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GLOWNЕ КIERUNКI ВАDАWСZЕ РОLSKIЕЈ ОNОМАSTYКІ

W LАТАСН 1960—1971

1. Сесha charakterystyczna polskiej onomastyki ostatniego dziesiесіо

lecia jest poszukiwanie nowych dróg metodologicznych. Осzywišcie

nie zaniedbywano tež prac monograficznych i etуmologicznych. Najwieceј

nowych propozусji metodologicznych wуsunieto w dziedzinie słowоtwórstwa

i semantуki. Wiaže sie to z wprowadzaniem do polskiego jezykoznawstwa

nowej metodologii, która najžуwszy oddžwiek w pracach szczegółowych

znalazla wlašnie w slowоtwórstwie i w nauce o znaczeniu. Wypowiedzi na

ten temat sa liczne. Wiele z nich wуsoce kontrowersујnych, ale tež liczne

znacznie posuwaja metodologie jezykoznawсza i onomastyczna naprzód.

Do tego typu prac naležy artуkut Ј. Кuryłowicza, La position linguistique

du nom propre (Оnomastica II, 1956, s. 1—14) ogloszonу jeszcze w latach

piećdziesiatych, ale do dzisiaj žywo komentowany i omawiany. Кuryłowicz

postawit teze, že nazwy wlasnew planie synchronicznym wуtwarzaja wlaš

сіwy sobie system gramatyczny. Јеželi zaš chodzi o osobliwošci znaczeniowe

tej grupy wyrazów, to uczony widzi je w stosunku zakresu do trešci, miano

wicie nomina propria wуkazuja zredukowany do jednostki zakres i w zwiazku

z tуm bardzo bogata trešć, w przeciwieństwie do zaimków, które maja bardzo

szeroki zakres, a minimalna trešć. Рo šrodku znajduja sie wyrazy apelatywne

rzeczownikowe. Ustaleniа Кuryłowicza staty sie podstawa catego szeregu

propozусji teoretycznego ujecia nazw wlasnych, wšród których oryginal

nošcia i nowatorstwem, chociaž takže i dyskusујnošcia, odznaczaja sie:

artуkut W. Görnego, Zagadnienie polskiej gramatуki onomastycznej. Јеzyk

Polski XXXVII, 1957, s. 174—178, rozprawka W. Рisarka, Туtut utworu

swoista nazwa wlasna. Prace Јеzykoznawсze III. Zeszyty Naukowe Wуžszeј

Szkoly Pedagogicznej w Каtowicach, Каtowice 1966, s. 67—81, szereg ar

tуkułów W. Майсzaka, m. in. Développement de la déclinaison des noms
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propresen polonais. Anzeiger für slavische Philologie II, 1967, s. 11—23,

Оnomastyka a prawa jezykowe. (W:) Z Zagadnieh jezykoznawstwa ogölnego,

Wroclaw 1970, s. 260—282. Podjeto min. takie zagadnienia jak: miejsсе

onomastуki w systemie jezykowym (J. Kurytowicz, op. cit.), stosunek nazwy

wlasnej do nazwy pospolitej (por. m. in. M. Jurkowski, Terminy geografiсzne

a nazwy wasne. Poradnik Jezykowy 1964, s. 101—122, М. Kucala, Co juž

jest, a co jeszcze nie jest nazwa whasna? Оnomastica XII, 1967, s. 153—161,

V. Маћczak, Le nom propre et le nom commun. Revue Internationale

d'Onomastique ХХ, 1968, s. 205—218), znaczenie nazwy wasnych) por.

m. in. ze stanowiska filozoficznego : E. Grodzinski, Znaczenie slowa w jezyku

naturalnym, Warszawa 1964, s. 302—325, ze stanowiska lingwistусznego:

W. Lubaš, Pripombe o pomenu lastnih imen. Jezik in slovstvo XII, 1967,

nr. 5, s. 146—152, tegož: Iz problematike značenja vlastitih naziva. Anali

Rilološkog fakulteta (Beogradskog univerziteta (VII, Beograd 1967, s. 167—

—192). We wspomnianych pracach zarysowuja sie došć kontrowersyjniе

že sa to wyrazy (rzeczowniki — J. Kurytowicz) oznaczajace jeden desygnat.

-Маћczak podwaža to mniemanie i sadzi, že sa to wyrazy nie dajace sie prze

tlumaczyć na jezyk obсу. Сo do „znaczenia“ nazw wlasnych — pokutuje

stara Millowska teza o braku znaczenia u tej grupy wyrazów, W. Lubaš

natomiast udowadnia, že sa one nosicielami pojeć, že nosza na sobie wielo

rakie informacje semantyczne i pod tуm wzgledem funkcjonuja jak apelatywy.

Niestychanie kontrowersyjnie wyglada tzv. gramatyka onomastусzna, o

czym—zwћаszcza w.zakresie systemu slowotwórczego— bedzie jeszcze mowa.

2. Jak wiadomo niejednakowo rozumie sie nauke o nazwach wlasnych

— onomastyke. V tym wzgledzie panuja poglady skrajnie przeciwstavne.

Uwaža sie ja mianowicie za jakaš pomocnicza dyscypline historii, albo tež

za samodzielna dyscypline naukowa bedaca poza jezykoznawstwem i histo

ria. Sprawy te omawia W. Taszycki (Mesto onomastiki sredi drugich gu

manitarnych nauk. Voprosy Jazykoznanija X, 1961, nr. 2, s. 3—11, po polsku:

Stosunek onomastуki do innych nauk humanistусznусh. Оnomastica VIII,

1963, s. 1—18, przedruk (V.) Rozprawy i studia polonistусzne. IV Ono

mastyka i historia jezyka polskiego, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1968, s.

7—20), który tež wyraža stanowisko, že onomastyka jest nauka o znakach

је, уkowych i dlatego stanowiczešć jezykoznawstwa. Problemem metodolo

giсznуm onomastуki pošviccona jest takže praca S. Rosponda, Le structu

ralisme dans la toponymie slave. (W:) Atti e Memorie del VII Congresso

Internazionale di Scienzе Оnomastiche. II, 2 : Toponomastica, Firenze

1963, s. 359—364.
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II

3. Јeszcze niedawno dla polskiej onomastyki bardzo istotnym zagadnie

niem byta klasуfikacja nazw miejscowych. Po opublikowaniu w 1946 roku

pracy W. Таszyckiego, Słowianskie nazwy miejscowe (Ustalenie podziatu),

Кraków 1946, przedruk (W:) Rozprawy i studia polonistyczne. I Оnomastyka,

Wroclaw-Kraków 1958, s. 228—268 (i S. Rospondа, Кlasуfikacja struktu

ralno-gramatyczna słowianskich nazw geograficznych, Wroclaw 1957 dyskusја

woköt klasуfikacji toponimii, zwlaszcza nazw miejscowych, przycichla. Prace

Szczegółowe stosowaly podzial semantyczny Taszyckiego lub formalnу,

gramatyczny-Rospondа. О wzajemnym stosunku tych dwöch podziałów

wуроwiedzial sie W. Таszycki w artуkule: Кlasуfikacja słowianskich nazw

miejscowych znaczeniowa a formalna (W:) Slavische Namenforschung.

