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Z a r y s  t r e ś c i. W artykule przedstawiono 
problematykę związaną ze stosowaniem polskiego 
nazewnictwa geograficznego świata. Podano defini-
cje i znaczenie terminu egzonim, jego rodzaje oraz 
zastosowanie, kończąc zarysem kwestii związanych 
z transkrypcją nazw.

1. Wstęp

Jak wiadomo, jednym z ważniejszych ele-
mentów każdej mapy jest nazewnictwo. Ono to 
obok współrzędnych geograficznych (lub innych) 
stanowi cechę obiektów geograficznych, zatem 
powinno być poprawne i jednoznaczne. Więk-
szość obiektów geograficznych ma swoje nazwy, 
czasami jest ich więcej niż jedna, czasami w róż-
nych językach występują różne ich formy. Stawia 
to przed kartografem, a nawet szerzej przed 
geografem, problem poprawnego stosowania na-
zewnictwa. Na forum międzynarodowym zaleca 
się stosowanie form nazewniczych w oficjalnym 
języku (lub językach) danego obszaru. Tak pomy-
ślana standaryzacja pozwala na wyeliminowanie 
błędnych form nazewniczych i na jednoznaczną 
identyfikację obiektów geograficznych. Jednak 
języki mają swoją historię, będącą odzwiercie-
dleniem historii narodów, a słownictwo, w tym 
i nazewnictwo geograficzne, jest jego integralną 
częścią stanowiącą jego bogactwo. Stosowane 
w danym języku nazewnictwo geograficzne od-
noszące się do obszarów, gdzie dany język nie 
jest stosowany, świadczy o historycznych z nimi 
powiązaniach. Wyeliminowanie tego rodzaju 
nazw i zastąpienie nazwami oficjalnymi niewątpli-
wie zubożyłoby język. Dotyczy to również języka 
polskiego, który ma bogate nazewnictwo geogra-
ficzne odnoszące się do obiektów leżących poza 
granicami Polski. To nazewnictwo, kształtujące 
się od kilkuset lat, jest częścią polskiej kultury 
i powinno być zachowane. Niestety, obserwuje-

my zmniejszanie się liczby polskich egzonimów. 
Obecnie w opracowaniach kartograficznych coraz 
częściej używane są nazwy oficjalne danego kra-
ju, a zapomina się o ich polskich odpowiednikach. 
Dotyczy to niestety również szkoły, która przecież 
w szczególny sposób powinna traktować polskie 
nazwy geograficzne obiektów leżących poza 
granicami naszego kraju, wpajać je uczniom, 
zapobiegając w ten sposób ich wymieraniu.

2. Definicja terminu „egzonim”

Nazwy obiektów geograficznych można po-
dzielić na oficjalne i nieoficjalne. Do pierwszej gru-
py zaliczamy te zatwierdzone przez organ nazew-
niczy i stosowane na obszarze jego kompetencji, 
czyli tzw. endonimy standaryzowane. Do takich 
nazw należą np. Warszawa, London, Malta, New 
Zealand, België i Belgique. Drugą grupę stanowią 
wszystkie pozostałe formy nazw. Mogą być to 
zarówno nazwy używane w języku oficjalnym, 
lecz różniące się od nazw przyjętych za oficjalne 
(np. Kudowa zamiast oficjalnej nazwy Kudowa-
-Zdrój), nazwy w językach lub dialektach wystę-
pujących na danym obszarze, lecz nie mających 
na nim statusu języka oficjalnego, czyli nazwy 
lokalne, autochtoniczne i mniejszościowe, np. 
kaszubskie Kaszëbë, lub nazwy w językach 
w ogóle nie występujących na danym terenie, np. 
niemieckie Moskau, angielskie Damascus, czy 
polski Pekin. Ten ostatni rodzaj nazw geograficz-
nych zwany jest egzonimami (od greckich éx‘ = 
zewnątrz, poza i ónyma = nazwa, imię). 

Termin ten został wprowadzony przez Marce-
lego Aurousseau (1957) w książce The rendering 
of geographical names. Już w 1962 roku wyja-
śnienie terminu „egzonim” cytuje dokładnie wg 
tej publikacji słownik A glossary of geographical 
terms. M. Aurousseau nie podał definicji egzoni-
mu, lecz opisuje go jako „nazwę używaną w ję-
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zyku angielskim dla pozostałych części świata 
i obiektów geograficznych znajdujących się poza 
Wielką Brytanią” (A glossary..., 1962, s. 185). 
Jednak zarówno w książce M. Aurousseau, jak 
i w A glossary of geographical terms pojawia się 
również termin „nazwa konwencjonalna”, który 
można tłumaczyć również jako nazwę zwycza-
jową, objaśniony w następujący sposób: „Wiele 
miejsc w różnych częściach świata, gdzie nie 
używa się języka angielskiego, jest znanych nam 
pod nazwami nie używanymi przez ludzi zamiesz-
kujących te miejsca. Krzyżowcy sprowadzili nam 
nazwę Cairo wziętą od Wenecjan. Stolicę Danii 
nazywamy Copenhagen, gdyż duńska jej nazwa 
København jest dla nas zbyt trudna do wymówie-
nia, a z jej niemiecką formą Kopenhagen możemy 
poradzić sobie z łatwością, choć wymawiamy ją 
niezbyt precyzyjnie. Podobne nazwy, zapożyczo-
ne przez język angielski ze źródeł zagranicznych, 
które są ponadto źródłami zagranicznymi również 
w stosunku do miejsca, którego dotyczą, lub 
zapożyczone od nazw w języku niegdyś w tych 
miejscach używanym, zwane są nazwami kon-
wencjonalnymi” (A glossary..., 1962, s. 128). Eg-
zonimem jest więc według M. Aurousseau każda 
nazwa obiektu geograficznego leżącego poza 
obszarem danego kraju, a nazwy w językach nie 
występujących na danym obszarze są nazwami 
konwencjonalnymi.

Według piętnastotomowego Meyers Grossers 
Universallexikon (1981) „egzonim jest to nazwa 
różniąca się od nazwy urzędowej, w różnych 
krajach przyjmująca różną formę, jak np. dla 
nazw miejscowości: niemieckie Mailand dla 
Milano, angielskie Munich dla München” (t. 4, s. 
562). Warto nadmienić, że jest to jedyna spośród 
wielkich encyklopedii wyjaśniająca to pojęcie.

Termin „egzonim” pojawia się również w Słow-
niku geograficznym angielsko-polskim (Z. Ciętak, 
S. Pietkiewicz 1974). W publikacji tej angielski 
„exonym” jest przetłumaczony jako „nazwa (geo-
gr.) obcego obiektu.” Dodatkowo w słowniku tym 
błędnie objaśniono termin „conventional name” 
jako „nazwa urzędowa, nazwa książkowa”, gdy 
tymczasem w języku angielskim uważany był on 
wtedy za synonim egzonimu.

Sprecyzowanie pojęcia „egzonim” przyniosła 
działalność Grupy Ekspertów Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych do spraw Nazw Geograficz-
nych utworzonej w 1967 roku. Na II Konferencji 
ONZ w Sprawie Standaryzacji Nazw Geograficz-
nych z 1972 roku w Londynie stwierdzono, że 
„egzonim jest to nazwa geograficzna używana 
w pewnym języku dla obiektu geograficznego 
położonego poza obszarem, gdzie dany język ma 
status oficjalny i różni się w swej postaci od nazwy 

używanej w języku oficjalnym na obszarze, gdzie 
znajduje się dany obiekt geograficzny” (J. Breau 
1989, s. 79).

Do czasu II Konferencji termin „egzonim” był 
traktowany jako synonim określeń „nazwa kon-
wencjonalna” (zwyczajowa) i „nazwa tradycyjna”. 
Dopiero na III Sesji Grupy Ekspertów ONZ do 
spraw Standaryzacji Nazw Geograficznych 
w 1971 roku postanowiono rozróżnić znaczenie 
tych terminów. Powstała wtedy definicja nazwy 
konwencjonalnej mówiąca, że jest to „pisemna 
postać nazwy, która jest szeroko i bieżąco sto-
sowana w danej wspólnocie językowej, i która 
nie pokrywa się z żadną lokalną formą oficjalną” 
(J. Breau 1989, s. 76). Jednak mimo tego pozor-
nego rozróżnienia znaczenia tych terminów nadal 
często  były one używane zamiennie, a w zatwier-
dzonym w 1998 roku w Nowym Jorku na VII Kon-
ferencji ONZ w Sprawie Standaryzacji Nazw 
Geograficznych słowniku Glossary of toponymic 
terminology te trzy terminy już wprost traktowane 
są jako synonimy (Słownik terminów..., 1998). 

