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O OZNACZANIU I NAZNACZANIU  
PRZESTRZENI MIASTA

Motto: Dzięki temu, że symbole ucieleśniają 
ludzkie uczucia, postawy i przekonania, 
tworzeniu nowych symboli towarzyszy 
zapominanie, usuwanie, a nawet niszczenie 
istniejących symboli [Wallis 1967: 71].

Streszczenie
Znaki i symbole w przestrzeni miasta są przedmiotem badań kilku 

dyscyplin naukowych. Za Florianem Znanieckim pragnę przeanalizować 
przestrzeń miejską z uwzględnieniem „współczynnika humanistycznego”. 
Nazwy ulic miejskich mają złożoną historię i mogą pełnić wiele funkcji, 
w tym informacyjną i symboliczną. Kształtowanie się i przeobrażenia na-
zewnictwa miejskiego analizuję głównie na przykładach nazw w miastach 
Francji, w Pradze czeskiej oraz we Lwowie i w Warszawie. Pokazuję zmiany 
w naszych miastach po roku 1989, oszacowując ich zakres. Przedstawiam 
także wyniki badań polskiej opinii publicznej na temat zmian nazw ulic. 
Podsumowując – traktuję nazwy jako „barometr” zmian politycznych, „na-
rzędzie” kształtowania tożsamości społecznej i przedmiot sporów.

Słowa kluczowe: nazwy ulic, pomniki, znaki, symbole, „współczynnik 
humanistyczny”
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ZNAKI I SYMBOLE W PRZESTRZENI MIASTA  
JAKO PRZEDMIOT BADAŃ

Powracam do pytań, które już podejmowałam [Kaltenberg-Kwiatkowska 
2008]1, a które – sądząc z nieustannych sporów ujawnianych w mediach – ciągle 
są obecne w społecznym dyskursie. Rozważam, jak oznaczane są przestrzenie 
miejskie, dzięki jakiemu systemowi znaków możemy się w nich orientować. Czy 
oznaczenia miejskie pełnią tylko funkcje orientacyjne, czy także inne – jakie? 
Czy i w jaki sposób przestrzeń jest naznaczana przez wprowadzanie elementów 
o treściach symbolicznych? Czego dotyczą konflikty?

A może należałoby spytać nie tylko o funkcje systemów oznakowań i nazna-
czeń przestrzeni miejskiej, lecz także o symboliczne funkcje samych form prze-
strzennych i budowli w tej przestrzeni obecnych? Bo przecież właśnie struktura 
urbanistyczna miasta – jej zwartość lub „rozlanie”, miejska sieć ulic i placów 
oraz ich wieloaspektowe zróżnicowanie – „mówi” więcej niż tylko, że jest siecią 
ulic i placów. Mówi o swych kreatorach i budowniczych, o przeszłych i aktual-
nych użytkownikach, o ich miejscu w społecznej strukturze, udziale w biedzie 
i bogactwie, o złożonych zróżnicowaniach kulturowych. Danuta Kłosek-Ko-
złowska, znawczyni historii budowy miast i zasad ochrony ich dziedzictwa, pisze 
wręcz o „języku przestrzeni”: „Wzajemne relacje elementów struktury miasta 
[...] tworzą kulturową tożsamość miejsc, niezwykle złożoną, której sens wyraża 
kształt przestrzeni i jej swoisty język” [Kłosek-Kozłowska 2007: 114]. Podobnie 
w tekście tak właśnie zatytułowanym (Język przestrzeni a tożsamość kulturowa 
miasta) pisze: „To język przestrzeni [...] zapisany w materialnych formach śro-
dowiska naszego życia przechowuje [...] cechy [...] miasta składające się na jego 
tożsamość” [Kłosek-Kozłowska 2002: 23]. Socjolog, Bohdan Jałowiecki [2009] 
zwraca ponadto uwagę na związki architektury i ideologii.

Dostrzeganie symbolicznych funkcji założeń urbanistycznych oraz dzieł 
architektury pojawia się także w pracach niektórych innych socjologów miasta, 
takich jak  B. Hamm [1990: 185]. Na temat symboliki miejskiej – i semiologii 
– wypowiadał się ponadto Manuel Castells w Kwestii miejskiej, polemicznie 
w stosunku do wielu sobie współczesnych, ale jednak z postulatem, aby „podjąć 
próbę określenia symbolicznego ładunku przestrzeni miejskiej” [Castells 1982: 
232]. W Polsce o społecznych funkcjach architektury (oraz o przestrzeni jako 
wartości) już prawie 30 lat temu pisał Aleksander Wallis [1983/1990], zauważając 

1 W niniejszym tekście wykorzystuję fragmenty tamtego artykułu. 
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m.in., że ważne jest „architektoniczne rozwiązanie przestrzeni, jej artystyczne, 
symboliczne oraz informacyjne wyposażenie” [Wallis 1990: 179]. 

W tytule niniejszego tekstu użyłam, poza pojęciem „oznaczanie”, także 
określenia „naznaczanie przestrzeni”. Określenie to zostało użyte przez Bohdana 
Jałowieckiego w tłumaczeniu wspominanej już książki Castellsa Kwestia miejska, 
gdzie wymieniane są „działania zmierzające do naznaczania przestrzeni [...] czy 
to przez oznaki władzy [...], czy to przez uchwytną konkretyzację wartości” [Ca-
stells 1982: 241]. Przestrzeń jest zatem naznaczana poprzez „zapis” społecznych 
struktur i wartości kulturowych, w tym symboli. 

Odwołałam się już do dzieł z zakresu historii budowy miast oraz socjologii 
miasta, przywołałam termin „semiologia”. Niemniej problemy, które zamierzam 
podjąć, są przedmiotem badań także innych dyscyplin naukowych. I tak, jedna 
z form oznaczania i naznaczania miasta – nazwy – to przedmiot analiz onomasty-
ki, z jej działem – toponomastyką (toponimią) zajmującą się różnymi nazwami 
geograficznymi, a zwłaszcza interesującą mnie tu toponimią miejską. Wybitna 
przedstawicielka tej dyscypliny w Polsce, prof. Kwiryna Handke, używa najczęś-
ciej w swych publikacjach polskiego określenia „nazewnictwo miejskie” [Handke, 
1992 ; 1998]2. Natomiast Jean-Claude Bouvier, autor imponującej analizy nazw 
ulic we Francji, do którego jeszcze będę nawiązywać, rozpoczyna wstęp do swojej 
pracy paragrafem zatytułowanym „Une seule toponymie” [Bouvier 2007].

Z kolei Andrzej Majer w najnowszej książce Socjologia i przestrzeń miejska 
zwraca uwagę na wkład jeszcze jednej nauki: antropologii. Pisze: „Antropologia 
miasta, najszybciej reagująca na pojawianie się nowych tendencji w humanistyce, 
zaproponowała [...] traktowanie miasta jako języka, pisma, tekstu, palimpsestu, 
mieszkańca zaś jako czytelnika tych przekazów” [Majer 2010: 125]. Jednak 
w Polsce to socjolog, Bohdan Jałowiecki, już 30 lat temu wprowadzał czytel-
ników w – jak pisał – „nowość ostatnich lat”, tj. semiotykę [Jałowiecki 1982b: 
120]. Zgodnie z tym, jak ją definiował („nauka o pozajęzykowych systemach 
znakowych”), w tekstach z tamtych lat zajmował się i „lekturą miasta”, i „ma-
pami mentalnymi”, z rzadka jednak tylko wspominał „wiązki nazw” [Jałowiecki 
1982a: 69].

Nazwami miejskimi zajmują się także geografowie, żeby dla przykładu 
przytoczyć pracę B. Miszewskiej Nazwy ulic w rozwoju przestrzennym miasta 
[2005]. Wielokrotnie odnosi się do nazw i symboli w przestrzeni miejskiej Mar-
cin Kula, historyk. W książce Nośniki pamięci historycznej [2002] podejmuje 

2 Termin „nazewnictwo” jest używany także w innych publikacjach tej Autorki, również 
w Socjologii języka, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2008 roku.
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– w osobnych rozdziałach – takie kwestie, jak „Filtrowanie nośników pamięci”, 
„Spory o nośniki pamięci”, a także – „ Niszczenie nośników pamięci”.

Jeśli dołączyć problem naznaczania przestrzeni miasta przez pomniki, będzie 
to oznaczało dotknięcie kwestii stanowiącej przedmiot zainteresowań jeszcze 
jednej z dyscyplin naukowych – historii sztuki. Ale tematyka pomników jest żywa 
także w polskim piśmiennictwie socjologicznym. O pomnikach pisał już Alek-
sander Wallis [1967, 1990]. Maciej Kowalewski w roku 2007 w tekście Zmiany 
na cokołach. Uwagi o funkcjach pomników w przestrzeni miasta, odwołując się 
m.in. do Znanieckiego i właśnie Wallisa, zaproponował własną typologię po-
mników. Ostatnio temat ten dwukrotnie omawiali Bohdan Jałowiecki z Elżbietą 
Anną Sekułą [2009, 2010], pisząc o pomnikach w Polsce. Z odwoływaniem 
do literatury, ale i wyraźnym zaangażowaniem politycznym wypowiadał się 
o pomnikach Jan Kruszyński [2010]. To tylko niektórzy z polskich autorów po-
dejmujących to zagadnienie. Interesująca jest również książka polskiej autorki 
o sacrum i desakralizacji przestrzeni miejskiej Pragi czeskiej, w której autorka 
mówi także o praskich pomnikach i ich losach [Derdowska 2006]. 

Trzeba jeszcze dodać, że zarówno pomniki, jak i nazwy mogą być analizowane 
(i tworzone!) jako element marketingu poszczególnych przestrzeni zurbanizo-
wanych. To zapewne jeden z czynników, ze względu na które realizowana jest 
budowa ogromnej statui Chrystusa w jednym z nieogromnych polskich miast. 
Natomiast funkcje marketingowe nazw nowych budynków lub zespołów miesz-
kaniowych już doczekały się reakcji dziennikarskiej [np. Wojtczuk 2009].

Jest więc wiele dziedzin wiedzy zajmujących się analizą oznaczania – i na-
znaczania – miejskich przestrzeni: historia, historia budowy miast i historia 
sztuki, toponimia, semiotyka, antropologia, geografia, marketing, no i socjologia. 
Wielość dyscyplin zaangażowanych w tego typu analizy może być traktowana 
jako argument na rzecz odejścia od podziału na tradycyjne dyscypliny nauko-
we, a definiowania dziedzin nauki poprzez przedmiot (pole) ich badań. Wtedy 
wszystkie te prace, niezależnie od specjalizacji, z którymi formalnie związani 
są poszczególni badacze, byłyby po prostu elementami wiedzy o mieście czy też 
badań miejskich (urban studies). Podnosiłam tę kwestię w tekstach, w których 
analizowałam przeobrażenia socjologii miasta i kształtowanie się socjologii 
przestrzeni w Polsce [Kaltenberg-Kwiatkowska 2007a, 2007b]. Być może jednak 
każda z wymienionych dyscyplin jest na tyle odrębna w sposobie ujmowania 
przedmiotu badań oraz w stosowanych narzędziach badawczych, że odmienności 
te uzasadniają trwanie odrębnych właśnie, tradycyjnych dziedzin nauki (i ich 
nazw!). Jeśli zatem tak wiele dyscyplin naukowych spotyka się na tym samym 
polu badań nad oznaczaniem i naznaczaniem miejskiej przestrzeni, co własnego 
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do tych analiz wnosi socjologia, jaki szczególny sposób ujmowania rzeczywistości 
badanej, jakie charakterystyczne metody badań?