Vorträge auf der II. Arbeitskonferenz der Оnomastischen Kommissiion

beim Internationalen Slawistenkomitee in Berlin vom 17. bis 20 Оktober

1961, Berlin 1963, s. 1—6, przedruk (W:) Rozprawy i studia... ор. cit. IV,

s. 64—69). Реwne ušcišlenia w stosunku do podzialu semantycznego ogloszо

nego wсzešniej wprowadzit W. Таszycki w artуkulach: Ztožone nazwу

miejscowe w jezyku polskim, Slavia XIX, 1960, s. 59—64 przedruk (W:):

Rozprawу... ор. cit. IV, s. 60—86; Słowiańskie metronimiczne nazwy miej

scowe. Etnografia Polska III, 1960, s. 355—365, przedruk (W:) Rozprawу...

ор. cit. IV, s. 160—168 i Dwa studia z polskiej toponomastyki. 1. Polskie

nazwy miejscowe tурu Мietustwo, Wöјtowstwo, Dziergoniewstwo 2. О

tzw herbowych nazwach miejscowych. Slavia Occidentalis XX/1, 1960,

s. 169—176, przedruk (W:) Rozprawу... ор. cit. IV, s. 169—175 oraz Polskie

pamiatkowe nazwy miejscowe. (W:) I Міеdzynarodowa Slawistyczna Kon

ferencја Оnomastyczna. Кsiega referatów, Кraków-Wroclaw 1961, s. 109—

—116, przedruk (W:) Rozprawу... ор. cit. IV, s. 176—183.

4. Zainteresowanie onomastów natomiast wzbudzila klasуfikacja tzw.

nazvy terenowych. Problem podjat jeszcze w 1956 roku К. Dejna w artуkule,

Terenowe nazwу šlaskie. Оnomastica II, 1956, s. 103—126. Dejna wуро

wiedzial sig przeciwko klasуfikacji semantycznej, zaproponowat oryginalna

formalna-opierajaca sie na krуterium urzeczownikowienia lub nieurzeczow

nikowienia nazwy terenowej. М. Кucata próbowat wprowadzić do swego

podzialu nazw terenowych krуteria formalne i znaczeniowe (por. Nazwу

terenowe z kilku w.si w powiecie myšlenickim. Оnomastica V, 1959, s. 67—

—100). Wreszcie inne rozwiazanie — podziat krzyžujacy sie semantyczny

i formalny zastosowat W. Lubaš (Nazwy terenowe powiatów jasielskiego i

krošnieńskiego. Сz. I. Оnomastica VIII, 1963, s. 194—236, Сz. II. Оno

mastica IX, 1964, s. 123—163). Рodzial ten z реwnymi nieistotnymi mody
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fikacjami wprowadzija T. Golebiowska, Terenowe nazwy orawskie, Kraków

1964 oraz inni autorzy prac onomastусznусh, W sprawie podzialu nazw

terenowych wypowiadali sie m. in. jeszcze E. Pawlowski, Nazwy miejscowe

Sadeczyzny. T. I. Оgölna charakterystyka nazеwnictwa miejscowego Sa

deczyzny, Kraków 1965, s. 27—51, S. Hrabec, Nazwy gruntowe województwa

lódzkiego. Podzial semantyczny (Streszczenie) (W:) Slavische Namenfor

schung... op. cit. s. 15—20.

5. Etymologia nazw wodnych interesowafa najwybitniejszych polskich

јеzykoznawсów J. Rozwadowskiego, T. Lehra-Splawiћskiego, М. Rudnickie

go. Być može dlatego, z реwnej niešmialošci i braku podobnej kompetencii

nie podejmowano szeroko w ostatnich latach tej problematyki. Odwažy1

sie P. Zwolinski (Stan i perspektywy hydronimii polskiej. I Miedzynarodowa

Konferencја... op. cit. s. 69—86), który nakrešlih program badafi slowotwör

czych nazеwnictwa wodnego. Za programem przyszta obszerna publikacja:

Нydronimia Wisty. Czešć I. Wуkaz nazw w ukladzie hydrografiсznуm. Pod

redakcja P. Zwоlifskiego, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1965. Zarysowany

tylko szkic podzialu nazw wodnych przez Zwolinskiego, szerzej rozwinal

J. Rieger w monografii: Nazwy wodne dorzecza Sanu, Wroclaw 1969. Autor

przујmuje kryterium slowotwórcze uwzgledniajace równolegie dwa elemen

ty: baze pienna i formanty. WŠród baz piennych interesuje go strona zna

czeniowa, a nie formalna, a wiec : 1. nazwa miejscowošci, 2. nazwa terenowa,

3. nazwa rošlinna, 4. nazwa zvierzeca, 5. nazwa osobowa, 6. сеcha wody,

koryta. Trudnošci oczywišcie wystepuja przy odróžnianiu nazw wasnych

od nazw pospolitуch w podstawach showotwórczych, czego Rieger nie roz

wiazal.

6. Pierwsza udana pröbe podzialu jezykowego nazw ulic przedstavit

М. Buczynski (Nazwy ulici placów Lublina. Onomastica XI, 1966, s. 136—

—181). Podzial ten opiera sie na nadrzednym kryterium semantycznym:

1. nazwy od okrešleti topografiсznусh, 2. od budowli i innych obiektów

kulturalnych, 3. od nazw whasnych, 4. od wyražen zwiazanych z kultura

materialna, spoteczna i duchowa, 5. od grup ludzi naležacych do jednego

сесhu lub narodowоšci, 6. nazwy pamiatkowe, 7. nazwy wtórne i przeniesio

re, 8. nazwy kompleksowe, 9. niejednoznaczne i niejasne. Jako podrzedny

— przyja podzial slowotwórczy. Jest to wiec krzуžujacy sie podziai. Usta

lenia Buczynskiego zastosowala w swojej monografii K. Handke, Seman

tyczne i strukturalne typy nazw ulic Warszawy, Wroclaw—Warszawa—Kra

ków 1970.

7. Nazеwnictwo osobowe równiež doczekalo sie w ostatnim okresie

szeregu propozycji klasyfikacyjnych. Ida one w kierunku ušcišlenia istnic
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jacego od przeszlo trzydziestu lat podzialu W. Taszyckiego (por. Najdawniej

sze polskie imiona osobowe. Rozpravy Vydziata Filologicznego PAU, t.

LXII, nr 3, Kraków 1925, przedruk (W:) Rozprawy i studia... I, s. 32—148

i Polskie nazwy osobowe, Kraków 1924, przedruk (V.) Rozpravy i studia...

