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Nazwy własne spajają treści szczególne dla danej epoki, kultury, a także narodu. Histo‐

ryczne,  społeczne  i  kulturowe  uwarunkowania,  w  jakich  istniała  wspólnota  językowa 
sprawiły,  że  każdy naród ma odrębną  świadomość onimiczną. Profesor  Stanisław Gajda 
w latach 80‐tych XX wieku zwrócił uwagę na to, że „Nazwy własne indywidualizują, klasy‐
fikują  (włączają oznaczony obiekt do  klasy obiektów) oraz  symbolizują  stosunek między 
obiektem oraz  jego  jednostkową  i społeczną sytuacją onimiczną, stąd poznanie realnego 
sensu  nazwy  własnej  zależy  od  znajomości  tła  onimicznego.  W  nazwach  własnych 
w związku  z  tym  narodowokulturowy  komponent  znaczenia  jest  szczególnie  wyraźny  i 
bogaty jako wynik odbijania się w nich – w całości i pojedynczych nominacjach – historii i 
kultury każdego narodu oraz niepowtarzalności oznaczanego obiektu, który cechuje dia‐
lektyka  zmienności  i  tożsamości. Aktywizują  się w nim  różnorodne  semy wskazujące na 
czas, miejsce, społeczność, motywacje i inne różnorodne właściwości oznaczonego obiek‐
tu. W  ten  sposób nazwy własne  stają  się nośnikami narodowego  kolorytu,  jednostkami 
leksykalnymi – etnorealiami  i powinny być opanowywane głównie  ze względu na  swoją 
kumulatywną  funkcję  (Gajda,  1988,  s.  47).  Z  kolei  onomasta  Ewa Rzetelska  –  Feleszko, 
napisała:  „Nazwy własne  są  bowiem  silniej  związane  z  całokształtem  ludzkiej  kultury  – 
zarówno materialnej,  jak  i społecznej – niczym  jakikolwiek dział słownictwa” (Polskie na‐
zwy własne:  encyklopedia, 1998,  s. 10). W przekazie  informacji na  temat  kultury, prze‐
ważnie ujawniających  się w konotacjach  towarzyszących,  istotną  funkcję  spełniają  topo‐
nimy. To w nich została zapisana historia, a więc doniosłe wydarzenia polityczne, wyprawy 
wojenne, sojusze, czynniki dyplomatyczne, dynastyczne, bliskie sąsiedztwo, czy kontakty 
handlowe,  religijne,  a  także  kulturalne.  Sprzyjało  to  utrwalaniu  nazewnictwa  z  danego 
obszaru w j. polskim i j. słowackim. Należy podkreślić, że ogromną rolę odegrała literatura 
łacińska, która przyczyniła się do upowszechniania nazw obcych w świadomości Polaków i 
Słowaków. Ważną publikacją, w której  zostały opisane nazwy Europy Zachodniej w pol‐
szczyźnie i ich przeszłość stanowi książka Karola i Zofii Zierhofferów pt. Nazwy zachodnio‐
europejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą Europy (Zierhoffer – Zierhofferowa, 
2000). 

Wiadomo,  że  prawie  każda  nazwa  geograficzna wywołuje wśród  użytkowników  pol‐
szczyzny  i  słowacczyzny  natychmiastowe  skojarzenia  np. Grunwald  (bitwa  z  Krzyżakami 
1410), Wąchock (opactwo cystersów, dowcipy), Kozia Wólka ( dziura, głęboka prowincja), 
Toruń  (piernik,  Kopernik) Modra  (ceramika, wino), Dukla  (bitwa  z  II wojny  światowej), 
Važec (dowcipy), Devínska Nová Ves ( strzelanina z 2010) itp. Opanowanie i właściwe uży‐
cie przez  cudzoziemców, a  zwłaszcza  tłumaczy,  jednostek  języka  kulturowo nacechowa‐
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nych jest bardzo istotne, gdyż kształtuje wyobrażenia o obcym kraju, jego rzeczywistości, 
ale  przede wszystkim  pozwala  zrozumieć  i  dobrze  przetłumaczyć  dany  komunikat. Naj‐
większe trudności sprawiają egzonimy – nazwy używane w określonym języku dla obiektu 
geograficznego znajdującego się poza obszarem, gdzie ten język ma status oficjalny, i róż‐
niące się swoją formą od nazwy używanej w  języku  lub  językach oficjalnych na obszarze, 
gdzie  znajduje  się dany obiekt  geograficzny.  „Dawno przyswojone,  obce nazwy  geogra‐
ficzne są znakiem czasów, w których powstały, stanowią  istotny element pamięci zbioro‐
wej narodu,  łączą teraźniejszość z przeszłością, zaświadczając o dawnych kontaktach Pol‐
ski z Europą Zachodnią i Wschodnią” (Decyk, 2002, s. 28).  

