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PRZEDMOWA 

Ksi4zka niniejsza pomyslana jest jako dzielo pomocnicze dla studium 
geografii historycznej Europy Srodkowej i Wschodniej w XIX i XX w., 
a w szczeg6lnosci dla badan nad zmianami terytorialnymi w tej czi;;sci 
naszego kontynentu w okresie, kiedy r6zne obszary kilkakrotnie zmie
nialy wlascicieli i w zwi4zku z tym niekt6re miasta otrzymywaly coraz 
to nowe nazwy oficjalne. Nazwy te niekiedy s4 zupelnie niepodobne 
do poprzednich; przy miejscowosciach mniej znanych riieraz trudno 
jest w og6le domyslec sit;,, o jak4 miejscowosc chodzi. Niekt6re miasta, 
zwlaszcza wii;;ksze, nosily kolejno kilka nazw zaleznie od zmiany poli
tycznego stanu rzeczy (zmian przynaleznosci panstwowo-terytorialnej), 
tzn. nazwy w r6znych ji;,zykach, albo co najmniej, przy - zachowaniu 
pierwotnego pnia, w zmienionej pisowni - wedlug prawidel orto
grafii obowi4zuj4cych w ji;,zyku urzi;;dowym panstwa, w kt6rym dana 
miejscowosc z kolei sit;, znalazla. Ponadto dochodzilo niekiedy, nawet 
bez zmiany przynaleznosci panstwowej, do zmian z przyczyn naj
rozmaitszych, po prostu do przemianowan, w niekt6rych zas wypadkach 
po pewnym czasie wracala zn6w dawna naz~a. 

Te wszystkie zmiany . w okresie od pocz4tku XIX w. do chwili 
obecnej ma uchwycic niniejszy Slownik. Bi;;dzie on pozyteczn4 ksi4zk4 
pomocnicz4, kt6ra ulatwi odnalezienie wszelkich dawniejszych nazw 
miejscowosci, kt6rej nazwi;; obecn4 znamy, a r6wniez umozliwi zidenty
fikowanie miejscowosci o nieznanej nam nazwie, napotkanej na obco
ji;,zycznej mapie lub na mapach historycznych z XIX w. 

Oczywiscie, Slownik nie moze zawierac w s z y st k i c h nazw 
miejscowych tak ogromnego obszaru, obejmuj4cego cal4 srodkowo
-wschodni4 Europi;;, tj. przede wszystkim dzisiejsze kraje demokracji 
ludowej i europejsk4 cz~sc ZSRR oraz tereny s4siaduj4ce innych panstw, 
gdzie mamy do czynienia obecnie lub gdzie poprzednio musialo si~ 
miec do czynienia z nazw:,,.mi w r6znych j~zykach (np. pogranicze 
wlosko-austriackie), a wreszcie kilka kraj6w, w kt6rych w XIX w. obo
wi4zywaly nazwy urz~dowe panstwa zaborczego (np. Finlandia, Grecja). 
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Przedmowa 

Obj~cie calosci istniej4cego materialu, tj. uwzgl~dnienie wszystkich 
w og6le (tzn. dziesi4tek tysi~cy) nazw miejscowych wyst~puj4cych na 
tyro terenie, byloby nawet niecelowe, albowiem znaczna cz~sc nazw 
wchodz4cych w gr~ nie ma znaczenia dla historyka ani dla geografa 
gospodarczego. Nazwy osad wiejskich, kt6re nie byly miejscem jakichs 
donioslych wydarzen (np. bitew), nie interesuj4 nikogo poza specjalista
mi od poszczeg6lnych region6w; dlatego tez nazwy tego rodzaju mozna 
bylo smialo opuscic. Ponadto opuszczono oczywiscie nazwy osad nawet 
nieco wi~kszych, jezeli mimo zmiany przynaleznosci panstwowej nie 
zmienily one nigdy nazwy, jak np. wolynskie Samy (w tym wypadku 
moglaby wchodzic w gr~ co najwyzej zmiana alfabetu) albo czeskie 

Kladno. 
Selekcji materialu dokonano wedlug nast~puj4cych kryteri6w: 
1. osrodki administracyjne od powiatu wzwyz ( r6wniez historyczne); 
2. inne miejscowosci (miasta) wprawdzie nie b~d4ce osrodkami 

powiatowymi, ale licz4ce co najmniej 10 tysi~cy mieszkanc6w; 

