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Znaczenie toponomastikonu śląskiego 
dla interdyscyplinarnych badań regionalnych

Śląsk jako region o bogatej przeszłości społeczno-kulturowej był wielokrotnie badany
i opisywany przez specjalistów różnych dziedzin nauki — od humanistów, poprzez
przedstawicieli przyrodoznawstwa, aż po znawców techniki.

Swoistym kompendium wiedzy o tym ważnym obszarze europejskim stał się
„Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska”, którego finalizacja dobiega
 koń ca. To wielotomowe dzieło stanowi — jak dotąd — jedyny zbiór nazw o charakte-
rze źródłowo-dokumentacyjnym, opracowany w ramach przyjętych założeń naukowych.

Niniejszy tekst składa się z dwóch części. Pierwsza to krótkie przypomnienie ge-
nezy i historii „Słownika” [dalej skrót: SNGŚ], w drugiej części przedstawiono wizję
nowego projektu SNGŚ w wersji elektronicznej.

Mając świadomość niedoskonałości tego, co się udało dokonać, jednocześnie wie-
my, że została wykonana pożyteczna praca dla onomastyki polskiej, a zwłaszcza dla re-
gionu i jego mieszkańców, przywiązanych do swej „małej ojczyzny”. SNGŚ jest pierw-
szym i jedynym tego typu opracowaniem regionalnym w Polsce.

1. Wokół genezy i historii edycji

Potrzeba opracowywania nazewnictwa śląskiego zrodziła się w latach trzydziestych XX
wieku w Instytucie Śląskim w Katowicach w 1934 r., którym kierował historyk Roman
Lutman (Zieliński 1973b). Drogę tym badaniom torowali Kazimierz Nitsch i Witold
Taszycki w ramach działalności Komitetu Wydawnictw Śląskich PAU — instytucji
współpracującej z Instytutem Śląskim w Katowicach (Sochacka 2009). Obu instytu-
cjom przyświecał jeden cel: „Odrobienie zaniedbania polskiej nauki w stosunku do tej
ważnej i tak  drogiej każdemu sercu polskiemu dzielnicy” (Zieliński 1973: 769).

Dopiero po drugiej wojnie światowej Stanisław Rospond (1947) podjął próbę
 zorga nizowania komórki badań językowych opartej na pracach zleconych w Instytucie
Śląskim we Wrocławiu (Rospond 1947). W 1957 r., po przeniesieniu Instytutu z Wro -
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cławia do Opola, zatrudniono pracowników etatowych i rozpoczęto systematyczne ba-
dania. W pewnym sensie zbiegły się one w czasie z repolonizacją nazewnictwa na tzw.
Ziemiach Odzyskanych w ramach Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów
Fizjograficznych przy Ministerstwie Administracji (dziś: Komisja Nazw Miejscowości
i Obiektów Fizjograficznych). Jednym z jej członków był S. Rospond. W pracach tej
Komisji Śląsk zdecydowanie górował, bo teren ten rozporządzał bogatym zasobem
źródeł od czasów najdawniejszych. Ustalone urzędowo nazwy zostały zebrane w „Słow -
niku nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej”.

W latach 1957–1970 została przygotowana w Instytucie Śląskim w Opolu alfabe-
tyczna kartoteka nazewnicza, zidentyfikowano i zlokalizowano zebrany materiał hi-
storyczny i współczesny oraz zredagowano pierwszy tom słownika, który ukazał się 
w 1970 roku.