IV, s. 21—40). Przede wszystkim naležy wymienić propozycje kasyfikacyjne

S. Rosponda, Struktura i klasyfikacja nazwiska slowianskiego. Rozpravy

Komisji Јеzykowej Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego V, 1966, s.

9—63 i Struktura i klasyfikacja stowianskich antroponimów. Biuletуn Pol

skiego Towarzystwa Jezykoznawczego ХХIV, 1966, s. 203—224. Propo

nuje on w šlad za klasyfikacja nazw geograficznych wyróžnić wŠród nazеw

nictwa osobowego: I nazwy (i nazwiska) prymarne. A. apelatywne: 1. przed

mioty i wytwory reki ludzkiej, 2. zavod, stanowisko spoteczne, 3. Zwierzeta,

4. сеcha zewnetrzna osobnika i czešć ciata, 4. rošliny, 6. abstracta (jakaš

сеcha duchowa) itd. — Насznie 15 grup znaczeniowych, В. — imienne, z

podgrupami: rodzime, np. hipocoristica, obce — chrzešcijanskie, niemieckie

i inne, II. Sekundarne: А. od imion (z wykazem formantów przyrostkowych),

B. od apelatywów, C. patronimica, D. topografica na -ski, III. Composita.

Podzial Rosponda modyfikuje J. Bubak (Nazwiska ludnošci dawnego sta

rostwa nowotarskiego, Wroclaw-Warszawa-Kraków, Cz. I: 1970, cz. II:

1971). Моđyfikacje te przујmuje takže T. Golebiowska, Antroponimia Ora

wy, Kraków 1971.

Propozycje klasyfikacyjne sa šcišle zwiazane z pogladami teoretусznуmi

na nazwe wasna i dlatego szereg uvagw odniesieniu do tego zagadnienia

znajdziemy w cytowanych rozpravkach teoretусznусh,

III

8. Jak juž wspomnialem najwiecej uvagi przусiagneto slowotwörstwo

onomastусzne. Szczególowe osiagniecia omówie w innycm miejsсu, a tutaj

trzeba wspomnieć o metodologii. Niewatpliwy wрђуv na postep w tej dzie

dzinie miaty prace ujmujace stowotwörstwo apelatywine synchronicznie auto

rów polskich (J. Kurylowicz, M. Brodowska-Honowska, R. Laskowski, H.

Vröbel) jak i obcych, Szczegölniе М. Dokulila, a takže prace o charakterze

diachronicznym, które wyszty z krakowskiej szkoy slawistусznej, np. studia

Stawskiego, Szymanskiego, Borysia. Trzeba tež odnotować dwawažne meto

dologicznie artykuly P. Zwolinskiego: Stan i perspektywy hydronimii... op. c

it. i Substantywizacja sufiksalna przymiotników wјеzykach stowiafskich (W:)

Z Polskich Studiów Slawistусznусh. S. 2, Јеzykoznawstwo, Warszawa 1963,

s. 91—99. W pracach tych autor przedstawit tzw. derywacje dezintegralna,

której zastosowanie do materialu onomastусznego dato wažne rezultaty

interpretacyjne w dziedzinie semantyki i wyjašnilo wiele zagadkowych

dotуchczas formacji slowotwórczych.
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Меtodologia slowotwörstwa w toponimii zajmuje sie W. Lubaš (Stu

dije o građenju reči i morfologiji južnoslovenske toponimije. Anali Filološ

kog fakulteta (Beogradskog univerziteta). IX, Beograd 1969, s. 95—101.

Uwaža on, že w planie diachronicznym nie wystepuja tzv. formanty ono

mastусzne a proces toponimizacji (bo tуm tуlko zagadnieniem sie zajmuje)

jest ujednostkowieniem znaczenia apelatywnego, a nie derywacja. Dla Lu

basia slowotwörstwo onomastусzne to slowotwörstwowyrazów, które przek

sztafcally sie w nazwy wasne.

Niezwykle inspirujacym pod wzgledem metodologiсznуm jest artykul

А. Неinza, Zagadnienia derywacji przymiotników od imion wilasnych. Ono

mastica VIII, 1963, s. 19—59 rozpatrujacy problem onomastусznošci de

rywatów odonomastусznусh. Rzecz nie zostala przez Heinza do kolica roz

Strzygnieta, ale przynajmniej postawiona w calym bogactwie i zložonošci pro

blematyki. Szkoda tylko, že w zasadzie owej bogatej teoretусznie i praktусz

nie problematyki badawczej postawiomej przez Heinza nikt nie podjah.

Naležy jeszcze wspomnieć o opracowaniach dotусzacych tzw. dery

wacji fleksyjnej w onomastуce, którym dat poczatek P. Smoczynki (O de

rywacji fleksyjnej w showiafskiej onomastуce (Zarys problematyki) (W:)

I Miedzynarodowa Konferencја... op. cit. s. 147—160.

IV

9. Polska toponimia doczekata sie w ostatnich latach szeregu mono

grafii. W pierwszym rzedzie wymienimy monografie obejmujace pewne

regiony. Sa to: М. Kamitiskiej, Nazwy miejscowe dawnego województwa

sandomierskiego, Wroclaw, cz. I: 1964, сz. II: 1965, K. Rymuta, Nazwy

miejscowe pólnocnej czešci dawnego województwa krakowskiego, Wroclaw

1967, W. Lubasia, Nazwy miejscowe poludniowej czešci dawnego województ

wa krakowskiego, Wroclaw 1968, E. Pawlowskiego, Nazwy miejscowe Sa

deczyzny. T. I Ogölna charakterystyka nazеwnictwa miejscowego SadeczyZny,

Kraków 1965, oraz Nazwy miejscowošci Sadeczyzny, Wroclaw-Warsza

wa-Kraków-Gdansk 1971. Z tego widać, že cata Malopolska (poza obsza

rem wschodnim) zostala juž opracowana. Szereg mniejszych rozpraw ob

jeto težinne tereny, np. R. Pazdur-Strokowska opracowala: Nazwy miejscowe

byђусh województw teczyckiego i sieradzkiego. Оnomastica XI, 1966, s.

