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Streszczenie 

W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia historii badań onomastycznych w Polsce 
od XIX wieku, z uwzględnieniem słowiańskiego kontekstu pierwszych prac. Zarysowano również 
najbliższe perspektywy badawcze onomastyki. Nazwy własne od początku były wspólnym przed-

miotem badawczym kilku dyscyplin naukowych – historii, językoznawstwa, etnografii. Onoma-

styka jako samodzielna subdyscyplina (w obrębie językoznawstwa) funkcjonuje w Polsce od cza-

sów powojennych. Przypisany jej pograniczny charakter w obrębie językoznawstwa zachęca jed-

nakże do badań o charakterze interdyscyplinarnym. Specyfika wewnętrznego podziału nazw na 
kategorie determinuje wybór pokrewnej i odpowiedniej dziedziny naukowej. 

Słowa kluczowe: onomastyka, subdyscypliny onomastyczne, interdyscyplinarność badań ono-

mastycznych. 

1 

Nazwy własne w perspektywie historycznej od początku stanowiły wspólny 
przedmiot badań kilku dyscyplin naukowych. Zostały one zapoczątkowane  
w XIX wieku badaniami nad nazwami miejscowymi. Toponimy, należące do 
wczesnej warstwy nazewniczej, znalazły się jako pierwsze w kręgu zaintereso-

wań badawczych historyków, zwłaszcza czeskich i polskich. Nazwy były trak-

towane jako jedno ze źródeł w poznaniu przeszłości. Nazwy osad stały się do-

wodowym materiałem dla badań nad historią osadnictwa. Rodzaj prowadzonych 
prac wymusił uporządkowanie zebranego obficie w trakcie badań materiału na-

zewniczego. Począwszy od pierwszej połowy XIX wieku, powstawały różne 
systemy klasyfikacji słowiańskich nazw. Miały one pomóc w wydobyciu istot-
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nych, historycznych cech toponimii Słowiańszczyzny. Pierwszego podziału 
nazw dokonał czeski historyk František Palacký w 1834 roku. Wyróżnił zasad-

niczo dwie grupy nazw ze względu na genetyczne pochodzenie podstaw moty-

wujących: nazwy pochodzące od nazw osobowych i nazwy pochodzące od wy-

razów pospolitych, trzecią grupę stanowiły toponimy złożone, czwartą niejasne. 
W drugiej połowie XIX wieku podział ten został zmodyfikowany przez słoweń-
skiego językoznawcę Franciszka Miklosicha (1927)1, który w grupie nazw oda-

pelatywnych przeprowadził klasyfikację znaczeniową. Wyróżnił dziesięć pól 
semantycznych związanych m.in. z wodą, ziemią, barwami, zwierzętami, rośli-
nami, budowlami obronnymi i mieszkalnymi. Badacz ten podjął też pierwszą 
próbę zestawienia wszystkich rdzeni występujących w słowiańskich imionach 
złożonych. Analizy i wnioski Miklosicha nie wywołały większego zaintereso-

wania w środowiskach językoznawczych, spotkały się za to z żywym oddźwię-
kiem w środowisku historycznym. Na gruncie polskim badania historyczne nad 
materiałem toponomastycznym rozpoczął Tadeusz Wojciechowski (1873). Wy-

różnił pięć typów nazw miejscowych wraz z odpowiadającymi im rodzajami 
najstarszego osadnictwa: 1. a) nazwy wskazujące na właściwości topograficzne 
terenu, b) nazwy określające wytwory pracy ludzkiej, zdefiniowane później 
przez Taszyckiego jako kulturalne, c) nazwy etniczne, 2) nazwy patronimiczne, 

3) nazwy dzierżawcze, 4) nazwy służebne, 5) nazwy rodowe. Praca Wojcie-

chowskiego na wiele lat ukierunkowała badania historyków nad polskim nazew-

nictwem. Mimo różnych ocen, nikt nie zakwestionował przydatności prowadze-

nia dalszych badań onomastycznych z powodu skąpej liczby najstarszych źródeł 
pisanych. Materiał toponomastyczny był w różnym stopniu wykorzystywany 
przez historyków, głównie w badaniach nad początkami państwa polskiego2

. 

