorod-
nych warunkach kulturowych (od terenów zamieszkałych przez autochtonów po ob-
szary, na których dokonała się całkowita wymiana etniczna). Zawarta w tytule arty-
kułu autentyczność ustalonego nazewnictwa rozumiana jest tu dwojako. W pierwszej 
kolejności można mówić o niej w oparciu o rzeczywiste funkcjonowanie nazewni-
ctwa, trwałość i zasięg jego użycia, a więc o to, kto jest kreatorem i użytkownikiem 
nazw. Drugą zaś sprawą związaną z kwestią autentyczności (lub jej braku) jest sposób, 
w jaki to nazewnictwo „odgrzebywano spod tynku naleciałości niemieckich”.

1. Twórcy i użytkownicy mikrotoponimii

Odpowiedź na pytanie o twórców i użytkowników nazw terenowych znaj-
dziemy w definicji mikrotoponimii Roberta Mrózka, który zwraca szczególną 
uwagę na komunikacyjny aspekt ich funkcjonowania:

1 Od 1948 r. później Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. 
O historii i pracach Komisji szerzej pisze Barbara Czopek-Kopciuch [2012].
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Specyfika nazw terenowych […] związana jest między innymi z wąskim zakresem ich funk-
cjonowania w komunikacji społecznej. Nazwy te […] mają zasięg funkcyjnego użycia (obiegu) 
ograniczony najczęściej do lokalnych wiejskich mikrowspólnot komunikatywnych, w których 
są tworzone i pokoleniowo przekazywane lub uzupełniane w celu identyfikacji i lokalizowania 
ważnych dla orientacji przestrzennej obiektów [podkr. – P.S.] […]. Właściwość ta jest podstawą 
stosowania w odniesieniu do zbioru nazw terenowych […] terminów: mikrotoponimia, mikrotopo-
nimy [Mrózek 2003: 124].

Oczywiście, ustalanie nazewnictwa terenowego w celu jego urzędowego za-
twierdzenia i rozpowszechnienia (popularyzacji) niejako automatycznie pozba-
wia zebrany materiał nazewniczy części cech opisanych w powyższej definicji, co 
jednak nie zmienia faktu, że zbiory typu Urzędowe nazwy miejscowości i obiek-
tów fizjograficznych (UN) są w pewnym przynajmniej stopniu odzwierciedleniem 
stanu faktycznego, gdyż ustalenia tam zawarte były wynikiem badań terenowych, 
a Komisja w pierwszej kolejności pełniła rolę rejestratora funkcjonujących rze-
czywiście nazw. Natomiast w przypadku mikrtoponimów ustalanych po 1945 r. 
na Ziemiach Zachodnich pojawia się wątpliwość, czy możemy mówić o defini-
cyjnych twórcach i użytkownikach nazw (oraz przyczynach ich powstawania). 
Spowodowane jest to kilkoma wzajemnie warunkującymi się czynnikami takimi 
jak: metoda, czas ustalania nazw, a także – do pewnego stopnia – polityczny cha-
rakter działalności Komisji2. 

Na obszarach, którymi się zajmuję, przywołani w definicji R. Mrózka użyt-
kownicy mikrotoponimów, czyli lokalne mikrowspólnoty komunikatywne, to 
osadnicy z Polski centralnej i wschodniej (przesiedleńcy z Kresów) lub – w przy-
padku Górnego Śląska – także polscy autochtoni, choć nierzadko traktowani jako 
obcy element na przyłączonych do Polski ziemiach [zob. np. Dziurok, Linek 2011: 
274–275]. W stosunku do obu tych grup można powiedzieć, że – po pierwsze – 
posiadają własne nawyki nazewnicze, po drugie – przez samą obecność na danym 
terytorium – funkcjonują jako czynnik (re)polonizacyjny. Jednak jeśli chodzi o (re)
polonizację nazewnictwa, to z publikacji, które ukazały się po 1945 r., wynika, że 
mieszkańcy omawianych obszarów zostali wyłączeni z aktywnego uczestnictwa 
w tym procesie. 

