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STANISLAW ROSPOND 

DA WNY WROCLA W I JEGO OKOLICA W SWIETLE NAZEWNICTW A 

R[a]t[i]slaba, slawna stolica i silne 

centrum, w kt6rym s� zebrane do

statki innych kraj6w. Pr6cz tego za

Zywa on szacunku, gdyZ przeby

wajq. w_ nim uczeni wyksztalceni 

w dziedzinie nauk i religü rumijskiej 

(rzymskiej). 
(al-Idrisi, geograf arabski w 1154 r.) 

Ten arabski podr6znik w op1sie kraj6w Europy, sporzl),dzonym dla 
kr6la sycylijskiego Rogera, wsr6d innych znakomitych miast polskich 
(Ikrnkü = Krakow, Ginäzna = Gniezno, Siradia = Sieradz, Szitnü = 
Szczecin) wyszczeg6lnil po Krakowie i Gnieznie Wroclaw 1

• Pradzieje 
miast polskich i slowialiskich wbrew tendencyjnym opiniom uczonych 
niemieckich, kt6rzy propagowali p6zne, pokolonizacyjne pochodzenie 
Iniast polskich, odkrywajll, przede wszystkim archeologowie. Szczeg61-
nie w latach powojennych zostal uchylony niejeden rlJ,bek tajemnicy dzie
jowej, swiadomie przez naukQ nielnieckll, przemilczanej, dziQki intensyw
nyrn pracom archeolog6w polskich, zwlaszcza ich nestora J. Kostrzew
skiego, odkrywcy Biskupina. Spoleczelistwo polskie zywo reaguje ljla od
krycia wykopa!iskowe w Opolu, Wroclawiu, Gdansku, Krakowie, Wislicy, 
Raciborzu i w wielu innych miastach. Popularyzacja tych osill,gniQC jest 
ulatwiona dziQki cennym pracom syntetycznym 2• R6wniez toponomas
tyka zajmujl),ca Si<) nazewnictwem geograficznym przylll,cza si'i do tych 
rekonstrukcyjnych dociekan, pomna na sluszne stwierdzenia erudyty 
niemieckiego Wilhelma von Humboldta (1767 -1835): ,,Przez nazwy 

1 T. Le wicki, Polska i kraje s1siednie w Swietle „KsiQgi Rogera" geografa arab
skiegoz XII wieku al-Idrisiego, cz. 1, Krak6w 1945, s. 142-143. 

2 W. Hen s el, .A.rcheologia o poczq.tkach 111,iast slowia1iskich, YVroelaw-Warszawa
Krak6w 1963. 
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miejscowe, najstarsze i najtrwalsze pomniki clziejowe, opowiada dawno 
wy!I)arly nar6d swoje dzieje; tylko jest pytanie, czy foh glos jest dla nas 
dzis zrozumialy ". 

Nazewnictwo powinno stac si\l w Polsee dyscyplin� tak popularn�, 
uprawian� nie tylko z perspektywy scisle j<;)zykoznawczej, ale tez historycz
noosadniczej, jak to jest np. w Szwecji. Spoleczenstwo polskie zywo intere
suje si\l nazwami wlasnymi. Niestety, z braku s!ownikowych, etymolo
gicznych prac syntetycznych gubi si\l w domyslach, tym bardziej ze jest 
to clziedzina nielatwa do fachowej analizy naukowej. 

Rodow6d chronologiczny dawnego, przedhistorycznego i wczesno
historycznego Wroc!awia ustala nie tylko archeolog, kt6ry odkryl wal 
obronny grodu Wrocislawa oraz szlak bursztynowy prowadz�cy znad 
Adriatyku poprzez Morawy-Racib6rz-Wroclaw-Kalisz (u Ptoleme
usza w II w. n.e. Ka!isia)-Bydgoszcz (moze u Ptolemeusza Budorgis) 

az do Baltyku. W Partynicach podwroclawskich wykopano skarb bur
sztynowy. Opor6w, Grabiszyn (clzis clzielnica Grabiszynek) byly tez 
w swietle wykopalisk dawno i silnie zaludnione. Przeciez nad Sl<;lz�, do
plywem Odry, znajdowalo si,; centrum osadnicze plemienia Sl,;zan, kt6re 
juz w IX w. wymieni! Geograf Bawarski jako Sleenzane. 

Nie ulega w�tpliwosci, ze nazewnictwo jest wiernym zwierciadlem 
osadnictwa i kultury narodu. Ale to zwierciadlo nie moze byc krzywe, 
swiadomie wykr\jcane przez naukowc6w niemieckich, z kt6rymi juz po
lemizowa! J. S. Bandtkie, pisz�c, ze „Mieszkance w g6rach szl�skich 
nie s� szcz�tkami starozytnych German6w" 3

• 0 niekt6rych podwroclaw
skich przez niego z pewnosci� terenowo zapisanych polskich nazwach 
pisal: ,,Podobienstwo nazwisk zachowaly: G6rnik - Bergel, SiMlice -
Zedlitz, Zakrz6w - Sackrau, Marcinkowice - Mertzdorf, Soboczysko - Zott
witz, Brzezinki - Bircksdorf w powiecie olawskim, Kampino - Kampen 
w powiecie strzelinskim" 4• 

Z nieznacznymi poprawkami Komisja przy Ulz<;ldzie Rady Ministr6w 
przyj,;la te tyle wiek6w trwaj�ce nazwy roclzime: Siedlec, Sobocisko, 
K,;pino; bez zmian zas pozostawiono Brzezinki. Jakze wymowny jest doku
ment cechu rzezniczego z 1512 r. wyslany w oryginale polskim do Krakowa 
z podpisem: Dan we Wroczlawyu = dan we Wroclawiu (nie figuruje 
Breslau). Bardzo pismienny od najdawniejszych czas6w Sl�sk dostar
czyl dosc Iicznych dokument6w, zr6del o Wroclawiu i jego najblizszej 
okolicy. Przede wszystkim Geog„af Bawarski na naczelnym miejscu wsr6d 
plemion sl�skich, tuz zaraz po Wislanach, wyszczeg6Inil Sl<;lzan, kt6rzy 

3 „Pami�tnik Warszawski", 1809, III, s. 125 nn. 
4 J. S. Band tkie, Wiadomo8ci o jt;,zyku polskim n.a Slq,.sku i o polskich Slqzakach, 

1821. 
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z czasem stali siQ zaJ�zkiem konsolidacji administracyjnej politycznej 
tll�ska: 

Sleenzane civitates XV 
Dadosesani civitates XX 
Opolini civitates XX 
Golensizi civitates V 

SlQ:i:anie grod6w 15 
Dziadoszanie grod6w 20 
Opolanie (lub Opolini) grod6w 20 
GolQ:i:ycy grod6w 5 

L�cznie grod6w 60 

Skoro we Wroclawiu ju:i: w 1000 r. powstala stolica biskupia na r6wni 
z Gnieznem, Krakowem i Kolobrzegiem, musial to byc przedtem znaczny 
gr6d obronny i osrodek administracji panstwowej jako gr6d kasztelan
ski. ,,Joannes Wrotizlaensis" jako pierwszy biskup wroclawski jest wy
mieniony pod 1000 r. w dokumencie papieskim 5• 0 tymze samyrn fakcie 
fundowania biskupstwa wroclawskiego podal notatkQ kronikarz rnerse
burski Thietmar, kt6ry te:i: w innym kontekscie (inwazji wojsk cesarskich 
na Sl�sk) poda! Wroc!aw: ,,do miasta Glog6w (Glog1,a), w grodzie Wro
clawiu ( W ortizlaua) ". 

Og61noslowianskiego dostojnego imienia z!ozonego, odziedziczonego 
z epoki praslowianskiej, *Vorti-slava = pol. Wroc[i]slaw, Wroclaw, czeskie 
i slowackie Vratislav, Vraclav, rosyjskje Vorotislav• nie mozna zawc;:i:ac 
i przez to wmoskowac, ze przypuszczalnym za!ozycielern grodu nie by! 
rodzimy ksi�iQ czy naczelnik rodu Wroc[iJslaw, lecz czeski Vratislav 

( +921). Najwczesniejsze zapisy wykazuj� polsk� grup\l -ro-, nie zas rze
korno czeskie -m-: Wrotizlauensis, Wortizlaua (byla bowiem obocznosc 
dialektalna p61nocnopolska ps. or jako ar - Starogard; ewentualnie 
w kronikach i dokumentach niemieckich mozna przyj�c substytucyjny 
przestawkowy spos6b notowania -ro- jak -or-, -a1·; por. nizej uwagi przy 
Olbinie). Bulla wroclawska z 1155 r. ma r6wniez zachowane rodzime 
pierwotne -ro-: Wrotizlauensi episcopo, ecclesium Wrotilauense,n (!), 
ale jej kopie podaj� germanizacyjne -m-: Wratislaviensis, Vratislavien

sis. N!tle:i:y bowiem nadmienic, ze wahanie o +-+ a (por. Bardo - Wartha) 

bylo nagminnie stosowane w dokurnentach, kt6re wyraznie zaJezne byly pa
leogra.ficznie i graficznie od wzor6w kancelarii cesarskiej. St�d tei Gracovia 

zamiast Grocovia od Kroka. Z czasern ta „Schriftform" Wratislavia, bQ
d�ca w rzeczywistosci germanizmern, nie zas bohemizmem pisownianym, 
utrwalila si\l, tym. bardziej :i:e ju:i: w nowszych czasach sredniowiecznych 
szerzyly si\l tez wplywy czeskie. Por. pol. Wladyslaw zamiast rodzirnego 
Wlodzislawa. Grafia sylabiczna arabska nie uwzglQdniahca sarnoglosek, 

• Kodeks dyplomatyczny ßlqska (da;lej skr6t CSM), wyd. K. Maleczyüski, t. I, 
,vroclaw 1951, nr 4. 

• J. Sv ob o da, StaroCeskci osobni jmtna a naSe pfijmeni, Pr aha 1964, s. 92. 
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lecz tylko szkielet sp6lgloskowy, tj. R[a]t[i]slaba, jest pod tym wzg!Qdem 
obojQtna. Od XIII w. ustabilizowala SiQ, ale tylko kancelaryjnie, papie
rowa postac Wratislavia ze znanym herbem; na tej formie ka'lcelaryjnej 
-ra- oparla siQ germanizacyjna postac Breslau (wczesniej juz w 1175 r.
Wrezlaue, 1201 r. Wreczelaw)1 - to samo skryptorium niemieckich cys
ters6w w Lubi:i,zu . .Ale  jeszcze  z pocz:i,tku XVI w. potoczn:i,  form:i,
wsr6d ludnosc i  po lsk ie j  byl  Wroclaw, Wroclawia, we  Wroclawfo 

(1512 r.: dan we Wroczlawyu). 