W 1991 roku I. Horňanský, działający w Grupie 
Ekspertów ONZ do spraw Nazw Geograficznych, 
podał kolejną definicję tego terminu, według której 
jest to „nazwa używana w danym języku w od-
niesieniu do obiektów geograficznych położonych 
poza granicami obszaru, na którym ten język ma 
status oficjalny i różniąca się pod względem for-
my od endonimów tych obiektów” (I. Horňanský 
1991, s. 131). Pojawia się tu nowy, dotychczas nie 
stosowany termin „endonim”, oznaczający we-
dług I. Horňanský’ego „nazwę używaną w danym 
języku w odniesieniu do obiektu geograficznego 
znajdującego się na obszarze, gdzie ten język 
ma status oficjalny” (s. 131).

W 1998 roku na VII Konferencji ONZ w Spra-
wie Standaryzacji Nazw Geograficznych za-
twierdzono wspomniany już tekst Glossary of 
toponymic terminology, wydany w Polsce w tym 
samym roku jako Słownik terminów używanych 
przy standaryzacji nazw geograficznych (1998). 
Z zawartej w nim definicji wynika, że egzonim 
jest to „nazwa używana w określonym języku dla 
obiektu geograficznego znajdującego się poza 
obszarem, gdzie ten język ma status oficjalny 
i różniąca się od nazwy oficjalnej w języku lub 
językach na obszarze, gdzie znajduje się dany 
obiekt geograficzny” (s. 27–28). Słownik ten po-
daje również, że termin „nazwa konwencjonalna” 
(zwyczajowa) jest synonimem terminu „egzonim”, 
a termin „nazwa tradycyjna” oznacza „egzonim 
stosunkowo szeroko używany w jakiejś wspól-
nocie językowej i zwykle ugruntowany w tradycji 
i literaturze” (s. 55). Ponieważ każdy egzonim 
spełnia powyższą definicję, więc termin „nazwa 
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tradycyjna” dokładnie odpowiada terminowi 
egzonim. 

3. Rozumienie terminu „egzonim”

Przyglądając się bliżej powyższym definicjom 
można zauważyć, że egzonim musi się różnić od 
nazwy stosowanej w języku oficjalnym danego 
terytorium. Co w takim razie uczynić z obszarami, 
na których nie ma żadnego języka oficjalnego? 
Wcale niemałą powierzchnię zajmują takie tere-
ny. Zaliczyć do nich należy obszar mórz i form 
podmorskich nie sąsiadujących bezpośrednio 
z terytorium żadnego z państw, a także obszar 
Antarktydy, który formalnie nie należy do nikogo, 
oraz – co już może mniej interesuje geografów 
– obiekty znajdujące się na Księżycu i innych 
ciałach niebieskich. Czy w tych przypadkach za 
nazwy oficjalne należy przyjąć nazwy w języku 
angielskim, co stosuje np. Międzynarodowe 
Biuro Hydrograficzne w odniesieniu do mórz 
i oceanów, czy nazwy w językach oficjalnych 
Organizacji Narodów Zjednoczonych? Trudno 
również sprecyzować, czy terytorium języka 
oficjalnego rozciąga się na obszarze mórz na 
szerokość wód terytorialnych, czy na szerokość 
wyłącznej strefy ekonomicznej, czyli do 200 mil 
morskich? Czy uznać, że skoro jakiś obszar 
nie ma żadnego języka oficjalnego i, co za tym 
idzie, nazw geograficznych w języku oficjalnym 
(endonimów), to wszystkie nazwy stosowane 
dla tego obszaru są egzonimami, czy – jak to 
wynika z definicji I. Horňanský’ego – skoro nie 
ma endonimów, to nie można mówić o istnieniu 
egzonimów. Powyższe definicje nie rozstrzygają 
tych wątpliwości. 

Jak traktować nazwy stosowane w jakimś ję-
zyku dla obiektów geograficznych znajdujących 
się poza obszarem występowania tego języka, 
a które nie mają swoich endonimów (np. Cieśniny 
Duńskie, Nizina Środkowoportugalska). Są to 
obiekty, dla których w państwach, gdzie one się 
znajdują, nie istnieje jedna nazwa geograficzna, 
tylko kilka dla poszczególnych obiektów niższe-
go rzędu (przykładem z obszaru naszego kraju 
może być często używana na mapach małoska-
lowych nazwa Nizina Polska, nie pojawiająca się 
w żadnym oficjalnym wykazie nazewniczym i w 
ogóle w naszej świadomości nie występująca 
jako jeden region).

Wątpliwość budzi także kwestia języków mniej-
szości narodowościowych. Często ich języki nie 
mają w żadnym państwie statusu języka oficjal-
nego. Czy zatem na obszarze, na którym one 
występują, wszystkie nazwy stosowane w tych 
językach są egzonimami? Według powyższych 

definicji takimi nie są, gdyż w przypadku języków 
nigdzie nie mających statusu języka oficjalnego 
nie można w ogóle mówić o egzonimach. Na 
obszarze, gdzie występuje taki język, można mó-
wić co najwyżej o nazwach lokalnych, autochto-
nicznych lub mniejszościowych. W ten sposób 
np. kaszubskie nazwy na Kaszubach Srôkójce 
dla Sierakowic, czy Pùckô Hôwinga dla Zatoki 
Puckiej (zobacz ryc. 1) będą nazwami lokalnymi. 
Ale co zrobić z nazwami w takich językach lub 
dialektach dotyczącymi obiektów geograficznych 
znajdujących się poza obszarem zasięgu danego 
języka, np. kaszubskie Miemcë dla Niemiec, czy 
Szczecëno dla Szczecina? Czy są to egzonimy 
czy nie? 

Należy także odpowiedzieć na pytanie, czy 
należy za egzonim uważać nazwę różną od 
nazwy lub nazw w języku oficjalnym danego 
obszaru, lecz pokrywającą się z nazwą auto-
chtoniczną czy mniejszościową. Jak wreszcie 
traktować nazwy w językach nie uznawanych za 
oficjalne i nie będące nazwami oficjalnymi, lecz 
dopuszczone do stosowania np. na znakach 
drogowych, budynkach publicznych, itp. na te-
renach zamieszkanych przez mniejszości, jak 
to ma miejsce np. na Łotwie w stosunku do na-
zewnictwa liwońskiego, rosyjskiego i polskiego, 
na Litwie w stosunku do nazewnictwa polskiego 
(J. Kondracki 1995), czy na Słowacji w stosunku 
do nazewnictwa węgierskiego i łemkowskiego 
(zobacz ryc. 2). Z powyższych przykładów widać, 
że definicja egzonimu nie może być tak prosta, 
jak te zacytowane powyżej.

Warto zwrócić uwagę, że w definicjach, z wy-
jątkiem ostatniej z 1998 roku, nie mówi się o na-
zwach oficjalnych, czyli przyjętych za oficjalne 
w danym państwie przez odpowiednie organy, 
tylko o nazwach w językach oficjalnych. Dlatego 
zgodnie z tymi definicjami nie można mówić o eg-
zonimach, gdy nazwy stosowane w jakimś języku 
dla obiektów geograficznych położonych poza ob-
szarem, na którym ten język ma status oficjalny, 
różnią się co prawda od nazw oficjalnych, lecz są 
identyczne z lokalną (można rzec ludową) formą 
tych nazw, używaną przez ludność miejscową 
posługującą się językiem oficjalnym. Dlatego 
chcąc opracować wykaz egzonimów należałoby 
zaznajomić się nie tylko z nazwami oficjalnymi 
danego obszaru, ale również i z nazwami trady-
cyjnymi, aby stwierdzić czy przypadkiem nie są 
one identyczne z domniemanymi egzonimami.

