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Onomastyka przyszłości 

Onomastyka zawsze była obecna w pracach Instytutu Języka Polskiego PAN w Kra -
kowie. To właśnie Pracownia słownika staropolskich nazw osobowych stała się jednym
z kamieni węgielnych Instytutu. Dorobkowi Zakładu Onomastyki Polskiej IJP PAN po-
święciły artykuł Aleksandra Cieślikowa i Maria Malec (Cieślikowa, Malec 2011), to-
też tu wymienię jedynie najważniejsze osiągnięcia. Kilka pokoleń krakowskich ono-
mastów gromadziło materiały wpierw antroponimiczne, potem też toponimiczne i opra-
cowywało antropoleksykony i topoleksykony. Zespół Pracowni Antroponimicznej pod
kierownictwem prof. dr hab. Marii Malec, a później prof. dr hab. Aleksandry Cie śli -
kowej opracował, rozpoczęty pod przewodnictwem prof. dra Witolda Taszyckiego przed
powstaniem Instytutu Języka Polskiego PAN, „Słownik staropolskich nazw osobo-
wych”. Przynosił on materiał historyczny dotyczący polskich antroponimów, zanoto-
wanych w źródłach do końca XV wieku oraz odczytane postaci nazw osobowych. Na
bazie tego bezcennego antropoleksykonu zespół pod kierownictwem prof. dr Marii
Malec, prof. dr Aleksandry Cieślikowej i prof. dra Kazimierza Rymuta przygotował
„kontynuację” tego słownika, czyli „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropol-
skich nazw osobowych”. Każdy z siedmiu tomów tego dzieła był tomem autorskim, ale
opracowanym zgodnie z jednolitą koncepcją. Równolegle trwało gromadzenie nazw
osobowych ze źródeł historycznych od XVI do XVIII wieku, co zaowocowało publi-
kacją wielotomowej „Antroponimii Polski od XVI do XVIII wieku” pod redakcją prof.
dr Aleksandry Cieślikowej (ukazały się dotychczas cztery tomy, obejmujące antropo-
nimy od A–St). Publikacja ta należy do podstawowych dzieł dokumentujących kulturę
polską i stanowi innowacyjne przedsięwzięcie naukowe nie tylko na arenie polskiej, ale
i słowiańskiej. Artykuły hasłowe przynoszą informacje o występowaniu danej nazwy
osobowej w przeszłości (w tym wypadku w „Słowniku staropolskich nazw osobowych”)
oraz współcześnie (w tym wypadku w „Słowniku nazwisk współcześnie w Polsce uży-
wanych”), co pokazuje ciągłość chronologiczną danej nazwy, informacje dotyczące flek-
sji, informacje dotyczące czasowego i geograficznego rozmieszczenia nazw w okresie
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średniopolskim, pokazanie funkcjonowania nazw w kontekstach (z uwzględnieniem
 syg nałów dotyczących np. stabilności nazwiska, związków rodzinnych i statusu spo-
łecznego osób), informacje dotyczące frekwencji oraz kwalifikacji — nazwisko częste
: nazwisko rzadkie. Ogromnie ważną część omawianej pracy stanowią wykazy nazwisk
wraz z chronologią i geografią, pozwalające na wnioski dotyczące tworzenia się na-
zwiska rodzinnego w przekroju historycznym i geograficznym. To wyjątkowe dzieło
stanowić też może bazę dalszych badań nad średniopolską antroponimią i ostatecznych
syntez kategorialnych i uogólniających ujęć teoretycznych w obrębie onomastyki.
Antropoleksykony dotyczące współczesności, przynoszące wykazy imion i nazwisk
współcześnie w Polsce używanych wraz z frekwencją i geografią, zawdzięczamy
Kazimierzowi Rymutowi. Mam tu na myśli „Słownik imion współcześnie w Polsce uży-
wanych”, „Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych” i późniejsze CD z uak-
tualnionymi danymi statystycznymi i geograficznymi z początku XXI wieku oraz dwu-
tomowy słownik „Nazwiska Polaków. Słownik etymologiczno-historyczny”, który po-
kazuje zarazem budowę i motywację nazwisk. 