Tejze rodzimej postaci uzywali kronilmrze i pisarze polscy, nieraz 
po swojemu pseudoetymologizuj:i,c: Wrots law, to jest wrota slawne 

(M. Stryjkowski); Wroclawianin, do Wroclawia (M. Bielski); nazwisko 

Wroclawia zdaje si� byc slowianskie, niby wr6cenie slawy (.A. Naruszewicz)B. 
S:i, jednak inne, niepisane dowody, na r6wni starozytne z archeolo

gicznymi, kt6re niezbicie dowodz:i, wiele bardziej dawnego rodowodu 
chronologicznego Wroclawia. Toponomasta rozumie, ze jego dyscyplina 
jQzykoznawcza wymaga uwzglQdnienia szerokiego tla por6wnawczego 
z pomoc:i, archeologa, geografa, historyka (gl6wnie osadnictwa, tzw. geo
grafii historycznej czy historii geograficznej). Jego kryteria ponadto dzis 
s:i, przede wszystkim strukturalne, stratygraficzne i substytucyjne 9. 
Po prostu nie chodzi o etymologizowanie izolowanych nazw, lecz o uchwy
cenie typu (fachowy termin: m

0

akrotyp nazewniczy), modelu nazew
niczego. Takie typologiczne i tym samym stratygraficzne oraz atlasowe 
badania unikaj:i, przypadkowych, pomyslowych, ale nie zawsze przeko
nywaj:i,cych etymologii. Zreszt:i, wlasnie tylko dziQki takim typologicz
nym, strukturalnym, stratygraficznym i atlasowym dociekaniom moze 
toponomasta wspomagac dowodzenia innych pokrewnych nauk (archeo
logia, historia). .A zatem historycznoosadniczy model „.Antiquissima 
Polonia" uzyskujemy dziQki badaniom toponomastycznym, jQzykoznaw
czym. Objasnienie Wroclawia jako 'grodu Wrocislawa' bylo juz dawno 
znane. I nie to jest w wypadku naszych dociekan toponomastycznych, 
podejmowanych z perspektyw historycznoosadniczych, najwaz1c1iejsze. 
Najistotniejszy jest model, schemat, makrotyp nazewniczy, kt6ry ustala 
toponomasta-jQzykoznawca zajmuj:i,cy siQ atlasowaniem w skali og6lno
slowianskiej tego typu dzierzawczych nazw slowianskich na -j& 10

• DziQki 

1 S. Rospond w: RKJ III 24 (= Rozprawy Komisji J�zykowej Wroclawskiego 
Towarzystwa Naukowego); material cytujQ na podstawie kartoteki Instytutu Slt1,skiego 
w Opolu, pt. Slownik nazw geograficznych SlQska (por. t. I w druku). 

a J. S. Linde, Slownik j�zyka polskiego, t. VI, '\Varszawa 1860, s. 401. 
a R6Zne prace i rozprawy toponomastyczne wedlug: Studia j1;.zykoznawcze po

Swii;cone prof. dr Stanislawowi Rospondowi, "\'\7roclaw 1966 (bib liografia). 
10 S. Rospond, Atlas toponomastyczny Slowiarlszczyzny (Z polskich studi6w 

s1awistycznych, Warszawa 1968, s. 215 nn.). 
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takim typologicznym dociekaniom, tj. rzutowaniem Wroclawia na sze
rokie tlo por6wnawcze og61noslowianskie, zw!aszcza zachodnio- i wschod
nioslowianskie, gdzie ten typ nazw byl szczeg6lnie charakte,ystyczny 
i dawny, mamy moznosc rekonstrukcyjnego schronologizowania tego 
toponimu: Wroclaw +- *Vorti-slav-j• 'gr6d przynalezny do Wrocislawa'. 
Byl to typ dzierzawczych nazw miejscowych, oznaczaj�cych grody (st�d 
-j•, czyli rodzaj m,;,ski), kt6re siilgaj� doby plemiennej. Slowem byl to - jak
zreszt� wskazuje analiza gramatykalna - formant -j•, legitymuj�cy siil 

praindoeuropejsk� metryk�.

Model nazewniczy tych posesyw6w byl nast,;,puj�cy: 

praslowianskie  imiQ  z lozone + -j• 

(zar6wno czlon pierwszy, jak i drugi archetypiczny) 

Niejednokrotnie byly to takie starozytne imiona, ze nie s� notowane 
odr,;,bnie jako nazwy osobowe, lecz zachowaly si,;, jedynie w nazwach 
miejscowych: *Pojrgrod - Pojrgrodza (w Wielkopolsce, 1153 r. Pogen
groza), Racibor - Racib6rz (1108 r. Ratibor), *Sierad - Sieradz (1136 r. 
Zeraz), *Zelim - Zelim, -ia (1155 r. Selim), Goscislaw - Goscislaw, -wia 
(1189 r. Gostizlauia). Byly tez formacje r6wnie starozytne z podstaw� 
imienn� w postaci imieslowowych imion: Bytom, -ia (1136 r. Bitom na 
Sl�sku, slawny z wydobywania srebra; 1175 r. Bitom nadodrzanski; 
1193 r. Bitom, dzis Byton, w Wielkopolsce). 

Po rozpadzie dialektalnym praslowianskim (V w. n.e. i nast,;,pne) 
Slowianie, rozchodz�c siil z praojczyzny odrzansko-wislanskiej na zach6d, 
wsch6d i poludnie, pozostawili slady - o ile dane tereny nie nalez� aktu
alnie do Slowianszczyzny - w postaci wlasnie tych archetypicznych 
posesywnych na -j• nazw. Na Peloponezie pozostal po nich slad z tych 
odleglych migracyjnych czas6w w postaci nazwy * V eligost-j• = Veli
gostes (greckie); w Austrii *Radogost-j•, niem. Raabs (od tego Rakusy), 
1112 r. Ratgoz. Mozna nawet podejrzewac, ze Triest, Trst kryje pierwotne 
dok. Tergeste, czyli *Trebigost-jb. W Styrii ujawnia si\l niejedna nazwa 
tego typu, jako ze teren ten wczesnie zostal osiedlony przez Slowian (S1o
wenc6w), w dokumentach bawarskich zas dosc wczesnie byly notowane 
nazwy: *Gradiljub-j•, niem. Grasslupp, 860 r. Grazulpam, 927 r. ad Graz
luppa. W p6lnocnej Bawarii zachowaly BiQ szczeg6lnie cenne relikty 
nazewnicze, niew�tpliwe „slavica": *Nagost-j•, niem. Nunkas, 1119 r. 
Na,negast; *T,·ebegost-j•, niem. Trifbgast, 1028 r. Trebegast. Zgermanizo
wana zachodnia Lechia (Meklemburgia), takze Brandenburgia, Saksonia 
i Turyngia przekazaly nam nazwy tego archetypu: Podstqpim a. Postqpim 
(imiQ imieslowowe), niem. Potsdam, 993 r. Pozdupimi, *Budim-j•, niem. 
Büden, 992 r. Budim (por. tez Budapeszt - Budim-+peszt 'piec, pieczara' 
u·a Nizinie W\lgierskiej, Panonskiej, pierwotnie zamieszkalej przez Slo-
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wian). Por. tego typu Zelim (1155 r. Selim); w powiecie wroclawskim jest 
jeszcze Domaslaw (Domezlaµ 1214 r.). W tym kontekscie nazewniczym 
og61.noslowianskim i chronologicznym lepiej, wnikliwiej rozumiemy pra
dawnos6 Wroclawia jako nazwy dzierzawczej przynaleznej do modeln 
najdawniejszego wsr6d toponim6w odosobowych utworzonych z forman
tem -jb. W ten spos6b mozna cofn:i,c rodow6d prapolskiego Wroclawia 
na czasy przedpiastowskie, plemienne, slowem sl<)zanskie z IX w. i na
wet wczesniej. Typ bowiem nazw na -jb ujawnil Si<) w zr6dlach od 
VII w. n.e.; por. znany z walk Samona z kr6lerri frankonskim Wogastis
bu,·g (630 r.) = slow., prawdopodobnie morawskie, *Ogost-jb. Wielka 
Morawa dobrze jest nam znana szczeg61.nie z bogatych wykopalisk arche
ologicznych. 

Oczywiscie, ze r6wniez dawne byly topograficzne okreslenia dla nazw 
grod6w, ale o ich starozytnosci swiadczy nie struktura slowotw6rcza, 
lecz dawna, w slownikach i w gwarach nie notowana, podstawa apela
tywna: Wqwel od wqwel = wzniesienie ponad mokradlami; Sqciaska 
(starorus. Suteska): praslow. sqtifska = dolina; Sqtok: sqtok = miejsce 
u scieku w6d, kilku rzek. 

W tych zatem dociekaniach historycznoosadniczych, podj<)tych przy 
pomocy nazewnictwa, wyszczeg6lniMmy centrum, j:i,dro osiedlencze 
Sl�zan, tj. Wroclaw, kt6ry mial idealne polozenie geograficzne i gospo
darcze. ,,W miejscu, gdzie Odra dzieli Si<) na szereg wysp i ulatwia czlo
wiekowi przeprawil przez swe bystre koryto, mii)dzy ujsciem rzeczek 
Olawy i Sl<)zy od poludnia, a Widawy od p6lnocy, rozsiada Si<) dzis miasto 
Wroclaw. Polozenie jego bylo szcz<)sliwie obrane. Szeroka dotychczas 
po obu brzegach dolina ( dochodz:i,ca do 9 km szerokosci) ZW<)Za Si<) tu 
znacznie, stanowi:i,c rodzaj przesmyku miQdzy g6rami trzebnickimi na 
p6lnocy a samotnym masywem g6rskim S1l)zy-Sob6tki na poludniu ... 
Tu .. . konczyl SiQ zasiQg urodzajnych glinek-löss6w polodowcowych, 
pozwalaj:i,cych mieszkancom wydm i lach nadodrzanskich korzystac 
bez wi<)kszego wysilku z plod6w kultury rolnej" 11• 

Historia gospodarcza podkresla nieodzownosc zaplecza rolniczego 
i hodowlanego dla Slowianina, kt6ry nie byl koczownikiem, lecz rolnikiem 
i hodowc:i,. W najblizszym promieniu grod6w musialy istniec osady rol
nicze dostarczaj:i,ce zywnosci grodzianom. Na mapie toponomastycznej 
i r6wnoczesnie historycznoosadniczej zobrazowac nalezy typ osadnictwa 
rolniczego, kt6ry niejako wianuszkiem osad patronimicznych na -icy, 
potem -ice (np. Zbomwicy od seniora rodu Zbora) okr:i,zal gr6d wroclawski. 
Typ nazw na -ice, kt6ry tak intrygowal historyk6w, pocz:i,wszy od T. Woj
ciechowskiego, autora Ohrobacji. Rozbiorn starozytnosci slowianskich (Kra-

11 K. Male c zyri.ski, Dzieje Wroclawia, cz. 1, Katowice- VVroclaw 1948, s. 9. 
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k6w 1873), byl charakterystyczny dla najdawniejszego osadnictwa rodo
wego, kolektywnego, podejmowanego na urodzajnych, bezlesnych tere
nach. Obszary g6rskie i lesne, p6zniej osiedlane, niemal nie wykazaly tych 
nazw patronimicznych. W Polsee byly one niezwykle produktywne dla 
r6wninnej i urodzajnej Malopolski, Wielkopolski, r6wniez Sl�ska, mniej 
zas dla lesistego Mazowsza i Pomorza. 

