
Polemiki i dyskusje
POLSZCZENIE IMION I NAZW ISK

Kiedy czytałem  interesujący i za
sługujący na uw agę arty k u ł p. W. 
Kochańskiego „O napraw ę im iennic
tw a osobowego S taropolski11 (Przegląd 
Zachodni z m aja 1948, s. 518 — 21), 
przypom niało mi się pismo M inister
stw a Oświaty, jakie rok już tem u 
otrzym ałem  w  tejże sam ej spraw ie 
(Nr GM. ZO — 2388/47 z dnia 4 czerw
ca 1947). Oto jego brzm ienie: „Mini
sterstw o Oświaty w  ram ach  ogólnej 
akcji repolonizacyjnej zwróciło rów 
nież uwagę na zagadnienie polszczenia 
nazw  osobowych (imion i nazwisk ro 
dowych) młodzieży szkolnej na Zie
m iach Odzyskanych. P rzy planow aniu 
powyższej akcji natrafiono na trudno
ści trojakiego rodzaju. Po pierwsze 
trzeba nieraz pokonywać u  młodzieży 
autochtonicznej dość znaczne opory 
psychiczne, po drugie sam a procedura 
zm iany imion i nazwisk jest dość 
skomplikowana, powolna i kosztow
na, po trzecie b rak  dotąd wytycznych, 
którym i należałoby się kierow ać przy 
dobieraniu odpowiednich nazwisk i 
imion polskich w  miejsce niemieckich. 
Zwłaszcza ten  trzeci problem  jest dość 
trudny  do rozwiązania. Nie zawsze bo
wiem m a się do czynienia ze zwykłym 
zniekształceniem  polskiego imienia 
lub nazwiska (typu: Johann  zam. pol
skiego Jan , Tschernigk zam. polskiego 
Czernik), k tóre łatw o usunąć. Częściej 
zdarzają się imiona lub nazw iska czy- 

, sto niemieckie (Gerda, liga, W altrand, 
Horst, Gunter, W erner itp.). N iektóre 
z nich m ają odpowiedniki polskie 
(Gottlob — Bogusław), przeważnie 
jednak  b rak  takich odpowiedników. 
Zachodzi pytanie, w  jak i sposób p rze 
prowadzić polszczenie imion i nazwisk 
tego typu — czy pozostaw iając w ybór 
polskiego im ienia lub nazw iska w  zu
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pełności życzeniu wnioskodawcy, czy 
też stosując tu  pewne zasady, względ
nie podsuw ając pewne sugestie. M ini
sterstw o prosi uprzejm ie P ana Profe- 

, sora o w yrażenie swego stanow iska 
względnie swej opinii w  te j sprawie. 
D yrektor G abinetu M inisterstw a m gr 
J. B arbag m. p.“.

Na pismo powyższe odpowiedziałem 
natychm iast następującym i uwagam i: 
„W zw iązku z akcją repolonizacji 
im ion i nazwisk młodzieży szkolnej na 
Ziem iach Odzyskanych pow inna być 
stw orzona specjalna w  tym  celu Ko
m isja przy M inistrze Oświaty (na 
wzór Komisji U stalania Nazw M iej
scowości przy M inistrze A dm inistracji 
Publicznej). Do Komisji te j powinni 
wejść także przedstaw iciele kół nau
kowych (zwłaszcza językoznawca), 
którzy by czuwali nad poprawnością 
nadaw anych czy tylko polonizowa
nych imion i nazwisk. Przywrócenie 
bowiem zniemczonym nazwiskom  pol
skiej postaci nie zawsze jest rzeczą 
ła tw ą i często przekształcenia tego ro 
dzaju przez niew praw ne czynniki ro
bione przyczynić się mogą do zaśmie
cenia naszego języka językowymi dzi
wolągami. Co się tyczy imion czysto 
niem ieckich (Gerda, H orst itd.), sądzę, 
że rzeczą najbardziej celową byłoby 
wprow adzenie na ich miejsce rdzen
nych imion polskich w rodzaju S tan i
sław, Zbigniew, Kazimierz, Radosław, 
Ja rom ir itp. Pokaźny ich wykaz poda
je moja praca pt. „Najdawniejsze pol
skie imiona osobowe" (Rozprawy Wy
działu Filologicznego Pol. Akad. Um. 
LXII, n r 3, K raków  1926). Wybór 
imienia należałoby pozostawić zain
teresowanem u. Bodaj że n a jtru d n ie j
sza jest spraw a czysto niem ieckich 
nazwisk. I tu  należałoby w ybór pol
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skiego nazw iska zostawić zaintereso
wanem u. Rolę doradcy i w  jednym  i 
w  drugim  w ypadku spełnić by mogli 
nauczyciele-poloniści, przy czym 
szczególniejszą uwagę m usieliby na to 
zwrócić, by nowe imię i nazwisko było 
poczęte z ducha języka polskiego".

Byłoby rzeczą ze wszech m iar po
żądaną, by jednak M inisterstwo 
Oświaty ujęło w  swoje ręce spraw ę 
repolonizacji imion i nazwisk na Zie
m iach Odzyskanych. N adałoby to ca

\

łej akcji charak te r oficjalny. Złączyć 
by z nią może należało spraw ę zm iany 
nazwisk w  ogóle. Przy dotychczasowym 
bowiem sposobie jej załatw iania jak 
że często nowe nazwisko m a postać 
językowego potworka, zdradzającego 
od razu, że z językiem  polskim  i jego 
właściwościami w gruncie rzeczy nic 
ono n ie ma wspólnego. Koła naukowe 
i tym  razem  przyjdą czynnikom p ań 
stwowym z chętną pomocą.

W ito ld  T aszyck i
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