128—135, Z. Zagórski, Nazwy miejscowe dawnego województwa brzesko

kujawskiego. Оnomastica X, 1965, s. 159—175. Nazwy miast województwa

lubelskiego opracowa w oddzielnej ksiažce S. Warchof (Nazwy miast Lu

belszczyzny, Lublin 1964.
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10. Wiecej niž calošciowe opracowania nazеwnictwa miejscowego z

okrešlonych obszarów zajmowaly badaczy polskich wybrane typy slowot

wórcze lub semantyczne. Najviekszym powodzeniem cieszyly sis nazwy

patronimiczne, bo tež ten typ od dawna by1 wykorzystywany jako argument

historyczny nр. w teorii osiedlenia (Bujak, Piekositiski, ostatniо Ж.owmianski)

Оdnotowujemy tu dwie wažne monografie: S. Rosponda, Patronimiczne

nazwy miejscowe na Slasku, Wroclaw 1964 i K. Rymuta, Patronimiczne

nazwy miejscowe w Маtopolsce, Wroclaw 1971, a ponadto dwie rozprawy

А. Pazdur-Strokowskiej, Patronimiczne i rodowe nazwy miejscowe na te

renie dawnych województw teczyckiego i sieradzkiego. Razprawy Komisji

Јеzykowej Lódzkiego Towarzystwa Naukowego XIII, 1967, s. 59—88 oraz

Nazwy miejscowe typu dzieržawczego i patronimicznego w powiecie ra

domszczanskim. Rozprawy ... Њбdzkiego Towarzystwa... op. cit. s. VIII,

1962, s. 269—271. Ježeli przypomnimу, že o polskiej toponimii typu patro

nimicznego wiemy sporo dzieki dawniejszym pracom S. Rosponda i V. Taszy

ckiego (Mazowsze), to ušviadomimy sobie, iž typ ten na terenie Polski jest

w zasadzie opracowany (poza Wielkopolska).

Solidnie zostaly tež opracowane polskie (i slowianskie) nazwy rodowe

w licznych studiach H. Górnowicza (m. in. Rodowe nazwy miejscowe Wiel

kopolski, Malopolski i Mazowsza, Gdarisk 1968; Rodowe nazwy miejscowe

ziemi Sieradzkiej i Leczyckiej. Onomastica XIII, 1968, s. 61—119; Rodowe

nazwy miejscowe Podlasia. Оnomastica XII, 1967, s. 5—69; Rodowe nazwy

miejscowe Mazur i Warmii (W:) Komunikaty Mazursko — Warmitiskie,

Olsztyn 1965, s. 197—228 oraz Studia nad rodowymi nazwami miejscowymi

w jezyku polskim na tle innych jezyków stowiariskich (Synteza), Gdansk

1968). Оkazuje sie, že typ. rodowy w dawniejszym okresie by1 ograniczony

terytorialnie tylko do Wielkopolski i Mazowsza, w nowszych czasach poja

wia sie tež w nazеwnictwie terenowym w Malopolsce.

Sporo mamy prac podejmujacych zagadnienie typów formalno-sto

wotwórczych. A. Wilkoh zaja1 sie nazwami miejscowymi utworzonymi od

nazw wodnych (Onomastica VIII, 1963, s. 87—124) а Ј. Bubak tzw. nazwami

miejscowymi przeniesionymi (Onomastica X, 1965, s. 50—73 i XI, 1966,

s. 43—61). Obszerna rozprawe pošwiecit bardzo wažnemu, dawnemu typowi

nazw miejscowych utworzonych za pomoca sufiksu —јњ F. Nieckula (Pol

skie nazwy miejscowe z sufiksem -јњ. Rozpravy Komisji... Wroclawskiego

Towarzystwa... V, 1965, s. 65—147). Ten sam autor oglosit w 1971 roku

wartošciowa monografie pt. Nazwy miejscowe z sufiksami -ov-, -in- na

obszarze Wielkopolski i Malopolski, Wroclaw 1971. Bibliografia onomastусz

na notuje szereg artykutów pošwieconych poszczególnym sufiksom i typom

strukturom nazеwniczym. J. Domanski zajat sie nazwami etnicznymi na
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-any (por. Slaskie nazwy miejscowe na -anie -any. Оnomastica XIV, 1969,

s. 5—25), А. Wilkof typami na -owce w jezyku polskim (Nazwy miejscowe

typu Туszowce, Witotzyńce w jezyku polskim. Оnomastica XII, 1967,

s. 70—83), które sa na tуm terenie wynikiem wplywu słowackiego i ukrain

skiego. Туропm na —ówka sa pošwiecone dwa artуkuly: Н. Воrka, Nowsze

typy nazеwnicze na Slasku. Zeszyty Naukowe WSР w Оpolu. III, Оpole

1967, s. 59—79 і F. Nieckuli, Polskie nazwy miejscowe tурu Віеükówka,

Sarnówka. Rozprawу... Wroclawskiego Towarzystwа... VII, 1969, s. 231—

—271. Zainteresowanie wzbudzity archaiczne typy nazw miejscowych na

-owу, które zostaly omówione až w dwöch pracach: Е. Каmińskiej-Rzetel—

skiej, Nazwy miejscowošci tурu Тuszkowу, Сiecholewy na Pomorzu. Оno—

mastica VIII, 1963, s. 69—86 і Т. Stojanowskiej, Nazwy miejscowošci typu

Војszowу, Маkoszowy na Slasku. Rozprawу... Wroclawskiego Towarzy

stwа... V, 1965, s. 181—207. Оsobliwa strukture nazw miejscowych powstala

od nazwisk poprzez zmiane rodzaju meskiego na nijaki omawia S. Sochacka

(Slaskie nazwy miejscowe tурu Kolonowskie, Zawadzkie. Rozprawу...

Wroclawskiego. Тоwarzystwа... V, 1965, s. 165—179. Rewizje tradусујnie

pojmowanej dуstrybucji dla przyrostków –in, -ina, —ino zaležnej, jak sadzono

od rodzaju podstawy, przekonywajaco uzasadnia М. Кucala (Slowоtwórstwo

nietypowych nazw miejscowych z przyrostkami-in, -ina, —ino. (W:) Symbо

lae Philologicae in honorem Vitoldi Taszycki, Wroclaw 1968, s. 166—176.

W. Lubaš analizuje polskie przyklady nazw miejscowych, które powstaly

od nazw osobowych za pomocy przymiotnikowego, nie typowego dla

podstaw osobowych przyrostka — ыm — (por. W sprawie nazw miejscowych

typu Ambrožno, Lubojna w jezyku polskim. Оnomastica XV, 1970, s. 316—

—321). Такže typу zložone byly przedmiotem kilku artуkulów, m. in. W.

Palucki, Nazwy miejscowe tурu Вialystok, Görnуstok, Рoniklystok. Оno

mastica VII, 1961, s. 45—81, М. Јurkowski, Jeszcze o nazwach miejscowych

typu Białystok, Görnуstok, Poniktystok. Оnomastica X, 1965, s. 45—49 і

Т. Stojanowska, Nazwу zložone tурu Białobrzegi, Krasnуstaw, w jezku pol

skim. Zeszyty Naukowe WSР w Оpolu. Јеzykoznawstwo IV, Оpole 1969,

s. 129—177. Wreszcie do tego kregu tematycznego naležy tež rozprawa S.

Sochackiej, Wyraženia przyimkowe jako struktura nazеwnicza. Zeszyty

Naukowе... ор. cit. s. 77—128.