Oto w bulli wl'Oclawskiej z 1155 r. wystQpuje takich nazw 14 (15), 
kt6re skupily siQ w bliskim lub nieco dalszym s�siedztwie Wroclawia. 
Nalezaly one do - nastQpuj�cych podstruktur toponomastycznych 12: 

-icy -owicy, -ewicy 

Od imion zlozonych 2 (P,·zecslawicy, S1tli-
slawicy) 

Od imion zdrobnialych 3 ( Drogocicy, Ozorze- 5 ( Grodzieszewicy, 

cicy, Czy,·fwzycy) Strieyanowicy itp.) 
Od im.ioo apelatywnych 1 ( Godziwicy?, Bisk1t- 3 ( G1,zowicy, Sycewicy 

picy) Wiezowicy) 

W nas�pnych wiekach znacznie przybylo tych nazw patronimicznych, 
gdyz ta wyrazista formalnie formacja na -icy II -ice byla ekspansywna; 
w odr6znieniu od zanikaj�cego niewyrazistego formalnie -jb (tylko wyglo
sowa sp6lgloska miQkka: Byto,n, -mia, Wroclaw, -wia). 

Rozdzial cytowanej wyzej pracy poswiQcony stratygrafii toponimicznej 
i historü osadniczej w tym swietle nazw na -ice podjQtej zilustrowal nie
zwykl� produktywnosc osadnictwa kolektywnego, rolniczego na pier
wotnym obszarze plerniennym SIQian (powiaty: wroclawski, brzeski, 
olawski i inne): 

XII-XIIIw. 
171 

XIV w. i n. 
205 

R2,zem 

376 

„To najpotQiniejsze plemiQ sl�skie - pisalem - si!ne ekonomicznie 
i militarnie (okolo 300 stanowisk obronnych), zajmuj�ce okolo 8000 km', 
mialo z g6r� o 100 nazw patronimicznych wiQcej anizeli cale Mazowsze 
(255 : 376). NajgQstszymi skupiskami o uderzaj�cej nadproduktywnosci 
tych nazw byly powiaty: wroclawski (98), trzebnicki (45), sredzki (36), 
olawski (34), wolowski (34)'"'· Byly to wiQC osady charakterystyczne 
zar6wno dla okresu gospodarki rodowej, jak i p6zniejszej wczesnofeudalnej. 

Dopiero w okresie historycznym wczesnofeudalnym pojawily siQ i sta
waly siQ dziQki swojej wyrazistosci slowotw6rczej niezwykle produktywne 
i nawet nadproduktywne nazwy dzierzawcze na -6w, -owo, -owa, -in, -ino. 

12 S. Rospond, Patroninticzne na.zwy miejscowe na Slqsku, Wroclaw 1964, s. 31. 
13 Tam:ie, s. 190. 
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Nie mozna ich co do chronologii nazewniczej r6wnac z wyzej om6wio
nymi nazwami archetypicznymi na -j&. Kij6w i Krakow nie musz� miec 
rodowodu odosobowego. Co do Kijowa nalezy przypuscic pierwotne 
brzmienie Kujava (tak u pisarzy arabskich i bizantyjskich wymienia
nego). Krak6w wymaga bardziej wnikliwego rozpatrzenia, a nie stereoty
powej etymologii Krakow od legendarnego Kraka. 

Z pewnosci� pierwotnie byly to osiedla jednodworczne, male. Czasem 
wystarczyl'jeden dom, jedno pole, aby osad<;i, dzielnic<;i nazwac: Grabiszyn 
od Grabiszy, Szczapin od Szczapy, Nabycin od Nabyta (mianownik 1. poj.). 
Wlasciciele takich dzial6w, p61, nawet tylko dom6w, dali pocz�tek powyi
szym i poniiszym nazwom dzielnic Wroclawia. Byla to odmienna war
stwa chronologiczna, znaczeniowa i gramatykalno-slowotw6rcza topo
nim6w odosobowych, dzieriawczych. Nie wolno jej rozpatrywac na jed
nej plaszczyznie z nazwami na -jb. Wroclaw byl nazwany od seniora, 
naczelnika rodu, Szczapin (dzie!nica Wroclawia) zas od osadnika, wlasci
ciela nazwiskiem Szczapa: Stapin 1203 r., 1204 r., Stepin 1261 r., 1218 r., 
Seepin 1257 r. itp. 14 Por. wyraz szczapa lub szczepa (gw. SC'IJpa) = lupa, 
polano. St�d przezwisko odapelatywne Szczapa a. Szczepa 15• W najbliiszym 
s�siedztwie Szczapina (dzis plac Czerwony, obok dawnego kosciola Sw. Mi
kolaja) byl tei zagadkowy Nabitin, po raz pierwszy wymieniony w 1175 r. 
(dzis ul. Rybacka). Na dawnosc osadnicz� wskazuje gQsta zabudowa tej 
CZQSCi Wroclawia 1 •. W XIV w. wymieniony jest jako Nabitin oraz Nabi
tim. Z pewnosci� m figuruje zamiast n (w wyglosie nieraz substytucyjnie 
skryptor niemiecki mieszal i wymienial wyglosowe -n -+ -m: Bytom -
Beuthen, Niemodlim - Niemodlin). 

Nie ma powod6w do apodyktycznego i bezdowodowego odrzucania 
rekonstrukcji Nabyain : Nabyta 1', gdyi imiona polskie i w og6le slowian
skie typu indeclinabile (prepozycja) + nomen, w tym wypadku na + no
men, byly cz<;iste: pol. Naslaw, Nasil," Nagod, Namir, Nakwasa, Nawoj, Na
mysl (st�d Naniyslaw, -wia; potem Namysl6w); czes. Naslav, Nasil, Nabora, 
Nacas, Nahod, Namfr, Navsa\ Navoj, Namysl, slowac. Navoj i inne 1•. 

Indeclinabile na- spelnial funkcjQ intensyfikuj�c� (lac. super, por. staro
polskie w stopniu najwyzszym na-: nagorszy, nalepszy, potem dopiero 
najgorszy). Co do czlonu drugiego tez nie powinno byc w�tpliwosci, gdyz 
od ps. byti = byc, a raczej od morfemu -by- byly r6zne nazwy osobowe 

od nich utworzone nazwy miejscowe: Zbygniew, Zbyslaw, P.-zyby,law. 

14 CSM, ez. 1, nr 55, passim. 
" S. Rospond, w: RKJ III 75. 
16 M aleczyllski, op. cit., s. 133, przyp. 14. 
17 J. Domallski, Nazwy miejscowe dzisiejszego Wroclawia i dawnego okr(2(JU 

wroclawskiego, Warszawa 1967, s. 27 - 28. 
18 Svoboda, op. cit., s. 101-102. 
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Jako skr6cenia lub innego rodzaju twory wystQpowaly imiona *Byt (�t�d 
Bytow), Bytom, Bytelc (st�d Bytkow i inne). Por. jeszcze nazwy miejscowe: 
Nabyty, pow. Lubacz6w, Nabyszyce, puw. Ostr6w Wielkopolski. Z jakich 
zatem powod6w, bez slowa argumentacji odrzucil te wywody J. Domaftski Y 

Dzisiejszy Biskupin  (niem. Bischofswalde, dzielnica Wroclawia, 
ongis osada, lez�ca przy zbiegu ulicy Noakowskiego i Malczewskiego) 
byl wlasnosc� Koczota: Cochethov 1155 r., Cochutouo 1245 r., Goczchhow 

1305 r., Koczechow[!] 1353 r., Coczukchow 1368 r. Przezwisko Koczot 

(gw. sl�skie zmazowizowane Kocot) pochodzi od wyrazu koczot = kogut, 
kokot, tez strQczyciel. Podalem tQ etymologiQ", cytuj�c przezwisko 
Coczoth z 1407 r. oraz krytykuj�c niepotrzebnie bohemistyczn� rekon
strukcjQ T. Milewskiego Cochutouo 1245 r. jako rzekome Kohutowo = pol. 
Kogutowo. Dwuznak eh proweniencji romaftskiej powszechnie uzywany 
w obu bullach (gnieznieftskiej i wroclawskiej, Bichek = Byczek, Goztech = 
Gostecz, dzis Goszcz) oznaczal c. J. Domaftski przej�! tQ moj� koncepcjQ ", 
przemilczaj�c jednak niestety jej autorstwo. Moje nazwisko zacytowal 
jedynie tam, gdzie bezargumentacyjnie i bezpardonowo krytykowal 
mnie slowami: ,,nie wytrzymuje krytyki", ,,b!Qdnie" itp. W s�siedztwie 
wyzej wspomnianej dzielnicy polozony by! ogr6d i las: Schaffgots chgarten 
1732 r., Bischofswalde 1845 r., Bischoffswald 1823 r. A zatem po opusto
szeniu XII-wiecznej i sredniowiecznej osady Koczot6w nazwano dopiero 
w XVIII w. oraz w XIX w. po niemiecku w!asnosc biskupa wroclaw
skiego (Bischofswald) oraz poprzednio wlasnosc hrabiego Schaffgotscha 
pochodz�cego ze znanej dolnosl�skiej rodziny arystokratycznej. 

Wlasnosci� Kozana bylo Kozanowo, niem. Kose! (dzis Kozanow): 
Chosanouo 1208 r., Kosanouo 1208 r., Cosanouo 1245 r., Chossnow 1300 r., 
Gasel .1652 r., Kasel 1743 r. Nazwa osobowa Kozan pochodzi od Koza: 

koza = Wilkan : Wilk : wilk (st�d chyba germanizacyjny wariant Kasel = 
Koziel). Znane s� nazwy tego rodzaju w Polsee: Kozanki, Kozanowka. 

Nie byly natomiast nazwami dzierzawczymi Olbino, Oltaszyno - por. 
nizej. Uwazam je za okreslenia topograficzne. Ten nowszy typ nazw 
dzierzawczych na -6w, -owo, -in, -ino byl nie tylko tak produktywny w obrQ
bie Wroclawia, lecz r6wuiez w najblizszym jego promieniu powstawaly 
wlasnosci obywateli-Wroclawian: Opor6w a. Oporowo: Oprowe[!] 1201 r. 
Uwaga: w bulli z 1155 r. znajduje si<;l tylko anonimowa notatka: villa 
inter Muchobor et Sclenza; Oporovo 1208 r., Oporouo 1245 r. W Nekro

logu wroclawskich prerr,onstratens6w z XIII w. byl wymieniony Opor -
nazwa osobowa. 

Je lenino, niem. Jelline, Hirschwaldau, dzis Jelenin: Gelenino 1155 r., 

" RKJ III 34. 

to Domallski, op. cit., s. 24-25. 