W ostatniej z cytowanych definicji mówi się 
już o tym, że egzonim musi się różnić od nazwy 
oficjalnej danego obiektu. Takie potraktowanie 
sprawy spowoduje, iż pojawi się dużo nowych 
egzonimów, takich choćby jak stosowana po-
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wszechnie nazwa Las Palmas, gdy tymczasem 
pełna nazwa tego miasta brzmi Las Palmas de 
Gran Canaria, czy też nazwa Benares, często 

spotykana u nas i ciągle żywa w Indiach jako daw-
na nazwa miasta V¶r¶nas·. Już Grupa Ekspertów 
ONZ do spraw Nazw Geograficznych zdaje się 
zwróciła uwagę na ten problem, wprowadzając 
termin „nazwa zwyczajowa”, który miał obejmo-
wać egzonimy oraz wszelkie nazwy lokalne w ję-
zyku oficjalnym danego obszaru, lecz różniące się 
od nazw przyjętych za nazwy oficjalne. Jednak 
termin ten w tym znaczeniu nie przyjął się i dziś 
jest synonimem egzonimu. 

Kolejnym nierozstrzygniętym w definicjach 
problemem jest kwestia transkrypcji. Należy się 
zgodzić z tym, że nazwa przetranskrybowana, 
podobnie jak nazwa przetransliterowana, nie 
zmienia swojej formy i w związku z tym nie po-
winna być uznawana za egzonim. Ale czy w sto-
sunku do nazw, które są ugruntowane w tradycji 
i literaturze właśnie w formie transkrypcji nie 
należałoby zrobić wyjątku? Wszak transliterację 
można stosować zamiennie z transkrypcją. Lecz 

Ryc. 1. Fragment mapy Kaszub w skali ok. 1:900 000 z podwójnym, polskim i kaszubskim, nazewnictwem. 
(wg J. Borzeszkowskiego, J. Mordawskiego i J. Tredera 1999)

Ryc. 1. A portion of a 1:900,000-scale map of Kaszuby (Cassubia) with bilingual (Polish and Cassubian) 
geographic names (after J. Borzeszkowski, J. Mordawski i J. Treder 1999)

nikt, pomimo zdecydowania się na stosowanie 
transliteracji dla nazw obiektów nie mających 
polskich egzonimów, nie umieści na mapie takich 

nazw jak Moskva, Bajkal, Ob’, Hindukuš tylko 
Moskwa, Bajkał, Ob, Hindukusz. Wydaje się, 
że nazwy tego typu można jednak zaliczyć do 
egzonimów. 

Definicje mówią, że nazwa będąca egzonimem 
musi „się różnić w swojej postaci”, „wykazywać 
różnice formalne”, „różnić się pod względem 
formy”, czy po prostu „różnić się” od endonimu 
tego obiektu. Jednak nie wyjaśniono, na czym 
te różnice mają polegać. Czy ma to być różnica 
w wymowie czy piśmie? Jak wspomniałem wy-
żej, taką różnicą nie będzie przetransliterowanie 
lub przetranskrybowanie nazwy na inny system 
pisma. Ale jak traktować i czy w ogóle uważać 
za egzonimy te nazwy, które różnią się od nazwy 
oficjalnej wyłącznie opuszczeniem, dodaniem lub 
zamianą znaku diakrytycznego lub rodzajnika np. 
Peru i Perú, Gambia i The Gambia; dodaniem, 
opuszczeniem lub zmianą formy deklinacyjnej np. 
Mansela (w języku polskim dopełniacz) i Mansel 
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(w języku angielskim funkcja mianownika), Andy 
(liczba mnoga języka polskiego) i Andes (liczba 
mnoga języka hiszpańskiego); utworzonych 

w mianowniku formę identyczną z formą oficjalną, 
lecz różniące się w pozostałych przypadkach, ale 
także nazwy powstałe w wyniku opuszczenia, 
dodania lub zamiany znaku diakrytycznego lub 
rodzajnika. 

4. Rodzaje egzonimów

Przyglądając się egzonimom można zauważyć, 
że dzielą się na wyraźne trzy grupy związane 
z ich genezą. Można wyróżnić przede wszyst-
kim egzonimy, które wykształciły się w danym 
języku i są charakterystyczne tylko dla tego 
języka, w związku z czym można by je nazwać 
egzonimami właściwymi. Przykładem mogą być 
Włochy, których nazwa pochodzi, według J. Sta-
szewskiego (1968), od słowa Vlach będącego 
starosłowiańską nazwą plemion romańskich i aż 
do połowy XIX wieku odnosiła się wyłącznie do 
regionu geograficznego. 

Drugą grupę stanowią egzonimy zapożyczone 
z innych języków. Często są to nazwy pocho-
dzące albo od nazw stosowanych w językach 
państw niegdyś kolonizujących dane terytorium, 
albo z języków, w których ukazało się dużo waż-
nych dzieł geograficznych dotyczących danego 
obszaru i będących w przeszłości podstawowym 
źródłem nazewnictwa tych obszarów (np. Casa-
blanca, Albania). 

Wreszcie trzecią grupę stanowią wszelkie 
egzonimy powstałe w wyniku dostosowania 
brzmienia oficjalnych nazw geograficznych do 
gramatyki i brzmienia danego języka. Pojawiają 
się tu egzonimy transkrypcyjne (np. Walencja), 
powstałe w wyniku zapisania przybliżonej wymo-
wy nazw (do tej grupy należeć będą wspomnia-
ne w poprzednim punkcie egzonimy, powstałe 
w wyniku opuszczenia, dodania lub zmiany znaku 
diakrytycznego), egzonimy fleksyjne powstałe 
w wyniku dodania końcówek, przedrostków, 
rodzajników (np. Wyspy Cooka, Irlandia) oraz 
egzonimy translacyjne powstałe w wyniku prze-
tłumaczenia nazwy własnej obiektu (np. Morze 
Koralowe, Góry Błękitne). Zarówno egzonimy 
transkrypcyjne jak i translacyjne mogą być wła-
ściwe jak i niewłaściwe. Ten drugi przypadek 
występuje wtedy, gdy zachodzi niedokładna lub 
błędna transkrypcja (np. Pekin, Floryda) lub tłu-
maczenie (np. Wyspy Marszałkowskie – egzonim 
używany w pracach J. S. Kubarego dla Wysp 
Marshalla, których nazwa pochodzi od Johna 
Marshalla – brytyjskiego kapitana, badającego 
te wyspy w 1788 roku). Mogą pojawić się także 
egzonimy powstałe w wyniku zwykłej pomyłki 
popełnionej przez autora jakiegoś dzieła i później 
powielonej przez jego następców (np. Ziemia 

Ryc. 2. Tablica z nazwą słowacką i łemkowską znajdu-
jąca się przy wyjeździe z jednej z północnosłowackich 
miejscowości zamieszkanej przez mniejszość łemkow-

ską (fot. autora)
Fig. 2. A sign with a Slovak and Lemko geographic 
name located in one of the villages inhabited by the

 Lemko minority in northern Slovakia

przez przetłumaczenie lub opuszczenie terminu 
oznaczającego rodzaj obiektu (terminu gatunko-
wego, określnika) nie będącym integralną częścią 
nazwy np. Wyspy Pitcairn (lub Pitcairn) i Pitcairn 
Islands; jak należy traktować nazwy, które co 
prawda w mianowniku mają formę identyczną 
z formą oficjalną, lecz różnią się w pozostałych 
przypadkach (np. mianownik: Niger, Angola, 
dopełniacz: Nigru, Angoli, celownik: Nigrowi, 
Angoli, itd.). Każdy z powyższych przykładów 
można uznać za egzonim, gdyż różni się w swojej 
postaci od endonimu danego obiektu geograficz-
nego. Wydaje się jednak, iż należałoby wykluczyć 
trzeci i czwarty przypadek, gdyż pozwalają one 
na tworzenie nieskończonej liczby egzonimów 
polegających wyłącznie na tłumaczeniu np. „río” 
na „rzekę”, czy „gulf” na „zatokę”, lub na zalicza-
niu do egzonimów wszystkich nazw oficjalnych, 
które dają się odmieniać przez liczby, osoby lub 
przypadki. Formy powstałe w pierwszych dwóch 
przypadkach należy według mnie uznać za egzo-
nimy, gdyż wykształciły się one w wyniku rozwoju 
stosującego je języka. Jednak np. T. Lankamer 
(1996) uważa, że egzonimami nie będą nie tylko 
nazwy utworzone przez przetłumaczenie terminu 
oznaczającego rodzaj obiektu i nazwy mające 
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Arnhema, której nazwa pochodzi od nazwy statku 
„Arnhem”, zatem poprawny egzonim powinien 
brzmieć Ziemia Arnhemu).