11. Womawianym okresie powstalo mnöstwo artуkułów przynoszacych

etуmologie pojedynczych lub kilku nazw geograficznych. Nie wуmienimy

wszystkich, ale kilka wartošciowych. W. Таszycki zetуmologizowat nazwу

miescowe: Solipse (Рoradnik Јеzykowу 1962, s. 136—139), Рcim (Studia

z Filologii Polskiej i Słowianskiej V, 1965, s. 443—450), Arciszewo i Оrchowо
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(Slavia Pragensia VIII, 1966, s. 249—254), Powaski (Јеzyk Polski XLVIII,

1968,j s. 18—25), Zerati (Poradnik Jezykowy 1968, s. 117—119). S. Rospond

omówif np. znaczenie nazw Zwierszów, Sieradz, Rzeczen (Slaskie nazеwnicze

zagadki i putapki. Zeszyty Naukowe WSP w Оpolu. Jezykoznawstwo IV,

Opole 1969, s. 5—75), Gniezno (Јеzyk Polski XLI, 1961, s. 331—343),

Lublin (Jezyk Polski XLII, 1962, s. 165—168), Рcim (Јеzyk Polski XLV,

1965, s. 8—12), Wišlica (Symbolae in honorem V. Taszycki... op. it. s.

273—281). М. Karaš zajat sie nazwami: Limanowa (Malopolskie Studia

Нistoryczne VIII, 1965, s. 83—89), Klecza (Onomastica VII, 1961, s. 112—

—120), Przybradz (Оnomastica VIII, 1963, s. 61—68. W. Lubaš podat ety

mologie nazw Jasto (Оnomastica VII, 1961, s. 121—134), Niegowić (Symbolaе

in honorem V. Taszycki... op. cit. s. 203—208. |-

V

12. Wspomnielišmy poprzednio o wielu pracach dotусzacych nazw

terenowych w zwiazku z podejmowaniem przez nie problematyki klasyfi

kacyjnej. Prace te jednak nie ograniczay sie tylko do tej teoretycznej w za

sadzie sprawy, ale daway analize znaczeniowa a niekiedу 1ež slowotwórcza

nazеwnictwatego typu. Takwiec bogaty material przуnosza cytowane rozpra

wy K. Dejny, M. Kucaly, W. Lubasia, T. Golebiowskiej oraz E. Pawlow

skiego (oprócz wspominianego studium takže: Jak sie tworzуly dawniej i

jak powstaja nowe nazwy osiedli w powiecie nowosadeckim. Оnomastica

IX, 1964, s. 88—122). Analize konkretnych nazw terenowych z róžnych

czešci Polski przуnosza artykuty: J. Wroniszewskiego, Nazwy terenowe z

okolic Szarbska w powiecie koneckim. Onomastica IX, 1964, s. 164—192,

S. Hrabca z województwa tódzkiego (Slavische Namenforschung... op. cit.,

s. 15—20), I. Judyckiej, Nazwy pól, tak i pastwisk oraz gleb i mokrade w

gwarach Pomorza Mazowieckiego (V.) Studia z dziejów osadnictwa. T I,

Warszawa 1963, s. 73—107, А. Wolffa, Mazowieckie nazwy terenowe. Ono

mastica XIV, 1969, s. 74—80. Kilka prac zajmuje sie nazеwnictwem tere

nowym Polski Zachodniej, np. W. Pasterniaka, Nazwy terenowe powiatu

nowosolskiego i sulechowskiego. Оnomastica X, 1965, s. 32—44, E. Zycha,

Nazwy czešci Szklarskiej Poreby. Onomastica XV, 1970, s. 64—70. Н. Ро

powskiej-Taborskiej, Polskošć okolic Zielonej Göry i Sulechowa w swietle

zachowanych zapisôw nazw terenowych. Оnomastica X, 1965, s. 1-31 oraz.

Е. Kamiriska-Rzetelska, Kaszubskie nazwy terenowe pow. Chojnickiego na

ХIX — wiecznych mapach katastralnych. Оnomastica X, 1965, s. 132—150.

Problemom slowotwórczym nazw terenowych jest pošviecony artykut J. Tre

dera, Substantywizacja nazw terenowych w powiecie wejherowskim.

Оnomastica XV, 1970, s. 53–63.

13 Јужнословенски филолог XXIX
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13. Szczegółowa analize materialu przynosza równiež суtowane juž

wсzešniej prace pošwiecone nazwom miejskim, zwlaszcza nazwom ulic.

Naleža tutaj rozprawу М. Вuczyńskiego, К. Наndtke.

14. Warto jeszcze zwrčcić uwage na etуmologie wodne. О pracy J.

Riegera juž mówiono. W inуm tež miejscu wspomniałem o Нydronimii

Wisly pod rec akcја Р. Zwolińskiego Warto polecić artуkut J. Riegera,

Rzekomo c emirutуwne naz.wy wсdne. Оnomastica XII, 1967, s. 124—130.

Сіеkawe sa tegož autora etуmologie poszczegölnych nazw rzecznych, nр.

Таnwі (Slavia Оrientalis XIV, 1965, nr 3, s. 363—265), Рeftwi, Stynawki

i in. (por. V sprawie wplywów germanskich na toponomastyke w dorzeczu

Sanu, görnego Вugu i görnego Dniestru. Rocznik Slawistyczny XXXI, сz.

I, 1970, s. 13—25). Wažniejsze prace o etуmologii nazw wodnych to: М.

Rudnickiego o Wišle (Lingua Posnanensis IX, 1963, s. 122—130 oraz Spra

wozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1961, nr 1, s. 37—38),

L. Derlicha o Оlzie (Јеzyk Polski XLIV, 1964, s. 84—95), Z. Stiebera o

Оrawie, Wdzydze i Labie (Оnomastica X, 1965, s. 176—179).

15. Na uwage zasluguja tež etуmologie nazw krain, krajów i narodów

jak: Slask (por. Z. Laskowski, Nazwa Slaska w šwietle žrčdet starožуtnych

pisarzy. Вiuletyn Kuratorium Сkregu Szkolnego Katowickiego III, 1961,

nr 8, s. 11—12, Е. Моško, Poradnik Јеzykowу 1962, s. 252—261 і 322—338)

(Маzowsze por. m. in. Ј. Оtrebski, Pochodzenie nazwу Маzowsze. Spra

wozdania z prac Naukowych Wуdzialu Nauk Spotecznych РАN VII, 1964,

nr 2, s. 96—107), Wiochy (por. W. Doroszewski (W:) О kulture słowа,

Warszawa 1962, s. 472—474.

VI.

16. Васlania antroponimiczne nie byly tak intensywne jak toponimiczne.