Zanim podejmiemy ten problem, odnotujmy, że – zdaniem Jiři Musila [2003] 
– w socjologii światowej problematyka symboliki miejskiej jest obecna dopie-
ro od „ostatnich dwu dekad”. Niemniej w Polsce Aleksander Wallis nazwami 
i symbolami w przestrzeni miasta zajmował się już w latach 60. XX wieku, na-
tomiast zainteresowanie innych polskich socjologów zmianami nazw miejskich 
pojawiło się głównie w latach 90. Była to reakcja na kolejną falę tych zmian, 
po przeobrażeniach ustrojowych roku 1989. Jednym z pierwszych socjologów, 
który wówczas podjął tę tematykę, był Florian Zieliński [1994]. 

Specyfika socjologicznego podejścia do miejskiej przestrzeni i jej symboliki 
oznacza dla mnie, że należy badać przede wszystkim, co społecznego jest w tej 
przestrzeni uwidocznione. Należy analizować „zapisywanie” i „ujawnianie się” 
w niej struktury społeczności, jej organizacji, kultury, wierzeń, systemów politycz-
nych, przynależności państwowej, doli i niedoli... Ale także badać, w jaki sposób 
społeczności „wyrażają się” w przestrzeni – poprzez nadawanie jej kształtu, 
podziałów, form oraz oznakowań i znaczeń3. Przyjmuję bowiem, że wszystko, 
co istotne w życiu społeczności, znajduje jakieś odzwierciedlenie w przestrzeni, 
którą ta społeczność „włada”.  

Tu odwołuję się do terminów i ujęć wprowadzonych do socjologii polskiej 
przez Floriana Znanieckiego w tekście Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, 
opublikowanym w roku 1938, a następnie przypomnianym w roku 1975 (przedruk: 
1990) przez Aleksandra Wallisa4. Znaniecki pisał tam: „Zespoły ludzkie [...] zwy-
kle mają w sferze swego zbiorowego doświadczenia i działania pewne wartości 
przestrzenne [...] nimi wspólnie «władają», posługując się nimi dla wykonywania 
pewnych czynności [...]. Zespół, który [...] [przestrzenią] włada, rozstrzyga, kto 
i jak może w niej uczestniczyć [...] wszelkie zaś «prawo», przyznawane człowie-
kowi, jest nieodłącznym składnikiem jakiejś roli społecznej”. I najważniejsze: 
„Badacz [...] musi brać przestrzeń [...] z jej współczynnikiem humanistycznym, 
tj. tak, jak jest doświadczana przez te podmioty ludzkie, których kulturę bada” 
[Znaniecki 1938: 91, 94, 90; podkr. E.K.-K.]. Oryginalny tekst Znanieckiego 

3 Jan Kruszyński w artykule zatytułowanym Rewolucja w mieście. Komu powinniśmy stawiać 
pomniki? pyta jeszcze, „kto to powinien robić” oraz „co mianowicie powinniśmy upamiętniać, 
i w jaki sposób” [2010: 173, podkr. E.K.-K.]. Ja jednak nie podejmuję się rozstrzygania „powin-
ności”, natomiast odnotowuję, iż kwestie te są istotnym polem konfliktów społecznych.

4 Do tego tekstu Znanieckiego odwołuje się wielu polskich badaczy przestrzeni, z różnych 
dyscyplin naukowych, ale zdarzyło się, o czym już pisałam [2007b], także jego „zawłaszczenie”, 
bez podania informacji, że to cytaty, ani bez wskazania ich źródła.
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liczył 20 stron, ja dokonałam tu zaledwie kilkuwierszowego wyboru sformu-
łowań, zawartych w tym artykule. Podkreśliłam najistotniejsze, wprowadzone 
przezeń, pojęcia: „wartości przestrzenne” i społeczne nimi „władanie”, prawo 
przebywania w jakiejś przestrzeni jako istotny „składnik roli społecznej”. No 
i kluczowe pojęcie „współczynnika humanistycznego”.

Należy zatem badać, jak powstają owe „wartości przestrzenne”, jak nazna-
czana jest przestrzeń – statusem swych mieszkańców i użytkowników, kulturą, 
systemem wierzeń i wartości, religiami, zapachami, a także świadomie kreowa-
nymi obiektami symbolicznymi. Jak dzięki temu naznaczaniu wytwarzane są 
„swojskość” i jej przeciwieństwo – „obcość”, odczuwane w różnych przestrze-
niach odmiennie przez różne kategorie odbiorców tych przestrzeni. Odmiennie, 
i nie zawsze adekwatnie, mogą być także rozszyfrowywane znaczenia rozmaitych 
składowych elementów przestrzeni, w tym wprowadzanych do niej symboli. Jeśli 
odwołać się znowu do przenośni „języka form przestrzennych”, to aby rozumieć 
ten „język”, trzeba go znać, potrzebna jest określona kompetencja, jeśli nie wta-
jemniczenie. To zaś może zależeć nie tylko od „wykształcenia” (kulturowego 
ukształtowania), lecz także od doświadczeń generacyjnych lub statusowych, 
które wpływają na możliwości rozumienia i odczuwania sensu „naznaczeń”. 
Doświadczenia te w sposób bezpośredni uwrażliwiają lub zobojętniają na moż-
liwości dostrzegania, rozumienia i emocjonalnego reagowania na różne wartości 
symboliczne. Przestrzeń miejską i zawarte w niej „symbole” i „znaki” musimy 
zatem analizować „ze współczynnikiem humanistycznym”. „To samo” nie jest 
„tym samym” dla różnych podmiotów społecznych. 

Jak oznaczana jest przestrzeń? Zamierzone oznaczenia to m.in. nazwy: ulic, 
dzielnic, miast (oczywiście także krain i krajów). Mogą być ponadto stosowane 
nazwy domów. Na przykład w Internecie dostępny jest brytyjski poradnik House 
Naming guide – How to Name Your Home, określany jako „użyteczny poradnik 
nazywania – i zmieniania – nazw domów”. W naszym kraju nazwy domów były 
i są stosowane zwłaszcza w miejscowościach letniskowych, kurortach i uzdrowi-
skach. Niezależnie jednak od nadawanych nazw same budynki (budowle) i ich 
kompleksy – jeśli są charakterystyczne – mogą być dla wielu miast ich znaka-
mi rozpoznawczymi lub nawet symbolami5, a także punktami orientacyjnymi 
w zagmatwanej przestrzeni miejskiej. 

5 Bohdan Jałowiecki przypomniał ostatnio badania nad postrzeganiem symboli Warszawy. 
Pałac Kultury i Zamek Królewski są dla wielu badanych takim właśnie symbolem miasta [Jało-
wiecki, Sekuła 2010].
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NAZWY MIEJSKIE, ICH HISTORIA I FUNKCJE. CASUS FRANCJI

Nazwy, które mogą nas interesować, to zarówno nazwy samych miejscowo-
ści, ich części6, jak i – zwłaszcza – ulic. Jak to Jean-Claude Bouvier podkreślił 
tytułem swej książki, Les noms de rues disent la ville – nazwy ulic mówią 
o mieście. Autor ten zajmuje się tylko miastami francuskimi, ale za to może się-
gać do dalekiej historii, czasów aż galloromańskich! Dane, którymi dysponuje, 
pozwalają mu – jak sam zauważa – podjąć ambitne zadanie „pierwszej ogólnej 
syntezy formowania nazw ulic we Francji [...] poprzez epoki i miejsca” [Bouvier 
2007: 10]. Problemy, które omawia, to m.in.: jak się zrodziły nazwy ulic i jak 
stopniowo przechodzono w nich od opisu do denominacji. I dalej, co nazwy 
mówiły o sposobach ukształtowania i użytkowania przestrzeni miasta, jego ulic 
i placów. A mówiły przede wszystkim o elementach naturalnych i kulturowych 
pejzażu (ukształtowanie terenu – skały, wody, drzewa i inne rośliny, kościoły, 
krzyże), o rodzajach aktywności handlowej i gospodarczej (np. wykonywane 
zawody, rynki i targi, młyny itp.), o formach życia społecznego. Nazwy odnoto-
wywały zarówno ważne budowle i pomniki, miejsca upamiętniające wydarzenia 
z historii, jak i różne władze (lokalną i centralną, sądową, kościoły i instytucje 
religijne), instytucje dobroczynne i zdrowotne, a także edukacyjne. Wiele nazw, 
zwłaszcza najstarszych, określało kierunki i punkty orientacyjne w przestrzeni: 
dworce i przystanie, przestrzenie bliskie, sąsiadujące i dalekie, drogi od i do.

Podobne obserwacje, w odniesieniu do miast polskich, poczyniła cytowana 
już Kwiryna Handke. Analizując w swych tekstach „nazewnictwo miejskie 
Warszawy”, autorka ta stwierdza, iż „od początku powstawaniu nazewnictwa 
miejskiego towarzyszyło pragmatyczne działanie człowieka [...] wykorzystujące 
relacje między obiektem a nazwą. Nazwę motywowały wygląd, charakter albo 
funkcje obiektu” [Handke 2001: 15]. 

Także Aleksander Wallis – już prawie pół wieku temu – zwracał uwagę, iż 
„w miastach europejskich aż po XVIII wiek, a czasami nawet i później, nazwy 
ulic miały z reguły charakter konkretny i bezpośrednio użyteczny. Określały 
zawód rzemieślników zamieszkujących ulice, ich funkcje (np. Koński Targ) 
lub rolę topograficzną (Przyrynek, Farna), wskazywały kierunek traktów [...] 
charakteryzowały cechę samej ulicy (Krzywe Koło, Ciasna) [...] w Paryżu XV 
wieku [...] ulice Pergamenników czy Białoskórników [...] w Antwerpii był Targ 

6 K. Handke w książce Słownik nazewnictwa Warszawy wymienia aż 250 nazw części miasta, 
wśród których znajdują się także liczne nazwy wchłoniętych przez Warszawę dawniej odrębnych 
miejscowości.
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Piątkowy, Targ na Jaja, Targ na Zboże [...] w Gdańsku zachowały się takie nazwy, 
jak Straganiarska, Złotników, Szewska, Korzenna [...]. Między charakterem ulicy 
a jej nazwą istniał wówczas związek bezpośredni” [Wallis 1967: 103]. Podobnie 
w piętnastowiecznej Pradze były m.in. Targi: Chlebny, Mięsny, Owocowy, Sien-
ny, Koński. I takie nazwy ulic, jak: Kościana, Skórna czy Płatnerska [Lašťovka, 
Ledvinka i in. 1997/1998: 10]. 