Realizacja kolejnych tomów napotykała jednakże na różnorakie przeszkody. Z po-
wodu trudności kadrowych w pracowni prace nad słownikiem zostały przerwane do
1973 roku. Na tom drugi przyszło nam czekać aż 15 lat. Tom trzeci ukazał się w 1986,
a tom czwarty w 1988 roku. W tym czasie zmarł S. Rospond (1982), a jego miejsce
zajął Henryk Borek (1979) jako konsultant naukowy. S. Rospond był zaangażowany 
w prace redakcyjne do końca życia, jednak po przejściu na emeryturę (1977 r.) jego
kontakty z Instytutem były sporadyczne. H. Borek doprowadził do opublikowania
trzech tomów. Tom czwarty ukazał się w 1988 r., już po jego śmierci (1986 r.). Od 1986
r. pracą organizacyjno-badawczą i redakcyjną kieruje Stanisława Sochacka. Dzięki
projektom badawczym finansowanym przez państwo kolejne tomy ukazywały się co
dwa lata (t. V–XV). Można zatem powiedzieć, że toponomastikon śląski to dzieło kil-
ku pokoleń.

2. Założenia metodologiczne SNGŚ

Opracowania regionalne, metodologiczne i słownikowe to ważny kierunek badań nad na-
zewnictwem polskim i słowiańskim. Leksykon śląski już od samego początku został za-
planowany jako obszerny tezaurus, obejmujący „całość materiału geograficznego Śląska”
(SNGŚ: I, XI], tj. „nazwy miejscowe, rzeczne, górskie, terenowe oraz nazwy plemienne,
zarówno polskie, jak i niemieckie, celtyckie, iliryjskie, czeskie” (SNGŚ: I, VII).

Podobnie ustalono i przyjęto maksymalistycznie granice terytorialne Śląska 
z uwzględnieniem historycznie kształtujących się przestrzeni tworzących jego teryto-
rium. W skład tej dzielnicy wchodziły: dawne księstwo oświęcimsko-zatorskie, sie-
wierskie i terytorium krośnieńsko-sulechowskie, które już w średniowieczu zostały
przyłączone do krajów ościennych. Do Śląska należały też obszary byłych księstw: cie-
szyńskiego, karniowskiego, opawskiego i nyskiego, znajdujące się obecnie w granicach
Polski i Czech (Semkowicz 1933: 52, Arnold 1969: 347).

Dysponując stałymi funduszami i etatowymi pracownikami, rozpoczęto systema-
tyczne zbieranie materiałów ze źródeł historycznych od IX do XX wieku. Zostały pod-
jęte ambitne zadania: opracowanie bogatej dokumentacji historycznej, eksploracja
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 terenowa, analiza mikrofilologiczna źródeł w celu poprawnego odczytania polskich
nazw ukrytych w substytucyjnych zapisach.

Na wybór celów i założeń metodologicznych słownika miały wpływ warunki i  atmo -
sfera społeczno-polityczna czasu powstawania SNGŚ, a była to sytuacja wyjątkowa.
Służyła ona inicjatywom syntetycznego ujęcia regionu w aspektach dziejów politycznych
z powodu odzyskania całego Śląska. Wystarczy przytoczyć wypowiedź S. Rosponda: 

Nie ulega wątpliwości, że zarówno Rząd, jak i całe społeczeństwo polskie jest zainteresowane w jak
najszybszym i gospodarczym stopieniu Ziem Odzyskanych z macierzą. Stopienie to nastąpi szybciej
i gruntowniej, gdy nauka polska wypełni swój obowiązek państwowy i narodowy. Słowem, my, hu-
maniści, mamy stworzyć naukę o polskim Śląsku, polskim w znaczeniu historycznym, językowym 
i w ogóle kulturalnym (Rospond 1946: 58). 

SNGŚmiał zatem przedstawić polski punkt widzenia na procesy historyczno-osad-
nicze Śląska, różniący się w znacznym stopniu od niemieckiego, szczególnie w jego
szowinistycznej i nacjonalistycznej wersji. Dziś widzimy, że miało to ważne znaczenie
edukacyjne dla mieszkańców regionu.

Opublikowany po trzynastu latach prac przygotowawczych pierwszy tom leksy-
konu wzbudził niemałe zainteresowanie w polskich i zagranicznych gremiach nauko-
wych (zob. Bibliografia).