Рowstatу jednak w ostatnim dziesiecioleciu wartošciowe monografie in

doeuropeistyczne, slawistyczne i polskie. Јеželi chodzi o dawne imiennictwo

osobowe polskie, to w tej dziedzinie najpowažniejsza jest monografiа М. Ма

lec, Вudowa morfologiczna staropolskich zložonych imion osobowych,

Wroclaw 1971. Кsiažka oparta na bardzo bogatуm materiale žródłowуm

stanowi kontynuасje znanej w slawistyce pracy Taszyckiego. W sposöb

pelny uјmuje strukture morfologiczna zložonych archaicznych imion polskich.

Zložonych imion dotусza równiež rozprawy: Т. Мilewskiego, Polskie imiona

zložone nie znane innym jezykom słowiańskim. Slavia Оccidentalis ХХ,

z.12, 1960, s. 101—107, Т. Skubalanki, Zloženia zwszech — w historii jezyka

polskiego Zeszyty Naukowe Universуtetu М. Кореrnika w Toruniu. Nauki
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humanistyczno-spoteczne, z. 6, Filologia polska nr 3, "Гoruñ 1962, s. 29—43

oraz М. Маlсówny, Staropolskie imiona dwuczlonowe meskie z przyrostkami

zdrabniajасуmi. Оnomastica VII, 1961, s. 281—289.

Innych typów nazw osobowych dotусza monografie i artуkuly o cha

rakterze mieszanym, nр. S. Reczek, Polskie nazwy osobowe i miejscowe z

XVI—XVII wieku w ksiegach parafialnych wsi Michalice pow. namysłow—

skiego na Slasku. Сz. I. Оnomastica XI, 1966 s. 182—251, сz. II Оnomastica

XII, 1967, s. 162—176 przynosi dobrze zinterpretowany material.*

17. Sporo miejsca pošwiecono strukturze słowоtwórczej imiennictwa

osobowego. Wiele typów omówiono na tle słowiańskim, ale takže kilka w

obrebie jezyka polskiego, nр. Z. Кurzowa objašnila zdrobniađe polskie imiona

na —ko, —efiko w dialektach ludowych wрtywem ruskim i dlaiektów potud—

niowо-wschodnich (por. Меskie imiona zdrobniate i spieszczone w piešniach

ludu polskiego (Na podstawie Dziet Wszystkich Оskara Kolbergа). Оno

mastica XV, 1970, s. 234—282. Studia A. Zareby koncentrowalysie woköt

tzw onomastycznych formacji rodzinnych nazw žon, córek, synów, nр.

Formy nazwisk žon i dzieci w dialektach jezyka polskiego. Сz. I Оnomastica

ХI, 1966, s. 320—344, Сz. II Оnomastica XII, 1967, s. 232—275). Ваrdzieј

Szczegółowe, ale terytorialnie ograniczone w tej dziedzinie sa prace: R.

Laskowskiego, Nazwiska kobiece w gwarach laskich. Оnomastica XIII,

1968, s. 216—233, F. Рluty, Nazwiska žon, córek i synów w Оstrowcach,

powiat Вusko Zdrôј. Рoradnik Јеzykowу 1964, s. 26—28, М. Szymczaka,

Nazwiska i formacje pochodne w gwarze Domaniewka, pow. Leczyса. Оno

mastica VIII, 1963, s. 293—311, W. Кupiszewskiego і К. Dºugosz, Nazwiska

žon, córek i synów w dwöch wsiach malopolskich. Poradnik jezykowу 1962,

s. 61—69, wreszciе М. Каrasia, О gwarowych formantach onomastycznych

(W:) Symbolae in hon. V. Таszycki... ор, cit. s. 138—146.

18. Przypomnijmу jeszcze szereg etуmologii pojedynczych imion pol

skich i obcych, nр. Stwoszaw opracowaniu S. Rosponda (Јеzyk Polski XLIII,

1963, s. 4—13), Кореrnika w tуm samуm opracowaniu (Рoradnik Јеzykowy

1963, s. 429—434), Мieszka — ріóra Т. Lehra-Splawińskiego (Рrace Filo

logiczne XVIII, 1963—1965, сz. 4, s. 73—76), Rozdzieńskiego — autorstwa

W. Lubasia і А. Јarosza (Zeszyty Naukowe WSР w Каtowicach. Prace

historyczno-literackie Katedry Historii Literatury Polskiej, Каtowice 1965,

s. 115—124). Z obcych objašniono Szymona i Piotra) А. Кlawek (W) Sym

bolae in hon, V. Таszycki... ор. cit. s. 155—161 (Рombe Berynde) W. Wit

kowski (W:) Sprawozdania z Posiedzeri Komisji Оddzialu Кrakowskiego

РАN, styczen-czerwiec 1962, s. 166—170 (Szekspira) Т. Р. Кrzeszowski

13 k



534 | Јужнословенски филолог

(V.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lódzkiego. Nauki Humanistусzno

-Spoleczne, 39, Lödž1965, s. 17—23.

“ , ,*

VII

19. V Polsce, zwlaszcza w ostatnich dziesieciu latach rozwinely sie
znakomicie badania nad nazеwnictwem literackim, nad funkcja stylistусzna

nazw whasnych w pišmiennictwie artystycznym. V tej dziedzinie zrobiono

sporo. Opracowano nazwy znaczace okresu Oswiecenia (II. polowa XVIII w.),

nр. S. Gawor, О funkcjach nazw osobowych i miejscowych w twórczоšci

I — Ignacego Krasickiego. Cz. I Оnomastica X, 1965, cz. II Оnomastica

ХI, 1966, s. 252—281; K. Domagala, Nazwiska charakteryzujace w drama

tach Fredry i Batuckiego. Jezykoznawca 1964, nr 11—12, s. 61—66; W. R.

Rzepka, Z zagadnieh nazеwnictwa stylistycznego Szubrawсów (na podstawie

„Wiadomošci brukowych“ (1816—1822). Јеzykoznawca 1961, nr. 6, s. 78—

—99. Najpowažniejsze sa dwie monografie traktujace o nazеwnictwie literac

kim: S. Grzeszczuka, Nazеwnictwo sowižrzalskie, Kraków 1966 i A. Wil

konia, Nazеwnictwo w utworach Stefana Žeromskiego, Wroclaw 1970.

Praca Grzeszczuka przуnosi analize funkcji literackiej nazw wkomponowa

nych w stylistyke literatury, plebejskiеј ХVII wieku, ale tež daje oryginalne

rozwiazania teoretусzne. Pod tуm wzgledem wartošciowa jest težinna rozpra

wa dotусzaca niezwykle trudnego problemu stylizacji jezyka „kosmosu“,

mianowicie M. Szybistowej, Nazеwnictwo Cyberiady St. Lema. Cz. I Оno

mastica XIV, 1969, s. 183—204, сZ. II Оnomastica XV, 1970, s. 180—201.