Powstawały też prace o charakterze syntetycznym. Dotyczyły one poszczególnych
subkategorii antroponimów, np. praca Marii Malec „Imię w polskiej antroponimii i kul-
turze”, „Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce” oraz „O imionach i nazwi-
skach w Polsce”, praca Katarzyny Skowronek „Współczesne nazwisko polskie” ale 
i zagadnień gramatycznych, np. Marii Malec „Budowa morfologiczna staropolskich
złożonych imion dwuczłonowych”, „Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion
dwuczłonowych”, Aleksandry Cieślikowej „Derywacja paradygmatyczna w staropol-
skiej antroponimii”, „Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji”. 

Od chwili powstania Instytutu Języka Polskiego PAN z inicjatywy prof. dra Henryka
Borka i przede wszystkim prof. dra Kazimierza Rymuta rozpoczęły się prace nad gro-
madzeniem materiału toponimicznego. Kilkuosobowy zespół zebrał materiały historycz-
ne i współczesne dotyczące nazw miejscowych Polski, co pozwoliło w efekcie na publi-
kację słownika „Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany” (ukazało się
dotychczas IX tomów słownika A–Q). Na bazie tych materiałów powstawały monogra-
fie dotyczące nazewnictwa miejscowego poszczególnych regionów Polski, np. Urszuli
Bijak „Nazwy miejscowe południowej części historycznego województwa mazowiec-
kiego”, Urszuli Wójcik „Nazwy miejscowe historycznego województwa rawskiego”,
Rozalii Przybytek, „Nazwy miejscowe pochodzenia bałtyckiego w południowej części
Prus Wschodnich”, cząstkowe opracowania typu gramatycznego, np. Kazimierza Rymuta
„Słowotwórstwo polskich patronimicznych nazw miejscowych z przyrostkiem *-(ov)itjo-
na tle zachodniosłowiańskim”, prace poświęcone nazwom obcojęzycznym, np. Barbary
Czopek-Kopciuch „Adaptacje niemieckich nazw miejscowych w języku polskim”, bar-
dzo wiele artykułów poświęconych zagadnieniom teoretycznym, np. Kazimierza Rymuta
„Granica czy strefa przejściowa między nomen appellativum a nomen proprium” czy
„Apelatywy onimiczne i ich miejsce w systemie języka”. 

Drugim nurtem badań toponimicznych są prace dotyczące nazw wodnych. Powstała
baza polskich hydronimów, która obecnie jest podstawą przygotowania elektronicznego
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słownika tych nazw oraz powstawania opracowań typu syntetycznego, np. rozprawa
Urszuli Bijak „Nazwy wodne dorzecza Wisły. Analiza onomastyczna potamonimów
odapelatywnych”. 

Dotychczas omówione prace onomastyczne powstawały dzięki metodologiom do-
brze znanym językoznawstwu historycznemu, ale pokazują też metody właściwe ono-
mastyce, takie jak wieloaspektowa analiza rozwoju antroponimów, a także metody ba-
dawcze dziedzin pokrewnych, by wymienić metodę stratygrafii, metody socjologiczne.
Wyraźne jest też sięganie po metody badań kulturowo-językowych i tekstologicznych.
Najlepiej widoczne jest to w zbiorowej pracy „Polskie nazwy własne. Encyklopedia”,
której autorami było wielu onomastów naszej placówki. 

Zmieniający się świat wymaga stosowania nowych narzędzi badawczych, w tym
narzędzi elektronicznych, co widać w ostatnio prowadzonych pracach nad nazwami
geograficznymi, i które muszą być i będą stosowane w planowanych projektach ba-
dawczych. Nie mogą ulec zupełnemu zawieszeniu prace materiałowe, ale materiały te
powinny być gromadzone na nośnikach elektronicznych, co ułatwi i przyspieszy ana-
lizy oraz syntezy. 