Większości egzonimów nie można jednak 
zaklasyfikować do konkretnej grupy, gdyż 
przeważnie są to egzonimy mieszane. Najczę-
ściej spotyka się egzonimy mieszane między 
różnymi grupami egzonimów językowych (np. 
Nowy Jork – jest zarówno egzonimem translacyj-
nym jak i transkrypcyjnym, Zatoka Florydzka jest 
egzonimem fleksyjnym powstałym od egzonimu 
transkrypcyjnego) lub między egzonimami języ-
kowymi a egzonimami zapożyczonymi bądź wła-
ściwymi (np. Sahara Zachodnia, Nowa Anglia).

Zdarza się, że niektóre obiekty mają po dwie lub 
więcej oficjalnych nazw, tzw. „alonimów”. Mogą to 
być nazwy w tym samym języku (np. St. Christo-
pher i St. Kitts), jak i nazwy w różnych, przyjętych 
za oficjalne językach (np. Dublin i Baile Átha 
Cliath). Często w różnych językach, nie będących 
językami oficjalnymi obszarów, gdzie występują 
„alonimy”, stosuje się tylko jedną z kilku oficjal-
nych form nazewniczych (np. w języku polskim 
o jednym z większych miast Indii mówi się Madras 
a nie Chennai, a o rzece na Półwyspie Iberyjskim 
Duero a nie Douro). Wtedy taka nazwa, mimo że 
nie jest egzonimem, będzie w pewnym sensie 
nazwą tradycyjną w języku ją stosującym.

Oto propozycja podziału nazw geograficznych 
obiektów leżących poza granicami naszego kraju:

I. Egzonimy
1. egzonimy właściwe (Włochy)
2. egzonimy zapożyczone (Casablanca, 

Albania)
3. egzonimy językowe

a. egzonimy transkrypcyjne: 
– egzonimy transkrypcyjne właściwe 

(Walencja)
– egzonimy transkrypcyjne niewłaściwe 

(Pekin, Floryda)
b. egzonimy fleksyjne (W-y Cooka,

Irlandia)
c. egzonimy translacyjne: 

– egzonimy translacyjne właściwe 
(M. Koralowe)

– egzonimy translacyjne niewłaściwe 
(Wyspy Marszałkowskie)

d. egzonimy pomyłkowe (Ziemia Arnhema)
II. Wybrane nazwy oficjalne (endonimy)

1. w przypadku kilku oficjalnych języków 
(Delhi i Dill·)

2. w przypadku kilku wersji nazwy w jednym 
języku (St. Christopher i St. Kitts)

III. Pozostałe endonimy
1. nazwy oficjalne
2. nazwy lokalne

Egzonimy można również podzielić ze względu 
na kryterium ich używania na trzy grupy. W pierw-
szej znajdą się egzonimy powszechnie używane, 
np. Francja, Nowa Gwinea. Drugą grupę będą 
stanowić egzonimy wychodzące z użycia, które 
są stosowane rzadko i przeważnie zastępowane 
oficjalnymi endonimami (np. Celowiec zastępo-
wany jest przez Klagenfurt) lub innymi nowszymi 
egzonimami (np. Sztrasburg zastępowany jest 
przez Strasburg, gdy tymczasem nazwa oficjalna 
to Strasbourg). Wreszcie trzecią grupę stanowią 
egzonimy, które już zupełnie wyszły z użycia, 
np. Tyflis dla Tbilisi lub Piszpek dla Biszkeku. 
Wśród tych egzonimów, które już zupełnie wyszły 
z użycia, można wyróżnić podgrupę nazw histo-
rycznych (egzonimów historycznych), będących 
nazwami używanymi do określenia dawnych 
nazw obiektów (obecnie istniejących lub nie), lecz 
różniącymi się od dawnych endonimów tychże 
obiektów np. Konstantynopol, Persja, Ziemia Van 
Diemena (T. Lankamer 1996).

5. Stosowanie egzonimów

Egzonimy są świadectwem często wielowie-
kowych związków kulturalnych, gospodarczych 
i politycznych danego narodu. Świadczą one 
o naszym dawnym i obecnym zainteresowaniu 
różnymi krajami, o pobytach Polaków w innych 
krajach, o naszej historii. Obce nazwy, które były 
często przyswajane w formie skażonej lecz łatwej 
do wymówienia i zapamiętania, stały się z cza-
sem egzonimami. O naszych kontaktach mówi 
także częstotliwość występowania egzonimów. 
Znacznie więcej znajdziemy ich na sąsiednich 
terenach, z którymi utrzymywane były częstsze 
kontakty, a o wiele mniej na terytoriach odle-
głych, choć i tu są wyjątki, gdyż dużo polskich 
egzonimów można znaleźć na Svalbardzie oraz 
na antarktycznej Wyspie Króla Jerzego. Częściej 
egzonimy dotyczą obiektów o dużej rozciągłości 
i dużym znaczeniu niż obiektów małych o małym 
znaczeniu. Funkcjonują one w świadomości 
społeczeństwa, w jego języku i wszelkie próby 
zastąpienia egzonimów nazwami oficjalnymi na-
potykają na barierę żywego języka oraz ludzkich 
przyzwyczajeń. 

W języku polskim, ze względu na jego flek-
syjność, można egzonimy poddawać koniugacji 
(tworzenie form osobowych) i deklinacji (tworzenie 
przypadków), łatwo można również tworzyć ich 
różne formy pochodne, a zwłaszcza przymiotniki, 
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dlatego posługiwanie się obcymi nazwami geogra-
ficznymi staje się łatwe. To właśnie konieczność 
stosowania w żywym języku form pochodnych 
i fleksyjnych oraz form spolszczonych często przy-
czyniała się do powstawania nowych egzonimów. 
Eliminacja egzonimów spowodowałaby zubożenie 
naszego języka i byłaby sprzeczna ze zdrowymi 
zasadami historii i kultury języka. 

Można się zgodzić na ograniczanie lub 
w ogóle na zaniechanie stosowania egzonimów 
w wydawnictwach mających charakter oficjalny, 
międzynarodowy lub z założenia przeznaczonych 
dla odbiorców zarówno krajowych jak i zagranicz-
nych, zgodnie z postulatem Grupy Ekspertów 
ONZ do spraw Nazw Geograficznych. Jednak 
w wydawnictwach przeznaczonych wyłącznie na 
rynek krajowy nie powinno być takich ograniczeń. 
Szczególnie w wydawnictwach szkolnych należy 
korzystać z  całego bogactwa egzonimów. 

Egzonimy powinny być stosowane również 
w wydawnictwach popularnonaukowych i bele-
trystycznych. Także w wydawnictwach kartogra-
ficznych przeznaczonych do szerokiego użytku, 
takich jak mapy i atlasy ogólnogeograficzne, 
samochodowe lub turystyczne, egzonimy nie po-
winny być pomijane, choć tu większe znaczenie 
będą miały nazwy oficjalne. 

Na fakt, iż nie można traktować egzonimów 
jednakowo, niezależnie od publikacji, zwrócił 
już uwagę H. Lewis z Grupy Ekspertów ONZ do 
spraw Nazw Geograficznych, który stwierdził, 
iż można mówić o trzech szczeblach stosowa-
nia egzonimów: powszechnym ich stosowaniu 
w szkolnictwie podstawowym i średnim oraz 
w mediach, stosowaniu ich w ograniczonym 
zakresie w szkolnictwie wyższym i pomijaniu ich 
w stosunkach międzynarodowych (J. Kondracki, 
1990).