2 - Sob6tka 197011 
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Jelenino 1204 r., 1245 r. itp., tez tu Goleninum[!] 1201 r. Od nazwiska 
Jelen urabiano liczne nazwy miejscowe: Jeleni6w, Jelenie. Nie ma jednak 
pewnosci, czy nie SI!, to nazwy topog1·aficzne utworzone od fauny (Wil

k6w, Lis6w). 

T ur·ow, niem. Thauer : Thurou ll55 r., Turow 1265 r. itp. - cz<;ste 
w Polsee oraz w Ozechach przezwisko od popularnego wyrazu tur: pol. 
Tur6w, Turowo (kilkanascie razy), Turki (nie od Turk6w w znaczeniu 
etnicznym), czes. Turov, Tufice. Byly tez nazwy topograficzne od tur: 

Tursko, Turze, Turza. 

Bogunowo a. Bogun6w, niem. Bogenau: Bogunouwe 1175 r., Bo

gunovvo 1177 r., Bogunovo 1202 r. itp. Por. Bogun, Boguna, nazwa osobowa 
na 8111,sku, wg RKJ IIT 38-39. 

Byly to male osiedla, jednodworczne i dlatego nieraz pustoszej11,ce. 
Ich lokalizacja oraz identyfikacja i rekonstrukcja winny byc przepro
wadzane z najwi<;ksz11, ostroznosci11, i w11,tpliwosciami. Niestety, tego 
jednak nie zrozumial J. Domanski, zbyt pewny w swoich lokalizacyj
nych i indywidualnych lokalizacjach oraz identyfikacjach. 

+Brzynkowo (zagin<;la, lezala kolo zaginionej Buchty: Abrinicoy[!] 
1193 r., kopia z XVI w.): Brunchouo 1193 r., Brinkowo 1204 r., Brincovo 

1250 r. od praslow. podstawy bri = ci11,c (por. pol. brzytwa, ros. b,·itva; ist
nialy nazwiska sl11,skie Brzynek, Brzynski; czes. Bfinkov) J. Domanski 
dowolnie rekonstruuje 21 jako Bronikowo(1?). 

+Strzeml ino (zagin<;la, lezala kolo Szczytnik): Ztremlino 1204 r.
Nazwa ta pochodzila od wlasciciela nazwiskiem Strzemla, por. Strzemi
kowo : Strzemik, Strzemocin : St,·zemota - por. RKJ III 75. Podj11,l t<; 

dokonan11, przeze mnie rekonstrukcj<; J. Domanski", nie powoluj11,c si<; 

niestety i tym razem na moj11, rozpraw<; , 
Strzezenino (wchloni<;ta zostala przez Malusz6w, niem. Malsen): 

Strezenino que Malusouo dicitur 1245 r. Wlascicielem najpierw byl Strze

zenia od Strzezymira utworzony - por. RKJ III 68. R6wniez i tQ re]!:on
strukcjQ wraz z etymologi11, przej11,l J. Domanski 23• Niestety, ani sl6w
kiem o tym nie wspomnial. Nie skrytykowal tez bl<;dnej rekonstrukcji 
oraz odczytania (Stresevino) S. Kozierowskiego w „Slavia Occidentalis"" 
(tj. Strzezewino: Strzezawa). 

+Mil ino  (zagin<;la, CZQSC malego Tynca): Milino 1208 r., 1218 r.,
Melyn 1336 r. Por. Mila, nazwa osobowa od Miloslawa (niekoniecznie 
od Mikolaja). Por. pol. Milewo : Mil, czes. Milin. Nieslusznie J. Doman-

21 TamZc, s. 20. 
22 TamZe, s. 38. 
23 TamZe, s. 102. 

14 Zob. ,.Slavia Occidentalis ", VIII, s. 279. 
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ski 25 literkowo odczytal Mielin (Melin, Melyn 1336 r.), gdyz byla to nor
malna i cz�sta oscylacja substytucyjna i y +-+ e: .llfiloszyce - niem. Me
leschwitz. Por. pol. Milin, Milejowice, Milan6w, Milew(o), Milice, Milicz. 

+I,agodzino  (zaginQla): Plagodina[!J 1193 .r., Lagoginum[!J 1201 r., 
Lagodino 1204 r. Por. Lagoda, Lagosz nazwy osobowe oraz Lagosz6w na
zwa miejscowa. Dlaczego nazwy tej - nawet wsr6d w�tpliwych - nie 
uwzg!Qdnil J. Domanski? A przeciez tak surowym j est prokuratorem 
wobec takich rozpraw, kt6re nie pretenduj� do kompletnosci materialu, 
zwlaszcza nowszego, i zatytulowane s� skromnie ßlq,skie studia topono
mastyczne. 

+Uscimowo (zaginQla, lezala kolo Oporowa): Vstimouo que est iuxta 
Oporouo 1208 r., Vztimouo 1208 r. Wlascicielem byl Uscim; por. praslow. 
ustiti = pobudzac; typ imienny Radzim, Oswifcim, Niemodlim - por. 
RKJ III 63. Przej�I tQ rekonstrukcjQ oraz etymologiQ J. Domanski ", 
ale i tym razem wolal to przemilczec, nie omieszkal jednak zganic za iden
tyfikacjQ przekazu zr6dlowego Us&in 1250 r., Ustenov 1338 r. z niem . 
.Austen, ustalonym przez komisjQ nieslusznie jako Mszczon6w. Chodzi 
o stary typ dzierzawczy r6wniez w tym wypadku na -j• ( Uscim, -mia), 
kt6ry w zr6dlach notowany byl Usüin (pomieszanie n - m), z dodanym 
produktywnym -ov ( Ustenov) - por. RKJ III 23. 

Nie bylo nazw� dzierzawcz� zagadkowe Pobzino 1155 r. (trudno ziden
tyfikowac, moze w poblizu Muchoboru i Oporowa). Pomija nieslusznie 
to dawne osiedle J. Domanski, kt6ry powinien je zamiescic przynajmniej 
wsr6d w�tpliwych (,, ciemnych" wedlug jego terminu). Przeciez byly 
_pr6by lokalizowania tego osiedJa (L. Schulte) ze wzglQdu na kontekst 
miQdzY Muchoborem a SIQz�, czyli kolo Oporowa lub zamiaet Oporowa: 
Pobzino villam que est sita inter M1,chobor et Sclenza - wedlug CSM I 
nr 35, s. 90 oraz przyp. 27. Por. tez RKJ III 67. 

+Po bz ino  bylo nazw� topograficzn� typu Zag6rzyno +- za g6rq,, 
Podolin +- po dole, Powsino +- po wsi, czyli Pobzino 'osiedJe po bzie': 
bez. Por. czes. N abzi : Bzi. Za pomoc� przyrostka -ino tworzono topo
graphica od wyrazen przyimkowych. W ci�gu XIII w. i nastQpnych 
stawala siQ ta formacja dzierzawcza typowa dJa gospodarki feudalnej. 
Jej produktywnosc jest uderzaj�ca. 

Z feudalizmem zwi�zana jest jeszcze inna formacja, bardzo wyra
zista toponomastyc,mie, gdyz tworzona od rzeczownik6w osobowych, 
kt6re wyrazaly r6zne sluzebnosci na rzecz feudala, jak r6wniez ksiQcia. 
S� to nazwy sluzebne tak interesuhce historyk6w gospodarczych, gdyz 
w nich przekazana zostala oczywista tresc osadnicza: Szczytniki, pier-

2s Domallski, op. cit., s. 84. 

21 TamZe, s. 41, 
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wotnie Szczytnicy, od szczytnik = wyrabiacz szczyt6w - tarcz; Swiqt
niki, dawniej Swietnicy, od swiqtnik = sluga koscielny, tj. pilnujl!,cy, 
sprzl!,tajl!,cy kosci61, dzwoni(!,cy w czasie uroczystosci koscielnych itp. 
W katedrze wawelskiej do dzis mieszkalicy okolicznej miejscowosci Swiqt
niki wykonujl!, te powinnosci. Rozbudowa gospodarki feudalnej znalazla 
odzwierciedlenie w tych nazwach sluzebnych. Ich rodzaj (gospodarka 
ro!na i produkcja rolna, rzemioslo, r6zne inne powinnosci) oraz straty
grafia (zag�szczenie i geograficzne rozmieszczenie w stosunku do grodu
-miasta) informujl!, o znaczeniu i charakterze grodu czy miasta. Dia kon
cepcji rodowodu miasta polskiego, jego rozwoju jeszcze przed koloni
zacjl!, niemieckl!, dokladne przebadanie, najpie� j�zykoznawcze, a z kolei 
historycznoosadnicze, tych nazw jest bardzo istotne. 

Gr6d wroclawski szczeg6lnie sill wyr6znil liczebnoscil!, oraz r6zno
rodnoscil!, tych osad typu Sokolnicy, Szczytnicy, Zlotnicy, Kowale i inne. 
W bulli 1155 r. brak jest wzmianki o jakiejs tego typu osadzie, choc byc 
moze slusznie historycy" t\l struktur\l przyjmujl!, juz dla XI-XIII w. 

W XIl w. wymieniona jest osada Sokolnicy (kolo Szczapina, dzis 
plac Czerwony): Socolnice 1146 r. (nie oryg.), 1193 r., Zocolnici 1201 r., 
villa falconariorum 1203 r. Byli to z pewnoscil!, sokolnicy grodu ksil!,Z\l· 
cego, tuz w poblizu niego osadzeni i obowil!,zani hodowac mlode sokoly, 
zaprawiac je do low6w i pilnowac w czasie polowania. Takich nazw w Polsee 
jest dzis okolo 30. Nie wszystkie jednak byly sluzebnymi, niekt6re z nich 
naleil!, do tzw. rodowych (nazwisko Sokolnik : Sokolniki, 1. mnoga typu 
Dmochy od Dmoch i inne). Drugl!, osadl!, sluzebnl!, z konca XII w., tylko 
w postaci laciliskiej przekazanl!, (,,sanctuarii"), byly Swietnicy, potem 
Swietniki: Vladislaus dux dedit sanctuarios 1193 r., 1204 r., Zuetniki 1201 r. 
'Byla to wlasnosc klasztoru Sw. Wincentego na „Olbinie" i dlatego prawdo
podobnie lezala niedaleko tego klasztoru. Por. Domanski, op. cit., s. 41, 
oraz CSMI, s. 209. 

Swilltnicy, dzis Swiqtniki, niem. Schwentnig, dzielnica Wroclawia: 
Zwetez 1201 r., Zuentech 1203 r., Zwentec 1204 r., villa sanctuariorum 
1253 r., apud sanctuarios 1345 r. 

+Swil!,tniki  (lezaly kolo Karwian): villa sanctuariorum 1223 r.,
Swentnick 1280 r. 