2 

Równolegle z badaniami historyków prowadzone były studia językoznawcze 

o charakterze filologicznym nad najstarszymi nazwami własnymi, w celu po-

znania procesów zachodzących w języku staropolskim pomiędzy X a XV wie-

                                                 
1 F. Miklosich opublikował dwie prace z klasyfikacją nazw miejscowych: Die Bildung der Orts-

namen aus Personennamen im Slavischen (Denkschriften der Philos.-hist. Klasse der Akademie 

der Wissenschaften XIV, Wien 1865, s. 1–74) oraz Die slavischen Ortsnamen aus Appelativen 

I – II (ibidem XXI, 1872, s. 75–10 i XXIII, 1874, s. 141–272) przedruk w książce:  
F. Miklosich, Die Bildung der slavischen Personen und Ortsnamen, Heidelberg 1927. 

2 Począwszy od XIX wieku historycy chętnie sięgali po materiał onomastyczny, traktując go jako 
egzemplifikację określonych tez badawczych. Należy tu wymienić m.in. następujących histo-

ryków: F. Bujak, F. Piekosiński, K. Tymieniecki, K. Buczek, H. Łowmiański, współcześnie – 

K. Modzelewski, E. Kowalczyk, P. Urbańczyk. 
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kiem. Ten nurt badań zainicjował Jan Baudouin de Courtenay3
. W 1870 roku  

w Lipsku została opublikowana w języku rosyjskim rozprawa O języku staropol-

skim do XIV stulecia. Autor zgromadził w przytaczanej pracy najstarsze polskie 
słownictwo, wyekscerpowane z opublikowanych polskich źródeł historycznych. 
Większość zebranego materiału stanowiły nazwy własne: antroponimy i topo-

nimy. W tej nowatorskiej, jak na ówczesne czasy, rozprawie, oprócz badań hi-

storycznojęzykowych, dokonał pierwszego podziału staropolskich polskich 
nazw miejscowych. Hasła słownikowe zawierają formy wyjściowe, rekonstru-

owane, będące próbą etymologizacji tych nazw. W części drugiej słownika zna-

lazły się ich staropolskie odczytania. Jan Baudouin de Courtenay wyróżnił 
wśród zebranych nazw sześć nadrzędnych grup. Do pierwszej grupy zaliczył na-

zwy pochodzące od imion osobowych, utworzone za pomocą przyrostków *-jь, 

*-ov-, *-in-, -ьsk-. Drugą grupę stanowiły nazwy początkowo określające ludzi, 
wtórnie przeniesione na osady. Wyróżnił w niej sześć podtypów; w przyjętej 
obecnie terminologii odpowiadałyby im nazwy rodowe, patronimiczne, służeb-

ne, etniczne oraz dwa ciekawe podtypy – nazwy zbiorowe typu Czeladź i nazwy 

ludzi będące określeniami nacji (typ Niemce). Trzecią nadrzędną grupę stanowi-

ły nazwy pochodzące od hydronimów. W czwartej grupie znalazły się nazwy 
odapelatywne: topograficzne (Dąbrowa, Buk), kulturowe (Lgota, Żary, Poręba) 

i dodatkowo nazwy upamiętniające wydarzenia historyczne, takie jak np. Pobie-

dzisko. Grupę piątą w klasyfikacji Jana Baudouina de Courtenay stanowią topo-

nimy pochodne od przymiotników określających daną miejscowość. Wewnątrz 
grupy autor wyróżnia dwie podrzędne grupy: pierwotne nazwy zestawione  