Nazwy geograficzne są również powszechnie 
używane w mediach. Zdarza się, że zapomina 
się tu o egzonimach, gdyż o wiele prościej i szyb-
ciej jest przyjąć nazwę oficjalną podaną przez 
agencję prasową i nie sprawdzać, czy istnieje 
dla niej polski egzonim. W ten sposób bardziej 
znane staną się nazwy oficjalne, a egzonimy, 
szczególnie te dotyczące mniej znanych obiektów 
geograficznych, coraz bardziej będą wychodziły 
z użycia. Dlatego tak ważne jest stosowanie 
egzonimów w atlasach szkolnych, gdyż są one 
powszechnie dostępnym źródłem polskich nazw 
geograficznych. W Polsce Ministerstwo Edukacji 
Narodowej zaleca ich powszechne stosowanie 
we wszystkich rodzajach publikacji, a nie tylko 
w wydawnictwach szkolnych, zdając sobie spra-
wę z tego, że egzonimy są naszym dziedzictwem.

Pomijanie egzonimów na mapach może spowo-

dować, że powoli zacznie się o nich zapominać. 
Tym bardziej, że możliwość podróżowania po 
całym świecie powoduje coraz częstsze kontakty 
z nazwami oficjalnymi. Tymczasem często nie 
wiemy o tym, że obiekty te mają polskie nazwy. 
Najszybciej zanikają egzonimy mniej ważnych 
obiektów geograficznych. Nie używanie polskich 
egzonimów w mediach może pogłębiać ten stan 
rzeczy. Obecnie, praktycznie tylko dzięki mediom 
mogą powstawać nowe egzonimy, gdyż tylko one 
mogą szybko spopularyzować wśród społeczeń-
stwa nowe nazwy. To właśnie dzięki nim powstały 
m. in. takie nazwy jak Gwatemala, Kostaryka, 
Salwador, gdy w związku z wydarzeniami w tym 
regionie dużo mówiło się o tych krajach.

Nie można również zgodzić się z poglądami, że 
używanie egzonimów obcego pochodzenia jest 
sprzeczne z interesami naszego języka. Z tego 
powodu należałoby np. niemiecki w wymowie 
Sztokholm i Kapsztad, podobnie jak wymawia-
ną z francuska Gujanę zastępować nazwami 
oficjalnymi (J. Loth 1958). Również poglądy, że 
egzonimy są niczym innym jak przekręceniami 
nazw, czy wręcz błędnymi nazwami, oraz że 
stosowanie egzonimów jest przejawem jakichś 
roszczeń można skomentować tylko w ten spo-
sób, że głoszący je nie wiedzą, jakie znaczenie 
w języku i kulturze narodu mają egzonimy.

6. Transkrypcja nazw geograficznych

Transkrypcją nazywamy metodę fonetycznej 
konwersji między dwoma językami, w której gło-
ski języka oryginału są zanotowane według form 
języka przyjmującego w jego piśmie, zwykle bez 
stosowania dodatkowych znaków diakrytycz-
nych (Słownik terminów..., 1998). Transkrypcję 
można stosować zarówno do konwersji między 
dwoma językami posługującymi się tym samym 
alfabetem jak i między językami posługującymi 
się różnymi rodzajami pisma. Na przykład nazwa 
Warszawa po przetranskrybowaniu na język 
angielski będzie miała postać Vahrshahvah, 
rosyjska nazwa Махачкала przybierze w języku 
polskim formę Machaczkała, a arabska nazwa 
miasta  w języku francuskim przybierze 
postać Al Lathiqiyeh. Transkrypcję stosuje się 
jednak przeważnie do przechodzenia z jednego 
systemu zapisu na inny, a nie między dwoma ję-
zykami stosującymi ten sam alfabet. W porówna-
niu z transliteracją, transkrypcja pozwala, dzięki 
zapisowi literami języka, na który się transkrybuje, 
na łatwe w odbiorze dla zwykłego użytkownika 
przedstawienie nazw geograficznych wcześniej 
zapisanych niezrozumiałymi znakami obcego al-
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fabetu. Jednak transkrypcja w przeciwieństwie do 
transliteracji jest postępowaniem, z nielicznymi 
wyjątkami, nieodwracalnym, czyli nie można za 
pomocą retranskrypcji uzyskać wyjściowej posta-
ci nazwy. Transkrypcja dodatkowo powoduje, iż 
każda nazwa geograficzna może mieć tyle róż-
nych form, ile jest używanych na świecie języków. 

Transkrypcja w naszym języku jest stosowana 
od bardzo dawna. Każdy przyzwyczaił się do 
takich postaci zapisu nazw geograficznych, jak 
Al-Dżaza’ir, Gudźarat, czy Astrachań. Formy te są 
o wiele prostsze w powszechnym użyciu od form 
opartych na transliteracji, które dla powyższych 
nazw będą miały postać: Al-^az¶ ir, Gujar¶t, 
Astrachan’. 

W powszechnym mniemaniu transkrypcję, 
a nie transliterację stosuje się do przedstawia-
nia nazw geograficznych zapisanych alfabetem 
niełacińskim po to, aby można je było łatwo 
odczytać nie głowiąc się nad tym, co mają ozna-
czać litery zaopatrzone w różne niespotykane 
znaki diakrytyczne, jak choćby:  
Jest to pogląd słuszny, ale tylko częściowo. Bo 
dlaczego nazwy zapisane w innym alfabecie 
niż łaciński mają być uprzywilejowane tym, że 
zapisuje się je zgodnie z polską wymową, a nie 
zgodnie z zasadami transliteracji wraz z różny-
mi dziwnymi znakami diakrytycznymi, a nazwy 
pisane w oryginale w alfabecie łacińskim pozo-
stawia się w ich pierwotnej formie, nawet jeżeli 
zaopatrzone są one w różne niespotykane u nas 
litery? Widać tu niekonsekwencję, którą zdają 
się nie przejmować autorzy polskich publikacji. 
W ten sposób na jednej mapie możemy mieć 
takie nazwy jak Szachowskaja i Þorlákshöfn, 
Wadżda i Aix-en-Provence. Z pewnością nie ma 
osoby, która potrafiłaby poprawnie wymówić na-
zwy zapisane we wszystkich oficjalnych językach 
posługujących się alfabetem łacińskim. W samej 
tylko Europie są tak egzotyczne pod względem 
wymowy języki, jak choćby albański, islandzki, 
baskijski lub litewski. Kto poprawnie wymówi 
nazwy z tych obszarów językowych? Dlaczego 
w takim razie nie zapisuje się wszystkich nazw 
w polskiej transkrypcji? Widocznie jednak formy 
typu: Ajoła, Edynboroł, czy Lajpcik okazały się 
zbyt nonsensownymi dla autorów opracowań 
geograficznych, choć nie widzą oni nic dziwnego 
w używaniu podobnych form typu Puduććeri, 
Asz-Szam, czy Łodjejnoje Pole. 

Wydaje się, że jedyną przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest przyzwyczajenie. Zawsze nazwy ro-
syjskie pisało się tak, jak się je wymawia, jeszcze 
zanim wprowadzono transliterację. Podobnie 
zapisywano nazwy pochodzące z innych odle-

głych krain, jak Arabia lub Chiny. Dziś wydaje się 
jednak, że jest to wyłącznie brak konsekwencji. 
Aby być konsekwentnym, powinno się w takim 
razie stosować na mapach wyłącznie transkryp-
cję zarówno w stosunku do nazw zapisywanych 
w oryginale alfabetami innymi niż łaciński, jak 
i tymi zapisywanymi w tym alfabecie, lub powinno 
się dawać nazewnictwo w transliteracji, włącznie 
ze wszelkiego rodzaju znakami diakrytycznymi. 
Fakt, że bez specjalnych objaśnień wymowy, 
takich nazw nie sposób poprawnie wymówić, nie 
powinien być w ogóle brany pod uwagę, gdyż 
nikomu nie przeszkadza to np. przy stosowaniu 
nazw francuskich.