�sta siec fundacji koscielnych wymagala tej sluzby, kt6rej powin
nosci we Wroclawiu, w kilku jego dzielnicach wypelniali trzykrotnie wy
szczeg6lniani swiqtniczanie. Od XIII w. narosnl!, liczne i r6zne inne osady 
sluzebne, zwi(!,zane z rzemioslem wojennym (szczytnicy, zerdnicy), kuzni
czym, kowalskim i zlotniczym. Szczeg6lnie potrzebne byly osady zaj-

27 K. Kolaiiczyk, Osady sluiebne w Polsee Piastowskiej (Sprawozdania z Czyn
noSci i Posiedzell AU, t. LI, 1950, s. 365-368). 
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mujl),ce sil) hodowlll, bydla, swin, koni, kr6w. A nawet potrzebni byli 
kucharze, piekarze, pracze i przewoznicy na Odrze. Nalezy te r6znorodne 
formacje sluzebne umiec wydobyc nie tylko z zapis6w wyrazistych pol
skich, lecz r6wniez lacinskich i nawet niemieckich. 

Szczytniki, niem. Scheitnig (kolo dzis. ul. Rosenberg6w): Stitnic 
1204 r., Scitnic 1204 r., Saithniki 1254 r. W sredniowieczu wyrabiano 
drewniane szczyty - tarcze. 

Wprawdzie zapis Koualouo 1201 r., Ohowalouo 1204 r. wskazywalby 
na nazw� dzierzawczl),, ale p6zniejsze zapisy Koval 1294 r., Oowall 1309 r., 
niem. Kowallen, Oawallen pozwalajll, na rekonstrukcjl) Kowale  (dzis 
tak samo), czyli nazw� sluzebnll,. To krytykuje J. Domanski", nie po
dajll,C kontrargument6w. Zapisy na -owo nie pochodzll, z oryginal6w, 
formant zas -.6w, -owo wypieral -ice oraz inne formacje. Trudno tez przy
puscic, aby wsr6d r6znych poslug sluzebnych i nazw tego rodzaju brak 
bylo kowali. 

Zerdnicy a. Zyrdnicy, dzis Zerniki, niem. Neukirch, lac. Nova 
ecclesia: Surnic, theutonice nova ecclesia 1257 r., Shirdnic 1268 r. Zyrd
nikarni, zerdnikarni nazywano wytw6rc6w zei·dzi = dzid. Historycy uwa
zajll,, ze moze to byli bll,dz sredniowieczni geometrzy, bll,dz Judzie transpor
tujll,cy i rozbijajll,cy ksill,Zl)Ce namioty. 

Zlotniki, niem. Goldschmieden, dzielnica Wroclawia: aurifabri prope 
Lesniz 1288 r., Goltsrneden 1353 r. itp. Polska nazwa Zlotniki zostala 
kancelaryjnie zlatynizowana, a potem zgermanizowana. Warsztaty zlot
nicze dla pobliskiego dworu ksilJ,z�cego w Lesnicy byly uzywane do cel6w 
zdobniczych. Zr6dla wroclawskie informuj:i, o zlotniku Hermanie w tej 
wsi oraz o zezwoleniu na zalozenie dymarki. A. Moepert zapis Slotaglowa 
z 1305 r. pol:i,czyl z t:i, miejscowosci:i," . 

• Zlotn ik i  znajdowaly si� tez kolo Legnicy i Opola. Nalezy jednak za
chowac ostroznosc w ustalaniu nazw sluzebnych, gdyz kazda z tych 
nazw moze byc tzw. rodowa, tzn. pochodzic od nazwiska Zlotnik, Kowal itp. 

+Kuchary (kolo Wojszyc): coci episcopi 1249 r. Byli to po prostu
kuchai·ze biskupa. Bl�dna jest identyfikacja tej osady z zapisem Hvzouici 
1155 r., ktora byla nazw:i, patronimiczn:i, (Guzowicy). 

Baranicy, niem. Larnsfeld, dzis Jagodno. Juz P. Dittrich oraz P. Hefft
ner slusznie przypuscili 30, ze zapis z bulli 1245 r. Barinichi odnosi sil) 

u Doma1'iski, op. cit., s. 25. 

u A. Moepert, Die Ortsnamen des Kreises Neumarkt in Geschichte und Sprache, 
Wroclaw 1935, s. 114. 

30 P. Dittrich, Beiträge zur Geschichte des Breslauer Fürstentums, I. Zur Ge

schichte vo" Ekersdorf (Zeitschrift für Geschichte Schlesiens, XLIII, 1909, a. 250), 

oraz P. Hofftner, Ursprung und Bedeutwng der Ortsnamen im Stadt- und Land
kreise Breslau, Wroclaw 1910, s. 101. 



22 Stanislaw Rospond, 

do tej miejscowosci Lamsfeld, kt6ra bylaby niemieckim tlumaczeniem 
pierwotnej Baranicy: baranik = pasterz baran6w i owiec. Od XIV w., 
czyli w czasie silnej germanizacji, zwlaszcza kancelaryjnej, nazewnictwa 
polskiego na Sll!,sku, wysti)pUjl!, juz tylko formy niemieckie: Lamfelt 
1329 r., Lambsfeld 1330 r., Lembsfelt 13'17 r. 

Pracze, dzis Pracze Widawskie, niem. P,·otsch, Weide-West: Pratsche 
1266 r., Praz 1295 r., Pracz 1298 r. itp. Jako wies ksil!,ZQCa byli to pracze 
na uslugach dworu ksil!,ii)cego. 

Pracze, dzis Pracze Odrzanskie, niem. Herrnprotsch: Protsch 1318 r., 
Pratsch 1321 r. itp. R6wniez i oni prali bieliznQ dla dworu ksil!,ZQcego w Les
nicy. W zr6dlach czeskich byli „ablutores vestium", stl!,d tez miejscowosc: 
PrMe kolo Pragi. Por. pol. Pracze kolo LQczycy oraz zaginiona taka sama 
nazwa kolo Krakowa. 

Kuzniki, niem. Schmiedefeld: Smedeveld 1288 r., Smedfeld 1353 r. 
Nazwa niemiecka byla prawdopodobnie kalkl!, wczesniejszej polskiej, 
gdyz takie nazwy sluzebne byly znane w Polsee. Por. Kuzniki, pow. 
Ostrzesz6w . .A moze byly to po prostu Kuznice od kuznica = kuznia. 
Nalezy przypuscic, ze kuznik nie byl pierwotnie synonimem kowala, 
tzn. oznaczal prawdopodobnie wolnego rzemieslnika. Por. Walentego 
Rozdzienskiego Officina ferraria jako poemat o kuinikach i ich zawodzie. 

Ko mornicy, potem·Komorowice i Boguslawice, niem. Wassei:jentsch: 
Comornice 1245 r., Boguslawitz sive Comorowitz allodium Genczonis 1305 r. 
Por. komornik = camerarius, a moze komornik = ulrogi lokator Domanski 
tlumaczy to 31 jako naZWQ topograficznlj, Komornica: komor = komar. 

*Bydlary, niem. Bettlern, dzis Bielany: Bethelern 1337 r., Bettlar 
1341 r., Bethlern 1348 r. Z plaszczyzny substytucyjnej rekonstruujl!,C 
powyzsze zapisy dojsc mozna do nazwy Bydla,·y: bydlarz - zajmujl!,cy 
sii) pilnowaniem czy hodowaniem bydla. Niekonieczne Sl!, germanistyczne 
etymologie, tj. Hefftnera 32 od niem. nazwiska Bede, Bethe, Bette lub 
Domanskiego 33 od niem. Betelern -<- zu den biitelern 'do zebrak6w', gdyz 
srednio-wysoko-niem. beteler = zebrak. Nie zastanowil si� autor nad 
sensem takiego nazwania miejscowosci polozonej na terenie urodzajnym. 
Dzis jest tu wzorowe gospodarstwo panstwowe. Hefftner pisal: ,,Obschon 
im Slav. früher der an Bettlern anklin.gende .Ausdruck bydlb für Wohnung 
vorkam ... wenn man bei Bettlern an slawische .Ableitung denken wollte, 
das .Appelativum bydlar = Viehhüter, - züchter zu erwägen wäre". 
Nie podjl!,l J. Domanski nawet krytycznie tej koncepcji, tylko apodyk
tycznie stwierdzil: ,,BlQdy spotykamy tez w jego interpretacji niemiec
kich nazw miejscowych. Tak np. Hefftner wywodzi formQ Bettlern od 

31 Domallski, op. cit., a. 76-77. 
32 Hefftner, op. cit., s. 57-58. 
33 Domallski, op. cit., s. 116. 
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srwn. Bede, Bethe, Bette, eo ma oznaczac podatek, ehoeiaz oezywisty 
jest zwiiizek tej nazwy z apelatywem Bettler = zebrak"33". Dlaezego nie 
moze poehodzic ta nazwa od nazwiska niemieckiego Bethler? Czy i dlaezego 
jest lepsza etymologia Domanskiego od zebrak6w mieszkaj:i,eyeh w bogatej 
rolniezo miejseowosei t 

Por. jeszeze Bobrowniey  (dzis Gajk6w) = strzeg:i,ey i eksploatu
j:i,ey gony bobrowe nad Odr:i,. Do dawnyeh nalez_ll, r6wniez nazwy tzw. 
kulturowe (niezr\leznie okreslane terminem kulturalne?), kt6re odzwier
eiedlaly wytwory kultury materialnej, spoleeznej i duehowej osadnika: 
Gorzelec, Poswi€t?te, Siedlec, Smolec, Nowy Dw6r, Tyniec i inne. Zwr6C\) 
uwag\l na te najdawniejsze, zwlaszeza ze jedn:i, nazw\l terenow:i, od mostu 
drewnianego (dzis Uniwersyteekiego) nazwan:i, opuseil J. Domanski: 
Birvechnik 1203 r. - por. nizej. 

I,awy nad Sl\)z:i,, dzis Sl€za (niem. Lohe), mozna poj:i,c jako sztuezn:i, 
kladk\l (lawa) lub naturalny br6d = vadum. Lau vadum 1155 r., Laui 
1245 r. Germanizaeja subEtytuowanego lau post\)powala tym szybeiej, 
wypieraj:i,e nawet pradawne okreslenie rzeki Sl\lZY, ze zidentyfikowano 
j:i, z niem. lau = bagno; lo = ts. P6zniejsze transpozyeje substytueyjne 
byly: Logow 1336 r., Lahe 1464 r., Loha 1678 r., Lohe (najnowsze). Zapisu 
Logow nie wolno literkowo i fikeyjnie rekonstruowac jako Lag6w, eo uezy
nil J. Domanski ", nie rozumiej:i,c, ze wahalo si\l w· dialekeie sl'l,sko-nie
mieekim g ..., eh (h). Por. welge = welche. Por. RKJ II 35 oraz „Kwar
talnik Opolski", 1968, nr 3/4, s. 128. Lawq, okreslano nie tylko kladk\l, 
ale tez lawiC\) piaszezyst:i,. Laniszcze, dzis Lany, niem. Lanisch: Lanisch 
1464 r., 1596 r. itp. Podzial p61 na lany oznaezal wyzszy poziom gospo
darki rolnej. Dlaezego J. Domanski 35 zalieza t\) nazw\l do topografiez
nyeh Y 

Gorze lee, dzis Zgorzelisko, dzielniea Wroelawia: Garlitz 1466 r., 
Görlitz 1736 r. Stopniowo w eelu zagospodarowania eoraz to nowyeh te
ren6w wypalano las dla uzyskania ziemi. Nad Nys-'l, I,uzyek:i, powstal 
Gorzelec, dzis Zgorzelec, juz w XI w. (1072 r. Goreliz). 

