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1. Z kart historii
Ziemia K³odzka na mapie Polski wyró¿nia siê sw¹ regionaln¹
odrêbnoœci¹, wcinaj¹c siê w terytorium Czech g³êbokim klinem.
W opracowaniach czeskich przywo³ywano od dawna historyczne
zwi¹zki Ziemi K³odzkiej z Czechami: od czasów œredniowiecza poprzez utworzenie hrabstwa a¿ po zabór K³odzka przez Prusy w 1742 r.
Podkreœlano tak¿e zwi¹zki K³odczyzny z Ziemi¹ Náchodzk¹.
48

Oko³o IX wieku na obszarze Czech powsta³o silne pañstwo Przemyœlidów. Jego wp³ywy siêga³y a¿ po Odrê, obejmuj¹c Ziemiê K³odzk¹. W drugiej po³owie X wieku powsta³o pañstwo Piastów, w sk³ad
którego wchodzi³ ca³y Œl¹sk. Ju¿ od wczesnych dziejów obszar ten by³
obiektem konfliktów i roszczeñ terytorialnych miêdzy w³adcami
Czech i Polski. Prze³omowym wydarzeniem by³ rok 1137, kiedy d³ugotrwa³e spory zakoñczy³y siê uk³adem przyznaj¹cym królowi czeskiemu Ziemiê K³odzk¹, Polakom zaœ Œl¹sk. W drugiej po³owie XV
wieku król czeski Jerzy z Podiebradu podniós³ K³odczyznê do rangi
samodzielnego hrabstwa okreœlanego w œredniowiecznych dokumentach: terra Glacensis, Glatzer Land, Grafschaft Glatz, Hrabství Kladské i inne. Dowodzi to, ¿e na przestrzeni X – XV wieku prowincja ta
funkcjonowa³a jako samodzielna jednostka polityczno-administracyjna o du¿ym znaczeniu strategicznym dla ochrony prastarego traktu
handlowego ³¹cz¹cego Œl¹sk z Czechami, a bêd¹cego jedn¹ z odnóg
„szlaku bursztynowego”.
Do nadzorowania g³ównych szlaków handlowych Czesi pobudowali warowne grody i stra¿nice. Najstarszym grodem by³o centralnie
po³o¿one K³odzko, odnotowane w Kronice Kosmasa w 981 r. pod
nazw¹ Kladzko. W jego okolicach wybudowano jeszcze inne grody,
np. Radków, Bystrzyca K³odzka, Miêdzylesie. Wokó³ grodów istnia³o
skupisko starych osad czeskich oraz gêsta sieæ katolickich œwi¹tyñ parafialnych, nale¿¹cych do archidiecezji praskiej. W 1180 r. kasztelan
k³odzki Bogusza (Bohuša) zwany Brodatym wybudowa³ w K³odzku
koœció³ œw. Wac³awa, bêd¹cy siedzib¹ parafii, która swym dzia³aniem
obejmowa³a okoliczne wsie czeskie, np. Lewin K³odzki, Goszyce,
Go³og³owy, Œcinawicê, £awicê, Podtynie Morzyszów, Kory³ów, Mikowice, Roszyce, Ustronie i inne (Bartkiewicz 1977, s. 62). Najstarszymi œwiadkami tych wydarzeñ oraz przynale¿noœci etniczno-jêzykowej pierwotnych mieszkañców tego obszaru s¹ k³odzkie nazwy
miejscowe. S¹ one tak¿e wyj¹tkowymi faktami historycznymi, gdy¿
zawieraj¹ w sobie ró¿ne informacje o terenie i o poszczególnych
obiektach, jak te¿ o czasie ich powstania.
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Historiografia polska od czasów Jana D³ugosza a¿ po czasy powojenne sta³a na stanowisku polskoœci tych ziem1. Nazewnictwo tego regionu nie by³o poddane jêzykoznawczej analizie, a w sposób aksjomatyczny definiowane by³o jako polskie. Istotne zmiany w klimacie
politycznym i naukowym nast¹pi³y dopiero po 1990 r., po zniesieniu
cenzury i powo³aniu Czesko-Polskiej K³odzkiej Komisji Historyków
(Èesko-polská kladská komise historikù), której organem prasowym
sta³ siê „Kladský sborník”. G³ównym tematem publikacji jest przesz³oœæ regionu k³odzkiego.
2. Cel pracy i metoda badawcza
Celem niniejszej pracy jest próba nowego spojrzenia na nazewnictwo k³odzkie w kontekœcie czeskich stosunków jêzykowych. Dotychczasowe polskie badania historyczne i jêzykoznawcze, czêstokroæ podyktowane pobudkami narodowo-emocjonalnymi, spowodowa³y niezamierzone zniekszta³cenie obrazu. Jeœli wiêc dziœ, po wielu
latach w³asnych doœwiadczeñ, chcê do³¹czyæ swój onomastyczny
g³os, to czyniê to po to, by wskazaæ b³êdy metodologiczne pope³niane
w analizie wspomnianego wy¿ej materia³u.
Nazwy tworz¹ ludzie w tym jêzyku, którym siê pos³uguj¹. Ju¿ od
XIII wieku we wszystkich dokumentach k³odzkich dominuje jêzyk
niemiecki. Zapisywanie i wymawianie s³owiañskich nazw sprawia³o
kancelistom niemieckim wielkie trudnoœci, co powodowa³o powstanie nazewnictwa mieszanego i zniekszta³conego.
Chc¹c poznaæ rzeczywiste pod³o¿e jêzykowe k³odzkich nazw miejscowych, nale¿y pos³u¿yæ siê specjaln¹ metod¹ odczytywania œredniowiecznych zapisów uwzglêdniaj¹c¹ :
– substytucje czesko-niemieckie,
– analogie do nazewnictwa najbli¿ej po³o¿onych regionów,
– nawi¹zania do wyrazów pospolitych i antroponimów (np. staro-