Dodajmy, že polscy badacze opracowali onomastуke wybitnych romantyków

Mickiewicza (K. Górski, Оnomastyka w literaturze polskiеј XIX i XX wie

ku. Zarys problematyki. Pamietnik Literacki LIV, 1963, nr 1—2, s. 401—

—416) i J. Stowackiego (por. J. Starnawski, Kajet geograficzny Stowackiego.

Оnomastica XII, 1967, s. 131—152) a takže znacznie naprzód posuneli stu

dia nad metodami archaizacji poprzez nazеwnictwo whasne wutworach histo

rусznусh, np. Sienkiewicza) por. Z. Kurzowa, Uwagi o nazwach bohaterów

Trylogii Sienkiewicza. (V.) Symbolae in hon. V. Taszycki... op. cit. s. 182—

—192 (Golubiewa) por. W. Wojtaszewska, Onomastyka w I-szym tomie

„Bolestawa Chrobrego“ А. Golubiewa (struktura, funkcja i semantyka).

Јеzykoznawса Х, 1963, nr 10, s. 61—70.

VIII

20. Polscy onomasci wydali w ostatnim dziesieciоleciu szereg warto

šciowych prac, slawistусznусh a takže indoeuropeistусznусh. Ježeli chodzi
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o nazеwnictwo miejscowe, to najpowažniejsze miejsce zajmuje obszerna i

wszechstronna monografia S. Rosponda, Słowiańskie nazwy miejscowe z

sufiksem — њsk-, Wroclaw 1969. Przynosi ona oparte na materiale history

cznym i wspólсzesnym z calej Slowiańszczyzny wnioski co do funkcji zna

сzeniowych formantu, produktywnošci w przekroju historycznym i teryto

rialnym. Јest to, trzeba zaznaczyć, pierwszatego typu monografia rozpatruја

са јеden typ nazw na tle catej Słowianszczyznу. Н. Воrek w monografii

pt. Zachodniosłowianskie nazwy toponimiczne z formantem. —ьn-, Wroclaw

1968 obejmuje mniejszy zasiag terytorialny, ale dobrze dokumentuje typ

nazw na —ьnъ zrôžnicowany równiež geograficznie. Winnym miejscuwspom

niałem juž o studiach Н. Görnowicza nad słowiańskimi nazwami rodo

wуmi w toponomastусе (por. Studia nad rodowуmi nazwami miejscowуmi

w jezyku polskim na tle innych jezyków słowiańskich (synteza), Gdańsk

1968), które objely zachodnia i wschodnia Slowiatiszczyzne a takže potud

niowa, chociaž opracowana pobiežnie i powierzchownie. W. Lubaš wуdat

monografie o nazwach z sufiksami —ci, —ovci /-evci, —inci w poludniowеј

Słowiańszczyznie (por. Słowоtwórstwo poludniowostowianskich nazw mieј—

scowych z sufiksami —ci, —ovci, —inci itр., Каtowice 1971). Ustalit chronolo—

gie, strukture semantyczna i formalna oraz zasiegi geograficzne opozусујnie

wobec *itјo i —(j)ane. Toponimia macedonska zajat sia W. Рianka (Тороno

mastyka basenu jezior Оchrydzkiego i Prespańskiego w Масеdonii. Rocznik

Slawistyczny ХХIХ, 196, сz. I, s. 75—92) a nazwami terenowуmi, a w mnieј—

szym stopniu miejscowуmi wуsp dubrownickich — М. Каraš w ksiažсе:

Тороnimia wуsр Еlafickich na Adriatуku, Кraków 1968, która spotkala

sie z negatуwna ocena chorwackiego onomastу Р. Simunovicia (por.

Оnomastica Jugoslavica I, Ljubljana 1969, s. 189—199.) W. Lubaš oglosit

szereg studiów o poszczegölnych strukturach slowоtwórczych toponimii

poludniowosłowianskiej : tур z sufiksem –ica przy podstawach osobowych

(por. Dzieržawсze nazwy geograficzne z sufiksem –ica w jezykach poludnio

wosłowianskich. Оnomastica XV, 1970, s. 71—124), tур z sufiksem —ьmъ

przy podstawach osobowych (por. Geografski nazivi tipa Brat(a)n, Вlažna,

Кlimno u južnoslovenskim jezicima. Zbornik za filologiju i lingvistiku XII,

1969, s. 93—98), typ na -асw jezyku serbskochorwackim (por. Iz problema

tike značenja vlastitih naziva. II. Etimološko značenje geografskih naziva

sa formantom -ас u srpskohrvatskom jeziku. Anali Filološkog fakulteta (Вео

gradskog univerziteta). 7., Beograd 1967, s. 167—192), tуру Каnmengrad,

Titograd (por. Studije o građenju reči i morfologiji južnoslovenske toponi

mije. Anali Filološkog fakulteta... 9, Beograd 1969, s. 108—112), tур z

sufiksem -(j)ane przy podstawach osobowych (por. Studije... ор. cit. s. 110—

—111), wreszcietyp nazw miejscowych o budowie nazwa osobowa na -ić
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równa nazwie miejscowej (por. Studije... op.cit., s. 113—122). Wažna pozycje

stanowi M. Jurkowskiego, Ukraiћska terminologia hydrograficzna, Wroc

faw 1971.

Trzeba jeszcze podkrešlić, že Polacy aktywnie uczestnicza w przygoto

waniach do stowiafskiego Atlasu toponimicznego. Prof. S. Rospond kilka

krotnie zabierat glos na temat podstaw teoretусznусh tego wielkiego przed

siewziecia slawistусznego (por. Stratуgrafia toponimiczna. Z Polskich Stu

diów Slawistусznусh, Warszawa 1958, s. 159—186, tegož: Pröbny „Atlas

toponomastусznу Stowiatiszczyznу“... Z Polskich Studiów Slawistусznусh,

Warszawa 1963, s. 175—183, tegož: Das Problem des toponomastischen

Atlasses der Slawen (W:) Veröffentlichungen des Instituts fur Slawistik,

Berlin 1963, s. 232—240. Przygotowane zaš prace szczególowe, o których

byta wyžej mowa, sa konkretnym wklađem naukowym w to planowane

wielkie dzieto.

21. V. zakresie antroponimii najpowažniejsza pozycje stanowiksiažka

Т. Мilewskiego, Indoeuropejskie imiona osobowe, Wroclaw 1969. Czešć

pierwsza tej rozprawy jest tekstem drukowanym po raz pierwszy. Omawia

ona dokladnie strukture morfologiczna najstarszego imiennictwa osobowego

zložonego, Dzieki tej monografii dokladnie sie orientujemy w podstawowych

strukturach imion indoeuropejskich i ich uwarstvieniu chronologiсznуm.