Poprawne  formy polskich egzonimów podaje Komisja Standaryzacji Nazw Geograficz‐
nych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG)1, która – jak podaje na swojej stro‐
nie  internetowej –  jest odpowiedzialna za ustalanie polskich nazw geograficznych świata 
oraz za reprezentowanie Polski w kwestiach nazewnictwa geograficznego na arenie mię‐
dzynarodowej.  Jednym  z zadań  Służby  Geodezyjnej  i Kartograficznej  jest  opracowanie 
i publikowanie wykazów  nazw  geograficznych. Wykazy  zawierają  zestandaryzowane  na‐
zwy geograficzne z obszaru świata – zalecane do stosowania jako oficjalne i poprawne pod 
względem  językowym. Opracowywanie wykazów ma na celu zapewnienie  jednoznaczności 
w  posługiwaniu  się  nazewnictwem  geograficznym.  Publikowanie  oficjalnych  wykazów 
nazw geograficznych umożliwia zainteresowanym szeroki dostęp do poprawnego nazew‐
nictwa  geograficznego  świata, ponadto  jest  realizacją postanowień  rezolucji Organizacji 
Narodów  Zjednoczonych, mających  na  celu  ujednolicenie  nazewnictwa  geograficznego 
w obiegu międzynarodowym.  Polskie  nazewnictwo  geograficzne  świata wydane  zostało 
w 1959  roku  i opracowane przez Lecha Ratajskiego,  Janiny Szewczyk, Przemysława Zwo‐
lińskiego  (Polskie nazewnictwo  geograficzne  świata, 1959). Późniejsze wykazy dotyczyły 
tylko  egzonimów  i ukazały  się pt:  „Polskie nazwy  geograficzne  świata“, wydane  zostały 
przez Głównego Geodetę Kraju w kolejnych czterech częściach w latach 1994 – 1996. Dal‐
sze pozycje to zeszyty – „Nazewnictwo Geograficzne Świata" publikowane przez Komisję 
od 2004 do 2009 roku. Dwanaście zeszytów, które dostępne są w wersjii elektronicznej, 
w postaci  pliku  pdf,  można  pobrać  z internetowej  strony  Komisji:  http://www.gugik. 
gov.pl/komisja/. W wykazach  uwględniane  są  nazwy  dwóch  rodzajów  –  egzonimy  oraz 
endonimy. Zawarte w wykazach egzonimy są jedynymi zalecanymi przez Komisję polskimi 
nazwami geograficznymi (brak egzonimu dla danego obiektu jest jednoznaczne ze stwier‐
dzeniem,  że  Komisja  nie  zaleca  dlań  polskiej  nazwy,  nawet  jeżeli  taka  spotykana  jest 
w niektórych publikacjach,  a zalecaną  formą  jest  nazwa  oryginalna)  (Nazewnictwo Geo‐
graficzne Świata, 2009, s. 8).  