Oezywiseie nazwy topografiezne wynikaly zawsze z naturalnego 
proeesu nazwotw6rezego. Og6lem bior:i,e, eharakteryzuj:i, one w wypadku 
przewazajlleego zag\lszezenia tereny slabiej zagospodarowane i pod wzgl\l
dem osadniezym swiezsze. Wyst\)puje to przede wszystkim na p6iniej 
osiedlanyeh 'terenaeh podg6rskieh i zalesionyeh. Pewne jednak dane 
statystyezne, ehoc niezbyt seisle, s:i, instruktywne. F. Bujak 36 dla Malo
polski, w kt6rej dawniej duzo bylo od strony poh1dniowej nieuzytk6w, 

ua Ta.mZe, 8. 10-11. 

" TamZe, s. 81. 

15 TamZe, s. 82. 

"F. Bujak, Studia nad osadnictwem Malopolski, Kra.k6w 1905, 8. 114. 
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g6r i las6w, na podstawie J. Dlugosza naliczyl na 3175 nazw miejscowych 
az 1340 topograficznych, choc nieslusznie zaliczy! do tychze nazwy kul
turowe {72) typu Wola, Wolica. Liczne s:i, topographica u Hucul6w, zaj
muj:i,cych teren g6rzysty i lesisty 37

• 

Wedlug J. Domanskiego 38 na terenie dzisiejszego Wroclawia i jego 
okr�gu bylo zaledwie 51 osad o nazwach miejscowych topograficznych: 
Borek (pi�c razy), Borki, Bor6w, Brzezica, Brzezie itp. Poniewaz 15 osad 
mialo tez nazwy nietopograficzne, czyli pozostaje 36 osad, tj. zaledwie 
14,9%, 

Powyzsze wa,rstwicowe, typologiczne, wedlug struktur formalnych 
i znaczeniowych przebadanie obszaru wroclawskiego umozliwilo ilustracjll 
nie tylko j<;izykoznawczo-toponomastyczn:i,, lecz historycznoosadnicz:i,. Oczy
wiscie ze wzgl\)du na charakter artykulu nie operuj�cy caloksztaltem 
materialu analitycznego podano jedynie wybrany najdawniejszy ma
terial. 

Toponomastyka, uprawiana jako „Siedlungsgeschichte" od pocz:i,tku 
XIX w., jest cenn:i, uslugow:i, dyscyplin:i, j\)zykoznawcz�, kt6ra wlasnie 
z tych wzgl\)d6w etnogenetycznych, historycznoosadniczych interesowala 
Goethego i Engelsa. 0 kolebce Praslowian, wlasnie mil)dzy Odr:i,, Wisl:i,, 
Bugiem i srodkowym Dnieprem; dowiadujemy Sill z umiejlltnej analizy 
hydronim6w (Odra, ßlfza, Wisla, B11g, Prypec) otaz toponimu Kalisia 
z II w. n.e. (u Ptolemeusza), takze z etnonim6w: Slawianie, Slowianie 
od slav- = mokry (Sclavi, Sklavenoi), Lugiowie: lugo i innych. 

„Sprawiedliwym trybunalem historii" - by uzyc sl6w uczciwego 
Niemca .A. Schummela (1791 r.) - jest przede wszystkim najdawniejsze 
nazewnictwo Sl�ska. Pod jednym warunkiem! Na pierwotnie rodzimym 
terenie SI:i,ska nalezy ptzede wszystkim dostrzegac i przyjmowac nazwy 
polskie, a dopiero w wypadku niemoznosci takiego ich zinterpretowania 
podawac etymologie niemieckie. Ponadto toponomasta nie moze w takich 
wypadkach pomijac innych realnych, zr6dlowych fakt6w historycznych. 
Charakterystyczna jest nazwa Psie Pole, niem. Hundsfeld, oznaczaj:i,ce 
nieurodzajn:i, ziemill: Pzepole 1206 r. Wymyslem kronikarskim Kadlubka 
jest „etymologia ludowa" od ps6w, kt6re zgromadzi!y sill na pobojowisku 
i pozera!y trupy poleg!ych Niemc6w. W:i,tpliwe zatem s:i, wyniki poszu
kiwan archeologicznych, podj\)tych na Psim Polu. Toponomasta moze dac 
wskaz6wki archeologowi pozytywne i negatywne. 

Czy w XII w., zwlaszcza w pierwszej  po!owie  tego  wieku, 
byly dane zr6dlowe co do osadnictwa niemieckiego  we Wro
clawiu1 Boleslaw Wysoki aktem fundacyjnym z 1175 r. nadal cyster-

87 S. Hrabec, Nazwy geograficzne Huculszczyzny, Krak6w 1950. 

n Domaiiski, op. cit., s. 129. 
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som w Lubill,zu, kt6rzy przybyli z niemieckiej Pforty nad Salll,, wlosci 
w kasztelanii legnickiej. Z tego faktu, tj. niemieckiego charakteru klasz
toru, ukuli historycy niemieccy tez'2 o „Frühzeit des Deutschtums in Schle
sien""· W tymze dokumencie wszystkie nazwy z reguly Sll, zapisane 
substytucyjnie, czyli „z niemiecka": Godechendorph = Godk6w, Dobro
gozesdorph = Dobrogoszcz, Wrezlaue = Wroclaw, Withaue = Widawa itp. 
Czy z tego skryptoryjnego, niemieckiego charakteru .dokumentu wynika, 
ze byl tu „Frühzeit des Deutschtums in Schlesien"' Nalezy skrupulatnie 
wyr6zni6 form11 pisanll,, kancelaryjnll, (,,Schriftform") od potocznej, 
przez ludnosc tubylczll, uzywanej (,,Lautform")''· Poniewaz wymieniony 
dokument (byc moze niekoniecznie oryginal) cytowal tez posiadlosci 
podwroclawskie, dlatego przy analizie „zagadkowych" zapis6w nalezy 
to kryterium analizy substytucyjnej miec stale na uwadze. 

... capella et eius attinentia et taberna in 
Nabitin, Wiltsin, Godechendorph, villa 
Martini ... 
Nicor tradidit Sorauin cum agt'is et 
equabus XXV et bubus VI et tribus 
vaccis, cum taberna et ponte iuxta With
aue. Tradidit etiam, quod habuit in 
Olbino et pomeriull) et curiam, pratum, 
agros et de lacu non um piscem et redditum 
carnificii de trecentis denarüs. 

kaplica z przynaleZnoSCiami i karczma 
w Nabycinie, Wilkszyn, Godk6w, wieS Mar
cina .. 
Mykora przekazal Z6rawintl z polami, 25 
kollmi, 6 wolami i 3 krowami, z karczm&· 
i mostem na rzece W idawie. Przekazal 
r6wnieZ to, eo mial na Olbinie, tj. i sad, 
i dworzyszcze, i l�kQ, i pola; zaS ze stawu 
rybnego eo dziewi�t& sztuk� i czynsz 
z jatki w wysokoSci 30 denar6w. 

Öw staw, zwany r6wniez Waschteich, jest jeszcze dzis widoczny! 
J est to bardzo szczeg6lowa, pierwsza tak nieanonimowa topografia tej 
cz�sci najstarszego Wroclawia, kt6ra byla polozona w Sll,Siedztwie Wyspy 
Tumsk.iej, czyli grodu ksill,i'2cego i katedry. Bylo to podgrodzie, cz11s6 
p6Inocna, przylegla do prawego brzegu Odry i nazwana tajemniczo Ol· 
bino. Dokument wymienil tez karczm'2 w Nabycinie, kt6ra by!a p6zniej
szym przedmiesciem w okolicy kosciola Sw. Mikolaja i dzialu zwanego 
Szczapin od wlasciciela Szczapy. Wilkszyn - od Wilkszy (typ na -sza: 
Bogsza, Jaksza) - lezal mi'2dzy Lesnicll, a Urazem nad Odq. Godkow 
zas polozony jest w pow. Sroda. Wies .Marcina jest trudna do identyfi
kacji ze wzgl'2du na stereotypowosc okreslenia (por. Marcinowice, pow. 
Jawor, i inne mozliwe). Z6rawina lezala w poblizu Swiniar, kolo mostu 
Mykory na Widawie. 

u W. Thoma, Die kolonisatorische Tätigkeit d. Kl. Leubus im, 12. u. 13. Jhdt, 
Leipzig 1894. 

'0 S. Rospond, Schriftformen und Lautfornten in der slavischen Onomastik (Pro
ceedings of the Eighth International Congress of Onomastic Sciences, The Hague
Paris 1966, s. 426-432). 
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Oczywiste Sll, liczne zapisy germanizacyjne opr6cz wyzej wymienio

nych Withaue, Godechendorph; zamiast .ß'Iicor jest Nicor, (nierzadkie 

wahania n - m, niekoniecznie pod wp!ywem !ac. Nicolaus), zamiast 

Sorauina jest Sorauin (zanik wyglosowego -a; por, w wielu innych do

kumentach Trebnicz, Trebnitz zamiast Trebnica = Trzebnica), Przy takich 

zapisach germanizacyjnych nie nalezy trans l i  terowac, lecz transkry

bowac  rekonstrukcyjnie nazwy. Niestety, J, Domaiiski literkowo poj

muj11c takie zapisy 41 (por, Zorawin wedlug zapis6w Sorauin 1175 r,, 

Sorawin 1201 r,, Serauin 1202 r,, Sorav[!] 1203 r,, Serov 1204 r,, ale Sera
vyna 1236 r.) przyjll,l form� Zorawin jako dzierzawczli, do Zoraw-(na
zwisko ). Nie omieszkal, niescisle streszczaj11c mojll, rekonstrukcj�, strofo

wac rni� w spos6b nas�puj11cy: ,,S. Rospond zalicza Z6rawin do na,zw 
topograficznych, eo jest nieprawdopodobne". Przede wszystkim nie

prawdopodobne jest to, ze autor przekr�ci! m6j wyw6d: ,,Z6rawina (za

gin�la), wroclawski: Sorauin 1175 CSM nr 55, 1201 ibid. nr 86. Por, zo
rawina 'bor6wka''"2• Czy Zorawina nie jest nazwii, topograficznll,? A za

tem nie Z6rawin, lecz Z6rawina, Czy wolno filologowi i uwazajii,cemu 

. si� za toponomas� j<,izykoznawcy mieszac form� Z6rawina z Z6rawinem? 
Dowodem, ze w zapisach substytucyjnych naturalne bylo wahanie Sora-
1,in - Sorauina jest bulla z 1155 r.: ,,Sorauin ... villam etiam super 

riuulum qui Sorauina dicitur". Chodzi o Z6rawin�, niem, Rothsiirben 
lub Rothbach, kt6ra jest oczywist11 nazwii, topograficznii, utworzon11 od 
nazwy rosliny z6rawina. Identycznie nazywala si<,i rzeka. Niepodobieii

stwem jest rozstrzygn11c, czy nazwa rzeki pochodzi od nazwy rniejscowosci, 

czy na odwr6t. Byly bowiem obustronne mozliwoscL Ale wspomniany 

autor z wlasciwym sobie tupetem i bez argument6w pisal: ,,K, Damroth, 

a za nim P. Hefftner i S, Rospond nieslusznie wywodzii, nazw� wsi Zora
wina od nazwy rosliny zorawina, pomijajii,c posrednictwo nazwy rzecz
nej" "· Czy w wypadku okresleii toponimicznych Bystra, nazwa miejscowa 

i rzeczna, mozna znalezc bez fakt6w zr6dlowych pewne krytena j�zykowe, 
nazewnicze, kt6re wykluczajii, pierwszenstwo nazwania miejscowosci, 

a potem dopiero rzeki? Z czasem potok nazwano Z6rawkq (niem, Sarofke, 
ale jeszcze 1204 r. Sorauina). 