Stosowanie transkrypcji nazw zapisywanych 
alfabetem niełacińskim obecnie jest jednak 
nagminne, ale w jej stosowaniu nie widać 
konsekwencji. Powszechnie stosuje się różne 
zasady zastosowania transkrypcji w jednym 
dziele, używając jej dla obszaru pewnych państw, 
a dla innych obszarów jej nie używając. Stosuje 
się też różne rodzaje transkrypcji dla jednego 
obszaru. Na przykład nazwę jednego ze stanów 
Indii zapisuje się jako Radżastan, a innego jako 
Gudźarat. Tymczasem obie te nazwy zawierają 
tę samą literę zbliżoną w wymowie do polskiego 
dź, z tym, że pierwsza z tych nazw przyjęła się 
u nas za pośrednictwem wymowy jej angielskiej 
wersji Rajasthan, gdzie jest wymawiana twardo, 
druga zaś nazwa jest bezpośrednim zapisem jej 
wymowy w języku hindi. Przypadek ten ilustruje 
dobrze pewnego rodzaju sytuację. Obecne ten-
dencje, rozpropagowane przez polskich orienta-
listów, każą w nazwach z obszaru Indii stosować 
miękkie głoski typu dź, ć, ś. Jednak od wielu nazw 
geograficznych powstały w naszym języku nazwy 
pospolite typu „radża”, „kaszmir”, gdzie stosuje 
się dawniej stosowaną twardą wymowę typu dż, 
cz, sz. Gdyby teraz chciano stosować według no-
wej normy nazwy Radźastan zamiast Radżastan, 
czy też Kaśmir zamiast Kaszmir, to naturalną 
konsekwencją byłaby również zmiana ortografii 
nazw pospolitych pochodzących od tych nazw 
geograficznych, a byłoby to już chyba zbyt dużą 
ingerencją w żywą tkankę naszego języka. Brak 
konsekwencji w stosowaniu transkrypcji można 
też spotkać w renomowanych wydawnictwach. 
Na przykład na mapie Bałkany, będącej załącz-
nikiem do polskiej edycji magazynu „National 
Geographic” (nr 3, 2000) dla terenów Jugosławii 
i Macedonii, gdzie w użyciu jest cyrylica, zasto-
sowano transliterację, natomiast dla sąsiedniej 
Bułgarii, również używającej cyrylicy i mającej 
język bardzo zbliżony do macedońskiego (zresztą 
Bułgarzy uważają, że język macedoński to tylko 
dialekt bułgarskiego), jak i w przypadku Grecji, 
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gdzie w użyciu jest alfabet grecki, użyto polskiej 
transkrypcji.

Transliterację w naszych wydawnictwach kar-
tograficznych czasami stosuje się również dla 
nazw zapisywanych alfabetem łacińskim, lecz 
czyni się to w dość dyskretny sposób. I nie cho-
dzi tu o spotykane czasami opuszczanie znaków 
diakrytycznych. Niektóre języki posługujące się 
alfabetem łacińskim mają niespotykane gdzie 
indziej litery, takie jak þ, ð, |,  To właśnie te 
litery często zastępowane są ich przybliżoną 
wymową w błędnym mniemaniu, iż nie są to litery 
alfabetu łacińskiego i w związku z tym trzeba je 
transkrybować. Tak więc islandzkie litery þ i ð 
zastępowane są przez th i dh, tureckie i azerskie 
| przez literę i, u lub nawet przez y, używane zaś 
wyłącznie w języku azerskim  zamieniane jest 
na literę ä. Jednak już takie litery, jak ø, ß, œ, 
đ nie wydają się być, dla tych samych autorów, 
pochodzącymi z innych alfabetów i są stosowane 
bez żadnych ograniczeń.

Istnieją pewne normy transkrypcji, tak jak 
zresztą i transliteracji, uchwalone w Polsce 
przez Komitet Językoznawstwa PAN, które 
pozwalają na zapisanie wymowy poszczegól-
nych liter danego alfabetu. Jednak wiadomo, 
że poszczególne litery mogą mieć zupełnie inną 
wymowę w zależności od tego, w jakim miejscu 
w wyrazie się znajdują. Wiele jest też dźwięków 
nie występujących w języku polskim. Czasami 
można znaleźć dźwięki zbliżone, np. szcz dla 
rosyjskiego щ, jednak czasami język polski nie 
ma w ogóle dźwięku nawet choć trochę zbliżone-
go do tego z innego języka, jak np. w przypadku 
arabskiego  Tak więc nie można mówić o jakiejś 
jednolitej zasadzie transliteracji na język polski, 
gdyż wymowę danej nazwy ktoś może zrozumieć 
tak, a kto inny trochę inaczej. Przykładem mogą 
być tu choćby nazwy z języka chińskiego lub 
perskiego – niektórzy zapisują nazwę miasta 
Sziraz, a niektórzy Szyraz. Na fakt ten zwrócił 
uwagę A. Marcinkiewicz (1988) stwierdzając, że 
„uproszczony charakter zapisu powoduje w efek-
cie wymowę nieraz znacznie odbiegającą od 
prawidłowej wymowy w danym języku” (s. 132), 
zdarza się zatem niezachowanie podstawowej 
zalety transkrypcji, jaką jest zachowanie wymowy 
nazwy. Dodatkowo stwierdza on, że transkrypcja 
jest czytelna jedynie dla osoby posługującej 
się językiem, na który transkrybujemy. Wynika 
z tego, że może być ona używana wyłącznie 
w opracowaniach przeznaczonych na rynek kra-
jowy. Dodać należy, iż podobnie jak transliteracji, 
transkrypcji może dokonać tylko osoba umiejąca 
się posługiwać danym językiem i znająca zasady 

jego poprawnej wymowy.
Dawniej transkrypcja była o wiele szerzej 

stosowana niż obecnie, a kiedyś przez tę nazwę 
rozumiano również transliterację. Jak podaje 
B. Strumiński (1955), transkrypcja była powszech-
nie, choć z wieloma błędami, stosowana dla 
nazw tureckich nawet w atlasach E. Romera, 
gdzie pojawia się np. Biyuk Czekmedże zamiast 
Biyuk Çekmece. J. Kondracki (1987) natomiast 
zastanawia się, czy w podręcznikach i atlasach 
szkolnych nie powinno się używać transkrypcji dla 
nazw pisanych alfabetem łacińskim, powołując 
się na słuszne, jego zdaniem, takie jej stosowanie 
w atlasach szkolnych ukazujących się w zaborze 
austriackim, czy też wydawanych po uzyskaniu 
niepodległość np. przez E. Romera. Przykładem 
takich nazw będą Topolczany i Detwa (zamiast 
Topol’čany i Detva) z Atlasu geograficznego dla 
szkół ludowych i wydziałowych B. Gustawicza 
z 1917 roku; Lewice, Mijawa i Domażlice (za-
miast Levice, Myjava i Domažlice) z Europa. 
Atlas geograficzny dla II klasy gimnazjalnej E. 
Romera z 1935 roku; czy też Jabloniec, Sztern-
berk i Kromierzyż (zamiast Jablonec, Šternberk 
i Kroměříž) z Małego Atlasu Geograficznego E. 
Romera z 1949 roku.

Za stosowaniem transkrypcji dla wszystkich nazw 
pisanych alfabetem niełacińskim, w przypadku gdy 
nie mają one polskich egzonimów, opowiadał się 
również L. Ratajski (1959), co podkreślał w przed-
mowie do Polskiego nazewnictwa geograficznego 
świata. Zdawał on sobie sprawę z tego, że tak 
podana wymowa będzie jedynie przybliżona, 
lecz postępowanie takie tłumaczył tym, że na-
zwa geograficzna jest tylko symbolem obiektu 
geograficznego i jako symbol może spełniać swe 
zadanie również wtedy, gdy będzie w pewnym 
stopniu skażona fonetycznym uproszczeniem.