Na Słowacji odpowiedzialnym organem za standaryzację nazewnictwa geograficznego 
jest: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej  republiky – ÚGKK SR, ktorý určuje 
názvy nesídelných geografických objektov a špecifických sídelných geografických objektov 
z územia Slovenskej republiky, vžité podoby názvov sídelných a nesídelných geografických 
objektov  z územia mimo  Slovenskej  republiky, názvy mimozemských objektov a  spôsob 
prepisu názvov geografických objektov  z krajín používajúcich  inú ako  latinkovú abecedu 

                                                              
1 <http://www.gugik.gov.pl/komisja/>. 
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alebo  iný ako  latinkový systém písania do  latinky. Poradné orgány pri štandardizácii geo‐
grafického názvoslovia sú Názvoslovná komisia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 
– NK ÚGKK SR a názvoslovné zbory jednotlivých správ katastra.2 Na stronie Úradu geodé‐
zie, kartografie a katastra Slovenskej republiky – www.skgeodesy.sk, znaleźć można pliki 
pdf następujących wykazów: názvy vrchov, dolín, priesmykov a sediel; názvy štátov; názvy 
geografických objektov z územia mimo SR; názvy katastrálnych územi; názvy chránených 
územi. Názvoslovná komisia wydaje  „Geografické názvoslovné  zoznamy”  i  „Názvoslovné 
informácie”.  Pierwszy wykaz  toponimiczny  został wydany w  1987  r.  jako  część  czecho‐
słowackiej instrukcji toponimicznej. Do pierwszego słowackiego wydania doszło w 1993 r., 
a drugiego w 1996 r. Natomiast kolejne ukazało się w 1998 r., zaś dalsze 2008 r. Ze strony 
internetowej możemy  dowiedzieć  się,  że  standaryzacja  nazw  geograficznych  obiektów 
leżących poza Słowacją  zostanie oceniona, przedyskutowana, podana  i  zatwierdzona do 
31.12.2011 roku.3  

Niniejszy  artykuł  poświęcony  został  przede  wszystkim  egzonimom,  należy  jednak  
przedstawić kilka uwag na temat endonimów, czyli nazw obiektów geograficznych w jed‐
nym  z  języków  używanych  na  danym  obszarze,  gdzie  dany  obiekt  się  znajduje.  Otóż 
w słowackim wykazie pojawiły się błędy w zapisie polskich toponimów, zarówno tzw. lite‐
rówki, jak  i nieprawidłowy szyk np. Dolné Sliezsko – Śląsk Dolny popr. Dolny Śląsk; Horné 
Sliezsko – Śląsk Górny popr. Górny Śląsk, Lublinská pahorkatina – Wyzyna Lubelska popr. 
Wyżyna  Lubelska,  Sliezska  vrchovina  – Wyzyna  Śląska  popr. Wyżyna  Śląska, Obriansky 
prieplav – Obrzanski Kanał popr. Kanały Obrzańskie4. Nieprawidłowości w zapisie endoni‐
mów występują także w zeszycie nr 11, w którym na str. 200 – 212 polska Komisja podaje 
oryginalne nazwy słowackie np. Gabčikovo popr. Gabčíkovo, Liptowski Mikułasz – Liptow‐
ski Mikulaš popr.  Liptovský Mikuláš;  Svidnik popr.  Svidník;  Turčanské  Teplice popr.  Tur‐
čianske Teplice; Ustié popr. Ústie;  Żylina – Žylina popr. Žilina; Devinska Nová Ves popr. 
Devínska Nová Ves; Czarny Staw Jaworowy – Čierné Javorové pleso popr. Čierne Javorové 
pleso; vodná nádrž Veľka Domaša popr. vodná nádrž Veľká Domaša; Kotlina Panońska – 
Panónska pánva popr. Panónska panva; Wielka Nizina Węgierska – Velká dunajská kotlina 
popr. Veľká dunajská  kotlina; Kotlina Helpiańska – Heľpianské podolie popr. Heľpianske 
podolie; Kotlina Hornadzka‐ Hornádská kotlina popr. Hornádska kotlina; Kotlina Nitrzań‐
ska – Nitranská kotlina popr. Nitrianska kotlina; Beskid Niski – Nízske Beskydy popr. Nízke 
Beskydy; Tatry Zachodnie – Západní Tatry popr. Západné Tatry; Niżne Tatry – Nízké Tatry 
popr. Nízke Tatry; Nowy Wierch – Novy wrch popr. Nový vrch; (przełęcz) Żelazne Wrota – 
Železna brána popr.  Železná brána, Bystrianská  jaskyňa popr. Bystrianska  jaskyňa;  Tur‐
nianský hrad popr. Turniansky hrad. Należy podkreślić, że we wstępie do zeszytu nr 11 jest 
napisane:  „Komisja  standaryzuje wyłącznie polskie nazwy, nie  zajmuje  się  standaryzacją 
endonimów. W wykazie starano się podać oficjalne formy endonimów, pochodzące z na‐
rodowych wykazów nazewniczych, map topograficznych i innych oficjalnych źródeł. Dlate‐
go niekiedy formy nazw urzędowych mogą budzić wątpliwości, bo choć  ich ustalanie od‐