Zagadkowe Olbino usi!owalem polonistycznie  rozwi11zac wbrew 

dotychczasowym etymologiom i rekonstrukcjom niemieckim: Olbino 
od niem, Albo = die Nachkommen des Albo"( ?), Ale nawet H. Jänichen 45 

41 Doma.Ilski, op. cit .. s. 113. 

" Zob. RKJ II 58. 

43 Domallski, op. cit .. , s. 114. 

44 Hefftner, op. cit., 24�25. 

45 H. Jänichen, Die Wikinger im, Weichsel- und Odergebiet, Leipzig 1938. 
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uznal � nazw\l za slowianskq,, odmiennq, od pomorskiego Elblo,ga, kt6ry 
rzeczywiscie pochodzi od wiking6w. Por. R. Eckblom 46: Oelbing +- slow. 
E/;,b(go, J e/;,b(go-,. pol. Olbio,g, J elbio,g -,. nowsze Elblqg .. Moje wniosko
wanie" bylo nastQpujq,ce: 

1. W pierwszej polowie XII w. nie ma mowy o tym, aby w poblizu 
grodu wroclawskiego, gdzie byly posiadlosci komes6w polskich o imio
:riach wyraznie rodzimych (Wlost, .iJiykora), byla wlasnosc ziemska Niemca 
Albo -,. pol. Olba. Oto eo stwierdzil autorytatywnie K. Maleczynski: 
,,O Walonczykach okolo kosciola Sw. Maurycego byia juz wyzej mowa. 
Obok nich spotykamy we Wroclawiu juz w zaraniu XIII w. pojedyn
czych na razie Niemc6w"" . .A zatem we Wroclawiu Niemcy pojawiajq, 
Sill dopiero od XIII w., Sl!dzl!C po nazwiskach (Gering przed 1241 r., miesz
kaniec okolicy kosciola Sw. Wojciecha; Otto posiadajf!CY dom w tej stro
nie Wroclawia; Arnold mlynarz 1241 r.). Z konca XII w. jest wzmianka 
o niejakim Winrychu mieszczaninie i kuµcu kolonskim (byc moze pocho
dzficym z Wroclawia). Byl i  to jednak kupcy, n ie  wlascic ie le  z ie
mscy nazywajf!CY swoje  wlosc i  swoillj imieniem. Zresztli te spo
radycznie wystQpujfice w XII/XIII w. nazwy osobowe niemieckie nie 
mogf! dowodzic identycznego stanu rzeczy w pierwszej polowie XII w. 

2. Zapisy ir6dlowe pochodzl! z dokument6w wyrainie nacechowanych 
germanizacyjnie (skryptorium lubiq,skie i jego kontynuacje kopiowe): 
Olbino 1175 r., 1201 r., 1202 r., 1272 r.; Olbin 1201 r.; Olpinov 1202 r.; 
Vlbim[!], Uolbim[!] 1253 r.; Olvin 1311 r.; 1314 r., Olwin 1321 r.; in Elbingo 

1356 r.; inElwyngo 1377 r.; uff dem Elbing 1465 r. Wyraznie germanizacyjny 
jest formant -ing oraz wahanie b - p - v, w. 

3. Nie nalezy grupy Ol- rekonstruowac literkowo, podobnie jak nie
wolno licznych substytucyjnych przekaz6w ol +-+ lo, or +-+ ro, er +-+ ra, 

ro, itp. pojmowac doslownie: Zolp 1201 r. = Slup, Maldewin 1284 r. = 
Mlodawin, pow. Lobez, Verzlaue 1198 r. = Wroclaw, Berlin +- Bralin: 

Bral +- Bratoslav. Przytoczylem niezbite dowody tej wlasciwosci ger
manizacyjnej w oparcin o fakty germanistyczne i komparatystyczne. 
For. tez specjalne traktowanie z plynnq, sp6lgloskq, nagloskowego L-, R-: 
Lkusz -,. Olkusz, Rgielsko -,. Erglzco 1153 r., Rdzek -,. Jrdzeck w Ksi(dze 

henry kows kiej z XIII w. 49 

46 R. Eckblom, Der Name Elbing (Arkiv för nodrisk filologi, LVIII, 1944, s. 209-

220). 

41 S. Rospond, Olbino = Lobino - prastara d::ielnica W1·ocla1via (Onomast ica , II, · 
1956, 1, •. 171-179). 

u Maleezyllski, op. cit., s. 40. 
0 S. Rospond, Polsko-niernieckie substy.tucje graficzne i fonetyczne w 11ajdawniej

szych dyplomach i tekstach Slqskich (Zeszyt y Naukowe Uniwersytetu w·roclawskiego, 
Seria A, nr 5, JQzykoznawstw o, Wroclaw 1957, s. 3 nn.). 
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Na tej pofütawie wyrazilem przypuszczenie, ze Olbino kryje jak:i,s 
nazw�  rodz i m:i,, z podstaw:i, nie niemieckiego Olb-, lecz byc moze pol
skiego lob-; por. liczne pochodne wyrazy: loboda, lebioda = rodzaj rosliny, 
loboz, lobozie, lobozg, lobydzie = nac kartofli itp. Da!em tez paralele slo
wianskie apelatywne i nazewnicze. Nowsze XVII-wieczne lub XVIII
wieczne Olbiny lub Olpin.y pochodz:i, oczywiscie od nazwiska Olbin -<
-<- Albinus, gdyz juz wtedy i wczesniej (1449 r. Olbyn) znane bylo nazwisko 
pochodzenia niemieckiego. We wczesnym sredniowieczu nie spotykamy 
w ir6dlach polskich takiego, tym bardziej skr6conego, imienia Olba -<
-<- Albrecht, Albinus typu S�ilislaw ---> Sula. Oczywiscie moje wnioskowanie 
eo do rodz imej  podstawy nazewniczej  nie przes:i,dzalo mozliwosci 
r6znych formant6w czy tez formacji Lobno -<- *Lob-bno, a nawet Lebno: 
ps. labö. Por. Lebsko, nazwa jeziora, Lebno, Leba, nazwa rzeki, oraz Elbina 
1299 r. = Elbina wed!ug Slownika geografioznego V 774, dzis Lubinka, 
dop!yw Dunajca, tj. ps. Labina. Znaczenie wyrazu leb, ros. lob, nalezy 
pol:i,czyc z apofoniczn:i, postaci:i, lub- (por. nazwy Lubno i inne), pol. lub = 
kora, lubo = drzewo odarte z lipiny lub d�biny, pomor. li!ba, li!bina = pr�ty 
do plecenia, li!bizna = g�sta twarda trawa, miejsce porosni�te tak:i, traw:i,". 

J. Domanski moj:i, etymologi� dla Olbino: lob- = nadodrzanska lacha
nizinna, podmokla i zaros!a zielskiem i chwastami, zaopatrzyl nas�pu
j:i,cymi epitetami: ,,wyw6d nie wytrzymuje krytyki, bo nie spotykamy 
wyrazu loba 'atriplex' ani w polszczyznie sredniowiecznej, ani we wsp61-
czesnych gwarach, ani w j�zyku literackim . . . twierdzenie o istnieniu 
formy loba 'atriplex' jest dowolnosci:i," 51• Wystarczy na tak:i, argumen
tacjll odpowiedziec: · ani ubozuchne slowniki sredniowieczne eo do ter
minologii topograficznej, ani gwary (zreszt:i, pod tym wzgl�dem slabo 
jeszcze zbadane; por. ujawnienie si� dosc p6zne wyrazu sl�ga i wyw6d 
Sl�zan, Sl�zy od tego wyrazu), ani tym bardziej j�zyk literacki nie 
notuj:i, wyrazu *gdanie lub nawet podstawy apelatywnej gd- -<- ps. g1,d-, 
a jednak j�zykoznawcy „popelniaj:i, tll d�wolnosc", ze objasniaj:i, Gdansk 
od tego zr6dloslowu. Setki nazw bylyby dla nas niezrozumiale, gdybysmy 
si� ni e uciekali do rekonstrukcj i. Por. na ten temat m6j artyku! pt. 
0 leksykografii nazewniczej 52• 

Nie pojmuj� dyskusji w stylu bezpardonowej a niescislej, ,,wyssanej 
z palca" negacji wbrew podanym cytatom i przyk!adom krytykowanego. 
Przytoczylem przyklady substytucyjnej przestawki o! - lo (Maldewin 
1284 r. - llilodawin, Coldrmnb 1326 r. - Klodorqby), nie tylko niem. splitte,· 

50 S. Rospond, Slowia'1iskie nazwy miejscowe z sufiksem -bsk-, Wroclaw 1969, 

s. 174, 176. 
61 Domn.llski, op. cit., s. 29. 

" S. Rospond, 0 leksykografii nazewniczej (J�zyk Polski, XLIX, 1969, s. 50-57). 
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zamiast spilter, odsylajl),c do pracy J. Schmidta Gesahiahte der Vokalismus, II, 
s. 453-463, ale oponent to przemilczal. WystQpowanie bezprzestawko
wego Lo-, Lau- = pol. Lo- (Laubnitz - Lopieniaa, Lossen - Losina) jest 
smiesznym kontrargumentem. Przeciez nie ma powszechnego „prawa" 
substytucyjnego, dotyczl),cego niemieckiej metatezy plynnych sp61glosek ! 

Czy druga dzielnica Wroclawia Oltaszyno byla wlasnoscil), Niemca 
Oltasza: niem. Olt, Old? Przeciez zapisy historyczne nie Sl), jednoznaczne 
eo do rekonstrukcji Oltaszyno: Oltansahino 1204 r. (por. -an-), Oltaahino, 
Oltaaino, Oltetsahin, Oltaazin (tsah, az, a, oh = c). Zastanawiajl),cy jest 
zapis z komentarzem: Oltazin hodie  Olsahen, Oltasahin vulgo  Olisahin. 
Z tych wzg1Qd6w Hefftner odrzucil rekonstrukcjQ niemieckl),, podajl),c 
Oleszno, Oleszna od olaha". Uzasadnilem tQ polonistycznl), rekonstrukcjQ 

w „Onomastica Slavogermanica" (I, s. 38). ,,Kr6tko WQzlowato", bez 
kontrargumentacji dowodowej, Domanski pisze o tym: ,,Nie mozna 
przyjl),c tej etymologii", ,,eo jednak nie ma uzasa1lnienia". .A. dlaczego 
jego etymologia ma uzasadnienie? 