czeskich czy staropolskich).
1
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Czechowicz 2009, s. 256, zob. te¿ Studia z dziejów Ziemi K³odzkiej 1990.

Metody te s¹ powszechnie stosowane w etymologii onomastycznej i nie wymagaj¹ – jak s¹dzê – obszerniejszego komentarza. Gdy te
sposoby nie wystarczaj¹, badacz powinien odwo³ywaæ siê do faktów
historycznych, np. historii miejscowoœci, sieci wodnej, topografii terenu, stosunków gospodarczych. W przypadku pogranicznego regionu nieodzowna jest konfrontacja z nazewnictwem s¹siednich terenów.
Porównanie nazw miejscowych K³odczyzny z czeskim materia³em zawartym i zinterpretowanym etymologicznie w monumentalnym s³owniku czeskich nazw miejscowych Antonína Profousa Mistní
jména v Èechach (t. I–IV, Praha 1954–1957) pozwala stwierdziæ
udzia³ czeskiego jêzyka w kszta³towaniu toponimicznego obrazu Ziemi K³odzkiej. Równoczeœnie S³ownik geografii turystycznej Sudetów
pod red. Marka Staffy (Wroc³aw 1993–1995) zawiera cenne dane historyczne o ka¿dej miejscowoœci k³odzkiej, rzucaj¹ce nowe œwiat³o na
mieszkaj¹c¹ tam ludnoœæ.
3. Najstarsze nazwy Ziemi K³odzkiej w przekroju historycznym
Najogólniej obraz nazewnictwa k³odzkiego, a w szczególnoœci zapisów Ÿród³owych, mo¿na sprowadziæ do piêciu kategorii. S¹ to:
– nazwy czeskie o przejrzystych cechach fonetycznych i s³owotwór–
–
–
–

czych,
nazwy dwuznaczne o zapisach pseudopolskich,
nazwy podwójne, tzw. dublety nazewnicze czesko-niemieckie,
hybrydy czesko-niemieckie,
zaginione nazwy czeskie.

Z uwagi na szczup³oœæ miejsca podajê tylko reprezentatywne
przyk³ady nazw zawieraj¹cych: nazwê polsk¹, w nawiasie nazwê niemieck¹, najstarsze zapisy Ÿród³owe oraz próbê etymologicznej interpretacji w oparciu o czeski i polski materia³ porównawczy2.