z domyślnym członem rzeczownikowym typu Biała, Głęboka i właściwe zesta-

wienia Starzy Biskupicy. Do szóstej grupy zaliczył złożenia takie, jak: Zawi-

chost, Chwacimiech. Można powiedzieć, że była to próba pierwszej genetycznej 
klasyfikacji polskich nazw, ponieważ autor za kryterium podziału przyjął pier-

wotne znaczenie nazw i ich pochodzenie językowe (Rymut 2003, 242). We 

wzmiankowanej pracy dokonał również podziału staropolskich nazw osobo-

wych; do najstarszych zaliczył nazwy równe apelatywom, następne kategorie 
stanowiły patronimika, nazwy derywowane od apelatywów, imiona złożone  
i pochodne od imion złożonych. Badania o charakterze lingwistycznym (filolo-

gicznym) nad onimami na początku XX wieku kontynuowali wybitni polscy ję-
zykoznawcy: Aleksander Brückner, Jan Łoś, Jan Rozwadowski. Nazwy własne 
służyły jako ilustracje ogólnych procesów rozwojowych języka polskiego. Ana-

lizy historycznojęzykowe onimów z bulli papieskiej Innocentego II z 1136 roku 

(ok. 410 polskich nazw miejscowych i osobowych) i z bulli z 1245 roku pozwo-

liły historykom języka ustalić zmiany, jakie zaszły w języku polskim pomiędzy 
XII a XIII wiekiem (Rzetelska-Feleszko 2006, 188). 

                                                 
3 Obszernie na ten temat pisze m.in. K. Rymut (1989; 2003), podkreślając nowatorstwo prac pol-

skiego językoznawcy w zakresie onomastyki. 
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3 

W pierwszej połowie XX wieku badania nad nazewnictwem ze względu na 
wspólny przedmiot badań były uznawane za dziedzinę sytuującą się na pograni-

czu kilku dyscyplin naukowych: historii, językoznawstwa i etnografii. W wy-

padku tej ostatniej dyscypliny należy przypomnieć nazwiska dwóch badaczy – 

Jana Bystronia i Karola Moszyńskiego, których można uznać za prekursorów 
nurtu badań etnolingwistycznych w Polsce. W kręgu zainteresowań badawczych 
Bystronia znalazła się głównie antroponimia: imiona, nazwiska (które opracował 
w planie diachronicznym) i nazwy polskich grup plemiennych i lokalnych. Syl-

wetkę Bystronia jako onomasty przypomniała Ewa Wolnicz-Pawłowska na jed-

nej z konferencji onomastycznych (1996). Wieloraka aktywność naukowa Karo-

la Moszyńskiego jest powszechnie znana, w tym szkicu chciałabym tylko przy-

pomnieć jego wkład w badania onomastyczne. Jeszcze przed wybuchem II woj-

ny światowej w swojej pracy Kultura ludowa Słowian, w części drugiej poświę-
conej kulturze duchowej (1939, 1530–1580) dokonał podziału polskich nazw 
miejscowych na cztery duże grupy: toponimy związane z krajobrazem (w tym 
związane z krajobrazem naturalnym, przekształconym w wyniku świadomej 
działalności człowieka, i nazwy oceniające estetyczne walory krajobrazu), na-

zwy pochodzące od antroponimów, nazwy dwuznaczne (o różnej motywacji, np. 
Wilki, Jaworów) i nazwy ciemne. Klasyfikacja ta, podobnie jak wcześniejsze 
klasyfikacje czeskich badaczy, była utworzona w oparciu o genetyczne zróżni-

cowanie pochodzenia podstaw – od apelatywów lub antoponimów. Podobny 
punkt widzenia (tzn. genetycznego różnicowania podstaw nazw) reprezentował 
w swoich pracach Aleksander Brückner (1935). 