3. najwazniejsze w~zly kolejowe; 
4. stacje graniczne ~ zar6wno obecne, jak w przeszlosci; 
5. miejsca zwi4zane z najwazniejszymi wydarzeniami historycznymi, 

nie nalez4ce do zadnej z poprzednich kategorii; 
6. bardziej znane miejscowosci klimatyczne i uzdrowis)rn; 
7. wazniejsze porty morskie, riie obj~te kategori4 1 ani 2; 
8. niekt6re inne miejscowosci, kt6rych nazwy ulegaly zmianom 

bardziej zasluguj4cym na zainteresowanie. 
Nie bylo oczywiscie rzeczii mozliw4 wsz~dzie i w kazdym wypadku 

scisle przestrzegac powyzszych kryteri6w, zwlaszcza jezeli chodzi o tak 
rozlegle terytorium, jak ZSRR. Ale poniewaz na terenie rdzennej Rosji 
na og6l nie bylo zmian o charakterze j~zykowym lub w wyniku prze
suni~c granicznych, a tylko niewiele bylo przemianowan (z wyj;:itkiem 
wi~kszych miast, kt6re wszystkie uwzgl~dniono) - Slownik nasz r6w
niez w tej mierze nie ma luk, przynajmniej powazniejszych. Jedynii 
luk;:i o wi~kszym znaczeniu moze tu bye pomini~cie republik autono
micznych na wschodzie europejskiej cz~sci RFSRR, jak np. Tatarska 
ASRR, oraz obszar6w kaukaskich. Absolutny wszakze brak materia
l6w j~zykowych dotycz4cych · tych kraj6w byl przyczyn;:i ich nie-

uwzgl~dnienia. 
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Przedmowa 

Slownik obejmuje zatem: d z i s i e j s z e terytoria panstwowe 
Albanii, Bialoruskiej SRR, Bulgarii, Czechoslowacji, Estonskiej SRR, 
Finlandii, Grecji, Jugoslawii, Litewskiej SRR, totewskiej SRR, Mol
dawskiej SRR, Polski, _RFSRR (cz~sc europejsk4), Rumunii, Turcji 
europejskiej, Ukrainskiej SRR oraz W1egier, nadto pewne obszary po
graniczne panstw s;:isiednich - Austrii, Niemiec i Wloch, a wreszcie 

r6wniez wysp1e Cypr. 
Nazwy miejscowe wyst1epujl! w nast<epuj;:icych 24 j1ezykach: 1. alban

ski, 2. angielski1, 3. bialoruski, 4. bulgarski, 5. czeski, 6. estonski, 
7. fin.ski, 8. grecki, 9. litewski, 10. lotewski, 11. luzycki, 12. rnace
donski, 13. moldawski, 14. niemiecki, 15. polski, 16. rosyjski, 17. ru
munski, 18. serbochorwacki, 19. slowacki, 20. slowenski, 21. szwedzki, 
22. turecki, 23. w1egierski, 24. wloski. 

Stosowana jest oczywiscie obecna pisownia urz~dowa, a dla nazw w j1e
zykach nie uzywaj;:icych alfabetu lacinskiego (grecki, wschodnioslowiari.
skie i cz1esc poludniowoslowianskich) - transliteracja bibliograficzna. 

J ako i r 6 d l a zuzytkowano: encyklopedie - narodowe slowniki 
geograficzne - podr~czniki historii poszczeg6lnych narod6w (zwlaszcza 
zawarty w nich material kartograficzny) - roczniki statystyczne r6znych 
panstw z lat od polowy XIX w. - atlasy historyczne wchodz;:icych w gr~ 
kraj6w - wsp6lczesne podr1ece:niki geografii i geografii historycznej 
dla danych kraj6w - kolejowe rozklady jazdy r6znych panstw od 
polowy XIX w. - przewodniki turystyczne (np. Baedeker, Guide bleu) 
z r6znych okres6w - wielkie slowniki j~zykowe zawierajlJ:ce wykazy 
nazw rniejscowych - rnonografie lub dziela zbiorowe poswi~cone 
spornyrn terenorn pogranicznyrn (zwlaszcza zawarty w pracach tych 
material kartograficzny) - aktualne i dawniejsze rnapy poszczeg6lnych 
panstw od polowy XIX w., a przede wszystkim rnapy podzialu admini
stracyjnego i kolejowe - slowniki ortograficzne. 

.. .. .. 
Szczere podzi~kowanie za cenne uwagi i sugestie nalezy si1e recen

zentorn niniejszej pracy, profesorom St. Herbstowi, B. Olszewiczowi 
i J. Reychrnanowi. 

1 Na Cyprze. 