2

3.1. Nazwy czeskie o przejrzystych cechach fonetycznych
i s³owotwórczych
K£ODZKO (niem. Glatz): castellum Kladsko, Cladzsko 981 (Kosmas), provinciam Kladsco 1093, Cladesco 1222, Claz 1257, Glaz 1270.
Czeskie nazwy kultowe Kladsko : kláda ‘m³ody las’, por. nazwê miejscow¹
Kladno, Kladné Prof. II 225–226. Czeskie cechy g³osowe zachowa³a te¿
substytucja niem. Glatz, Glaz.
CZERMNA (niem. Tscherbeney): Czermna 1354, Czrmney 1354, Czrmna
1376, Czermna 1477.
Czeska nazwa Èermná : stczes. èermný ‘czerwony’. Nazwa notowana u Prof
I 284 (14x). Profous twierdzi, ¿e wszystkie czeskie miejscowoœci o nazwie
Èermná po³o¿one s¹ nad ma³ymi potokami i odnosz¹ siê do koloru wody (od
rdzawych kamieni).
DAÑCZÓW (niem. Tanz): Iankow pro Dankow 1477.
Czeska nazwa Dankov (mo¿e Daòkov) lub Danèov : nazwa osobowa Danek
(mo¿e Daòek) lub Daneè. Od tej podstawy powsta³a niemiecka nazwa Tanz,
por. morawsk¹ nazwê Danèovice, Dankovice i Daòkovice HŠ I 170. Do
1477 r. wieœ nale¿a³a do Królestwa Czeskiego.
GO£OG£OWY (niem. Hollenau): Holelou, Holelu 1347, Holohlaw 1355.
Czeska nazwa Holohlavy : nazwa osobowa Holohlav (a), notowana przez
Prof I 592 kilka razy obok podobnych: Holonohy, Holostøevy (por. czes. støeva ‘jelita, trzewia’).
GOSZYCE (niem. Hassitz): Hassitz 1337, Hassicz 1354, Hassitcz 1420.
Czeska nazwa Hašice : nazwa osobowa Háša Havel, por. morawsk¹ nazwê
Haškovice : nazwa osobowa Hašek HŠ I 245.
KOCIO£ (niem. Kuttel): der Kottl 1530, Kottl 1630.
Czeska nazwa Kotel : kotel ‘kocio³’ w znaczeniu ‘kotlina’. Zapisy substytucyjne wskazuj¹ na pierwowzór czeski, gdy¿ pol. -æ- da³oby w niemieckiej
adaptacji -z- lub -tsch-. Wieœ powsta³a na terenie pañstewka homolskiego,
które do 1477 r. nale¿a³o do Królestwa Czeskiego. Stale zamieszkiwa³a tu
ludnoœæ czeska SGTS XIV 113.

Dane toponomastyczne o nazwach k³odzkich podajê za: S³ownik etymologiczny

nazw geograficznych l¹ska 19702014.
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LEWIÑSKI ZAMEK (niem. Hummel): Homole 1327, Hummel 1408,
Landfridt 1405.
Czeska nazwa Homole : homole ‘pagórek w kszta³cie sto¿ka o zaokr¹glonym
szczycie’. Prof I 597 podaje nazwê Homole 6x. Do 1477 r. by³a to stolica feudalnego pañstewka homolskiego w tzw. czeskim k¹ciku. W XI wieku wzniesiono tu obronny gródek – stra¿nicê graniczn¹. W koñcu XIII wieku na jego
miejscu zbudowano kamienny zamek, ogrodzony murem, który by³ siedzib¹
w³adców pañstewka. Niemiecka nazwa Landfriede ‘teren ogrodzony’. Historia zamku viz: SGTS XIII 102–103.
WITÓW (niem. Nerbotlin): Norbettin 1477, Neuboczin 1560, Nerbotin
1579.
Czeska nazwa Nerobota : nerobota: czes. robota ‘pañszczyzna’ Machek 514.
Osada by³a zwolniona z obowi¹zku odrabiania pañszczyzny (Mader 1890,
s. 112). Wieœ nale¿a³a do 1477 r. do Królestwa Czeskiego.
W£ODOWICE (niem. Walditz): Waldicz 1352, Waldiz 1560.
Czeska nazwa Valdice : nazwa osobowa Valda < Valentin. Identyczn¹ nazwê
notuje Prof IV 468 i wyprowadza od imienia Valda.
ZAGÓRZE (niem. Soritsch): Zaharcz 1354, Zahorcz 1360, Zoratsch 1456,
Soritsch 1514.
Czeska nazwa Zahoøice (pol. -ica) od wyra¿enia przyimkowego za hoøicou :
stczes. hoøice ‘górzyca, ma³a góra’, zob. Zahoøice Prosf IV 697. Wieœ powsta³a przed kolonizacj¹ niemieck¹ i by³a silnie zwi¹zana z osadnictwem czeskim SGTS XV 510.