Obserwuje się coraz większe zainteresowanie przeciętnych użytkowników języka
etymologią nazw osobowych i geograficznych. Do Zakładu Onomastyki Polskiej IJP
PAN napływają pytania dotyczące pochodzenia i motywacji imion, nazwisk, nazw miej-
scowych, a także pytania typu poprawnościowego. Wydaje się, że jednym z zadań ono-
mastyki w przyszłości jest konieczność odpowiedzi na to zainteresowanie społeczne.
Oczywiście tego typu zagadnienia znajdowały się w sferze zainteresowań onomastów,
by przypomnieć „Mały słownik odmiany nazw własnych” opracowany pod redakcją
Aleksandry Cieślikowej dzięki specjalnie do tego celu przygotowanemu programowi
komputerowemu. Czas chyba jednak na większe projekty, których realizacja może i po-
winna uwzględniać współpracę międzynarodową. Takim projektem mógłby stać się
słownik nazwisk używanych w Polsce, na podstawie danych z bazy PESEL, ale
uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia leksykografii onomastycznej, dane doty-
czące rozprzestrzenienia geograficznego tych antroponimów w Polsce i za granicą. Tego
typu prace są już prowadzone w Niemczech, Szwajcarii, Luksemburgu, Holandii w ści-
słej współpracy naukowców zajmujących się onimami i przy użyciu kompatybilnych
programów komputerowych. Mamy teraz szansę dołączenia do grupy onomastów z tych
krajów, co przyniesie wiele korzyści: będziemy mogli korzystać z analiz kolegów, je-
śli chodzi o nazwiska obcego pochodzenia i przekazywać analizy nazwisk polskiego
pochodzenia występujących w innych krajach, zapoznać się z metodami pracy i spe-
cjalnymi narzędziami komputerowymi. Podobne badania można prowadzić w odnie-
sieniu do imion. Zasób imion nadawanych w Polsce w ciągu ostatnich piętnastu lat
znacznie się wzbogacił o imiona pochodzące z różnych krajów i różnych kultur.
Zmieniły się też motywacje nadawania imion dzieciom, co ma swoje konsekwencje 
w klasyfikacjach imion, np. imiona z pochodzenia chrześcijańskie nie kojarzą się już
ze świętymi i błogosławionymi, lecz częściej z imionami bohaterów seriali telewizyj-
nych, filmowych czy z imionami osób znanych z przestrzeni społecznej, politycznej,
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medialnej. Zagadnienia związane z nadawaniem dzieciom imion wydają się tym wa-
żniejsze, gdy przypomnimy sobie projekt zmiany w ustawie, dopuszczający nadawanie
dzieciom, jako imion oficjalnych, imion w postaci zdrobniałej lub niepozwalającej roz-
różnić płci dziecka. Takie prace to w dużym stopniu prace materiałowo-interpretacyj-
ne, ale nie można ich zarzucić, choćby ze względu na wzrost liczby nowych nazw,  dotąd
obcych polskiemu systemowi onomastycznemu. Z analizy materiału wynikają jednak
prace syntetyczne, które pokazać mogą przemiany systemowe w dziedzinie onomastyki. 

Poza dalszym gromadzeniem materiału onomastyka powinna, dotrzymując kroku
przemianom technicznym, skupić się na syntezach tak polskiego systemu toponimicz-
nego, jak antroponimicznego. Wiele prac materiałowych dobiega końca, w przewidy-
walnym czasie można spodziewać się zakończenia publikowanych antropo- i topolek-
sykonów. Znajduje się w nich pełny współcześnie zgromadzony materiał nazewniczy,
ale i olbrzymia liczba zapisów historycznych, rozsianych po tysiącach dokumentów 
z różnych epok. Dysponując takim zbiorem można przystąpić do sporządzania syntez,
opracowań teoretycznych. Prof. Kazimierz Rymut pisał kiedyś, że „onomastyczna roz-
prawa teoretyczna ma wynikać z analizy nazw, a jej wyniki winny służyć lepszemu po-
znaniu istoty nazw własnych” (Rymut 1982: 138) i dopiero na podstawie zebranego 
i solidnie zanalizowanego materiału dokonywać można syntez, które przyniosą ko rzyści
nie tylko onomastyce, ale i innym działom językoznawstwa. Kontynuując więc  daleko -
wzroczne plany prof. Rymuta, powinno się w pierwszym planie opracować słowo-
twórstwo nazw. Pozwoli to poznać ich budowę słowotwórczą w przekroju historycz-
nym i geograficznym, głębiej wniknąć w specyfikę nazw własnych i w ich stosunek do
wyrazów pospolitych. Dużym wyzwaniem jest także przedstawienie fleksji nazw  włas -
nych, zarówno historycznej, jak współczesnej na podstawie pełnych zbiorów. Taki pro-
jekt uwypukli różnice we fleksji nazw własnych i wyrazów pospolitych, pokaże 
z jednej strony innowacyjność, z drugiej konserwatyzm propriów i uzmysłowi przy-
czyny różnic i oboczności obecnych w polskim podsystemie fleksyjnym. Niezwykle
ważnym zadaniem jest, po opracowaniu bogatej i różnorodnej bazy materiałowej, przed-
stawienie polskiego systemu toponimicznego w jego rozwoju historycznym i geogra-
ficznym wraz z b a z a m i  o n i m i c z n y m i. Baza apelatywna nazw geograficznych
jest od lat opracowywana (np. H. Borek i zespół opolski), nikt jednak nie zainicjował
przygotowania bazy odonimicznej. 