4 

Onomastyka jako w miarę autonomiczny dział językoznawstwa, wyrosły  
z językoznawstwa porównawczego i filologicznego, funkcjonuje w Polsce od 
czasów powojennych. Po II wojnie światowej tacy uczeni, jak Witold Taszycki, 
Mikołaj Rudnicki, Stanisław Rospond poprzez swoje prace stworzyli teoretycz-

ne podstawy samodzielnych badań i nadali tej dyscyplinie akademicki charakter. 
Już na tym etapie można mówić o dwóch szkołach metodologicznych w obrębie 
onomastyki, ukształtowanych jeszcze przed wojną. Z jednej strony są to badania 
o charakterze historyczno-etymologicznym, reprezentowane przez Jana Rozwa-

dowskiego (w opinii Stanisława Urbańczyka – ojca onomastyki polskiej)
4
, Mi-

kołaja Rudnickiego i Witolda Taszyckiego, z drugiej strony ekspandujący w ba-

daniach onomastycznych strukturalizm za sprawą Stanisława Rosponda. Witold 

                                                 
4 Por. Urbańczyk 1991. 
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Taszycki dokonał teoretycznej nadbudowy onomastycznej, dokonując nowej 
klasyfikacji zarówno antroponimów (1924), jak i toponimów (1946). W dotych-

czasowych klasyfikacjach nazw miejscowych uwidaczniało się stanowisko jako-

ściowo opozycyjne, którego istotą był podział na nazwy odapelatywne i pocho-

dzące od nazw własnych. Witold Taszycki zerwał z tą tradycją, oparł swój po-

dział na kryterium znaczeniowo-formalnym: znaczenie nazwy jest wiodące, 
formie przypada rola drugoplanowa. Nawiązując do wcześniejszego znaczenio-

wego podziału polskiego historyka Tadeusza Wojciechowskiego, wprowadził 
dodatkowe kategorie semantyczne: nazwy etniczne i kulturalne (w dzisiejszej 

nomenklaturze kulturowe), i z powodów formalnych – nazwy zdrobniałe. Do-

datkowo z pozycji historyka języka podzielił nazwy na dwie główne grupy:  
1) nazwy, które początkowo były nazwami ludzi; 2) nazwy, które od początku 
odnosiły się do miejsc. Pod wpływem tej metodologii badawczej, zorientowanej 

historycznie, powstało wiele monografii regionalnych, w których dominuje spoj-

rzenie historycznoosadnicze na nazwy miejscowe, pracom tym zawsze towarzy-

szy rzetelna analiza językoznawcza. Również badania nad staropolską antropo-

nimią zainicjowane w ośrodku krakowskim przez Taszyckiego miały charakter 
badań historyczno-językowych. Po wojnie przedmiotem wnikliwych badań ety-

mologicznych została najstarsza warstwa nazw geograficznych – hydronimy, 

głównie określające największe polskie rzeki. W zamyśle badań tkwiło przeko-

nanie, że dokładna analiza starych potamonimów przybliży odpowiedź na temat 
etnogenezy Słowian5. W przeciwstawnym nurcie sytuowały się badania struktu-

ralistyczne, zapoczątkowane już w latach trzydziestych przez Stanisława Ro-

sponda (duże rozprawy poświęcone nazwom miejscowym z sufiksem -sk-  

i z -jЬ- zostały opublikowane dopiero po wojnie). Badania te miały charakter 
synchroniczny w określonej, jednej płaszczyźnie chronologicznej. Strukturalizm 
zajął na wiele lat pozycję dominującą w badaniach nad nazwami własnymi. 
Uwaga badaczy została skierowana na analizę poszczególnych struktur nazew-

niczych. Zainteresowanie strukturą słowotwórczą nazw własnych doprowadziło 
do powstania odmiennej, bo strukturalno-gramatycznej, klasyfikacji nazw geo-

graficznych (również osobowych). Propozycja Stanisława Rosponda odegrała 
ważną rolę na gruncie polskiej, ale również słowiańskiej onomastyki, głównie ze 
względu na przyjęte i wyraźnie zdefiniowane kryterium prymarności i sekundar-

