
Zakończenie 
 

Problem poruszony w niniejszym artykule nie zostanie rozwiązany z wprowadzeniem 
wspomaganych komputerowo systemów archiwizacji i przekazu informacji. Wręcz przeciwnie. 
Możliwości, jakie dają dziś systemy informatyczne, mogą bardzo łatwo doprowadzić do 
pogłębienia tego problemu. Technicznie możliwe jest stosowanie zupełnie różnych nazw w 
odniesieniu do jednej miejscowości (np. na interaktywnych mapach). Należy jednak zastanowić 
się, czy i kiedy jest to potrzebne. 

Stosowanie odmiennych nazw geograficznych w odniesieniu do jednego obiektu utrudnia 
jego ponadkulturową identyfikację1. Wykształcanie nazw własnych w poszczególnych językach 
prowadzić może ponadto do nadania podobnych nazw różnym obiektom2, co utrudnia jeszcze 
bardziej ich identyfikację i może w skali globalnej prowadzić do nieporozumień. Prowadzoną 
przez ONZ politykę standaryzacji nazw geograficznych należy postrzegać jako działania 
wspierające otwarcie na inne kultury, nabieranie wrażliwości na nie i umiejętności porozumienia 
się z nimi. Temu samemu służyć ma zalecenie ograniczenia stosowania istniejących egzonimów 
oraz przeciwdziałanie wykształcaniu się nowych. Nie jest jednak wcale pewne, by redukcja 
egzonimów była naturalnym procesem w językach narodowych. Podczas, gdy jedne egzonimy 
wymierają, powstawać mogą całkiem nowe, choćby nieoficjalne wersje innych nazw obcych3. 

W informacji turystycznej na obszarze Pomorza Zachodniego powinno się stosować 
wyłącznie oficjalne i dzisiejsze urzędowe nazwy miejscowości. Używanie w ich miejsce nazw 
niemieckich określić można raczej mianem dezinfomacji turystycznej, jako że polega ono na 
niedostarczaniu lub blokowaniu wiadomości istotnych i aktualnych. Jednocześnie jednak 
rozszerzyć należy zawartość informacji historycznych w języku polskim i językach trzecich – o 
dawne, niemieckie, nazwy miejscowości. Komunikowane być powinny przede wszystkim tym, 
którzy ich nie znają – i podobnie – nazwy współczesne powinni poznawać ci, którzy nie używają 
ich w swoich językach. Tymczasem dzieje się z reguły odwrotnie. Polskojęzyczne opracowania 
promocyjne, nawet w odniesieniu do historii, rzadko stosują nazwy niemieckie. Opracowania zaś 
niemieckojęzyczne stosują nazwy niemieckie znacznie częściej, niż w odniesieniu do historii, co 
zdaje się być nadużyciem. Oczywiście niemieckie egzonimy żyją wciąż w Niemczech i jako 
szeroko rozpoznawalne, muszą być wciąż używane w promocji turystycznej. Na terenie 
województwa zachodniopomorskiego nad funkcją promocyjną przeważać powinna jednak 
funkcja informacyjna4, a za nią – edukacyjna. W odniesieniu do poszczególnych turystów za 
celowe uznać należy przekształcenie turysty-najeźdzcy w turystę-eksploratora, mającego należyty 
szacunek do swoich gospodarzy, więc i cieszącego się ich zaufaniem. 

                                                           
1 W programie produkcji USA, o marce volvo (wyemitowanym przez TVP3 dnia 13.02.2006 r.) 

używano nazwy „Gothenburg”, więc angielskiego egzonimu szwedzkiej miejscowości Göteborg, podczas gdy 
polska nazwa tego miasta brzmi jak oryginalna (poza kwestią innej, niż szwedzka, wymowy). Nierozpoznanie 
polskiego odpowiednika angielskiego egzonimu uniemożliwiło Polakom poprawną identyfikację 
miejscowości. 

2 Ukazuje to przykład powołanej sztucznie przez austriackich urzędników nazwy Ziemi Halickiej – 
Galicja, którą można pomylić z Galicją w Hiszpanii. 

3 Pojawiają się także postulaty spolszczania nazw, takie jak np. Wankuwer, zamiast Vancouver. Por. 
grzegorj.w.interia.pl/lingwpl/mn.html  

4 Należy zwrócić uwagę, że w odniesieniu do pociągów jadących do Szczecina Deutsche Bahn stosuje 
oficjalną współczesną polską nazwę miasta – tak na tablicach informacyjnych na dworcach i w pociągach, jak 
w zapowiedziach w radiowęźle. 