Czeskie cechy jêzykowe maj¹ jeszcze inne nazwy, np. Stara Bystrzyca i Nowa Bystrzyca (Alde Beystricz 1398, Newen Bystricz 1412),
Darnków (Drnkov 1477), Dolina (Herzmankow 1477), Jawornica
(Yawornize 1560), Jerzykowice Wielkie (Gross Jiûrikowicz 1477),
Krzy¿anów (Krzizanow 1477), Leœna (Lestny 1477, Lissnet 1560),
Mielnik (Melnik 1358), Podtynie (Podytyn 1348), Pstr¹¿na (Pstrzuzny
1470), Ratno Dolne (Ratin 1447), S³one (Slaney 1403), Taszów (Tasow 1477). Czeski pochodzenie tych nazw potwierdzaj¹ dodatkowo
dane osadnicze, antroponimiczne i administracyjno-koœcielne.
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3. 2 Nazwy niejednoznaczne, tzw. pseudopolskie
Ta grupa nazw nastrêcza³a polskim badaczom najwiêcej trudnoœci,
gdy¿ przy powierzchownym spojrzeniu kojarz¹ siê one z polskimi
(œl¹skimi) odpowiednikami. Ten argument by³ wykorzystywany przez
stronê polsk¹ w kwestii przynale¿noœci pañstwowej Ziemi K³odzkiej
do Polski (Pa³ys 2006, s. 291–296). Analiza tych nazw wymaga szczególnej ostro¿noœci, gdy¿ ich zapisy Ÿród³owe sugeruj¹ polskie pochodzenie, a wiêc s¹ dwuznaczne. Jednak¿e fakty historyczno-osadnicze
i koœcielne rozstrzygaj¹ o tym, kto by³ za³o¿ycielem osady i jaka ludnoœæ tam mieszka³a. Oto kilka przyk³adów.
BIERKOWICE (niem. Birgwitz): Birkowicz 1351-1388, Birckwiz 1393
Czeska nazwê Berkovice : nazwa osobowa Berka (Birka). Powstanie wsi
³¹czy siê z osob¹ Hinka z Dubé zwanego Berk¹ (Birk¹) Klemenz 22. Przydomek Berka wymienia Prof I 59, objaœniaj¹c nazwê miejscow¹ Berkenštejn
‘Berkuv hrad’ : Jiøí Berka z Dubé... per Hynkonem Bercam de Dube (1304),
por. te¿ œl¹sk¹ nazwê Bierkowice (niem. Birkwitz) SNGŒ I 50.
B£A¯EJÓW (niem. Blasewey): Blazeyow, Blasewey 1477.
Czeska nazwa Blaûejov : nazwa osobowa Blaûej, nazwa osobowa Blaûej notowana w s³owniku Profousa (Prof I 96). Osada nale¿a³a do 1477 r. do Czech,
por. œl¹sk¹ nazwê B³a¿ejów poœwiadczon¹ w SNGŒ I 62.
BUKOWINA K£ODZKA (niem. Bukowine): Bukowine, Bukowina 1477.
Czeska nazwa Bukovina : bukovina ‘bukowy las’. Prof I 212 podaje nazwê
Bukovina (21x). Osada nale¿a³a do 1477 r. do Czech. Mieszka³a tu ludnoœæ
czeska, por. œl¹sk¹ nazwê Bukowine SNGŒ I 125.
JAKUBOWICE (niem. Jakobowitz): Yakubowicz 1477, Jakubowicz 1631.
Czeska nazwa Jakubovice : nazwa osobowa Jakub wielokrotnie notowana
u Prof II 934 i HŠ I 339. Do 1477 r. osada nale¿a³a do pañstwa czeskiego, por.
œl¹sk¹ nazwê Jakubowice SNGŒ IV 53.
KUDOWA ZDRÓJ (niem. Bad Kudowa): Chudoba 1560, Chuduwa 1625,
Kotoffen 1631.
Czeska nazwa Chudoba : chudoba ‘bieda, ubóstwo’, por. nazwê Chudoba
Prof II 69 oraz œl¹sk¹ nazwê Chudoba SNGŒ II 26.
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Kudowa powsta³a na miejscu nieistniej¹cej miejscowoœci czeskiej Lipolitov :
nazwa osobowa Lipolt (niem. Liutbald). Tak¹ formê podaje te¿ Prof II 627
(2x). Kudowa le¿y na obszarze tzw. „k¹cika czeskiego”, który nale¿a³ do
1477 r. do Czech. O nazwie Kudowa zob. Ladislav Hladký (Hladký 2009,
s. 143).
LEWIN K£ODZKI (niem. Lewin): Lewine 1184, Lewin 1334.
Czeska nazwa Levín : nazwa osobowa Leva (³ac. leo). Jest to stara osada
czeska, od XII wieku nale¿¹ca do klasztoru w Broumowie. Prof II 513 wymienia nazwê Levín (7x), por. œl¹sk¹ nazwê Lewin SNGŒ VI 136 (dziœ Lewin
Brzeski). Historia tej czeskiej miejscowoœci i parafii jest dobrze udokumentowana w SGTS XIII 99.
LUTYNIA (niem. Leuthen): Lutein 1346, Leweten 1412.
Czeska nazwê Lutynì : ps. *ljut ‘b³oto, bagno’. Nazwa poœwiadczona
w s³owniku Ladislava Hosáka (HŠ I 570), por. œl¹sk¹ nazwê Lutynia SNGŒ
VII 40. Wieœ nale¿a³a do Czech SGTS XVII 141.
£AWICA (niem. Labitsch): Lawicz 1337, Lawicz 1355.
Czeska nazwa Lavíce (pol. -ica) : stczes. lava ‘k³adka drewniana’ Geb I 210,
por. Lavice Prof II 485 oraz HŠ I 492. Nazwa £awica znana jest w toponimii
polskiej Wyk II 336. Wieœ nale¿a³a do czeskiej parafii œw. Wac³awa w K³odzku SGTS XV 258.
MIKOWICE (niem. Mügwitz): Migwitz 1342, Mekuwecz 1356.
Czeska nazwa Míkovice : nazwa osobowa Mika Mikulaš (pol. Miko³aj), por.
czes. nazwê Míkovice Prof III 70. Jest czeska osada stale zwi¹zana z parafi¹
œw. Wac³awa w K³odzku SGTS XV 286, por. pol. nazwê Mikowice SNGŒ
VIII 15.
WILCZA (niem. Wiltsch): Wilschiz 1304, Wiltsch 1337.
Czeska nazwa Vlèice (pol. -ica) : vlèí ‘wilczy’. Wieœ le¿y nad potokiem Wilcza (czes. Vlèice ‘vlèí potok’). Nazwa Vlèice poœwiadczona jest w s³owniku
HŠ II 85 w zapisach: Wilchicha 1248, Wilczicz 1437, zawieraj¹cych samog³oskê [i] obok czeskiej [l]. Na tej podstawie mo¿na b³êdnie uznaæ tê
nazwê za polsk¹ Wilcza.
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Przedstawione nazwy dowodz¹, ¿e w pocz¹tkach pañstwowoœci
polskiej i czeskiej oba jêzyki by³y sobie bliskie i mia³y charakter
zró¿nicowania gwarowego (Or³oœ 1980, s. 3).
3.3. Dublety nazewnicze czesko-niemieckie
Przez dublety nazewnicze rozumie siê takie okreœlenia, które zawieraj¹ dwie nazwy dla jednego obiektu. S¹ one œwiadectwem rywalizacji dwóch ¿ywio³ów: czeskiego i niemieckiego. Z czasem niemieccy koloniœci we wsiach zaczêli zdobywaæ przewagê nad ludnoœci¹
s³owiañsk¹. Wczeœniej ju¿ ludnoœæ niemiecka zdominowa³a miasta,
w tym zw³aszcza patrycjat, w³adze wiejskie i cechowe. W rezultacie
uboga ludnoœæ czeska zosta³a zmarginalizowana i ulega³a germanizacji. Podzia³ wsi na czêœæ s³owiañsk¹ i niemieck¹ dokumentuj¹ zapisy np. Deutsch Tscherbenay (Niemiecka Czermna). Nazwy podwójne
ukazuj¹ w przybli¿eniu sytuacjê etniczn¹ i jêzykow¹ w Ziemi K³odzkiej od XIII wieku. Oto kilka przyk³adów.
DUSZNIKI ZDRÓJ (niem. Reinerz): Reinharcz 1324, Dussnik 1375, in
Dussnik alias in Reinharcz 1399, Reinharcz alias in Dussnik 1477.
Czeska nazwa Dušníky : dušník ‘dusznik’, tj. ‘poddany œwiadcz¹cy us³ugi dla
koœcio³a’, por. nazwê Dušníky Prof I 445 (6x). Nazwa niemiecka Reinerz od
imienia Reinhard jest nazw¹ przeniesion¹ przez osiedleñców z Hesji, podobnie jak Roms (dziœ Stoszów), Rückers (dziœ Szczytna), zob. Klemenz 19, 76.
Klemenz (Viert. VI 296) przytacza dla Dusznik starsz¹ nazwê czesk¹ Obøístev: „Dusnik prope obristev der älteste Name fûr Reinerz sein musste”. Jest to
nazwa czeska Obøístev poœwiadczona u Prof III 246, któr¹ autor wyprowadza
od wyrazu bøístie ‘brodzie’, z przedrostkiem o- ‘oko³o’. Nazwa oznacza osadê, do której musia³o siê przechodziæ przez brody. Duszniki Zdrój op³ywa
rzeka Bystrzyca Dusznicka, na której postawiono wiele brodów (mostów).
£Ê¯YCE (niem. Friedrichsdorf): Friderici villa 1330, Friedrichsdorf 1351,
Lussicz 1477.
Czeska nazwa Luûica lub Luûice : luh (ps. *l¹gú ‘mokrad³o’), por. morawsk¹
nazwê Luûica HŠ I 571. Osada do 1477 r. nale¿a³a do Czech SGTS XIII 157.
Niemiecka nazwa Friedrichsdorf ‘wieœ Friedricha’ – mimo wczeœniejszego
zapisu – jest nazw¹ wtórn¹, co potwierdza ³aciñski zapis Friderici villa,
56