3. Uwagi i postulaty recenzentów inspiracją dla twórców SNGŚ

Generalnie idea i dzieło zostało przychylnie przyjęte przez krytykę naukową, która przy-
niosła wiele uwag przydatnych w dalszych pracach nad doskonaleniem słownika.

H. Borek — kontynuator serii i doświadczony organizator badań naukowych —
recenzję rozpoczynał od słów: 

Zaczął się ukazywać przygotowywany od 1957 r. w Instytucie Śląskim w Opolu pełny toponomasti-
kon Śląska. Jest to ważne dzieło dla całej onomastyki polskiej, gdyż jako pierwsze zamierza dać słow-
nikową syntezę pełnego nazewnictwa geograficznego jednego dużego regionu, a ponadto dotyczy
ziem, które miały szczególnie dramatyczną przeszłość. Materiał nazewniczy ma tutaj dodatkową wagę
jako wyjątkowo cenne świadectwo słowiańskiej ciągłości etniczno-językowej Śląska mimo wielo-
wiekowej ekspansji żywiołu niemieckiego. Słusznie słownik rejestruje cały dostępny zasób nazw geo-
graficznych zarówno słowiańskich, jak i niemieckich, gdyż tylko w ten sposób da się w pełni ustalić
skomplikowaną przeszłość nazewniczą, tych ziem (Borek 1973: 335).

Wypowiedź ta zwraca uwagę na podstawowe zagadnienie, a mianowicie że wszel-
kie prace materiałowe winny stanowić podstawę do ujęć syntetycznych. Racjonalnym
zbiorem nazewnictwa jest więc słownik, który gromadzi w sobie całość nazewnictwa
geograficznego i na tym polega nieprzemijająca wartość śląskiego toponomastikonu.

Stanisław Rospond ze zrozumieniem przyjął krytyczne uwagi, o czym pisał we
wstępie do drugiego tomu: 

Po ukazaniu się I tomu SNGŚ, który miał w pewnym sensie charakter zeszytu próbnego, ponownego
przemyślenia wymagały jego niektóre zasady redakcyjne, zwłaszcza po recenzjach J. Domańskiego,
H. Górnowicza, M. Kucały oraz krytycznym głosie dyskusyjnym H. Borka [SNGŚ: II, VII].
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Recenzenci koncentrowali się na rozstrzygnięciu kilku podstawowych założeń, ta-
kich jak: 1) granice obszaru, 2) niekompletność materiału hasłowego i źródłowego, 
3) identyfikacja zapisów źródłowych i lokalizacja obiektów, 4) rekonstrukcja i etymo-
logia niektórych nazw.

W wyniku dyskusji w zespole redakcyjnym wprowadzono następujące istotne
zmiany w stosunku do tomu I:

1. Zakres terytorialny SNGŚ ograniczono do historycznych terytoriów Śląska w ob -
rębie aktualnej granicy państwowej PRL. Pominięto nazwy z czeskiego Śląska, opraco-
wane przez onomastów czeskich (Hosák, Šrámek 1970–1980).

2. Przeprowadzono w ramach dostępnych źródeł ponowną identyfikację materia-
łu nazewniczego z nazywanymi obiektami i ich dokładną lokalizacją za pomocą map
sztabowych.

3. Uaktualniono lokalizację miejscowości według obowiązującego na 31 XII 1978 r.
(por. Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I–III, Warszawa 1980–1982).

4. Przyjęto zasadę cytowania materiału źródłowego wraz z etymologiami pod ha-
słami polskimi. W pierwotnym założeniu nazwy genetycznie niemieckie były hasłami,
a nie odsyłaczami, np. Jelenia Góra zob. Hirschberg, Dzierżoniów zob. Reichenbach.

Wiele uwag i propozycji recenzyjnych wiązało się z potrzebą zmian zasad redak-
cyjnych, co zostało skorygowane w następnych tomach. Jest rzeczą znaną, że różne za-
łożenia teoretyczne, programowe sprawdzają się w trakcie konkretnej praktyki słowni-
karskiej.