Mówiąc o dawnych nazwach, Wallis stwierdzał, iż mogły one spełniać różne 
funkcje: oznaczać tożsamość ulicy, pełnić funkcję orientacyjną, ale także być 
„ważnym czynnikiem prestiżu i identyfikacji mieszkańców z miastem”. Następnie, 
w wieku XIX, „wprowadzane są szeroko nazwy-pamiątki [...] [które] stały się 
reliktem spraw należących do historii miasta i [...] terenów przez nie wchłonię-
tych”. Świadczą one o „dawnym charakterze ulic, jak Ogrodowa [...] trakty do 
innych miast, [jak] Grójecka [...] o działalności zakonów, [jak] Jezuicka”. No 
i „w XIX w. pojawił się i ugruntował w XX w. zwyczaj czczenia poprzez nazwy 
uliczne osób, wydarzeń, niektórych zbiorowości i pojęć abstrakcyjnych. Znany 
[...] już wcześniej (w stosunku do władców i świętych) [...]. Nazwy ulic zaczęły 
symbolizować historię żywą [...] te treści, które poszczególnym grupom [...] są 
aktualnie niezbędne do ich społeczno-historycznej samowiedzy” [Wallis 1967: 
103–104, (Skreślić, niepotrzebne)].

Florian Zieliński podobnie podsumowywał swoje badania nad zmianami 
nazw w Poznaniu: „Nazewnictwo średniowieczne eksponuje kolektywność 
– cechy i zawody. Brak w nim imion własnych, wyjątek stanowią święci [...] 
w późniejszych epokach imiona dynastii, królów i książąt [...] odtąd szata miasta 
– jako galeria wybitnych jednostek (niezależnie od pochodzenia i stanu) stanie 
się podstawą filozoficznej i historycznej samoświadomości” [Zieliński F. 1994: 
196].

Nazwy upamiętniające i symbole – stwierdza także Bouvier w odniesieniu do 
Francji – to kategorie nazw, które pojawiły się w szerszym zakresie stosunkowo 
niedawno. Najwcześniej wchodziły na scenę nazwiska osób zakładających miasta, 
zasiedlających je, właścicieli poszczególnych terenów oraz budowniczych. Aż do 
wieku XVII jednak nazwiska w nazwach ulic pojawiały się sporadycznie [Bouvier 
2007: 82]. Początki upamiętniania politycznego wiązały się we Francji przede 
wszystkim z przywoływaniem królów, dla których wytyczano drogi lub place 
(w wielu miastach Francji: Rue Royale, Place Royale – także z użyciem imion 
poszczególnych monarchów). Kolejno pojawiają się jako patroni ulic członkowie 
królewskich rodzin, wielcy (i mniej znaczni) słudzy monarchii, a w końcu artyści 
i pisarze [tamże: 93]. Rewolucja roku 1789 przerywa tę ciągłość, detronizując 
królów także i w tym wymiarze. Na przykład w Paryżu plac Królewski został 
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przemianowany w roku 1792 na plac Sfederowanych, ulica Królewska zaś stała się 
w roku 1795 ulicą Republiki itd. [tamże: 96]. Te rewolucyjne porządki dotknęły 
także nazw odnoszących się do religii, świętych i Kościoła katolickiego, gdyż 
rewolucja była również „obaleniem kultu”. I tak, ulica Świętego Andrzeja stała się 
ulicą Andrzeja. Bouvier cytuje innego francuskiego autora, Serge’a Bianchiego, 
który mówiąc o tych zmianach nazw, uznał, że była to prawdziwa „desakra-
lizacja przestrzeni” [tamże: 97]. Ale na przykład w Arles, w 1794 roku, ulicę 
Ducha Świętego przemianowano na „Przedtem (albo byłego!) Ducha Świętego” 
(„Rue du ci-devant Saint Esprit”; tamże). W miejsce obalonych królów i bogów 
wprowadzano symbolikę rewolucyjną: honorowano nowych bohaterów, ważne 
instytucje, wartości i walory moralne (Liberté, Egalité, Fraternité itd.). Co zostało 
w miastach francuskich z ówczesnego rewolucyjnego zapału przemianowywania 
ulic? Bouvier twierdzi, że „trochę nazw, takich jak plac Concorde w Paryżu”, 
trochę „Wolności i Równości, tu i tam, pewna liczba ulic Rousseau i Woltera” 
[tamże: 106]. Zdaniem tego autora jednak tamta „amputacja rewolucyjna nie była 
nigdy w pełni akceptowana przez ludność” [tamże: 107]. 

Sądzę, że istotnym efektem zmian z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej 
stało się wprowadzenie na szerszą skalę do nazewnictwa ulic nazwisk aktualnych 
bohaterów – wraz ze zgubną tego konsekwencją, tj. koniecznością wymiany 
takich patronów w ślad za kolejnymi przeobrażeniami porządków politycznych. 
Cytowany autor analizuje takie właśnie zmiany, ich charakter i zakres, w ważnych 
okresach francuskiej historii: Ancien Régime’u, rewolucji 1789 roku, epoki Na-
poleona Bonaparte, czasów Ludwika Filipa i Restauracji, i dalej przez następne 
republiki aż do czasów współczesnych. Szczególną uwagę Bouvier poświęca 
również sposobom upamiętniania kolejnych wojen, ich bohaterów i ofiar. Zwraca 
uwagę na różnice regionalne w doświadczaniu historii, wyborze własnych bo-
haterów, na grę między tym, co narodowe, a tym, co lokalne, na różnice między 
małymi a wielkimi „gminami”. Przy tym ulic z nazwiskami najznamienitszych 
bohaterów ciągle we Francji przybywa. Na przykład generał de Gaulle tylko 
w latach 2001–2004 zwiększył liczbę przestrzeni, którym patronuje, z 744 do 988 
[tamże: 141]. Podobnie, choć czczeni na mniejszą skalę, zyskują inni prezyden-
ci, wybrani po „rewaloryzacji funkcji prezydenta Republiki uzyskanej poprzez 
Konstytucję 1958 roku” [tamże: 140]. 

Równolegle Bouvier odnotowuje zjawisko, obserwowane od pewnego czasu 
również w Polsce: dążenia do „depolityzacji” nazw. Otóż władze lokalne, przy 
wyborze nazw, często skłonne są preferować... rośliny, drzewa i ptaki. A jeśli 
już sławnych ludzi, to muzyków, malarzy, poetów, sportowców [tamże: 176]. 
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Wszystko to w poszukiwaniu szans na stabilność struktury nazewniczej, dzięki 
unikaniu uwikłań w bieżącą politykę oraz sytuacji konfliktowych. Identyczne 
obserwacje, dotyczące efektów różnych praktyk nazewniczych, formułował 
już dosyć dawno – w odniesieniu do miast polskich – Florian Zieliński. Pisał: 
„Płaszczyznę podziału na nazwy trwałe i zmienne wyznaczają zawody patro-
nów ulic [...] ludzie sztuki i nauki integrują społeczność, politycy i wojskowi ją 
dzielą” [Zieliński F. 1994: 197]. Politycy, gdy tracą, to nie tylko stanowiska lub 
dawny splendor, lecz także ulice! Do podobnych wniosków doszedł Jiři Musil, 
analizując trwałość i zmienność różnych nazw w Pradze. Jego zdaniem „dwie 
kategorie [...] ostały się: [...] historycznie odlegli bohaterowie [...] oraz pisarze, 
malarze, kompozytorzy [...] przeciwnie, najbardziej dramatyczne były losy [...] 
polityków” [Musil 2003a: 337–338].

Jednakże mimo tych podobieństw porównanie przemian nazw ulic w róż-
nych krajach pozwala się zorientować także w odmienności dziejów tych krajów 
(i państw). Na przykład druga wojna światowa dla poszczególnych państw euro-
pejskich miała i inne ramy czasowe, i odmienny charakter. Te różnice dotyczyły 
zwłaszcza przebiegu i charakteru okupacji niemieckiej. Wiele wyczytać można 
właśnie z zakresu i rodzaju narzuconych zmian nazw ulic miejskich. W Polsce 
wszystkie nazwy musiały przyjąć wersję niemiecką i nie były to proste tłumacze-
nia – wiele nazw zostało zmienionych. W Czechach nazwy na tabliczkach były 
dwujęzyczne, częściowo zmienione, a w doborze nowych patronów kierowano 
się wskazywaniem na postaci wiążące oba narody7. We Francji nazwy pozostały 
po francusku, usuwano tylko takich patronów, którzy narodowi francuskiemu 
zasłużyli się w czasie wojny prusko-francuskiej albo w okresie pierwszej wojny 
światowej – w walce z państwem niemieckim. Na opróżnione miejsca wchodził 
m.in. marszałek Pétain (szef kolaboracyjnego rządu), ale także Joanna d’Arc, 
jako że wojowała z Anglikami! 

Podobnie – wojnami i polityką – motywowane były wielokrotne zmiany nazw 
ulic, jakie następowały w XX wieku we Lwowie. Omawiają je Yaroslav Hrytsak 
i Victor Susak, dochodząc do wniosku, że „nazwy ulic [...] mogą być odczyty-
wane jako tekst lub nawet swoisty podręcznik, skupiający uwagę na najbardziej 
chwalebnych i najbardziej tragicznych okresach narodowej historii, ukazujący 
bohaterów albo przypominający nam o narodowych męczennikach” [Hrytsak, 

7 Lašťovka i Ledvinka piszą o Pradze, że nazwy dwujęzyczne zostały wprowadzone od 
4 kwietnia 1940 roku. Był to dobór „przede wszystkim niemieckich i czeskich nazwisk, które 
symbolizowały stulecie współżycia Czechów i Niemców na terytorium Pragi” [Lašťovka, Ledvinka 
1997/1998: 22].
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Susak 2003: 141]. Zmiany, jakich doświadczały ulice Lwowa, wynikały z prze-
obrażającej się po wielekroć przynależności państwowej i ustrojowej. Cytowani 
autorzy konkludują: „Zasada cuius regio eius historia – kto ma władzę, dyktuje 
historię – jest tu jasno ukazana” [tamże: 151]. 

Jeśli chodzi o Lwów, to – dodajmy – w Polsce sama nazwa tego miasta 
pełniła (w okresie międzywojnia) funkcję symbolu. Zwracała na ten fakt uwagę 
Antonina Kłoskowska [1994: 14, 16]: „Można [...] wymienić nazwy kilku miast, 
które w kulturze polskiej odgrywają symboliczną rolę [...] Lwów i Wilno, [...] 
jako ogólnonarodowe wartości [...] Lwów semper fidelis, orlęta lwowskie”.