To podejście L. Ratajskiego do kwestii sto-
sowania transkrypcji spowodowało, iż w swoim 
Podręcznym atlasie świata zastosował różne 
formy nazewnicze. Dla niektórych krajów jak np. 
Niemiec i Czechosłowacji nazwy większych miast 
podane są w wersji oficjalnej, a pod nimi znajdują 
się spolszczenia. Dla innych natomiast państw, 
np. Szwajcarii, Węgier, Jugosławii, Rumunii, Au-
strii i Bułgarii podano tylko polskie wersje nazw 
głównych miast (np.: Budapeszt, Bukareszt, Su-
czawa), a w przypadku ich braku często podano 
nazwę oficjalną w polskiej pisowni fonetycznej 
(np.: Ostrzychom, Seged, Timiszoara). L. Ratajski 
jednak nie stosuje tej zasady konsekwentnie, 
gdyż pojawiają się także takie nazwy, jak np. 
Kecskemet (zamiast spolszczonego Keczkemet), 
Sztalinvaros (zamiast Stalinvarosz), Giurgiu 
(zamiast Dżiurdżiu). Tymczasem dla obszaru 
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ZSRR nie podano ani polskich egzonimów, 
ani nazw w polskiej wymowie, stosując jedynie 
nazwy rosyjskie lub w językach republik radziec-

akcenty i znaki diakrytyczne są ważne w przypad-
ku nazw pisanych alfabetem łacińskim, to również 
są ważne w celu właściwego przedstawienia liter 

kich. Jednak i to jest niekonsekwentne, gdyż 
na przykład na Ukrainie pojawiają się zarówno 
nazwy w wersji rosyjskiej, np. dla miast Kijew, 
Czernowcy, Lwow, jak i w wersji ukraińskiej, jak 
to ma miejsce dla miast Użhorod i Drohobycz 
(S. Nowakowski 1955). Swoje poglądy na temat 
stosowania transkrypcji L. Ratajski zawarł w ar-
tykule Nazewnictwo geograficzne w nauczaniu 
początkowym geografii z 1979 roku.

Uzasadnienie stosowania transkrypcji podane 
wówczas przez L. Ratajskiego trzeba dziś uznać 
za niewłaściwe, a na poparcie tego stwierdze-
nia można przytoczyć dziesiątą rezolucję II 
Konferencji ONZ do spraw Standaryzacji Nazw 
Geograficznych (Genewa, 1967 rok), w której 
stwierdzono: „akcenty i znaki diakrytyczne, które 
towarzyszą literom pisma łacińskiego w wielu 
krajach, są integralną częścią ortografii tych języ-
ków, służącą do określenia takich podstawowych 
charakterystycznych zjawisk, jak np. akcent, dłu-
gość i stopień otwartości, [dlatego zaleca się aby] 
wszystkie nazwy geograficzne, oficjalnie pisane 
w tych alfabetach, były stosowane z zachowaniem 
tych znaków (nawet w przypadkach, gdy są pisane 
wersalikami)” (I. Horňanský 1992, s. 96). Ponieważ 

Ryc. 3.  Fragment nepalskiej mapy topograficznej w skali 1:50 000 (arkusz  z 1996 roku z nazewnictwem
 podanym  wyłącznie w transliteracji

Fig. 3. A portion of the Nepalese 1:50,000-scale Topographic Map (sheet  published in 1996 with geogra-
phic names given in transliteration only

Ryc. 4.   Tablica z nazwą bramy prowadzącej na 
Wzgórze Świątynne w arabskiej części Jerozolimy

(fot. autora)
Fig. 4. A sign with the name of the gate leading to the 
Temple Mount (Al-Haram Haš-Šarif) in the Arabic part

of Jerusalem 

nazw pisanych alfabetem niełacińskim, co ma 
miejsce w przypadku transliteracji. Transkrypcja 
natomiast pozbawia nazwę tych charakterystyk. 
Dlatego również nie można zgodzić się z twierdze-
niem L. Ratajskiego, że nazwa geograficzna jest 
wyłącznie symbolem. Jest ona jedną z charakte-
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rystyk obiektu geograficznego i w związku z tym 
powinna być zapisana wiernie!

Stosowanie transkrypcji jest obecnie coraz 

wydaje się jej nadużyciem. Chodzi tu o nazewnic-
two dotyczące tych krajów, które co prawda posłu-
gują się alfabetem niełacińskim, lecz jednym z ich 
oficjalnych języków jest również język zapisywany 
alfabetem łacińskim. Są to przeważnie byłe kraje 
zależne, które ze względu na swoją różnorodność 
etniczną, a zarazem i językową, zachowały język 
byłych kolonizatorów jako swoisty lingua franca 
używany na obszarze całego kraju. Najlepszym 
tego przykładem są Indie, gdzie po uzyskaniu 
niepodległości za jedyny ogólnopaństwowy ję-
zyk uznano hindi, pozostawiając angielski jako 
pomocniczy jeszcze na pewien czas. Szybko oka-
zało się jednak, że w tym wielokulturowym kraju 
tylko jedna trzecia mieszkańców mówi w hindi. 
Co więcej, w hindi nie mówiły nawet elity poli-
tyczne dużej części stanów Indii, a nawet jeden 
z premierów kraju. Tak więc angielski pozostał 
do tej pory jako oficjalny język ogólnokrajowy. 
Obecnie językiem angielskim można porozumieć 
się w całych Indiach, gdy tymczasem językiem 
hindi jedynie w północnej części kraju. 

W polskich atlasach w przypadku Indii utarło się 
jednak stosowanie jedynie nazewnictwa w języku 
hindi, używając przy okazji transkrypcji. A czyż nie 
wiele prościej byłoby używać nazw angielskich, 
stosowanych choćby na niemal wszystkich ma-
pach wydawanych przez Survey of India? A może 
należałoby stosować w tym przypadku wszystkie 
oficjalne formy danej nazwy (każdy z indyjskich 
stanów może wprowadzać dodatkowe języki 
uznawane za oficjalne na jego obszarze), co 
często widoczne jest na indyjskich dworcach 
kolejowych (ryc. 5). Ale czy takie postępowanie 
nie wprowadziłoby zbyt dużego zamieszania na 
mapie?

Jako przykład skrajnego podejścia w posługi-
waniu się transkrypcją na mapach, a zarazem 
jako swego rodzaju ciekawostkę, można podać, 
że w latach pięćdziesiątych wydane zostały 
polskie mapy wojskowe Europy, na których całe 
nazewnictwo było przedstawione tak, jak się je 
wymawia. I tak w Austrii można było znaleźć takie 
miejscowości, jak Win, Hajdenrajchsztajn, Linc 
i Cwettl; w Czechach Żidlochowice, Litomyszl 
i Welke Mezyniczi, w Belgii Hent, Leten-Sę Martę 
i Brandąk, w Niemczech Nojsztadt, Tirszenrojt 
i Transztajn, a w Holandii Slejskil (Sluiskil), Ezen-
dejke (Ijzendijke) i Synt Andris (Ark.: M-33-D Win 
(Wiedeń); M-31-32 (Hent); M-33-C Plzeń).

Jak widać, zagadnienie transkrypcji nie jest 
sprawą prostą, gdyż istnieją poważne argumenty 
zarówno za jej stosowaniem, jak i przeciw. Być 
może w przyszłości problem, jak wymówić daną 
nazwę, zniknie dzięki mapom elektronicznym. Już 

częściej przekształcaniem gotowych nazw 
geograficznych przetransliterowanych przez 
odpowiednie służby państw posługujących się 
niełacińskimi systemami zapisu. Coraz częściej 
i coraz liczniej pojawiają się mapy topograficzne 
i przeglądowe tych państw, na których zastoso-
wano nie oficjalnie stosowany system zapisu, 
lecz transliterację. Na rycinie 3 pokazany jest 
fragment arkusza nepalskiej mapy topograficznej 
z 1996 roku z nazewnictwem podanym jedynie 
w transliteracji. Co więcej, pojawiają się obecnie 
w tych krajach również tablice z nazwami różnych 
obiektów, na których ich nazwy podano w trans-
literacji (ryc. 4). Powyższe dwa przykłady zdają 
się uzasadniać stwierdzenie, że stosowanie tran-
skrypcji nie jest dzisiaj właściwym rozwiązaniem. 