ności, które odnosiło się do struktury morfologicznej znaków – formy i funkcji 

afiksów jako wykładników derywacyjnych (1957). Badania historycznoosadni-

cze zostały zastąpione badaniami stratygraficznymi, wyrosłymi z koncepcji 
strukturalistycznych, polegającymi na łącznym przedstawieniu geografii i fre-

kwencji poszczególnych kategorii i form słowotwórczych. Metoda stratygraficz-

na stała się podstawą prac nad atlasem toponimicznym (1974, 1976, 1979). Na 

                                                 
5 Krytyczne opracowanie materiału związanego z najstarszą warstwą zachowanego materiału 

hydronimicznego przynosi praca Z. Babika (2002). 
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gruncie badań strukturalistycznych zostało wypracowane pojęcie modeli (typów) 
nazewniczych, które jest wykorzystywane w analizie młodszej warstwy nazew-

niczej. Myślenie o nazwach własnych tylko w kategoriach strukturalnych wpły-

nęło programowo na izolacjonizm badawczy i autonomizację tego nurtu onoma-

styki. Toponimy opisywane jako struktury w systemie nazw miejscowych zosta-

ły pozbawione kontekstów historycznych i społecznych. Pozostałością tego do-

minującego paradygmatu w onomastyce jest tzw. myślenie systemowe: mówimy 

i piszemy o systemie toponimicznym, systemie antroponimicznym (Rzetelska- 

-Feleszko 2006, 192–193). 

5 

W wyniku polaryzacji stosowanych metod badawczych (pomiędzy seman-

tyczną interpretacją nazw własnych, zwłaszcza miejscowych, wraz z powiąza-

niem ich genezy z procesami osadniczymi a analizą strukturalną toponimów) 
doszło do marginalizacji badań historyczno-etymologicznych, które były odbie-

rane głównie jako badania historycznoosadnicze. W związku z takimi interpreta-

cjami powstał „programowy” artykuł W. Taszyckiego (1968), definiujący miej-

sce stosunkowo młodej dyscypliny (i niejednorodnej metodologicznie już wte-

dy) wśród nauk humanistycznych. Onomastyka an block została uznana za inte-

gralną część językoznawstwa, ze względu na stosowane lingwistyczne metody 
badawcze materiału onomastycznego pochodzącego od apelatywów. Autor 

szczególnie podkreślił autonomiczny charakter onomastyki wobec nauk histo-

rycznych. Równocześnie wskazał na przydatność wyników badań onomastycz-

nych, rozumianych jednakże jako badania o charakterze językoznawczym, dla 

humanistyki. 

6 

Od deklaracji Witolda Taszyckiego minęło pięćdziesiąt lat. Przez ten czas 
wiele się zmieniło w onomastyce polskiej. Strukturalistyczne badania w znacz-

nej mierze zostały zastąpione nowymi metodami opracowywania materiału oni-

micznego, absorbowanymi z językoznawstwa ogólnego. Udane próby translacji 

m.in. metod socjolingwistycznych i kognitywizmu rozbudowały warsztat ono-

mastyczny. Można powiedzieć, że współczesną onomastykę charakteryzuje wie-

loparadygmatyczność (paradygmat w znaczeniu Thomasa Kuhna to zbiór pojęć  
i teorii tworzących podstawy danej nauki), w związku z tym teoria onomastycz-

na w znacznej mierze jest konglomeratem terminów i pojęć, różnie pojmowa-

nych i implantowanych z różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych.  
Z drugiej strony onomastyka jako relatywnie samodzielna subdyscyplina lingwi-
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styczna (chociaż o pogranicznym charakterze) wykształciła własne metody opi-

su procesów nominacyjnych i analizy systemu nazewniczego. Widoczna jest 
wyraźna tendencja do tworzenia onomastycznej teorii o charakterze metajęzy-