Nazwy miejskie występują zatem w głównych swych funkcjach, tj. informa-
cyjnej (orientacyjnej) oraz symbolicznej. Oprócz tego mogą pełnić także funkcję 
prestiżową, być nobilitujące lub, przeciwnie, degradujące (co tłumaczy część 
zabiegów mających doprowadzić do zmian nazw, uznanych przez mieszkańców 
na przykład za ośmieszające). Niektóre nazwy są wprowadzane lub oceniane 
również ze względu na ich funkcje marketingowe. Zwłaszcza dla nowych re-
alizacji deweloperzy poszukują takich nazw, które pomogą przyciągnąć odpo-
wiednich klientów. Jako ilustrację zabiegów marketingowych podaję fragment 
tekstu z GazetaDom.pl (z 5 listopada 2010 r.): „Osiedle Gołąbki w Warszawie 
na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od innych stołecznych inwestycji [...]. 
Ale inwestycja firmy [...] zyskała [...] swoją własną nazwę. W tej części miasta 
większość ulic nosi nazwy królów lub władców Polski. I osiedle [...] zostało na-
zwane Osiedlem Królów”. „Eksperci przekonują, że oryginalne i dobrze dobrane 
nazwy nie tylko dodają prestiżu danej inwestycji, ale coraz częściej przyciągają 
większą liczbę klientów [...]. Inwestorzy korzystają z pomysłów renomowanych 
agencji reklamowych”. A oto przykład szczególnej kreatywności nazewniczej: 
jedna z nowych inwestycji mieszkaniowych w Warszawie, złożona z budynków 
wysokich, od 6 do 13 pięter, i położona w pobliżu Gocławia, który „kojarzy się 
z PRL-owskimi blokami”, została przez dewelopera nazwana „Osiedle Saska 
Kępa”. Deweloper wyjaśnia: „Chcieliśmy nawiązać do stylu i komfortu życia, 
tradycyjnie kojarzonego z Saską Kępą, na granicy której osiedle jest zlokalizowa-
ne [...] która kojarzy się z urokliwym miejscem” (i – dodam – dzielnicą willową). 
Liczne protesty prasy warszawskiej, a także naczelnika wydziału Miejskiego 
Systemu Informacji nadały rozgłos tej manipulacji reklamowej8.

Można także spojrzeć na nazwy i na proces ich ewentualnego wyboru jako 
na sprzyjające integracji mieszkańców oraz ich identyfikacji z danym terytorium.  

8 Wielokrotnie opisywana, m.in. w artykule M. Wojtczaka,  Inwestycja Saskokępopodobna,  
„Gazeta Wyborcza”, Stołeczna z 7/8 listopada 2009 r.
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Dotyczy to m.in. opisywanego przez Jarosława Osowskiego przypadku jednego 
z zespołów mieszkaniowych, oddawanych do użytku w roku 2007. Autor ten 
zwracał uwagę, że „kiedy ludzie [...] biorą sprawy w swoje ręce [...], bywa, że 
korzystają z banku nazw [...] skrzętnie omijają w nim tzw. zasłużonych patronów 
[...] wolą proste, neutralne nazwy, których w przyszłości nikomu nie przyjdzie 
do głowy zmieniać”9. No i tam wybrano swojską i zupełnie apolityczną, za to 
korzystną marketingowo nazwę „Zielone Zacisze”!

Jeśli jednak pozostaniemy przy stwierdzeniu, że wiele współczesnych nazw 
miejskich występuje przede wszystkim w podwójnej roli – orientacyjnej i symbo-
licznej, musimy zauważyć, że w tę dwoistość nieuchronnie wpisany jest konflikt. 
Dobra realizacja funkcji orientacyjnej wymaga stałości nazw, a symbolicznej 
– zmian, dostosowań do niestałych systemów politycznych, ideologicznych, 
państwowych itd. Ponadto zwłaszcza nazwy symboliczne są uwikłane także 
w różnorodne konflikty społeczne. Jest to walka „na” lub „o” symbole i znaki. 
Problemem jest to, jakie symbole mają być wprowadzane lub wyrugowane, a także 
kto ma o tym decydować, no i – gdzie i jak ma to być zrealizowane. W wypadku 
pomników pytanie „jak?” ma znaczenie dosłowne: w jakiej formie, na jakim 
miejscu i w jakim czasie? W odniesieniu do nazw ulic i dążenia do uczczenia 
znaczących postaci chodzi zarówno o wybór (lub odrzucenie) tych osób, które 
mają być honorowane, jak też o rangę i lokalizację ulicy przypisywanej danemu 
patronowi. I tak, nazwy miejskie stają się jednym z powodów konfliktów społecz-
nych: czyje wartości mogą być wyrażane i w jaki sposób? I czyje z kolei wartości 
i symbole mają być „wymazywane” z pamięci społecznej w drodze eliminacji ich 
materialnych nośników: nazw, tablic, pomników – jak to określa Marcin Kula, 
przez „niszczenie nośników pamięci”? Konsekwencją zatem wprowadzania 
nazw, które są „aktualnie niezbędne”, stała się ich niestabilność, gdyż – jak pisał 
już Wallis [1967: 103] – „wielkim przewrotom politycznym towarzyszy zwykle 
odwoływanie niektórych nazw”.

Konfliktowość – i niestałość – nazw odosobowych jest szczególna. Od XIX 
wieku takie nazwy stały się istotnym sposobem symbolicznego tej przestrzeni 
naznaczania, wyrażania w ten sposób systemów wartości, pamięci o bohaterach 
i o wydarzeniach ważnych dla tych, którzy o nazwach mogą decydować. Barbara 
Szacka zwraca jednak uwagę, że tak wykorzystywane „postacie i wydarzenia 
historyczne zostają pozbawione wieloznaczności i przemienione w jednowy-
miarowe symbole wartości ważnych w życiu grupy...” [Szacka 2006: 410]. Jako 
jedno z narzędzi kształtowania „pamięci zbiorowej” mają jej zdaniem pełnić trzy 

9 Osowski J., Nazwij sobie ulicę, „Gazeta Wyborcza” z 14–15 kwietnia 2007 r.
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funkcje: pokazywać, jakim powinien być dobry obywatel, legitymizować władzę 
i tworzyć grupową tożsamość.

Wracamy w tym miejscu do omawianego już problemu: sprostanie zadaniom 
„symbolizowania historii żywej” oznacza konieczność zmian – dostosowywania 
owych symboli zarówno do nowych wydarzeń, które muszą być w tym systemie 
upamiętnione, jak i do kolejnych „przeredagowań” społecznej świadomości, 
w tym także do zmiennych, a oficjalnie obowiązujących wykładni wydarzeń 
minionych. Dlatego wprowadzanie kolejnych zmian nazw miejskich w XIX 
i XX wieku, zarówno w Polsce, jak i w Czechach, we Francji i na Ukrainie, 
przypadało na lata zasadniczych wydarzeń lub przełomów historycznych w tych 
krajach. Cytowałam już analizę Bouviera, wskazującego wydarzenia historycz-
ne, które powodowały zmiany nazw ulic we Francji. Przytoczę także autorów 
analizujących podobne –od historii zależne – sekwencje nazw w Czechach, na 
Ukrainie i w Polsce.

PRAGA CZESKA I JEJ ULICE

O swojej stolicy, Pradze, Lašťovka i Ledvinka [1997/1998: 32] piszą: „Fala 
zmian nazw [...] w Pradze w latach 1990–1996 [...] należy do szeregu wielkich, 
politycznie (a ściślej mówiąc polityczno-narodowo i polityczno-ideologicznie) 
motywowanych zmian praskiego nazewnictwa ulicznego, które zaczęły następo-
wać już w XIX stuleciu, ale zwłaszcza w wieku XX (główne przypadały na lata 
1848, 1868–1870, 1894–1898, 1919–1924, 1940, 1948–1952)”10.

 Przypomnieć warto, że okres bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej 
i utworzeniu 28 października 1918 roku Republiki Czechosłowackiej to odrzu-
canie „wszystkiego, co przypominało o czasach narodowej niesamodzielności”. 
Znikają wtedy niektóre pomniki, a decyzją władz miejskich z 12 lutego 1919 
roku mają zostać usunięte z miejskich przestrzeni „wszystkie tablice z nazwami 
nawiązującymi do członków dynastii lotaryńsko-habsburskiej” [tamże: 18]. 
Upraszczając, można powiedzieć, że dziewiętnastowieczne zmiany nazw ulic 
wynikały głównie z wykluwającej się wówczas świadomości narodowej i ję-
zykowej Czechów, poddanych monarchii austro-węgierskiej i „Najjaśniejszego 

10 Jeśli chodzi o literaturę dotyczącą ostatniej fali zmian nazw w Czechach, uznaję za miarodajną 
opinię Musila: „There are practically no studies on the symbolic aspects of the post-1989 transfor-
mation of Prague” [Musil 2003a: 340]. Natomiast – dzięki konsultacjom i pomocy nieżyjącego już 
prof. Jana Sédlačka z Uniwersytetu Karola w Pradze – mogłam skorzystać z obszernej, sięgającej 
historii, monografii ulic praskich autorstwa M. Lašťovki i V. Ledvinki.
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Pana”, walczących m.in. o prawo do własnego języka na tablicach z nazwami 
ulic. Natomiast dwie ostatnie fale zmian były efektem najpierw topornej ideolo-
gizacji „socjalistycznej” i „internacjonalnej” w dawnej Czechosłowacji, a potem 
radykalnego, również ideologicznie motywowanego odwrotu od niej. Zmiany po 
roku 1989 byłyby zatem siódmą falą zmian w ciągu niespełna 150 lat, a drugą 
od zakończenia ostatniej wojny światowej. 