W og6le Domanski bl�dnie i bez wniltliwszych dowod6w j,,izykoznaw
czych zaprojektowal dla Wroclawia nastQpujlj,ce germanizmy nazew
nicze: 

Zybisz6w, Zybosz6w, niem. Siebisahau. Nie pochodzl), one od niem. 
Siboto, gdyz poprawnie nalezy zapisy zr6dlowe rekonstruowac Zywisz6w, 
Zywosz6w: pol. Zywisz, Zywosz. Por. tez b!Qdna, literkowa i przez to ger
manistyczna rekonstrukcja nazw: Zyboain, Zyboaiae". 0 mojej rekon
strukcji i etymologii polonistycznej, opierajl),cej siQ na najzwyklejszych 
prawidlowych substytucjach germanizacyjnych: b - w (por. Wroalaw -
Breslau, ale Bardo - . Wartha), wyrokuje b e z  dowod6w: ,,S. Rospond 
mylnie rekonstruuje Zybocice  w postaci Zywocice, eo SiQ ma wywo
dzic od n. os. Zywota". I zn6w zadnych kontrargument6w, jedynie golo
slowne, z tupetem wypowiedziane apodyktyczne stwierdzenie. 

Dla zapis6w Rinaaouiai 1245 r., ale niem. Irsahnoke, Yrsnako, Rznako 
1365 r. powt6rzyl CZQSCiowo za Kozierowskim 55 etymologiQ Rynakowia, 
tj. Rzynakowia, od niem. Rinald, Rinard. Przemilczal niestety lub zbaga
telizowal m6j wyw6d 56, ze to pierwotne Rznakowiay: Rznak: rbzn-, tzn. 
rznq,c. Podalem tarn material por6wnawczy, interpretacjQ substytucyjnl),, 
objasnienie paleograficzne pomieszania i - r (por. Oiros 1155 r. = Oi
rzosz). 

Oczywista polska nazwa Kletno a. Kletna: kletb, niem. Klettendorf 

6a Hefftner, op. cit., s. 121. 
u Domariski, op. cit., s. 77-78. 
66 „Slavia Occidentalis". VIII. 319. 
H Zob. Rospond, Patronimiczne nazwy miejscowe na Slq_sku, s. 38. 
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(dziS Klecina) r6wnieZ znalazla sit w dzi�le nazw niemieck.ich. Aut�r 
powt6rzyl t11 blQdll(I etymologii;, germanistyczn(I (niem. klette = lopian 
lub Klette n. os.) za Hefftnerem "· Niestety, i tym razem ten fakt prze
milczal. Podstawa rodzima klet- byla najzwyklejsza w nazewnictwie pol
skim i og6Inoslowianskim wlasnie z formantem - bn-: pol. Kletna, Kletne, 
czes. Kletne, luz. Kletno, ukr. Kletne, Klitne 58

• 

Prawdopodobnej kalki niemieckiej pierwotnych polskich nazw slu
zebnych nie nalezalo zaliczac do nazw niemieckich: Schmiedelfeld = Kui
niki, Goldschmieden = Zlotniki, Lamsfeld = Baranicy, Baraniki. Nawet 
dzielnica Krzyki, niem. Krietern, nie musiala pochodzic od niem. krei
ter = kl6tnik, lub Kreter = procurator, lecz przez pomieszanie podobnego 
paleograficznie t - c mozna raczej przyj(lc formi;, Krzyki: Krzyk : krzyk 
< krzak; por. Krzyk6w, niem. Krichen oraz Krzycko. 

Pomin(II Domanski (nawet wsr6d nie odczytanych) karczmi;, (taberna) 
Birvechnik 1203 r., Bituechnik, Birverezsnik [!J 1237 r., Birveresnik 1400 r. 59 

krzak; Byl to most z bierwion, dzisiejszy most Uniwersytecki, gdzie si11 znaj
dowala karczma. Az do konca XIII w. pol(lczenie poprzez Odr\) z „01-
binem" istnialo dzi11ki temu mostowi, kt6ry dopiero z czasem zostal prze
budowany (w lll69 r. zast[lpiony zostal przez most zelazny). Por. Bierzwnik, 
Bierzwienna, Bierzwice, Bierzmo itp. Ze wzgli;,du na niezwykl(I grup\l 
sp61gloskow(I -rzwn- nast\)powaly r6zne wt6rne przeksztalcenia praslow. 
podstawy brbvno = pol. bierzwiono, bierzmo, bierwiono. Potworkowate 
rekonstrukcje jako rzekomo pierwotne  nazwy miejscowe nalezalo 
raczej pomin(lc, aby nie szerzyc niepotrzebnego zami;,tu w prastarym 
nazewnictwie polskiego Wroclawia. 

Co znacz(I takie potworki rekonstrukcyjne,. odczytane doslownie, 
Jiterkowo, nie zas strukturalnie, lingwistycznie, jak: Jasbromie od imienia 
Jasbrom1 Oldrzewie? Przeciwoniowo? Sobieg6rz? Po eo bylo ustalac fik
cyjne nazwy (Lag6w) 00, krytyknj(lc bezpardonowo innych? Jak obronic 
rekonstrukcji;, zapis6w Olezci 1245 r., Olesche 1305 r. w postaci Oleszycy: 
Olesz? Przeciez to oczywista nazwa topograficzna Oleszce a. Olesze od 
olchy. Por. pol. Olesiec, Oleszcze +- Oleszce, Oleszec. 

Toponomastyka jest trudn(I dyscyplin(I ji;,zykoznawcz(I. Wymaga dlugo
letnich zmudnych studi6w lingwistycznych. Autor monografii o nazwach 
Wroclawia i jego okr11gu zbyt pewny jest swoich skromnych mozliwosci 

67 Zob. Hefftner, op. cit., s. 95. 
68 H. B orek, Zachodwioslowia'Uskie nazwy toponimiczne z formantem -bn-, Wro

claw 1968, s. 101-102. 

611 CSM, t. II, Wroclaw 1959, nr 130; Hefftner, op. cit., s. 26. 

'° S. Rospond, rec. w „Kwartalniku Opolskim ", 1968, nr 3/4, s. 128. 
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lingwistycznych (por. rozkawalkowanie astrukturalne nazw Pr-acze, 

Zaj-(!ce itp."). A jednak taki byl bezpardonowy i niesprawiedliwy dla 

poprzednik6w, z reguly ostro i najczQsciej nieslusznie krytykowa

nych. 
Wroclaw wraz z okrQgiem powinien miec monografiQ toponomastyczn�, 

ale opracowan� z perspektywy historycznoosadniczej  i koniecznie 
metod� typologiczn� (makrotypy na,ewnicze). Artykul m6j zasygna

lizowal, jak „Antiquissima Vratislavia", a nawet „Antiquissima Silesia" 
czy kiedys „Antiquissima Polonia" moglyby wygl�dac w swietle nazew

nictwa. Opowiadalem siQ jui od 1937 r. za tak� toponoma,styk�, scisl�, 

jQzykoznawcz�, kt6rej wyniki bylyby poiyteczne dla historii osadnic

twa". 

DAS-ALTE WROCLAW UND SEINE UMGEBUNG IM LICHTE 

DER ORTSNAMENKUNDE 

Die Toponomastik erfüllt eine wichtige Rolle im Dienste der Geschichts-und 
Siedlungsforschung. Durch die Anwendung der exakten sprachwissenschaftlichen 
typologischen  Forschungsmethode ist eine Rekonstruktion der Burgsiedlungen 
und deren nächsten agrarischen oder feudalen Hinterlands möglich. Dies kann durch 
die Absonderung ortsnamenkundlicher Typen, deren Chrono]ogisierung und Konfron-
tierung ·mit geschichtlichem Material erzielt werden. 

Der Name Wroclaw, d. i. *Vrot[i]slav]°b, 'gr6d Wrocislawa' gehört zum possessiven 
Archetyp auf -ib : Sieradz +- *Serad-jb, Bydgoszcz +- Bydgosl-J°b, Racib6rz +- Ratibor-J°b. 
Dieser Typus von Namen, die frühere Burgsiedlungen bezeichnen (daher das männliche 
Geschlecht, da man an das urslawische Substantiv gordb = po]nisch gr6d dachte) 
war für die älteste slawische Ortsnamenbezeichnung charakteristisch. Vgl. aus der Zeit 
der Völkerwanderung der Süds]awen auf Peloponnes den Namen * V eligost-ir.; in Öster
reich *Radogost-J°r., germanisiertes Raabs; in Nordbayern *Trlbegost-jb, deutsches 
Trebgast und viele andere. 

Für die Burgsiedlungen, besonders die bedeutenderen war ein wirtschaftliches. 
agrarisches und dienstbares Hinterland unerlässlich. Rings um Wroclaw waren 
patronymische Namen auf -ice: Zborowice, Przeclawice dicht disloziert. Das waren 
agrarische Kollektive, Siedlungen von Stammesangehörigen, die den Boden gemein
sam bebauten. Mit der Zeit, im frühen Mittelalter, wurden dienstbare Siedlungen 
unerlässlich: Szczytniki, Sokolniki, Zerniki und andere. Die feudale Entwicklungs
wirtschaft bediente sich einer neueren besitzanzeigenden Formation, also Namen 
auf -6w, owo, -in, -ino: GTabiszyn, J elenino, Opo1·6w, Koczot6w u.ä. 

61 TamZe. 
62 S. Rospond, Zagadnienie osadnictwa slowiwiskiego ·w Swietle toponomastyki 

(Kwartalnik Historyczny, LII, 1938, s. 353 nn.); t enZe, Toponomastyka w slu.Zbie 
bada'n historycznoosadniczych (Zbornik u Cast A. BeliCa, Beograd 1937, s. 451 nn.); 
tenZe, Toponymie slave comnie science auxiliaire {Studia onomastica 1\fonacensia, IV, 
München 1962, nr 1, s. 656 nn.). 
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Selbstverständlich wurden immer und überall, seit den ältesten Zeiten topo· 

graphische Namen gebildet: Leswica u. ä. 
Die Namen der Wroclawer Stadtteile waren fast ausschliesslich heimisch, denn -

nach der Meinung des Verfassers - selbst solche Namen wie: Olbino, dt. Bettlern = 
Bydlary, Oltaszyn oder Oltarzyn sollten polonistisch erklärt werden. Im XII Jh., 
besonder s in der I. Hälfte d ieses Jah rh under t  kann von einer deu t schen 
Ans iedelung in Wr oclaw keine. Rede sein. In dieser Frage polemis iert der 
Verfas ser mit früheren A rbeiten, insbesondere mitJ der:Monog raphie von J. Do mallski. 

, 