                                                              
2 <http://www.skgeodesy.sk/index.php?www=sp_detail&id=572&navigation_id=581>. 
3 <http://www.skgeodesy.sk/index.php?www=sp_file&id_item=4638>. 
4 <http://www.skgeodesy.sk/index.php?www=sp_file&id_item=5492>. 
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bywało  się  z dużą  starannością,  to  jednak napotykano  czasem na  trudne do pokonania 
przeszkody. Mogły one wynikać z braków w materiałach źródłowych, a nawet, bo i to się 
zdarzało, z  różnych, sprzecznych wersji nazewnictwa podawanych w oficjalnych publika‐
cjach  instytucji  rządowych  lub  organach  ustawodawczych”  (Nazewnictwo  Geograficzne 
Świata, op. cit. s. 8). Nietrudno zauważyć, że więcej błędów odnotowano w wykazie pol‐
skim, ale przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w tym, iż podane wyżej przykłady z polskich 
wykazów mieszczą się na 10 stronach A4, natomiast słowacki wykaz nie jest pełny i zawie‐
ra zaledwie 56 nazw polskich.  

Celem tego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób w tekstach polskich i słowackich uży‐
wane są nazwy geograficzne? Niestety bywa, że nadawcy stosują nazwy oryginalne, a nie 
historyczne. Tendencja ta widoczna jest zwłaszcza w środkach masowego przekazu, na co 
z całą pewnością ma wpływ globalizacja. Użytkownik  języka powinien  jednak znać nazwę 
tradycyjną, która została ukształtowana na przestrzeni wieków  i świadczy o międzykultu‐
rowym dialogu.  