Nazewnictwo wprowadzone w Czechosłowacji po drugiej wojnie światowej, 
głównie jako skutek przemian politycznych z roku 1948, oznaczało usuwanie 
z nazw ulic kolejnych przedstawicieli i instytucji „zachodniego imperializmu”. 
Na przykład Eisenhower, Montgomery, UNRRA, uhonorowani zaraz po drugiej 
wojnie, zostali usunięci z nazw w roku 1951, a w 1952 jeszcze szereg nazwisk 
„osób i wydarzeń wyraźnie reakcyjnych i kontrrewolucyjnych”. Wprowadzono 
zaś wtedy cały zestaw „sowieckich i rosyjskich nazw” [tamże: 25–26]. Jiři Musil, 
oceniając po latach zmiany, jakie zachodziły w Pradze w XX wieku, pisze, że 
po roku 1945 „miejskie wytwory socjalizmu były nieustająco konfrontowane 
z wartościami, jakościami i formami przeszłości” [Musil 2003a: 324]. I tak to 
mniej więcej trwało, z nieco wcześniejszą eliminacją samego tylko Stalina z nie-
których nazw11 i z pomnika. Natomiast w roku 1989, jeszcze w listopadowych 
dniach „aksamitnej rewolucji” rozpoczęło się „spontaniczne, wszechobecne po-
wracanie” do dawniejszych nazw. Park Kultury i Odpoczynku imienia Juliusza 
Fučika wrócił do dawnej nazwy Vystaviste i Kralovska Obora. Nadano nowe 
nazwy stacjom metra, a plac Krasnoarmiejców został przemianowany na plac 
Jana Palacha. Z ciekawszych zmian: utraciły swych patronów mosty Gotwalda 
i Zapotockiego oraz 1 Maja, jakaś ulica Stalina, także Żdanowa. Nieco później, 
lecz w tym samym okresie, przestali być patronami ulic, placów lub nadbrzeży 
m.in. Marks, Lenin, Czapajew, Kirow, Kalinin [Lašťovka, Ledvinka 1997/1998: 
29]. W sumie jednak, jak piszą cytowani autorzy, do końca roku 1990 zmieniono 
„niecałe cztery dziesiątki nazw” [tamże: 29]. Cała akcja porządkowania nazw 
trwała do 1996 roku. Jednak – mimo niewielkiego zakresu zmian – Praga, zdaniem 
Musila, przeżyła „transformację semiotyczną [...] miasto redefiniuje albo nawet 
na nowo symbolicznie wytwarza swoją historię” [Musil 2003a: 335].

Oto dwie tylko ciekawsze sekwencje zmian nazw w Pradze:
Ulica Vinohradska, jedna z głównych ulic Vinohrad, dołączonych do Pragi 

w 1922 roku, nazywała się do roku 1920 Jungmanova, a od tego roku, na cześć 
marszałka Ferdynanda Focha, który w czasie pierwszej wojny światowej dyktował 

11 Jedna z ulic na pewno nazywała się Stalina aż do roku 1990, gdy została przemianowana 
na Starochodovską.
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Niemcom kapitulację – Fochova. I tak oczywiście mogła się nazywać tylko do 
roku 1940, kiedy została przemianowana na Schwerinovą, od nazwiska pruskiego 
marszałka w służbie króla Fryderyka II. Po klęsce Niemiec przywrócono zatem 
ulicę Fochowi, ale nie na długo, bo nadciągała zmiana polityczna, a ulica była 
wystarczająco okazała, by stać się Stalinovą. I to miano nosiła aż do roku 1962! 
Po czym stała się na powrót ulicą Vinohradską12. I jeszcze jeden przykład: ulica 
Wilsona to pierwotnie, w latach 1911–1916, Droga Sadowa, następnie Arcyksię-
cia Karola Franciszka Józefa (1916–1917), Cesarza i króla Karola (1917–1919), 
znów na krótko Sadowa (1919–1923) i potem Hoovera (1923–1940), a w czasie 
drugiej wojny światowej Richarda Wagnera (1940–1945). Po wojnie znowu 
wraca Hoover, ale nie na długo (1945–1947), i ustępuje miejsca innemu ame-
rykańskiemu prezydentowi – Wilsonowi. Ten jest patronem ulicy także niezbyt 
długo (1947–1952), bo musi ustąpić Zwycięskiemu Lutemu13. Od 22 marca 
1990 roku patronem ulicy jest z powrotem Wilson14. Cała historia politycznych 
powiązań i zawirowań jest na tej ulicy bezpośrednio zapisana, a w czasie 80 lat 
(1911–1990) przewinęło się aż dziesięć nazw! 

W wielu wypadkach powraca się do nazw najdawniejszych lub do jednej 
z dawnych, wybierając z kilku odrzuconych właśnie to, co znowu nadaje się 
do użytku w danym czasie. Musil mówi wręcz o „semiotycznym recyklingu” 
[Musil 2003a: 338].

LWÓW – KŁOPOTY Z NAZWAMI ULIC

We Lwowie, podobnie jak w Paryżu, Pradze i Warszawie, zmiany nazw 
ulic wprowadzane były przede wszystkim w ślad za kolejnymi przeobrażeniami 
sytuacji politycznej miasta – i tamtych ziem. Były to nie tylko zmiany ustrojów, 
lecz także przynależności państwowej15. Hrytsak i Susak wymieniają następu-
jące wydarzenia i etapy historii, które znajdowały odzwierciedlenie w owym 
nazewnictwie:

12 Ten właśnie przykład podaje także Musil, jako najlepszą ilustrację „change in semiotic 
skeleton of a city”.

13 25 lutego 1948 roku prezydent Czechosłowacji Edvard Beneš „przekazał władzę komu-
nistom”.

14 Wszystkie przykłady za cytowaną już wielokrotnie pracą Lašťovki i Ledvinki [1997/ 1998].
15 Zmiany nazw ulic Lwowa omawiam głównie za cytowanym już artykułem Hrytsaka i Susaka 

[2007]. Korzystam także ze stron internetowych, zawierających zestawienie nazw ulic Lwowa. 
Jedna z nich podaje nazwy w trzech okresach – polskie przed drugą wojną światową, nazwy okresu 
sowieckiego oraz współczesne, a druga tylko nazwę sprzed drugiej wojny i obecną. 
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1. Pierwszy rozbiór Polski (1772) i jego prawie 150-letnie konsekwencje: 
zabór austriacki, wprowadzanie nazw niemieckich, co prawda raczej neutralnych, 
ale także czczących stosowne dynastie. Jednocześnie cytowani autorzy podkre-
ślają, iż w latach 1772–1825 na szeroką skalę rozbudowywano i rekonstruowano 
miasto (wcześniej, niż tego dokonano w Wiedniu i Pradze). Jeśli chodzi o nazwy 
ulic, to co prawda „niemiecki charakter miasta odbijał się w nazwach jego ulic”, 
ale odwoływały się one głównie do monarchii, „ponieważ austriaccy biurokraci 
przywiązywali wagę do podkreślania lojalności wobec panującej dynastii a nie 
do narodu” [Hrytsak, Susak 2007: 146].

2. Lata 1860–1870 to proces zdobywania autonomii, polonizacja nazw, 
wprowadzanie takich patronów ulic, jak Kościuszko, Mickiewicz czy Kiliński, 
oraz nazwisk osób bezpośrednio związanych z Lwowem i jego historią (np. ulice 
Lwa, Kazimierza, Fredry, Sobieskiego) [tamże: 147].

3. 1919 rok – utworzenie II Rzeczypospolitej, bez zasadniczych zmian nazw 
ulic już istniejących, natomiast gwałtowny przyrost liczby ulic – ze 120 do 1000. 
Ten rozrost owocował koniecznością  (i możliwością!) wprowadzania licznych 
nowych patronów ulic i ułatwiał czczenie bohaterów polskiej walki o Lwów 
(Orlęta Lwowskie, Legiony itp.) [tamże]. Autorzy zwracają uwagę, że w tym 
wielonarodowym i wielokulturowym mieście w nazwach wyraźnie niedore-
prezentowane były mniejszości ukraińska i żydowska. Na przykład liczba ulic 
poświęconych ukraińskim postaciom co prawda zwiększyła się między rokiem 
1918 a 1939 z 5 do 13, ale ich udział – wobec rozrostu miasta – zmalał z 4,5 do 
1,3% [tamże: 148].

4. Lata 1939–1941, okres pierwszy władzy sowieckiej. Zmieniono tylko 
39 z 1000 nazw ulic, ale były to ulice centralne. Z nowo wprowadzonych tylko 
5 nazw (14%) nawiązywało do ukraińskiej historii.

5. Lata 1941–1944 – okupacja niemiecka i nazwy niemieckie. 
6. Lata 1944–1969 – po włączeniu Lwowa do ZSRR przemianowano 85% ulic 

w całym mieście. Wprowadzając nowych patronów, omijano tych komunistów 
ukraińskich, którzy zamordowani w 1938 roku, znikli z oficjalnej wersji historii. 
Także dawni bohaterowie byli selekcjonowani ze względu na ich stosunek do 
Rosji. Polskich patronów ulic zredukowano do minimum, zostawiając jednak 
m.in. Kopernika, Mickiewicza, Kościuszkę i Słowackiego. Nowymi polskimi 
patronami stali się dwaj profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego: Boy-Żeleński 
i Banach.

7. Lata 1990–1997 – „ukrainizacja” miasta. Cytowani autorzy podkreślają, 
że w regionie Lwowa już w 1990 roku „kwestia zastąpienia sowieckich symboli 
ukraińskimi symbolami narodowymi stała się pierwszym zadaniem nowo wybra-
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nych liderów” [tamże: 151]. Usunięto z dotychczasowego centralnego miejsca 
pomnik Lenina oraz przyjęto siedem zasad, które miały być przestrzegane przy 
zmianach nazw, m.in. mówiono o przywróceniu nazw historycznych. Jednak 
nie-ukraińscy patroni mogli być nadawani ulicom tylko wtedy, gdy byli rzeczy-
wiście związani z miastem, jakkolwiek z zastrzeżeniem, że nie mogło to godzić 
w ukraińską dumę narodową! Uznano za „główne zadanie [...] usunąć nazwy, 
które kreowały sowiecki obraz miasta”, a nadawać takie, które „odzwierciedlają 
ukraiński charakter miasta”. Chodziło jednak o coś jeszcze ważniejszego – „głów-
ną ideą było nie tylko wykreować ukraiński obraz miasta, lecz także promować 
narodową wersję ukraińskiej historycznej pamięci” [tamże: 153]. 

Liczbę patronów i nazw rosyjskich zredukowano z 85 w roku 1986 do 33 
w roku 1997. Natomiast liczba nazw odwołujących się do polskiego dziedzi-
ctwa nieco wzrosła, z 9 w 1986 roku do 17 w 1997. Przywrócono część nazw 
żydowskich. Celem oficjalnie deklarowanym było bowiem „rekonstruowanie 
historycznego multi-kulturowego dziedzictwa” [tamże: 156]. Ale historyczny 
Lwów, w czasach Habsburgów, to około 50–55% ludności polskiej, 30–35% 
żydowskiej i tylko 15–20% ukraińskiej [tamże: 142–143]16. Stanowi to problem, 
gdyż ta „przed-narodowa, lokalna historia, odbijająca skrajnie multi-kulturowy 
charakter miasta, z definicji nie może być pomyślnie zintegrowana z paradyg-
matem narodowej historii” [tamże: 159]. 