o czym ni¿ej. Dystans czasowy dziel¹cy datê powstania i nazwania od daty
przekazania jej nazwy w Ÿród³ach pisanych wynosiæ móg³ od 100–200 lat.
RADKÓW (niem. Wünschelburg): Wünschelburg 1290, in Wunschelburg
alias in Radków 1386.
Czeska nazwa Hrádek : hrádek ‘gródek’. W zapisach historycznych nag³osowe czeskie hr- > r- (Hrádek Radek). Prof I 654 podaje liczne nazwê typu
Hrádek. Do tej formy nawi¹zuje wtórna nazwê niem. Wünschelburg
‘s³owiañski gród’. Niemiecki cz³on Wünschel wünschen poœwiadcza przechodzenie spó³g³osek pó³p³ynnych [n] > [l] w gwarach niemieckich. Jest to
stara osada czeska (gród), w³asnoœæ Podiebradowiczów SGTS XIII 200.
KULIN (niem. Keilendorf): Hrodlonow, Hedloniow 1477, Keulendorf 1560,
Keilendorf 1743.
Czeska nazwa Hrodlonov : nazwa osobowa Hrdlon < Hrdlo Šímák 48 podaje
formê Hrdloòov. Prof I 767 objaœnia podobne nazwê Hrdlív, Hrdly. Osada do
1477 r. nale¿a³a do Czech. Nazwa czeska Hrdlonov zosta³a wyparta, gdy zaczê³o siê tu rozwijaæ górnictwo SGTS XIII 139–140.
ROGÓ¯KA (niem. Wolmsdorf): Rogouzca 1210, Rogourca 1216, Rogurca
1262, Wolframsdorf 1346.
Czeska nazwa Rogouûka : rogouûka < rogoû ‘sitowie, trzcina’, por. nazwê
Rohozna, Rohozec (gw. Rohoûec) Prof. III 574-575. (W nazwie widoczna
zmiana stczes. [g] > [h].)
SZCZYTNA (niem. Rückers): Rzedec, Rückers 1347, Ruckers 1453,
Rückarz 1497.
Czeska nazwa Øedeè : nazwa osobowa Øedek Øìdivoj, Øed(i)host z archaicznym formantem -jü. Prof III 550 objaœnia podobne nazwy Øedice : Øeda
Øìdivoj oraz nazwê Øeteè : Øetek, por. te¿ morawsk¹ nazwê Øídeè : Øídek
Øìdivoj : øídití HŠ II 413. Osada do 1477 r. nale¿a³a do Czech, zob. Šímák 48.
Nazwa niemiecka Rückers zosta³a przeniesiona przez osadników z Hesji
Klemenz 35.