Dysponując ograniczoną liczbą stron artykułu, nie sposób podzielić się wszystki-
mi doświadczeniami z kilkudziesięciu lat pracy nad tym wielkim przedsięwzięciem re-
dakcyjno-wydawniczym. Sam fakt zaistnienia szerokiej dyskusji nad tym dziełem po
jego opublikowaniu w 1970 r. należy uznać za godny kontynuowania.

Na etapie realizacji dzieła odnotowano jeszcze inne niedociągnięcia, które będą
poprawione w nowej, udoskonalonej wersji. 

Do opracowania pozostał jeszcze tom XVII — suplement A–Ż. Przerwanie prac 
z różnych względów byłoby stratą i szkodą nie do odrobienia. Dla zespołu o tak dłu-
gim stażu pracy i bogatym doświadczeniu ważna jest perspektywa ukończenia dzieła
w doskonalszym kształcie.

4. Wizja nowoczesnego projektu SNGŚ

Dla rozwoju onomastyki regionalnej sprawą ważną i niecierpiącą zwłoki jest opraco-
wanie wydawnictwa nowoczesnego w sensie technicznym, opracowanego wedle naj-
wyższych standardów badań naukowych w nowej formule tematycznej, możliwie z do-
stępem do międzynarodowych źródeł.

Śląsk jest ważnym regionem Polski, opracowanie w formie elektronicznej jego
 nazewnictwa jest trudne. Projekt jest ambitny. Nazwy geograficzne tworzą fundamen-
talne podstawy wiedzy o regionie i emocjonalny z nim związek, a więc to, co  współcześ -
nie wiąże się z ideą lokalnych ojczyzn i odbudowywaniem tożsamości regionalnych.
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Wersja drukowana (papierowa), której dzieje zostały w skrócie przedstawione, jest
praktycznie  zakończona. Można ją traktować jako „świadectwo swej epoki”.

Systematycznie gromadzone wokół pierwotnej edycji materiały powinny być
źródłem dalszych opracowań, poszerzanych o współczesny stan badań. Na nich będzie
można budować nowy projekt. Natomiast sposób słownikowego opracowania jest już
sprawą nie tylko praktycznych technik elektronicznych, ale powinien mieć swoje pod-
stawy teoretyczno-metodologiczne.

Współczesny rozwój wiedzy daje szansę stawiania nowych celów badawczych.
Tradycyjny warsztat onomasty, oparty wyłącznie na publikacjach i źródłach archiwal-
nych, w takich dyscyplinach jak humanistyka przestaje wystarczać. Warsztat badawczy
uczonego przenosi się w coraz większym stopniu z archiwów i bibliotek do przestrze-
ni wirtualnej.

Aktualnie następuje masowa digitalizacja wydawnictw polegająca na ich skano-
waniu, przetwarzaniu do odpowiedniego formatu, a następnie ich udostępnianiu w sie-
ci. Coraz nowsze modele skanerów pozwalają na szybkie przygotowanie elektronicz-
nej wersji edycji drukowanej. W ten sposób przygotowane dzieło zostaje umieszczone
w specjalnych bazach danych zwanych bibliotekami cyfrowymi.

Postęp w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnej wymusza prze-
obrażenia w otoczeniu nauki, wpływając na zmiany w sposobach publikowania wyni-
ków naukowych, a następnie ich przetwarzania i udostępniania przez instytucje działa-
jące na rzecz środowiska naukowego. Wśród tych instytucji dla nas ważne są te, których
działalność ma duże znaczenie dla badań nad regionem (np. instytucje kulturalne,
urzędy, redakcje lokalnej prasy itd.). Dokumentacja ich działalności jest wykorzysty-
wana w pracach naukowych i służy budowaniu bazy wiedzy o regionie.