Przez wszystkie okresy zmian ostała się część nazw ideologicznie – i naro-
dowo –neutralnych, związanych z topografią lub przyrodą: Wiśniowa, Owsiana, 
Leśna, Łowiecka, Bluszczowa, a nawet „Rozkosz”; zmieniały tylko język, alfabet 
i sposób swego zapisu. Natomiast to, że ul. Piłsudskiego została przemianowana 
na Iwana Franki, nie dziwi. Niektórzy święci odzyskują stan posiadania po so-
wieckiej przerwie. Na przykład plac św. Jura, w międzyczasie Chmielnickiego, 
znowu czci poprzedniego patrona. Podobnie plac św. Teodora, potem Centralny, 
jest na powrót placem św. Teodora17. Hrytsak i Susak jako przykład konkretnej 
sekwencji nazw (poczynając dopiero od drugiej wojny światowej) podają aleję 
Hitlera, następnie Lenina, a teraz aleję Wolności, wspieranej przez dwa pomni-
ki: Szewczenki i Statuę Wolności. Ta jest przedmiotem dumy lwowian, gdyż 
w czasach sowieckich tylko we Lwowie była taka Wolność [tamże: 154]! Dodać 

16 Podobnie według Spisu Powszechnego 1931 roku było we Lwowie 50% Polaków, 32% 
Żydów, 16% grekokatolików.

17 Wykorzystuję dwie strony: http://www. lwow.com.pl/ulice/ulice.html oraz http://alan.ucoz.
w/ja3w/lwow-nazwy-ulic.html.
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jednak trzeba, że wcześniej ta aleja to były Wały Hetmańskie, ulica na tyle ważna, 
że przemianowana następnie na Legionową. No i znowu – na tyle ważna, że...

Warto podkreślić, że cytowani autorzy przeprowadzają analogię między 
polityką nazewniczą II Rzeczypospolitej i Ukrainy lat 90. XX wieku: „W obu 
wypadkach centralna część miasta została pokryta gęstą siecią narodowych 
i historycznych nazw”, i cytowane już- „Zasada cuius regio eius historia jasno 
objawia się tutaj”[tamże:157]. Przywołam także sformułowanie Musila: „Miasto 
redefiniuje albo nawet na nowo symbolicznie wytwarza swoją historię”.[Musil 
2003a: 335]

POLSKIE PROBLEMY Z NAZWAMI ULIC

Zasadniczym problemem Polski – jeśli chodzi o cały wiek XIX – aż do końca 
pierwszej wojny światowej, jest nie tylko (dokonana w toku trzech kolejnych 
rozbiorów: I w 1772, II w 1793 i III w 1795 roku) utrata niepodległości państwa, 
po wielu stuleciach jego istnienia. Ponadto – inaczej niż w Czechach – brak 
niepodległości oznaczał zarazem rozbicie kraju pomiędzy aż trzy ówczesne 
mocarstwa: Prusy, Austrię i Rosję. W przypadku Polski – znowu inaczej niż 
w Czechach – utrata niepodległości prowadziła do kolejnych zbrojnych zrywów 
powstańczych, poczynając od powstania 1794 roku pod przywództwem Tadeusza 
Kościuszki, który później stał się jednym z popularniejszych – i niekwestiono-
wanych – patronów ulic.

Każdy z trzech zaborów (pruski, rosyjski, austriacki) miał w wielu sprawach 
własny rytm zmian, odmiennie w każdym z nich przedstawiała się sprawa powstań 
narodowych18, odmiennie – i zmiennie – polityka wynaradawiania. Pod koniec 
XIX wieku dominowało jednak (zwłaszcza w zaborach pruskim i rosyjskim) 
narzucanie języka zaborcy jako języka urzędowego, łącznie z nazewnictwem ulic. 
W epoce, w której zaczyna się już upowszechniać mianowanie ulic nazwiskami 
znaczących osób, w Warszawie (zabór rosyjski) pojawiają się ulice Aleksandrow-
ska, Włodzimierska, Konstantynowska i Mikołajewska, nazwane tak od imion 
dawnych lub niedawnych carów, przy czym nazwy te znikły zaraz po pierwszej 
wojnie światowej. W Poznaniu (zabór pruski) były m.in. ulice Hohenzollernów 

18 Kolejne lata powstań narodowych to 1830–1831 (powstanie listopadowe), 1846 (rewolucja 
krakowska) i 1848 (powstanie wielkopolskie) oraz 1863 (powstanie styczniowe). W XX wieku to 
rewolucja 1905 roku i niebawem krwawa pierwsza wojna światowa, a po dwudziestu zaledwie latach 
od jej zakończenia niesłychanie na ziemiach polskich okrutna druga wojna światowa. Nieustannie 
przybywało zatem nam, Polakom, bitew, bohaterów i ofiar do upamiętnienia.
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i Augusty-Wiktorii, był Bismarck-platz, a wszystkie nazwy miały niemieckie 
brzmienie i pisownię. Gdy po zakończeniu pierwszej wojny Rada Ludowa (!) 
miasta Poznania podjęła decyzję o spolszczeniu 160 spośród ponad 300 nazw 
poznańskich ulic i placów, dokonywano na ogół takich zmian, jak Augusty-Wik-
torii na Grunwaldzką (zwycięska bitwa z Krzyżakami)19. W tymże Poznaniu, jak 
pisze Florian Zieliński [1994: 195], „lata 1919, 1939 i 1945 oznaczają całkowitą 
wymianę szaty [...] zmianę języka niemieckiego na polski i na odwrót. Trzykrot-
na całkowita wymiana szaty ideologicznej wydaje się osobliwością typową dla 
losów Mitteleuropy jako obszaru o wysokim stopniu politycznej zmienności, tj. 
ciągłego zrywania tradycji i kreowania nowych symboli”. W miastach zaboru 
rosyjskiego rok 1918 – zakończenie pierwszej wojny światowej – oznaczał 
oczywiście definitywne odrzucenie nazw rosyjskich. 

No i rok 1945, na całym obecnym terytorium państwa polskiego to ponowne 
przywracanie (lub wprowadzanie na terytoriach zachodnich i północnych) na-
zewnictwa polskiego, po okresie okupacji hitlerowskiej, która – jak pokazałam 
– również i w zakresie praktyk nazewniczych była w Polsce dużo ostrzejsza niż 
w ówczesnej Czechosłowacji, nie mówiąc już o Francji.

Niezależnie od tych zmian, związanych z losami narodowymi, także i w Pol-
sce występowały w XX wieku wydarzenia i okresy przemian o charakterze poli-
tycznym, które oczywiście odcisnęły piętno na nazwach ulic miejskich. Najpierw 
był to rok 1935, w którym zmarł ówczesny przywódca państwa, marszałek Józef 
Piłsudski – jego imię nadawano wielu ważnym ulicom lub placom miejskim. 
A po drugiej wojnie światowej głównymi takimi okresami były lata 1948–1949 
(stalinizacja), następnie rok 1956 (tzw. odwilż w polityce i propagandzie). Kolejne 
istotne, choć niezbyt jeszcze liczne zmiany nazw towarzyszą „polskiemu sierp-
niowi” 1980 roku, a ostatnia, politycznie motywowana duża fala przemianowań 
rozpoczęła się w roku 1989 i do dziś nie w pełni wygasła. Szczególnie ostro 
stawiano sprawę zmian nazw w roku 2007, o czym będzie mowa dalej.

Jarosław Zieliński (historyk sztuki, varsavianista) uznał, że „od początku 
XIX wieku Warszawa przeżyła 7 akcji planowych zmian nazewnictwa. (1) Po raz 
pierwszy miało to miejsce w latach zaboru pruskiego, kiedy dokonano dosłownego 
tłumaczenia nazw na język niemiecki. (2) Powrót do nazewnictwa polskiego na-
stąpił w 1806 roku, ale (3) po powstaniu styczniowym (1863) wprowadzono urzę-
dowo nazwy rosyjskie, dokonując mniej lub bardziej konsekwentnie dosłownych 
tłumaczeń”. Nadano także nazwy rosyjskie świeżo wytyczonym ulicom, takim 

19 Rocznica zmian nazw poznańskich ulic, http://miasta.gazeta.pl/poznan [dostęp 
17.03.2007].
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jak Erywańska, Berga, Moskiewska. „(4) Rok 1916 to powtórne przywrócenie 
nazw polskich z jednoczesnym tworzeniem nazw nowych dla ulic, których patroni, 
nazwiska i nazwy miast kojarzyły się z carskim zaborcą”. (5) W końcu lat 20. 
i w latach 30. „skasowano szereg nazw historycznych, kierując się politycznym 
koniunkturalizmem [...]. Niecała na Alberta I króla Belgów, plac Warecki na 
plac Napoleona i plac Saski na plac marszałka Józefa Piłsudskiego”. (6) Szósta 
fala zmian to okres okupacji hitlerowskiej, kiedy to „totalnej wymianie, aż 198 
pozycji, uległo nazewnictwo ulic Warszawy [...] wprowadzono ogromną liczbę 
nazw zupełnie nowych przy jednoczesnym odrzuceniu całej polskiej tradycji...” 
i niestety język niemiecki (7) Po roku 1945 miało oczywiście miejsce przywraca-
nie języka polskiego i, podobnie jak w wielu innych miastach polskich, najpierw 
nastąpił powrót do większości przedwojennych nazw ulic, a następnie, „epoka 
patronów narzucanych arbitralnie i nierzadko kilkakrotnie zmienianych”. No 
i ostatni (8. – jak na razie!) okres zmian – po roku 1989 [Zieliński J. 1994: 26].

W ciągu XIX i XX wieku w Warszawie tyle razy zatem dokonywała się 
zmiana języka oficjalnie obowiązującego i znajdującego wyraz w nazewnictwie 
ulic: polski, niemiecki, polski, rosyjski, polski, niemiecki, polski. 

Oto dwie tylko sekwencje nazw z Warszawy: 

– Plac Saski, krótko plac Soborowy20, znowu Saski, potem plac Piłsudskiego;  
1940: Adolf-Hitler-platz, wkrótce po wojnie plac Zwycięstwa (nad tymże Hitle-
rem!) i od 14 sierpnia 1990 roku – znowu plac Piłsudskiego. 

– Na prawym brzegu Wisły: ulica Petersburska, po pierwszej wojnie –Jagiel-
lońska, w czasie okupacji hitlerowskiej Königsbergsstrasse, kolejno Stalingradzka 
i od 1991 roku znów Jagiellońska. 

Ze zmian po roku 1989: pierwszym, który w Warszawie przestał być patronem 
ulicy, już w 1989 roku (29 czerwca), był Bolesław Bierut21. Ulica (względnie 
nowa, wylotowa) uzyskała nowego patrona – generała Emila Fieldorfa, jedne-
go z dowódców polskiej podziemnej Armii Krajowej. Kolejnym, który utracił 

20 W latach 1894–1912 na tym ważnym placu Warszawy wzniesiono prawosławny sobór, 
co było widomym, symbolicznym znakiem zniewolenia. Toteż sobór został wkrótce zburzony 
i traktowano tę destrukcję jako znak „zrzucenia okowów” niewoli.