Kolejna kwestia to przekład słowackich i polskich nazw geograficznych. Nawet powierz‐
chowna analiza tłumaczeń tekstów o tematyce krajoznawczej pozwala wyprowadzić wnio‐
sek,  iż w przekładach występuje mnóstwo błędów. Niezwykle często nazwy geograficzne 
są nieprawidłowo przełożone lub zapisane. Ponadto typowe jest również to, że oddawane 
są niekonsekwentnie. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na to zagadnienie przy 
nauczaniu przyszłych  tłumaczy, zwłaszcza  że nazwy geograficzne występują wielokrotnie 
w  różnego  rodzaju  tekstach.  Nieadekwatne  przetłumaczenie  nazw  własnych  nie  tylko 
komplikuje komunikację, ale może doprowadzić do mylnych wniosków. Poniżej spróbuje‐
my bliżej przyjrzeć się,  jak nazwy geograficzne zostały przetłumaczone w tekstach turys‐
tycznych, wydanych w Polsce, a poświeconych Słowacji oraz opublikowanych na Słowacji, 
a  dotyczących  Polski.  Wahania  w  doborze  ekwiwalentów  przekładowych  pojawiły  się 
w przewodnikach,  albumach,  katalogach biur podróży,  a  także w drobnych  tekstach  in‐
formacyjno – reklamowych. I tak przeglądając ofertę słowackich biur podróży przekonamy 
się, że wybierając reklamowaną przez „PAXTRAVEL” wycieczkę do Polski możemy zwiedzić 
miasta,  takie  jak: Wieliczka  –  Krakow  – Oswiecim.5 Niestety  podane  nazwy  nie  zostały 
prawidłowo  przełożone,  odpowiednie  ekwiwalenty  to:  Vielička  –  Krakov  –  Osvienčim. 
Z kolei w katalogu słowackiej firmy Satur znajduje się następująca oferta – Najkrajšie mes‐
tá Poľska – Wroclaw – Poznaň – Gdaňsk – Gdyňa – Elblag – Kętrzyn – Olsztyn – Toruň.6 Tu 
również nazwy miejscowe zostały zapisane niepoprawnie, bo właściwe formy to: Vroclav – 
Poznaň – Gdansk – Gdyňa – Elbląg – Kętrzyn – Olsztyn – Toruň. Nie inaczej sytuacja wyglą‐
da wśród propozycji polskich biur podróży, w których także pojawiają się błędy np. „Ne‐
ckermann”  zachęca  Polaków do pobytu  na  Słowacji  reklamując:  „Strbske  Pleso  (1300  – 
1915 m)  to  znaczące  centrum  narciarskie w Wysokich  Tatrach.  Stary  Smokovec  (800  – 
1480 m) to kurort założony w 1793 r. Główną atrakcją dla sportowców jest kolej na Hre‐
bienok. Tatrzańska Łomnica (785 – 2632 m) leży u stóp Łomnickiego Szczytu (2632 m) i jest 
najpiękniejszym  terenem  narciarskim Wysokich  Tatr.  Tatrianska  Polianka  (1010 m)  to 

                                                              
5 Katalog PAXTRAVEL – Poznávacie zájazdy 2011, s. 16. 
6 Katalog Satur – Poznávanie 2011, s. 113.  
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kurort z wieloma trasami do spacerów położony poniżej najwyższej góry w Wysokich Tat‐