SNGŚ jest w swych założeniach inicjatywą interdyscyplinarną i wykracza poza tra-
dycyjne ramy publikacji stricte regionalnej. Rodząca się koncepcja powinna z jednej stro-
ny uwzględniać istniejące zasoby i doświadczenia, a z drugiej powinna być częścią wir-
tualnego świata. Dotychczasowa wersja papierowa wydaje się anachroniczna. Zawsze
 pojawiają się zagadnienia nieuwzględnione, a ewentualne aktualizacje możliwe dopiero 
w kolejnej edycji. Nowoczesny toponomastikon regionalny powinien bardziej zmierzać
w kierunku multidyscyplinarnej bazy wiedzy, niż zamykać się w tradycyjnym woluminie.

Przystępując do podjęcia decyzji w sprawie modernizacji SNGŚ musimy  rozstrzyg -
nąć, czym ma być przyszłościowy toponomastikon:

— czy „repozytorium”, czyli bazą danych gromadzącą dorobek badawczy w po-
staci publikacji elektronicznej, mającej najprostszą postać: digitalizacja obecnej wersji
oraz artykuły, monografie, studia i rozprawy z dziedziny onomastyki;

— czy przedsięwzięciem naukowym o charakterze otwartym, niemającym prece-
densu w polskich badaniach regionalnych. Spełnienie tych wymagań oznacza rozpo-
częcie prac nad opracowaniem programu komputerowego. Taki projekt mógłby stać się
dziełem kolejnych pokoleń onomastów uzupełniających ich treść.

O zaletach takiego projektu nie trzeba nikogo przekonywać. Największą i najważ -
niejszą zaletą jest szybkość ukazywania się w sieci, łatwość poprawiania i aktualizo-
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wania treści. Zupełnie nieważne staje się ograniczenie objętości tekstu, które domino-
wało w przypadku wersji papierowej, nie mówiąc już o kosztach, które odwlekały pu-
blikację w czasie czy też determinowały jej objętość i kształt.

Dodatkowym atutem są duże możliwości w zakresie publikowania wszelkiego typu
ilustracji, materiałów dźwiękowych lub audiowizualnych. Kolejną istotną cechą jest in-
teraktywność, która pozwala na dynamiczne funkcjonowanie publikacji, np. aktywny
udział czytelników, bezpośrednie powiązanie jej z innymi podobnymi edycjami.

Nie można też nie wspomnieć, że elektroniczne wersje książek umożliwiają ich
wykorzystanie przez osoby niewidome i niedowidzące, które dzięki odpowiedniemu
oprogramowaniu czytającemu mogą zapoznać się z ich treścią.

Dzięki tym atutom i walorom nowy projekt SNGŚ rysuje się jako podstawowy,
źródłowo-bazowy leksykon o charakterze poznawczo-naukowym obejmujący szeroko
pojęte nazewnictwo geograficzne zintegrowane z innymi elementami.

Nazwy powinny być traktowane w kontekście historycznym, źródłowym i osad-
niczym, z uwzględnieniem środowiska przyrodniczego, stosunków etniczno-języko-
wych i antroponimii.

Przy realizacji nowego projektu warto podjąć próbę refleksji nad obszarami nie-
obecnymi albo obecnymi w niewystarczającym stopniu w dotychczasowych badaniach
nazewniczych. Konieczna jest pogłębiona wiedza z zakresu historii regionalnej, dobra
znajomość źródeł, wykorzystywanie starych i nowych map, zwłaszcza topograficznych,
jak również znajomość podstaw geografii historycznej i archeologii.

Ważnym postulatem badawczym stanie się głębsze poznanie charakteru i skali
wpływów obcych (niemieckich, czeskich, łużyckich) na polską toponimię. Chronologia
pojawienia się nazw niemieckich na ziemiach polskich, uzupełniona mapami przedsta-
wiającymi geograficzny zasięg w poszczególnych wiekach, przyczyni się do szersze-
go poznania niemieckich planów kolonizacyjnych.