Na podstawie tego typu materia³ów historycznych mo¿emy s¹dziæ,
¿e niemieckie wsie niekiedy by³y przenoszone przez Niemców ze
swych rodzinnych stron b¹dŸ nadawane samodzielnie przez niemieckich w³aœcicieli.
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3.4. Hybrydy czesko-niemieckie
Germanizacja jêzykowa K³odczyzny oddzia³ywa³a hamuj¹co na
proces tworzenia siê nowych nazw s³owiañskich. Jêzyk niemiecki ingerowa³ w strukturê nazw czeskich. By³y to ró¿ne przekszta³cenia o
charakterze s³owotwórczym i leksykalnym. Oto kilka przyk³adów
zmian s³owiañskich struktur nazewniczych strukturami niemieckimi,
w wyniku których powstawa³y nazwy hybrydalne (mieszane).
BIEGANÓW (niem. Bielendorf): Pillendorf, Bielendorf 1606, Biela, Bielendorf 1845.
Niemiecka nazwa Bielendorf jest czes.-niem. hybryd¹. W pierwszym cz³onie
Bielen- wystêpuje czeska nazwa rzeki Bìlá : bìlý ‘bia³y’ (dziœ Bia³a L¹decka), cz³on -dorf ‘wieœ’ dodano dla odró¿nienia osady od rzeki.
GRODZIEC (niem. Ratschenberg): Ratschenberg 1776, Ratschenburg
1787.
Czeska nazwa Hrádèana Hora lub Hradèany z niemieck¹ dostawk¹ -berg/
-burg. Pierwszy cz³on Ratschen- jest substytucj¹ nazwy czeskiej Hradèany
z uproszczeniem grupy hr- > r- w nag³osie i grupy -dè- > -è- (zapisane przez
-tsch-). Osada zosta³a za³o¿ona jako kolonia fryderycjañska u stóp góry
Ratschenberg (dziœ pol. Grodziec). Na tej górze wybudowano gródek (czes.
hrádek) zburzony przez husytów w 1428 r. Tereny te nale¿a³y do Czech
SGTS III 91.
KRAJANÓW (niem. Krainsdorf): Krayansdorf 1353, Krayersdorf 1355,
Krainsdorf 1418.
Czeska nazwa Krajanov : nazwa osobowa Krajan. W niemieckiej nazwie -ov
zosta³o zast¹pione cz³onem -dorf ‘wieœ’. ród³a historyczne wymieniaj¹ jako
osadê czesk¹ SGTS XI 210, te¿ Maetschke 70, por. czesk¹ nazwê Klimentov
niem. Klemensdorf Prof II 248.
OCIESZÓW (niem. Utschendorf): Ozeszendorf 1330, Otaschindorf 1348,
Ostossow 1477, Utschendorf 1560.
Czeska nazwa Otìšov : nazwa osobowa Otìš(a) Otìslav (ps. *Otjêslav). Prof
III 305 notuje nazwê Otìšín oraz Otìšice (w zapisach: Ocezici, Ocesici
1186). Cz³on -dorf jest regularn¹ dostawk¹ germanizacyjn¹ dla form z przyrostkiem: -ov, -ín lub -ice.
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T£UMACZÓW (niem. Tuntschendorf): Tolmaczindorf 1348, Tulmaczindorf
1401.
Czeska nazwa Tlumaèov : nazwa osobowa Tlumaè lub stczes. tlumaè ‘t³umacz’. Tak¹ nazwê notuj¹ Prof IV 345 oraz HŠ II 592 i objaœniaj¹ jako ‘wieœ
t³umaczy’. Elementem germanizacyjnym jest cz³on -dorf. T³umaczów uwa¿a
siê za star¹ wieœ graniczn¹. Têdy prowadzi³ szlak do sanktuarium maryjnego
w Broumowie. W tej wsi mieszka³o widocznie wielu t³umaczy SGTS XV
472.
SOKOLICA (niem. Zaughals): Heegerei Zaughals 1571, der Wald Zaughals
1577.
W zapisach niemieckich kryje siê czeska nazwa *Suchdol/*Suchodol. Jej
zniemczenie polega³o na zast¹pieniu pierwszego cz³onu Such- niem. ZauchZaug- (z substytucyjn¹ zmian¹ [s] > [z], przejœciem niedyftongicznego [ò]
[au] oraz fonetyczn¹ wymow¹ [ch] > [g], cz³on -dol przet³umaczono jako
-hals ‘dó³, w¹wóz, dolina’, który w dialektach niemieckich wystêpuje na terenach górskich, zob. Bach II 291. By³a to ma³a osada leœna (pierwotnie
nazwa lasu), po³o¿ona nad potokiem miêdzy grzbietami górskimi w pobli¿u
Gór Suchych SGTS XI 360.