Bardzo ważnym zadaniem onomastyki przyszłości powinna być także obserwacja
funkcjonowania nazw własnych w języku i codziennej komunikacji. Z propriami spo-
tykamy się na każdym kroku. Nikt nie przeczy ich ogromnej roli w życiu społecznym,
np. w porządkowaniu przestrzeni czy systemach identyfikacji. Nazwy własne to jednak
nie tylko etykietki identyfikujące poszczególne obiekty. To także leksemy będące no-
śnikami dodatkowych treści. Widać to choćby w apelatywach deonimicznych typu cham
czy alfons, ale i w rozmaitego rodzaju konotacjach, np. Oświęcim czy Katyń = miejsce
kaźni. Konieczne jest więc prowadzenie badań nad nazwami w różnych typach tekstów,
gatunków i stylów, tak literackich, jak użytkowych. Oznacza to postępującą integrację
metodologii językoznawczych i pozajęzykoznawczych. Jaskółką tego typu prac jest roz-
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prawa Halszki Górny „Nazwy własne w dziewiętnastowiecznym piśmiennictwie pa-
miętnikarskim. Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna”. 

Zadaniem na najbliższe lata powinno być także opracowanie nazewnictwa miej-
skiego (ulic, placów, terenów zielonych, wód etc.) Krakowa w obecnych granicach oraz
Nowej Huty. Dysponujemy dotychczas opracowaniem nazw ulic Krakowa, autorstwa
Elżbiety Supranowicz, ale dotyczy ono granic miasta z 1975 roku. Są plany przygoto-
wania wniosku grantowego na językoznawcze opracowanie całości tego nazewnictwa,
choćby na wzór monografii dotyczących Poznania, Łodzi, Warszawy. 

Wiele nazw, zwłaszcza nazwy miejscowości leżących poza granicami Polski, na-
stręcza licznych problemów fonetycznych, gramatycznych, lokalizacyjnych. Zmienia
się też używanie w komunikacji i tekstach postaci tych nazw, np. zamiast spolszczonej
historycznej postaci Moguncja przeciętny użytkownik języka użyje dziś nazwy nie-
mieckiej Mainz, czy zamiast spolszczonej historycznej postaci Ratyzbona współczes -
nej niemieckiej nazwy Regensburg. Tego rodzaju badania, ułatwiające poprawne uży-
wanie nazw użytkownikom polszczyzny, są z pewnością bardzo potrzebne. 

Powtórzyć na koniec należy, że badania onomastyczne przyszłości muszą łączyć
wątki materiałowo-interpretacyjne z opracowywaniem syntez toponimicznych w wy-
miarze diachronicznym i synchronicznym oraz syntez antroponimicznych również 
w wymiarze diachronicznym i synchronicznym, przy użyciu nowoczesnych narzędzi
badawczych i nowych metodologii badawczych. 
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SUMMARY

Onomastics of future 

K e y w o r d s: linguistics, onomastics, anthroponymy, toponymy, synthesis.
S ł o w a  k l u c z o w e: językoznawstwo, onomastyka, antroponimia, toponimia, syntezy.

Onomastics was always present in the works of the Institute of Polish Language Polish Academy of
Sciences. Exploring of the proper names came to fruition in the form of many lexicographical and mono-
graphical publications. They showed the methodologies suitable to linguistics but also typical for analysis
of the proper names. The onomastic explorations in future have to combine gathering and interpreting of
new material of names with elaborating of toponimic and anhtroponymic synthesis in diachronic and syn-
chronic dimensions with the help of modern methodologies and modern research tools.
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