Od dawna wykorzystywano nazwy miejscowe w badaniach historyczno-osadni-
czych. Poważnym mankamentem tych prac było opieranie się na niepełnym materiale
nazewniczym. Dopiero solidnie zestawiony materiał powinien stać się jedną z baz  wyj -
ściowych do badań nad chronologią i geografią zasiedlenia.

Nazwy miejscowe interesują zatem historyków. Są one dla każdego z nich takim
samym faktem historycznym jak każde wydarzenie z przeszłości, jak każdy wytwór
ludzki. Dlatego przy opracowywaniu nowego projektu warto respektować zarzuty hi-
storyków w stosunku do prac onomastycznych, a są to na przykład brak krytycyzmu
wobec źródeł, błędne identyfikacje nazw i łączenie materiału z niewłaściwą miejsco-
wością, nieścisłe rekonstrukcje nazw itd. (Wiśniewski 1982).

Uwagi końcowe

1. W artykule przedstawiono trudną i zawiłą drogę realizacji SNGŚ, różne prze-
szkody natury merytorycznej, personalnej i finansowej. Na etapie konkretyzacji pro-
gramu hasłowego i pierwszych prób opracowania okazało się, że trudności piętrzą się.
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2. Inspirująca i cenna była dyskusja nad edycją pierwszego tomu, która potwier-
dziła konieczność szerokich konsultacji dotyczących idei przedsięwzięcia i wynika-
jących z niej założeń metodologicznych.

3. W opinii recenzentów SNGŚ stał się wielkim wydarzeniem jako pierwsza próba
syntetycznego ujęcia nazewnictwa geograficznego jednego regionu, dająca wielorakie
korzyści naukowe, kulturowe i praktyczne. Podziwiano ogrom zgromadzonego mate-
riału, staranność jego opracowania i trafność rekonstrukcji zapisów niemieckich.

4. Zdecydowanie nowocześniejszy i bogatszy charakter powinien mieć nowy pro-
jekt leksykonu śląskiego. Przystępując do jego opracowania trzeba by wcześniej traf-
nie przygotować listę potrzeb badawczych związanych z różnymi nazwami i ich kon -
tekstami.

5. Planowany projekt SNGŚ może stać się inicjatywą na rzecz kompleksowych 
i integralnych badań nad dziejami i współczesnością regionu w jego rozmaitych wy-
miarach. W centrum zainteresowania edycji muszą być nazwy i obiekty z zachowaniem
wszystkich klas w zakresie nazewnictwa geograficznego (nazwy miejscowe, terenowe,
wodne, górskie).

6. Nowy projekt powinien oprzeć się na następujących założeniach teoretyczno-
-metodologicznych:

— rzetelności, wiarygodności i profesjonalności zespołu pod patronatem instytu-
cji naukowej,

— powinien mieć charakter otwarty i uwzględniać nowe materiały i dokonania na
polu naukowym, aktualizować i weryfikować materiały źródłowe,

— powinien łączyć istniejące w sieci opracowania toponomastyczne,
— ogniskować wysiłki przedstawicieli wielu nauk,
— zawierać nie tylko teksty, ale także zdjęcia, materiały kartograficzne.
7. Ukończony SNGŚ zamyka ważny etap badawczy, polegający na udostępnieniu

bogatych zasobów nazewniczych regionu, na których można budować nowe przyszło-
ściowe projekty.
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SUMMARY

The meaning of silesian toponomasticon for the interdisciplinary of regional studies

K e y w o r d s: onomastics, dictionary, geography, history.
S ł o w a  k l u c z o w e: onomastyka, słownik, geografia, historia.

The article deals with conclusions resulting from the preparation of “The etymological dictionary of Silesian
geographical names”. The author presents several problems, i.e. the history of dictionary, its theoretical and
substantial concept, the apprehension of dictionary among the researchers, and the idea of new, electronic
project that is based on former, i.e. traditional printed version. The overt character of this proposal enables
its users to improve their knowledge concerning regional history and culture.
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