21 „Przywódca partii i państwa” w Polsce po 1948 roku, zmarł w Moskwie w czasie tam-
tejszego XX Zjazdu KPZR, co ulica warszawska wówczas komentowała: „pojechał dumnie, 
powrócił w trumnie”, i co było jednym z powodów zgromadzenia ogromnych tłumów na jego 
uroczystościach pogrzebowych.
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patronat nad miejską przestrzenią, był Feliks Dzierżyński22. W tym wypadku 
dawny plac Bankowy wrócił do swego poprzedniego miana, a stało się to już 16 
listopada 1989 roku. Zburzono także ulokowany tam pomnik Dzierżyńskiego, 
co odbywało się publicznie, zaczęło od dekapitacji i było swego rodzaju ludową 
fiestą. Teraz stoi tam inny pomnik. Kwiryna Handke pisała, że „ulice i place 
miejskie, którym często zmieniano nazwy, można porównać do cokołów, na 
których – zależnie od aktualnych preferencji społecznych – w różnych epokach 
ustawiano różne pomniki” [Handke 2005: 180]. Podsumowując, należy za Flo-
rianem Zielińskim [1994: 195] uznać, że nazwy ulic, element składowy „szaty 
ideologicznej miasta”, można traktować „jako barometr zmian politycznych”.  
Elżbieta Hałas utrzymuje zaś, że zmiany nazw ulic „po komunizmie” to była 
„swoista lustracja przestrzeni publicznej, polegająca na [...] publicznym zapo-
minaniu symboli” [Hałas 2004: 131].

OPINIA PUBLICZNA

Postulaty zmiany nazw już istniejących lub wprowadzania nowych są nie-
ustannie zgłaszane przez przedstawicieli różnych sił politycznych czy stowarzy-
szeń, w tym przez środowiska kombatantów. Lokalne władze, poddawane presji, 
broniąc się zasięgają niekiedy opinii obywateli. Pojawiają się wyniki miejsco-
wych sondaży w tym zakresie, dotyczących zmian aktualnie dyskutowanych. 
Niektóre badania zlecane są firmom profesjonalnym. Na początku 2007 roku, 
a więc w okresie silnego nacisku politycznego na takie zmiany, próbowałam 
się zorientować, czy któreś z renomowanych biur badania opinii podejmowało 
wówczas tę tematykę. Nie znalazłam takich badań. W efekcie tej kwerendy 
CBOS włączył (w marcu 2007 roku) takie pytania do swego ogólnopolskiego 
sondażu23. Pytano, czy w miejscowościach, w których respondenci mieszkają, są 
(były) „nazwy kojarzące się”, czy nazwy mają znaczenie dla odpowiadających 
oraz kto o ewentualnych zmianach powinien decydować.

22 E. Hałas obliczyła, że na 254 analizowane przez nią miasta to właśnie Dzierżyński najczęściej, 
bo aż w 133 przypadkach, utracił patronat nad ulicą. Drugi w kolejności był Bolesław Bierut (86 
przypadków). [2004: 140]. Niesie to pośrednio także informację o poprzedniej gorliwości nazew-
niczej. Jestem prawie pewna, że nigdzie już nie ma ulicy ani Dzierżyńskiego ani Bieruta.

23 CBOS, BS/38/2007. Opinia społeczna o nazwach ulic, Warszawa, marzec 2007 r., opr. Joanna 
Szczepańska. „Badanie [...] przeprowadzone 2–5 lutego 2007 na liczącej 931 osób reprezentatywnej 
próbie losowej dorosłej ludności Polski”,  obejmujące także i mieszkańców wsi, w których w ogóle 
może nie być nazw ulic.
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Jeśli wziąć pod uwagę tylko odpowiedzi mieszkańców miast, to się okazuje, 
że od 22 do aż 38% respondentów w największych miastach twierdzi, że w ich 
miejscowościach „nie było i nie ma” nazw „kojarzących się z czasami PRL albo 
upamiętniających osoby związane z ustrojem komunistycznym”. Oto struktura 
uzyskanych odpowiedzi: 

Czy w okolicy, w której P. mieszka, są jakieś ulice albo place, których na-
zwy kojarzą się z czasami PRL albo upamiętniają osoby związane z ustrojem 
komunistycznym?

1. Tak, są ulice lub place o takich nazwach 10%
2. Nie, były takie ulice lub place, ale ich nazwy już zostały zmienione 35%
3. Nie było i nie ma takich ulic i placów 40%
4.Trudno powiedzieć 15%

„Nie było i nie ma” – 40% odpowiedzi! I twierdzą tak – oczywiście niezgod-
nie z faktami – respondenci bez względu na wiek i autoidentyfikację polityczną! 
Różnicuje tę „nieświadomość historyczną” pozycja społeczna: wykształcenie 
i kategorie dochodowe. Cytowaną odpowiedź podało (tylko czy aż?) 21% osób 
z wykształceniem wyższym, a 55% z podstawowym oraz tylko 26% z najwyż-
szej i aż 62% z najniższej z uwzględnianych kategorii dochodowych. Pewnym 
usprawiedliwieniem dla odpowiadających „nie było i nie ma” jest fakt społeczny, 
który można określić jako „wtórną anonimowość”. Patroni kiedyś może i znani, 
z czasem, jeśli nie byli bardzo sławni (lub niesławni), przestają być rozpoznawalni. 
Takie kłopoty mieli moi studenci, którzy musieli klasyfikować patronów ulic24. 
Może się też okazać, że niektórzy, obecni na tabliczkach z nazwami, nigdy szerzej 
znani nie byli. Na przykład ujawniono w roku 1993, w rejonie Wrocławia, że 
„patroni jednej z ulic [...] okazali się znajomymi pierwszego po wojnie sołtysa, 
z jego rodzinnej wsi” [Toczek 1993]. 

Jako kolejne zadano pytanie: „A czy dla P. osobiście ma znaczenie to, kto 
jest patronem ulicy lub placu, czy też nie ma to znaczenia?”. Okazało się, że dla 
65% odpowiadających nie ma to znaczenia! Niezdecydowanych było 5% respon-
dentów, z czego wynika, że ma to znaczenie dla 30%. Konkretnie dla kogo? Nie 
różnicują tych opinii w sposób istotny ani wiek, ani płeć, bardziej zaś poglądy 
polityczne („ma znaczenie”: prawica – 40%, lewica –30%, centrum – 27%). 
Najwyraźniej – znowu – różnicuje wykształcenie (patroni mają znaczenie dla 
23% osób o wykształceniu podstawowym, podczas gdy osoby z wykształceniem 
wyższym deklarują to już w 46%), a także – zamożność. Patroni ulic są istotni 

24 Zob. Najpierw teczki, a teraz ulice. Rozmowa z dr. Ewą Kaltenberg-Kwiatkowską i jej stu-
dentami, „Gazeta Wyborcza” z 26 stycznia 2007 r.
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dla 27–43% respondentów w kolejnych kategoriach dochodowych i dla 24–34% 
przy samoocenie od „złych” do „dobrych” własnych warunków materialnych.

Jeśli jednak już mają być wprowadzane zmiany, to „kto P. zdaniem powinien 
decydować o tym, jaką nazwę ma nosić ulica czy plac?”. Odpowiedzi okazały 
się niekorzystne dla ówczesnych projektów centralnego sterowania nazwami, 
natomiast dobrze świadczyły o efektach reformy samorządowej, przeprowadzonej 
na początku lat 90. Kształtowały się one następująco:

Mieszkańcy miasta, gminy 61%
Władze lokalne miasta, gminy 31%
Władze wojewódzkie, wojewoda 2%
Władze centralne, rząd 0%
Ktoś inny 1%
Trudno powiedzieć 5%

W zdecydowanej większości respondenci opowiedzieli się, jak widać, za 
uprawnieniami zbiorowości terytorialnych (mieszkańców lub władz lokal-
nych).

W dyskursie publicznym ujawniane są często ostre rozbieżności między 
osobami i organizacjami zaangażowanymi w nadawanie (i zmienianie) nazw. 
Wynikają one z odmiennych wizji historii, a także z braku zgody co do oceny 
rangi różnych person. Zaangażowania polityków zderzają się, jak pokazały cyto-
wane badania opinii, z wieloma barierami tkwiącymi w świadomości potocznej 
współobywateli. Można zaobserwować także zwykłą niechęć do zmian, moty-
wowaną przyzwyczajeniem, oraz obawy o nieuniknione zakłócenia możliwości 
orientowania się w przestrzeni miasta. W wielu przypadkach i dla znacznej części 
mieszkańców różnych miast problem stanowi również niezdolność do rozpozna-
nia, kogo bądź czego nazwa dotyczy. Miana zawierające pełne nazwy czczonych 
organizacji lub wydarzeń są odrzucane również ze względu na trudności w ich 
potocznym użytkowaniu. Inny ważny argument, często przytaczany, dotyczy 
kosztów, jakie ponosić mają mieszkańcy ulic, którym się zmienia patronów.

ZMIANY PO ROKU 1989 – ICH ZAKRES I KONSEKWENCJE

Może się wydawać, że zmian nazw ulic było na początku lat 90. XX wieku 
dużo i że miały one charakter dezorganizujący. Takie ich postrzeganie wynikać 
może z faktu, że przemianowywano ulice główne i znaczące dla orientowania 
się w przestrzeni miejskiej. Tymczasem rzeczywisty zakres zmian motywowa-
nych politycznie pozostawał – podobnie jak w czeskiej Pradze – stosunkowo 
niewielki. Na podstawie danych, którymi dysponuję, oszacowałam go dla lat 90. 
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w kilku tylko miastach polskich. Zmiany nazw obejmowały od 1,5 do 8% ulic 
w poszczególnych miastach. Niewykluczone, że udział ulic przemianowanych 
był tym większy, im mniejsze miasto. Po prostu poprzednio w każdym mieście 
rytuał polityczny wymagał określonych patronów i przy mniejszej liczbie ulic 
ich odsetek był większy. Na pewno jednak występowały także odmienności 
między poszczególnymi miastami. Dotyczyły one gorliwości nazewniczej za-
równo w poprzednim systemie, jak i obecnie, a także czasu dokonywania zmian 
ostatniej fali. W Warszawie po roku 1989 wprowadzano i zmieniano wiele nazw, 
ale tylko około 75, na ogólną liczbę 4916 ulic z roku 2007, kiedy dokonywałam 
tych podliczeń, stanowiły zmiany motywowane ideologicznie25. Oznacza to, że 
dotknęły one w Warszawie nieco ponad 1,5% ulic i placów. Podobnie oszacowuje 
zakres zmian nazw w stolicy K. Handke26. Były to jednak zmiany dotyczące 
dużych, powojennych arterii, w centrum miasta lub w jego rozbudowujących 
się dzielnicach. Na przykład jedna z głównych ulic warszawskiego śródmieścia, 
wytyczona po drugiej wojnie światowej przez zburzone miasto, zmieniła patrona 
z Marchlewskiego na Jana Pawła II (jeszcze za Jego życia). 