3.5. Zaginione nazwy czeskie i zast¹pione oficjalnymi nazwami
niemieckimi
W toponimii k³odzkiej obok osad, które zachowa³y swe czeskie
nazwy do chwili ich utrwalenia w dokumentach, istnia³y tak¿e osady,
których pierwotne nazwy czeskie zaginê³y w procesie kolonizacyjnym. Niemiecki historyk Ernst Maetschke zalicza do tej grupy ponad
20 nazw, np. Ponikwê, Porêbê, Stary Waliszów, Trzebieszowice, Szalejów Dolny, Polanicê, Now¹ Wieœ i inne. Poszukiwanie czeskich nazw
w œredniowieczu nie jest pozbawione racji. Wskazuj¹ na to typy zabudowy charakterystyczne dla osadnictwa s³owiañskiego, np. owalnica,
ulicówka, okolnica, wielodro¿nica (Pernarowski 1958, s. 27).
Na œlad przedkolonizacyjnych osad naprowadzaj¹ nas ³aciñskie
okreœlenia analityczne typu Alberti villa, Konradi villa. Problem ten
wyczerpuj¹co omówi³ Franciszek Nieckula na przyk³adzie materia³ów historycznych ze Œl¹ska. Pisa³ on:
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[...] latynizacja w dokumentach jest jednym ze rodków depolonizacji nazewnictwa
l¹skiego. Za okrelenia w rodzaju Jacobi villa, podobnie jak dublety nazewnicze, s¹
porednim etapem miêdzy polskimi formacjami a nazwami zgermanizowanymi lub
niemieckimi. Te analityczne okrelenia s¹ bowiem w póniejszych wiekach regularnie zastêpowane przez niemieckie formacje dzier¿awcze z cz³onem -dorf. Problem
polega wiêc na tym, ¿e dla wielu nazw nie dysponujemy ogniwami porednimi, natomiast zdecydowana wiêkszoæ l¹skich toponimów ma zawiadczone  co najmniej 
tylko niektóre studia porednie w kancelaryjno-administracyjnym procesie germanizowania (Nieckula 1968, s. 100).