rach.  (...) Stara Lubovna  (700 – 720 m) to miejscowość położona w północnowschodniej 
Słowacji w pobliżu Pienińskiego Parku Narodowego. Na miejscu działa 6 wyciągów orczy‐
kowych, które oferują zjazdy na  łagodnych stokach. Jasna / Demanowska Dolina (1160 – 
2024 m) to mała miejscowość na końcu Demanowskiej Doliny, która szczyci się najlepszy‐
mi na Słowacji terenami do uprawiania narciarstwa alpejskiego. Donovaly (750 – 1360 m) 
drugie  co do wielkości  centrum narciarskie w  zachodniej  części Tatr Niskich”.7 Należało 
napisać: Tatrzańska Szczyrba (1300 – 1915 m) to znaczące centrum narciarskie w Tatrach 
Wysokich. Stary Smokowiec (800 – 1480 m) to kurort założony w 1793 r. Główną atrakcją 
dla  sportowców  jest  kolej na  Siodełko. Tatrzańska  Łomnica  (785 – 2632 m)  leży u  stóp 
Łomnicy  (2632 m)  i  jest najpiękniejszym  terenem narciarskim Tatr Wysokich. Tatrzańska 
Polanka (1010 m) to kurort z wieloma trasami do spacerów położony poniżej najwyższej 
góry w Tatrach Wysokich. (...) Lubowla (700 – 720 m) to miejscowość położona w północ‐
nowschodniej  Słowacji w  pobliżu  Pienińskiego  Parku Narodowego. Na miejscu  działa  6 
wyciągów orczykowych, które oferują zjazdy na łagodnych stokach. Jasna / Dolina Demia‐
nowska  (1160  –  2024 m)  to mała miejscowość  na  końcu  Doliny  Demianowskiej,  która 
szczyci się najlepszymi na Słowacji terenami do uprawiania narciarstwa alpejskiego. Dono‐
valy (750 – 1360 m) drugie co do wielkości centrum narciarskie w zachodniej części Niżne 
Tatry. Ponadto „Neckermann” proponuje na wypoczynek Tatrzańską Łomnicę „na terenie 
parku  narodowego,  u  stóp  Łomnickiego  Szczytu  (2632  m).  Do  kolejki  kabinowej 
do terenów narciarskich Skalnate Pleso i Jamy ok. 300 m. Do centrum Tatrzanskiej Łomni‐
cy 200 m”  (ibidem). Prawidłowy zapis to: na terenie parku narodowego, u stóp Łomnicy 
(2632 m). Do kolejki kabinowej do terenów narciarskich Łomnicki Staw i Jamy ok. 300 m. 
Do centrum Tatrzańskiej Łomnicy 200 m. Kolejne biuro podróży „Family Tour” poleca swo‐
im  klientom  pobyty  w  słowackich  uzdrowiskach  termalnych  np.  „Piestany  –  znany  na 
świecie, renomowany kurort. Dzięki położeniu w dolinie Vagu szeroko otwartej na połu‐
dnie...8 Biuro podróży powinno zamieścić następujący tekst: Pieszczany znany na świecie, 
renomowany  kurort.  Dzięki  położeniu w  dolinie Wagu  szeroko  otwartej  na  południe... 
Także inne miejscowości uzdrowiskowe z oferty „Family tour” zostały zapisane nieprawid‐
łowo np. Trencanske Teplice popr. Trenczyńskie Cieplice; Besenova popr. Beszeniowa itp. 