Кsiažka ta przуnosi w drugiejczesci kilka przedruków rozprav i artykutów

wczešniejszych. Na uwage szczególna zastuguje praca: Slowianskie imiona

osobowe na tle porównawczym. M. Karpluk w solidnej monografii pt. Sto

wiariskie imiona kobiece, Vroslaw 1961 omovila sposoby feminizovania

antroponimii w jezykach stowianskich. Nie zaniedbywali polsсу јеzykoznaw

сy zagadnieh ogólniejszych. Wspomniatem juž o pracy S. Rosponda, Struk

tura i klasyfikacja nazwiska stowiafskiego... op. cit. Do tego trzeba dodać

monografie P. Smoczynskiego, Stowiafskie imiona pospolite i whasne z pod

stavowym -ch-wczešci sufiksalnej, Wroslaw 1963 oraz bardzo wažna ksiažke

Z. Kurzowej, Polskie rzeczowniki meskie na -o na tle stowiafskim, Wroclaw

1970 a takže obszerna rozprawe S. Warchola, Slowiafskie nazwy osobowe

z sufiksami –ula, -ul. Cz. I Оnomastica XV, 1970, s. 202—233, cz. II Оno

mastica XVI, 1971, s. 186—210. А. Zareba przedstawit showotwörstwo

róžnych formacji w dialektach poludniowostowiafskich (por. Formacje od

mežowskie w dialektach poludniowoslowiafskich. Z Polskich Studiów Sla

wistусznусh. S. 2, Јеzykoznawstwo, Warszawa 1963, s. 109—119; tegož:

О niektórych formacjach onomastусznусh w gwarach bulgarskich, Studia

linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Splawiћski, Kraków 1963, s. 281—

—285).
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22. Szereg prac podjelo zagadnienia niestowianskie albo tež stosunki

slowiansko-niestowiafskie. Naleža tutaj studia T. Buch z dziedziny ono

mastуki litewskiej (por. Litewskie nazеwnictwo osobowe w pow. Sejny i

Suwalki. Оnomastica IX, 1964, s. 312—320; Nazwy toni rybackich jeziora

Galaduš. Onomastica XII, 1967, s. 109—123), a takže J. Оtrebskiego, Sla

wizacja litewskich nazw wodnych i miejscowych. Z Polskich Studiów Sla

wistусznусh S. 2. Јеzykoznavstwo, Warszawa 1963, s. 267—286. Wspomnia

lem wczešniej juž, že zajmowano sie tež niestowianskim imiennictwem oso

bowym. Dodajmу do wspomnianych pozycji jeszcze: F. Масhalski, Irafskie

imiona osobowe w napisasch klinowych Achamenidów. Sprawоzdania z

Posiedzeri Komisji Oddzialu Krakowskiego PAN. Stусzећ-czerwiec 1963,

Kraków 1963, s. 154—155, А. Klawek, Struktura gramatyczna akkadyjskich

nazw osobowych, Sprawоzdania z Posiedzећ Komisji Оddzialu Krakowskie

go PAN. Stусzећ-czerwiec 1962, Kraków 1962, s. 78—79, T. Milewski,

Nazwyz obszaru Polski podejrzane o wenetyjskie lub iliryjskie. Slavia Antigua

хi, 1964, s. 37—82.

23. Polskich jezykozmawców w szerszym zakresie interesowafy polsko

innojezусzne stosunki, które dokumentuje onomastyka. V tej dziedzinie

najviecej zrobil S. Rospord juž dawniej, a ostatnio studia nad substytucjami

polsko-niemieckimi jeszcze rozszerzy1 (por. m. in. Zur Problematik der

westslawischen Ortsnamen auf -bno (deutsch -en, -in). Оnomastica Sla

vogermanica I, 1965, s. 29—44. М. Karaš dat przeglad nazw miejscowych

pochodzenia niemieckiego na obszarze najbardziej poludniowej czešci Ма

topolski (por. Elementy niemieckie w toponomastуce Orawy, Podhala i

Spiszu. Оnomastica XIII, 1968, s. 25—60) a L. Zabrocki przedstawit sub

stytucje polsko-prusko-niemieckie z obszaru pomorskiego (por. Transpozycje

strukturalne prusko-polsko-niemieckie w zakresie nazw topograficznych

Pomorza Mazowieckiego. (W:) I Miedzynarodowa Konferencја... op.cit.

s. 201—231. Poza tym M. Karasia zainteresoway slowacyzmy w nazеwnictwie

miejscowym powiatu žywieckiego (por. Ze studiów nad toponomastyka

Zywiecczyzny. V. Elementy slowackiew nazwach geograficznych. Оnomastica

IX, 1964, s. 64—81) a E. Pawlowski stusznie poddat rewizji zapožусzone

rzekomo z rumunskiego niektóre nazwy geografiсzne w tzw. pasterskim ob

szarze Malopolski (O kilku rzekomych zapožyczeniach rumufiskich w slow

nictwie topografiсznуm i w nazеwnictwie miejscowym Zachodnich Stowian.

Оnomastica XII, 1967, s. 84—101). Warto jeszcze wymienić obszerna mo

nografie R. Swietochowskiego, Germanizacja nazwisk polskich na tereniе

Gdanska w latach 1874—1944, Wroclaw 1966, która zajmuje sie nie tylko

faktami lingwistусznej natury, ale tež dokladnie informuje o przусzуnach

politусznусh znieksztalcania i zmiany polskich nazwisk na niemieckie.
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IX

24. Nie wусzerpališmy oczywišcie catej tematуki podejmowanej przez

polska onomastykе. Оgloszono ponadio prace z zakresu nazw plemiennych,

krain i krajów (Т. Lehr-Splawiński, S. Rospond), o formacjach przymiot

nikowych i etnicznych (W. Таszycki, В. Lindert), o nazwach zwierzat (Р.

Galas i S. Warchol). Zajmowano sie terminologia onomastyczna (М. Каraš,

D. Тurkowska) a ponadto szeroko pojeta popularуzacja etуmologii onomastу

cznej (Р. Сienkowski, W. Lubaš) oraz poprawnošcia (S. Urbanczyk).

25. Wreszcze trzeba pcdkrešlić, že w ostatnim dziesiecioleciu jezyko

znawсу zaczeli wуdawač tak fundamentalne i podstawowe dziela jak: Słow

nik staropolskich nazw osobowych pcd redakсja Witolda Taszyckiego (dotad

do litery k —) oraz S. Rosporda, Slownik nazwisk šlaskich, t. I, Wroclaw

1967 i S. Rospor:da, Słownik etуmologiczny nazw geograficznych Slaska

t. I: А-В, Warszawa-Wroslaw 1970.

26. Przedstawia wiec polska onomastyka w ostatnim dziesiecioleciu

obraz niezwykle urozmaiconу i bсgatу. Dominuja w niej elementy metcdo

logicznie nowe, przewažaja prace monograficzne. Polsсу jezykoznawсy wnie

šli w tej dziedzinie powažny wkład do nauki.

ИЙladystazo Lиbaš
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