Ten kancelaryjny sposób niemczenia nazw praktykowany by³ na
innych obszarach s³owiañskich, np. Pomorze, Czechy, £u¿yce. Germanizacja Ziemi K³odzkiej posuwa³a siê z po³udnia, od strony Pragi.
Potwierdza ów fakt czas kolonizacji krain s¹siednich, np. w Policach
i Broumowie koloniœci niemieccy pojawili siê w 1270 r., a w latach
1250–1270 zak³adali wsie ko³o Z³otego Stoku, Nysy, Opawy (Dziewulski 1948, s. 23–117).
Pierwsz¹ znan¹ ze Ÿróde³ historycznych niemieck¹ osad¹ jest Strachocin (niem. Schreckersdorf): ecclesia Streckeri 1264, Sreckendorf
1295, Convallibus fundi Grundt 1561.
Czeska nazwa Dùl : dùl ‘dolina, kopalnia’ lub Údolí : údolí ‘dolina’, na co wskazuje ³aciñski zapis convallibus fundi = niem. der Grund
‘dolina’. Osada powsta³a przed kolonizacj¹ niemieck¹. By³a to wieœ
królewska, któr¹ król czeski Otokar II darowa³ niejakiemu Schrekerowi, st¹d niemiecka nazwa Schreckendorf ‘wieœ Schreckera’. Poniewa¿
w 1264 r. istnia³ tu drewniany koœció³ i parafia, mo¿na przypuszczaæ,
¿e osada powsta³a przed kolonizacj¹ i musia³a mieæ nazwê czesk¹.
STARY WIELIS£AW (niem. Altwilmsdorf): Wilhelmsdorf 1300, Wilhelmi
villa 1339, Willemsdorf 1340.
Prawdopodobnie stara nazwê czes. Jesenice : jesen/jasen ‘jesion’. Kubín 26
cytuje dokument z 1477 r., w którym podana jest ta nazwa. Osada do 1477 r.
nale¿a³a do Czech. ród³a wymieniaj¹ koœció³ œw. Katarzyny (1300 r.) SGTS
XV 419.
STARY WALISZÓW (niem. Alt Waltersdorf): villa Waltheri 1268, Alt Waltersdorf 1608.
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Prawdopodobnie stara osada czes. Starý Valteøov (Šimák 54) skolonizowana
przez Pannwitzów z £u¿yc. We wsi znajdowa³a siê jedna z najstarszych parafii SGTS XV 415.
RASZKÓW (niem. Seifersdorf): villa Sifridi 1316, Seiffersdorf 1316, Sifridisdorf 1346.
Stara nazwa czeska ¦ibøidovice : im ¦ibøid niem. Sigfried, przejête do
czeszczyzny i polszczyzny w okresie chrzeœcijañstwa, por. te¿ pol. nazwê Zebrzydowice (niem. Seifersdorf). Ju¿ przed kolonizacj¹ istnia³ tu koœció³ pod
wezwaniem œw. Piotra i Paw³a SGTS XV 368–369.
WAMBIERZYCE (niem. Albendorf): Albendorf 1253, Alberti villa 1418.
Czeska nazwa Vambeøice wystêpuj¹ca w licznych Ÿród³ach czeskich Malicki
225. £aciñski zapis Alberti villa (twór germanizacyjny) œwiadczy o istnieniu
pierwowzoru *Albeøice: nazwê osobowa Alber(a) Albert Geb I 7. Zmiana
Albeøice < Vambeøice, w której dodatkowo spó³g³oska [l] upodobni³a siê do
[m]. Nazwê Albeøice podaje Prof I 7 ze zmian¹ w Valbeøice i objaœnion¹
z formy fleksyjnej v(e) Albeøcich < Valbeøice z absorpcj¹ v(e).
WOLANY (niem. Wernsdorf): Wernersdorf 1350, Wallisfurth 1738.
Czeska nazwa Teplá zapisana w dokumencie Jerzego Podiebradowicza
z 1477 r. oraz na starych mapach Šimák 44. W Wolanach znajduj¹ siê Ÿród³a
szczawy mineralnej, podobnie jak w Polanicy Zdroju SGTS XV 498. Nazwê
niemiecka Wernesdorf ‘wieœ Wernera’ i Wallifurth ‘bród Wallisa’ upamiêtniaj¹ nowych w³aœcicieli osady.

kie, a póŸniejsze niemieckie. Trudno œciœle okreœliæ, jaki by³ procent
nazw o czeskim rodowodzie, ale mog³o ich byæ oko³o 40% na ogóln¹
liczbê 200 nazw œredniowiecznych w ogóle. Œladów polskich brak tu
zarówno w toponimii, jak i w antroponimii.
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4. Podsumowanie

C z e c h o w i c z B., 2009, W otch³aniach historiograficznej mistyfikacji. Ziemia

Przecinaj¹ce siê w analizie perspektywy jêzykowe i pozajêzykowe
(historyczno-osadnicze) ujawniaj¹ dodatkowe wartoœci toponimii
k³odzkiej, które przez badaczy polskich w okresie powojennym jakby
nie by³y dostrzegane. Z drugiej jednak strony nauka czeska zbyt ma³o
poœwiêca³a tej problematyce miejsca, nie dostarczaj¹c materia³u nazewniczego (dowodowego), który zapewne spoczywa w archiwach
czeskich do dziœ.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e nazwy miejscowe Ziemi K³odzkiej
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