Symptomatyczny dla okresu tużpowojennego jest tekst B. Olszewicza O na-
prawę nazewnictwa geograficznego ziem odzyskanych z 1946 roku. Kreacje na-
zewnicze dokonywane przez ludność żyjącą w danym miejscu określa on jako 
„radosną twórczość” [Olszewicz 1946: 7], „grafomanię toponymiczną” i „zabawę 
laików i ignorantów”, która się kończy „dzięki protestom fachowców, których na 
szczęście nam nie brak, dzięki akcji instytucyj naukowych oraz rozumnej i jedy-
nie słusznej decyzji władzy […], decyzji powołania z powrotem do życia Komisji 
Ustalania Nazw Miejscowych” [Olszewicz 1946: 9]. Z kolei E. Rączka w tekście 

2 Zarówno przed wojną, jak i po niej Komisja działała przy Ministerstwie Administracji 
Publicznej.



43(Nie)autentyczność mikrotoponimów ustalonych po 1945 r. na Ziemiach Zachodnich

podsumowującym 15-letnią działalność KUNM wśród czynników utrudniających 
wdrażanie jej ustaleń na Ziemiach Zachodnich wymieniał m.in.: „przyjęcie przez 
ludność różnych własnych ustaleń, najczęściej nieodpowiadających danemu regio-
nowi, przenoszonych z różnych terenów centralnych i wschodnich […]” [Rącz-
ka 1960: 327]. Z powyższych tekstów wynika, że ludzie, którzy mieli mieszkać 
i używać nazw na danym obszarze, stanowili dla służby onomastycznej najwięk-
szą przeszkodę. 

B. Olszewicz posunął się nawet dalej, pisząc, że dowodem ignorancji i lekko-
myślności mieszkańców oraz administracji lokalnej przy polonizacji nazewnictwa 
jest „częste ignorowanie miejscowego brzmienia nazw, wyrażające się w zacie-
kłym tępieniu poprawnych i danemu terenowi właściwych końcowych członów 
wyrazów, jak pomorskie gard czy bork. Jest to równocześnie co do metody prze-
prowadzania zmian obrzydliwa, odwrócona tylko kopia niemieckich chrztów” 
[Olszewicz 1946: 9]. Trudno mówić o „miejscowym brzmieniu” w przypadku 
Pomorza Zachodniego, ponadto B. Olszewicz nie wiedział także, że Komisja, 
broniąc w jednym miejscu rekonstruowanego gwarowego brzmienia nazw, gdzie 
indziej ruguje formy autentyczne. Obrazują to przedstawione przykłady:

Pomorze Zachodnie 
(wtrącenie historycznej cechy dial.):

Górny Śląsk  
(usunięcie cechy dialektalnej):

Krebs Bach → (*Rakowa) → Rekowa Czor(n)ka → Czarnka

Der Krebsbach 1784 NWP; Krebs-B. 
1902, 1929 Mbl 2157; Rekowa, niem. 
Krebs Bach 1951 Rospond; Rekowa 
1960 NWP; Rekowa 2006 HPol.

Czorka 1883, 1904, 1936 Mbl 5373; 
der Czorkagraben 1896 NWP; 
Czorka Bach, Czorka, Czorkabach 
1925–42 Fl; Schwarzbach 1941 
Mbl 5373; Czarnka, niem. Czorn-
ka, Czorna [!!!], Schwarzbach 1951 
Rospond; Czarnka a. Czorna, niem. 
der Czorkagraben a. Schwarzbach 
1983 HO; Czarnka 2006 HPol.

Z jednej strony – w przypadku Pomorza Zachodniego – mamy do czynienia 
z usilnym nawiązywaniem do pomorskich tradycji językowych w momencie, kiedy 
miały one już charakter wyłącznie historyczny. Z drugiej zaś – w przypadku Ślą-
ska – celowe zrywanie z tą lokalną specyfiką. Dodatkowo uznano formy Czorna 
i Czornka za niemieckie, zapewne tylko dlatego, że znalazły się one w niemieckich 
dokumentach, dotyczących zresztą słowiańskiego nazewnictwa, jak w przypadku 
kartoteki Flurnamen (skrót Fl). Oba przypadki łączy jeden aspekt – oczekiwanie od 
ludności zamieszkałej w danym miejscu (niezależnie od tego czy nowo przybyłej 
czy autochtonicznej), że będzie używała nazw językowo jej obcych.

W przypadku nazw miejscowości i dużych obiektów topograficznych 
o charakterze ponadlokalnym czy strategicznym podejście prezentowane przez 