W niektórych przypadkach transliteracja, nawet 
według zasad stosowanych obecnie w atlasach, 

Ryc. 5. Tablica na dworcu kolejowym w południo-
woindyjskim terytorium związkowym Pondicherry 
będącym enklawą w stanie Tamil Nadu. Nazwę miasta 
podano kolejno w językach tamilskim (Panndichcheri), 
hindi   i angielskim (Pondicherry), czyli 
w oficjalnych językach tego terytorium (fot. S. Czech)
Fig. 5. A sign located at the railroad station in the south 
Indian territory of Pondicherry being an enclave within 
the state of Tamil Nadu. The name of the town is given in 
Tamil (Panndichcheri), Hindi  and English
(Pondicherry), i.e. in the official languages of this territory
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dziś istnieją takie mapy, na których po najechaniu 
kursorem na obiekt można usłyszeć poprawne 
brzmienie jego nazwy.
7. Zakończenie

Kwestia stosowania polskiego nazewnictwa 
geograficznego świata nie jest, jak to się może 
wydawać, prosta. Należy włożyć jeszcze dużo 
wysiłku, aby określić konsekwentne zasady 
stosowania poszczególnych form nazewniczych. 
Z powyższych rozważań wynika również, że 
wszystkie stosowane do tej pory określenia egzo-
nimu mają wiele wad i należałoby zastanowić się 
nad ponownym jednoznacznym zdefiniowaniem 
tego terminu. 
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Важным элементом каждой карты являются 
названия, представляющие одну из черт, харак-
-теризующих географические объекты. На разных 
языках отдельные объекты имеют разные названия, 
поэтому на международном форуме решено 
унифицировать географические названия, реко-
-мендуя применение названий на официальном языке 
данной территории. Однако такая стандартизация 
обедняет языки, на которых отдельные формы 
названий образовывались в течение веков. Этого 

Geographic names constitute a very important ele-
ment of each map, since this is one of the main features 
characterizing geographical objects. Particular objects 
have different names in each language, which is the 
reason why it was decided to standardize geographic 
names internationally and to recommend the use of 
geographic names in the official language of each area. 
However, this process may impoverish local languages 
in which particular geographic names have often been 
created over many centuries. Such names are an im-
portant element of the Polish cultural heritage, which is 
one of the reasons for which they should be preserved.

Geographic names can be classed into two catego-
ries: official and unofficial. The former are the names 
approved by an agency responsible for geographic na-
mes and used within its area of responsibility. The latter 
group includes all names used in an official language, 
but differing from the officially approved forms (Kudowa 
instead of Kudowa-Zdrój), names in the languages and 
dialects which are used on a certain area but do not 
have the states of an official language (e.g. Gduńsk in 
Cassubian) and also exonyms (names in a language 
which is not used on a certain area – such as Moscau 
in German or Damascus in English).  

The term ‚exonym’ was first used by Marcel Arous-
seau in 1957 and was then redefined by numerous 
authors. The United Nations Group of Experts on 
Geographic Names (UNGEGN), established in 1967 
has a very important influence on this term. According 
to their latest definition an exonym is a name used in 
a certain language for a place located outside the area, 
in which that language has the official status, and also 
differing from an officially approved name.

However, particular definition of an exonym often 
have significant differences, and what is even more 
important, they are not fully precise. The examples of 
such names problems may include the areas where 
there is no official language (Antarctic or the oceans) 
or when a particular object has no name in an official 
language (Polish name of Cieśniny Duńskie). Other 

examples may include the names in languages of 
ethnic minorities. The question arises whether those 
names should be treated as exonyms, and if so, how 
different from an official form a geographic name has to 
be in order to be classed as an exonym. We propose to 
treat as exonyms all names in which a diacritical mark 
(Peru and Perú) an article (Gambia and The Gambia) 
or a declension form (Andy and Andes) was added, 
omitted or altered. However, the names formed by 
phonetic transcription or transliteration of an official 
name and also those formed by translating or omitting 
a term indicating a particular geographic feature should 
not be treated as exonyms.

Genetically, exonyms can be classed into the follo-
wing three main groups: 1) proper exonyms – the names 
characteristic for a particular language; 2) borrowed 
exonyms – borrowings from other languages, and 3) 
linguistic exonyms (formed by approximation of the 
official form to the pronunciation and grammatical rules 
of another language). This last category can be further 
subdivided into: a) transcription exonyms (transcribed 
from another language), b) inflection exonyms (formed 
by adding a prefix, suffix or an article), c) translation 
exonyms (translated from another language) and finally 
d) erroneous exonyms (resulting from an erroneous 
translation).   

The transcription of geographic names is a different 
and equally important problem. The process of transcri-
bing is used to perform a phonetic conversion between 
two languages, and the sounds of the original language 
are spelled according to the rules of the receiving 
language. However an important factor against using 
the transcription is that more and more countries using 
non-Latin alphabets publish topographic maps on which 
transliteration was applied instead of the official forms.

Translated by M. Okonek

Polish geographic names of the world and the cartographic practice

S u m m a r y

Польские географические названия мира и картографическая  практика

Ре з ю м е

рода названия являются также частью польской 
культуры и хотя бы по этому поводу должны быть 
сохранены.

Всякие географические названия  можно поделить 
на официальные и неофициальные. Первые это 
названия, утверждённые номенклатурным органом 
и применяемые на территории подчиняющейся 
его компетенциям. Вторую группу составляют 
названия применяемые на официальном языке, но 
отли-чающиеся от официальных названий (Kudo-
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wa вместо Kudowa-Zdrój), названия на языках и 
диалектах, выступающих на данной местности, 
но не имеющих статуса официальных языков 
(кашубский Gduńsk), а также названия на языках, 
не выступающих вообще на данной территории 
(немецкие Moscau, английские  Damascus), т.е. 
экзонимы.

Термин экзоним был введён в 1957 году Марцелем 
Аруссо (Marcel Arousseau) и в последующих годах 
он многократно определялся разными авторами. 
Большой вклад имеет здесь созданная в 1967 году 
Группа Экспертов Организации Объединённых 
На-ций по Географическим  Названиям. Согласно 
её последней дефиниции экзонимом является 
наз-вание, употребляемое на определённом  языке 
для геогра-фического объекта, находящегося вне 
территории, где этот язык имеет официальный ста-
-тус, и от-личающиеся от официального названия 
на языке или языках на территории, где находится 
данный географический объект. 

Отдельные дефиниции экзонима отличаются 
однако между собой и зачастую довольно значи-
-тельно, а что более важно, не уточняют они в полном 
объёме значение слова экзоним. Неизвестно, 
что делать с территориями, на которых нет офи-
-циального языка (Антарктида, океаны) или когда 
на официальном языке данный объект не имеет 
названия (примером  является польское название 
Cieśniny Duńskie). Как трактовать языки нацио-
-нальных меньшинств, выступающих на данной 
территории и не признаваемых официальными 
языками – являются ли названия на этих языках 
экзонимами? Наконец, насколько должно отличаться 
данное название, чтобы быть вообще признанным  
как экзоним. По мнению автора экзонимами не 
являются названия образованные в результате 
транскрипции или транслитерации официального 
названия, записанного другим алфавитом, а 
также названия образовавшиеся путём перевода 

или упущения термина, обозначающего род 
объекта. Зато экзонимами являются все названия 
отличающиеся от официального упущением, 
добавлением, изме-нением диакритического знака 
(Peru и Perú), артикля (Gambia и The Gambia) 
или формы склонения (Andy и Andes), а также, 
разумеется, другие остальные формы названий.

Экзонимы можно поделить на три главные группы, 
связанные с их генезисом: собственные экзонимы 
– образованные на данном языке и характерные 
лишь для данного языка; заимствованные экзонимы 
– заимствованные из других языков, зачастую 
государств  колонизирующих данные территории 
или имеющих с ними сильные связи; языковые 
экзонимы – возникшие в результате приспособления 
звучания официальных географических названий до 
звучания и грамматики данного языка. Эту послед-
-нюю группу можно поделить ещё на транскрип-
-ционные экзонимы (возникшие в результате записи 
приблизительного произношения названия), флек-
-тивные экзонимы (возникшие путём прибавления 
окончаний, приставок, артиклей), трансляционные 
экзонимы (возникшие в результате перевода со-
-бственного названия объекта), а также ошибочные 
экзонимы (возникшие в результате обыкновенной 
ошибки при переводе названия).

Отдельным вопросом является транскрипция 
географических названий. Она применяется для 
фонетической конверсии между двумя языками, 
в которой звуки языка оригинала записываются 
согласно формам принимающего языка в его 
письменности. Против применения транскрипции в 
настоящее время убеждает факт, что всё больше 
государств пользующихся нелатинским алфавитом 
издаёт карты (особенно топографические), на 
которых применяется не официальная система 
записи, а именно транслитерация. 

                                        Перевод Р. Толстикова