kowym (zwłaszcza w onomastyce czeskiej i słowackiej), która ma mieć charak-

ter homogeniczny, zamknięty i właściwy tylko dla onomastyki. Również znacz-

nemu rozszerzeniu uległo pole badawcze, w obszar zainteresowań weszły nowe 
kategorie nazewnicze, którymi nie zajmowała się tradycyjnie pojęta onomastyka 
(jej przedmiotem badań były tylko nazwy geograficzne, takie jak nazwy miej-

scowe i terenowe, nazwy górskie, nazwy wodne, nazewnictwo miejskie), i na-

zwy osobowe. Nawiasem mówiąc, taką definicję odnajdujemy jeszcze w naj-

nowszej Encyklopedii PWN z uwagą, że jest to dział językoznawstwa6. Mówiąc 
o nowych kategoriach nazewniczych poddawanych oglądowi w onomastyce, 

mam na myśli zoonimy (nazwy zwierząt), nazwy własne w literaturze i chrema-

tonimy, które są definiowane jako nazwy obiektów i instytucji związanych  
z nowoczesną cywilizacją. Nazwami własnymi w literaturze pięknej zajmuje się 
dział onomastyki nazywany onomastyką literacką lub stylistyczną, sytuujący się 
na pograniczu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Bardzo niejednolitą grupę 
tworzą chrematonimy, do których zalicza się zarówno nazwy wytworów mate-

rialnych (sklepów, pociągów itd.), jak i nazwy wytworów kultury duchowej 
człowieka (nazwy partii, organizacji, medioonimy); kategoria ta ma charakter 

otwarty, stale powiększający się o nazwy nowych obiektów. W wypadku tak 
zróżnicowanego zbioru nazw nie może istnieć jeden uniwersalny wzorzec inter-

pretacyjny dla wszystkich kategorii onimicznych, chociaż. ostatnio została pod-

jęta próba takiej kompleksowej interpretacji, polegająca na opisie w perspekty-

wie genologicznej, ujmującej nazwy własne jako struktury tekstowe – semio-

tyczne
7. Wedle tej koncepcji nazwy są rozumiane i tłumaczone jako tekst  

o strukturze powierzchniowej i głębokiej, jako tekst polifoniczny. 

7 

Przypisany pograniczny charakter onomastyki w obrębie językoznawstwa 
zachęca do badań o charakterze interdyscyplinarnym. Specyfika poszczególnych 
kategorii nazw własnych determinuje wybór pokrewnej dziedziny naukowej. 
Badania interdyscyplinarne zakładają korzystanie z kilku nauk, w celu szerszego 

spojrzenia na problem badawczy; w efekcie finalnym ma to przynieść poszerze-

nie stanu naszej wiedzy. Badania interdyscyplinarne z charakteru (ze względu na 

                                                 
6 Por. Encyklopedia. Encyklopedia Gazety Wyborczej, Kraków 2002, s. 464. 
7 Chodzi o pracę Genologia onimiczna autorstwa M. Rutkiewicz-Hanczewskiej, w której autorka 

odczytuje wszystkie nazwy konsekwentnie w perspektywie tekstologicznej. Wcześniej takie 
próby w odniesieniu do różnych subkategorii onomastycznych były podejmowane m.in. przez 

A. Cieślikową, K. Skowronek i M. Rutkowskiego. 
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założony cel) zakładają równorzędność stosowanych metod badawczych. Ono-

maści niekiedy zawężają objaśnienia nazw tylko do zwięzłych informacji o cha-

rakterze językoznawczym. Rozsądne rozszerzenie perspektywy badawczej  
o nowe elementy metodologiczne przyczynia się do wzbogacenia informacji  
i w wielu wypadkach umożliwia nową interpretację (postawienie nowych tez 

badawczych). Spośród subdyscyplin onomastycznych szczególnie predystyno-

wana (głównie ze względu na wcześniejszą historię) do podjęcia wspólnych ba-

dań jest toponomastyka. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki naszego źró-
dła badawczego, którym jest zbiór nazw własnych. W tym przypadku – toponi-

mów, specyficznych znaków językowych, posiadających określony status lin-

gwistyczny. Zapominamy, że nazwy własne w szerszej perspektywie historycz-

nojęzykowej przynależą do faktów historycznych o źródłowym statusie  

i w związku z tym mogą stanowić wspólny przedmiot badań – historyka i ono-

masty. Analiza historycznego materiału źródłowego implikuje wykorzystanie 
wiedzy i metodologii badawczych kilku dyscyplin humanistycznych