Nieodpowiednie  formy  znajdziemy  także w  publikacjach  książkowych wydanych  za‐
równo w Polsce,  jak  i na Słowacji. Dla przykładu w przewodniku o Słowacji opublikowa‐
nym przez Pascala (Humphreys, 1998) znajdziemy wiele, błędnie podanych, nazw geogra‐
ficznych: str. 74 Zvolen popr. Zwoleń; str. 77 Lučenec popr. Łuczeniec; str. 92 Zuberec popr. 
Zuberzec; str. 90 Trstena popr. Trzciana; str. 93 Ružomberok popr. Rużomberk; str. 115. 
Kežmarok popr. Kieżmark; str. 135 Bardejov popr. Bardiów; str. 117 Stará Ľubovňa popr. 
Lubowla; str. 122 Spiska Nowa Wieś (Spišská Nová Ves) popr. Nowa Wieś Spiska; str. 123 
Spišská Kapitula popr. Spiska Kapituła  itd. W dalszym bedekerze (Zygmańska, 2005), opi‐
sującym góry Słowacji, również źle przetłumaczono nazwy miejscowości i szczytów np. str. 
170 Góry Krzemnickie popr. Góry Kremnickie; str. 237 Bešeňová popr. Beszeniowa; str. 237 

                                                              
7 <http://www.medtur.pl/neckermannn/zima/slowacja.htm>. 
8 <http://familytour.pl/slowacja‐uzdrowisko‐termalnych‐wod‐‐s‐674.html>. 
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Pribylina popr. Przybylina; str. 245 Salatín popr. Salatyński Wierch. Na Słowacji został wy‐
dany przewodnik, w którym słowackie atrakcje turystyczne zostały opisane w  języku sło‐
wackim, polskim  i węgierskim (444 Turistických zajímavostí Slovenska, 2003), gdzie także 
nazwy geograficzne sprawiły problem  tłumaczowi np. str. 233 Zemplinska Szirawa popr. 
Zbiornik Zempliński; str. 189 „Podgrodzie Spiskie razem z Kapitułą Spiską (Spišská Kapitu‐
la), Zamkiem Spiskim (Spišský hrad)..., popr. Spiskie Podgrodzie (Spišské Podhradie) razem 
z Spiską Kapitułą (Spišská Kapitula), Zamkiem Spiskim (Spišský hrad) ... Problem przekładu 
nazw geograficznych widoczny jest przede wszystkim w tekstach o małej objętości – bro‐
szurach  i ulotkach. Na przykład w publikacjach promujących  jaskinie  już w  tytule mamy 
niewłaściwe formy – Dobszyńska Lodowa Jaskinia (Bella – Lalkovič, 2000), popr. Dobszyń‐
ska  Jaskinia Lodowa oraz Demänvská  jaskinia slobody  (Bella – Lalkovič, 2000), popr. De‐
mianowska  Jaskinia Wolności.  Podobnie  jest w ulotce prezentującej  Liptowski Mikułasz 
wydanej  przez Urząd Miasta  i  Centrum  Informacji,  na  stronie  tytułowej widzimy  napis 
Liptovský Mikuláš 33 500 mieszkańców 577 m n.p.m. Kolejne przykłady zaczerpnięte zo‐
stały z broszury pt. Słowacja  (Słowacja GEOINFO Slovakia) – str. 7 Wielki Staw Hińczowy 
(Veľké Hincovo pleso) popr. Wielki Hińczowy Staw; (...) większość rzek słowackich (z naj‐
dłuższych Wag, Hron,  Ipeľ) najwięcej wody ma w marcu popr. większość rzek słowackich 
(z najdłuższych rzek Wag, Hron, Ipola) najwięcej wody ma w marcu; str. 8 parki narodowe: 
Kras Słowacki  i Wielka Fatra popr. parki narodowe Słowacki Kras  i Wielka Fatra; str. 31 
Luczeniec popr. Łuczeniec, str. 32 Namiestowo popr. Namiestów; Zuberec popr. Zuberzec; 
str. 34 Prybylina popr. Przybylina. O wiele więcej nieprawidłowości w przekładzie nazw 
geograficznych występuje w  źródłach  internetowych,  które  zostaną  opisane w  dalszym 
artykule. Należy  jednak podkreślić,  że  jest  to ważny problem  translatoryczny.  Jak widać 
znajomość poprawnych ekwiwalentów nazw własnych jest niezwykle  istotna. Dlatego też 
obecnie  pracuję  nad  słowacko‐polskim  słownikiem  nazw  geograficznych,  który  planuję 
ukończyć, a następnie wydać w 2012 roku. Do tej pory nie istnieje taki słownik, a jedynie 
słownik  słowacko  –  polski  autorstwa M.  Papierz,  H. Mieczkowskiej,  Z.  Trojan‐Jurczak, 
E. Orwińskiej zawiera wykaz częściej używanych nazw geograficznych. W przygotowywa‐
nym przeze mnie  słowniku oprócz ekwiwalentów podane będą  informacje gramatyczne 
o rodzaju, liczbie, odmianie i wymowie. Kończąc, jeszcze raz należy stwierdzić, że tłumac‐
zom wielkie trudności sprawia przekład nazw geograficznych, które częstokroć przełożone 
są  przez  nich  nieadekwatnie,  niekonsekwentnie,  niezgodnie  z  gramatyką  i  zasadami  pi‐
sowni. 
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Bardejov / Bardiów, Váh / Wag, Kriváň / Krywań – Slovak and Polish Geographic Names 

The present paper introduces the issues of translating Slovak and Polish geographic names 
used in tourist guides. Examples taken from tourist guides, booklets and leaflets are given and 
inappropriately  translated  toponyms,  oronyms  and  hydronyms  are  considered.  In  addition, 
appropriate forms of oronyms are shown illustrating that the texts in question are frequently 
translated inaccurately, inconsistently, not taking into consideration the grammatical rules and 
spelling principles as well as recommendations by relevant standardization authorities, such as 
“Komisja  Standaryzacji Nazw Geograficznych  poza Granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej“  and 
“Úrad  geodézie,  kartografie  a  katastra  Slovenskej  republiky”.  The  reasons  for  difficulties  in 
translating geographical names are also provided. The essential problems,  the author holds, 
are to find a suitable equivalent, to use its appropriate spelling form (capital and small letters) 
and, finally, to inflect it correctly. The author also claims that more attention ought to be given 
to  the  instruction on  the  translation of geographical names. Appropriate use of  cultural ex‐
pressions by foreigners, and especially appropriate equivalent given by translators, appear to 
be crucial issues since they affect comprehension of the given message and the perception of 
a foreign country by foreigners. 

 