8
. Onoma-

sta, który ma szerszą, nie tylko językoznawczą wizję problematyki badań, nie 
może swojej pracy sprowadzać tylko do objaśnienia formy nazwy i podziału kla-

syfikacyjnego toponimów. Powinien w swojej pracy korzystać z pomocy histo-

ryka, który zweryfikuje odpowiednio materiał zgodnie ze swoim warsztatem na-

ukowym, w wielu wypadkach wskaże również możliwości nowych interpretacji. 

W perspektywie kończących się prac nad słownikiem historyczno-etymologicz- 

nym nazw miejscowości w Polsce zasadne wydaje się pytanie o jak najefektyw-

niejsze opracowanie zebranego zbioru nazw, z widoczną korzyścią dla innych 
dyscyplin pozajęzykoznawczych9. Najlepszym wyjściem są badania, nad tym 
zamkniętym zbiorem, o charakterze interdyscyplinarnym. Onomaści dysponują 
odpowiednimi narzędziami analizy genetyczno-semantycznej, które muszą być 
wzbogacone odpowiednią wiedzą historyczną i teorią, której my nie posiadamy 
w wystarczającym stopniu do prowadzenia samodzielnych badań. Efekty wspól-

nych badań na pewno wzbogaciłyby stan naszej wiedzy o historii osadnictwa, 
geografii historycznej, kulturze naszych przodków. Wymagałoby to w znacznym 
stopniu od historyków rezygnacji z traktowania onomastyki jako nauki pomoc-

niczej historii (we współczesnej mediewistyce onomastyka ma status nauki po-

mocniczej, przytaczany materiał nazewniczy najczęściej stanowi egzemplifika-

cję określonych tez badawczych) i uznania jej w tych badaniach za równorzędną 
dyscyplinę naukową. Wtedy wyjdziemy poza warstwę deklaratywną i zostanie  

                                                 
8 O takiej szerszej perspektywie badawczej pisałam m.in. w pracy: Polskie toponimy związane  

z organizacją gospodarczą państwa wczesnopiastowskiego. Nazwy miejscowe motywowane an-

troponimami zbiorowymi, Kraków 2012. 
9 W ośrodku krakowskim w IJP PAN od 1996 roku jest wydawany słownik Nazwy miejscowe 

Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, w którym są prezentowane ojkonimy z terenu współ-
czesnej Polski. W tym onomastykonie znalazły się również nazwy osad zaginionych i współ-
cześnie nieistniejących. Obecnie są opracowywane artykuły hasłowe na ostatnie litery alfabetu. 
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w końcu zrealizowany postulat interdyscyplinarności badań historyczno- 

-onomastycznych. 
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The Evolution of Onomastic Research  

(Past, Present and Future) 

Summary 

The paper is concerned with a study of onomastics. The author describes the history of onomas-

tic research since the early 19th century. Names were the first to inspire the interest of historians 

dealing with the issue of old settlements. Linguists’ research was of an onomastic character and 

was used to illustrate the development of language. W. Taszycki was the first to make a break-

through in the study of names, treating them as a legacy of past history and at the same time as a 

goldmine for philological studies. He made a complete classification of names based on their 

semiotics features.  

From the mid-20th century onomastics has come to gain relative autonomy as a sub-discipline 

of linguistics. Recent years, however, have witnessed emphasis on its interdisciplinary nature. 
Keywords: onomastics, history of onomastic research, onomastic sub-disciplines, interdiscipli-

nary of onomastics. 

 