Jeśli chodzi o czas wprowadzania zmian, to należy jeszcze przypomnieć, 
że w Polsce dokonywano ich już w roku 1980 i 1981 (pierwsza „Solidarność”). 
Główna fala przemianowań rozpoczęła się z końcem roku 1988, a najwięcej ich 
wprowadzono w roku 1990. E. Hałas obliczyła, że w analizowanym przez nią 
okresie (1988–1998) na ten właśnie rok przypadło aż 53% ogółu zmian w ba-
danych przez nią miastach. W poszczególnych latach udział ten kształtował się 
następująco: 1988 – 0,43%, 1989 – 14%, 1990 – 53%, 1991 – 13%, 1992 – 6% 
ogółu zmian [Hałas 2004: 132]. 

W licznych miastach prowadzono swoiste „gry”, mające na celu zarazem 
pogodzenie aktualnej politycznej konieczności zmiany i potrzeby ocalenia 
funkcji orientacyjnej nazwy. Przede wszystkim w wielu przypadkach powracano 
do nazw dawnych, często jeszcze pamiętanych, a nawet używanych obocznie 
z „oficjalnymi”, przynajmniej przez część starszego pokolenia. Stosowano tak-
że różne sposoby i „fortele”, za sprawą których usiłowano w latach 90. godzić 
te dwa cele: zmienić nazwę na obecnie poprawną i nie pogubić się w mieście. 

25 Stan w styczniu 2007 roku, według zestawienia ciągle aktualizowanego, a udostępnionego 
mi uprzejmie przez Biuro Kultury Urzędu Miasta Warszawy. Pod koniec 2009 roku ulic było już 
5114 [„Gazeta Wyborcza” z 28–29 listopada 2009 r.].

26 W tekście Nazewnictwo miejskie jako znak tożsamości miasta Handke oceniła, że do roku 
1994 takie „przemianowania [...] w Warszawie wcale nie miały takiego dużego zasięgu, jakby to 
wynikało z [...] reakcji medialnej [...] objęły one zaledwie 1,48% [...] wszystkich ulic i placów” 
[Handke 2002: 21].
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Dokumentacja przemianowań ulic z około 40 miast polskich, jaką dysponuję, 
pełna jest przykładów takich „sposobów”. Jednym z nich mogło być na przykład 
zamienianie 1 Maja na 3 Maja, jak to zrobiono już do 1991 roku w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Ciechanowie, Węgorzewie czy Suwałkach oraz w małych 
Proszowicach czy Słomnikach w regionie krakowskim. Odmienny trick zasto-
sowano w Bydgoszczy, gdzie ulicę Przyjaźni Polsko-Radzieckiej zmieniono na 
Przyjazną, a w Gliwicach aleję Przyjaźni Polsko-Radzieckiej przemianowano na 
aleję Przyjaźni. Inny skrót zastosowano w Bydgoszczy, zmieniając Ludowego 
Wojska Polskiego na Wojska Polskiego, tak samo postąpiono w Mielcu i Pile. 
Takie gry w „zmienić, by niewiele się zmieniło” stosowane były i są w dalszym 
ciągu. Najlepszym „sposobem” jest wymiana patronów przez zmianę jedynie 
samych imion czy wręcz ich inicjałów. I tak, na Żoliborzu, w bliskiej mi dziel-
nicy Warszawy, Rydygiera Juliusza, socjalistę, zastąpił już w marcu 1993 roku 
Rydygier Ludwik, chirurg. Licznych przykładów roztropnej ekonomii działań 
dostarcza Kraków, w którym już do roku 1991 wymieniono m.in. nazwy ulic: 
H. Biernackiego  – na E. Biernackiego, W. Dzielskiego – na M. Dzielskiego, 
A. Kowalskiego – na F. Kowalskiego i F. Malinowskiego – na B. Malinowskie-
go, z korzyścią dla Bronisława Malinowskiego, światowej sławy, a polskiego 
pochodzenia antropologa i socjologa. 

Poważny problem miała gmina Abramów, uświadomiona pismem Instytutu 
Pamięci Narodowej jeszcze z roku 2007, że ma niesłuszną nazwę jednej ze 
swych ulic – „22 Lipca”, która jest „w swej istocie formą gloryfikacji stalini-
zmu i działalności przeciwko Polsce”. A na tej ulicy mieszka 204 pełnoletnich 
mieszkańców, którzy w razie jej zmiany musieliby dokonać wymiany wszystkich 
swoich dokumentów. W dodatku stoją przy niej szkoła i kościół. Długo trwało 
poszukiwanie rozwiązania, które pomogłoby uniknąć kłopotów. Na szczęście 
wykryto, że 22 lipca 1807 roku Napoleon Bonaparte podpisał Konstytucję Księ-
stwa Warszawskiego! „Czyli w Abramowie nie czci się PRL, ale francuskiego 
cesarza”. „Z odsieczą napoleońską IPN nie mógł już dyskutować” [„Gazeta 
Wyborcza” z 25–26 lipca 2009 r.].

W roku 2010 przez Warszawę przetoczył się – szczęśliwie rozstrzygnięty – 
spór o ulicę Fučika, niewielką, na warszawskiej Sadybie. Julius Fučik jest już 
niesłuszny, bo choć zamordowali go hitlerowcy w 1943 roku, to jednak przed 
drugą wojną światową był dziennikarzem komunistycznej gazety w Czechosło-
wacji. W dodatku w nazwisku ma dwa czeskie znaki, nieistniejące w naszym 
alfabecie [Osowski, „Gazeta Wyborcza” z 11 maja 2010 r.]. Próbowano zaradzić 
tym kłopotom, proponując a to całkowitą zmianę patrona, a to spolszczoną pi-
sownię jego nazwiska (Fuczik). Jednak po dłuższych deliberacjach, na różnych 
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szczeblach władz miejskich, licząc się z wyartykułowanym oporem większości 
mieszkańców, zrezygnowano ze zmian. Wybrano rozwiązanie iście salomonowe: 
znaleziono innego Juliusa Fučika, który żył w bezpiecznych czasach monarchii 
austro-węgierskiej (1872–1916), a był znanym kompozytorem, dyrygentem 
i fagocistą [„Gazeta Wyborcza” z 16 lipca 2010 r.]. 

Często jednak nie ma tak łatwego rozwiązania spraw konfliktowych. Od 
2010 roku toczy się w Warszawie gra o ulice dla Jana Karskiego oraz Ryszarda 
Kuklińskiego: „Obaj mieli zostać patronami fragmentów powstającej południo-
wej obwodnicy miasta”. No i ujawniają się spory o ocenę obu postaci, o to, czy 
mogą być czczone równoważnie i czy obok siebie („niektórzy przyjaciele Jana 
Karskiego mówią, że od takiego sąsiedztwa zapewne «przewróciłby się w gro-
bie»” – „Gazeta Wyborcza” z 29 października 2010 i 10 marca 2011 r.). I jeszcze 
– w jakim miejscu Warszawy miałyby powstać te ulice, czy potencjalni patroni 
byli związani z tamtymi miejscami, no i czy są one wystarczająco prestiżowe 
[„Gazeta Wyborcza” z  2–3 czerwca 2010 r.]. 

W Warszawie czuwa nad tym Zespół Nazewnictwa Miejskiego, próbując 
godzić sprzeczne oczekiwania i rozstrzygać konflikty. W listopadzie 2009 
roku Zespół obchodził dwudziestolecie działalności. Jarosław Osowski cytuje 
wypowiedź Prof. Handke z tego spotkania: „Mamy niebywały przerost nazw 
pamiątkowych. Na 5114 jest ich 1396, z czego 1184 to patroni indywidualni [...] 
czasem ma się wrażenie, że ulice miasta zamieniają się w wielkie cmentarzysko 
[...]. A mieszkańcy [...] chętnie widzieliby [...] nazwy przyrodnicze [...] kolorowe” 
[„Gazeta Wyborcza” z 28–29 listopada 2009 r.].

 Wiele przykładów konfliktów dotyczących nazw ulic pochodzi z roku 2007, 
kiedy to w styczniu sprawa stała się bardzo aktualna. IPN posyłał wówczas 
władzom miast i gmin listy tych nazw ulic w ich miejscowościach, których 
patroni nie zasługują na taki zaszczyt. Ówczesny premier Jarosław Kaczyński 
mówił w audycji radiowej: „[...] niejedna ulica nosi nazwę, którą jest nazwisko 
oczywistego przestępcy [...] jeśli władze samorządowe tego [zmian] nie zrobią, 
to zrobią to władze rządowe”. Nabrała wówczas znaczenia i ujawniała się do-
datkowa, a istotna, linia konfliktu: rozgraniczenie uprawnień władzy lokalnej 
i centralnej. Cytowano na przykład prezydenta miasta Siemianowice Śląskie, 
Jacka Guzy: „Żadnej zmiany bez referendum nie zrobię. Muszę też wiedzieć, 
ile to będzie kosztować i kto pokryje ewentualne koszty zmian”. Właśnie – ile 
to będzie kosztować? Pieniędzy, czasu, kłopotów... Takie argumenty wytaczano 
publicznie już na początku lat 90., po przejściu pierwszej fali zmian, kiedy to 
usunięto patronów, którzy zdecydowanie nie mogli się ostać. Jedna z gazet z 1993 
roku pisała: „Jedna emaliowana tabliczka z nazwą ulicy kosztuje, w zależności 
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od stopnia elegancji od... do... Koszty zmiany tabliczek ponosi gmina” [„Super 
Express” z 10 sierpnia 1993 r.]. A oto cytat z dyskusji z roku 2000: „Teresa To-
rańska: Jakie kłopoty są związane ze zmianą nazwy ulicy? Pani M.: Ogromne, 
właściwie trzeba założyć firmę na nowo. Potrzebny jest nowy wpis do ewiden-
cji, nowy NIP, REGON. No, wszystko. Urząd skarbowy, ZUS, nowe pieczątki, 
druki, wizytówki [...]. Ale nie chodzi tylko o pieniądze... Mąż objechał dawnych 
kontrahentów, ale nowi nas nie znajdą, bo nawet policja nie zna obecnej nazwy 
ulicy” [„Gazeta Wyborcza” z 7 kwietnia 2000 r.]. Koszty ponoszą także zwykli 
mieszkańcy. Te argumenty powracają przy każdej propozycji zmian nazw już 
istniejących. W roku 2009 wyliczono w Warszawie koszt zmiany nazwy jednej 
z ulic na 300 tys. złotych. A chodziło tylko o to, aby ulica Żwirki i Wigury stała 
się aleją! [„Gazeta Wyborcza” z 13 maja 2009 r.]. 

Opór przeciw zmianom nazw może znaleźć także inne uzasadnienia, jeśli 
przyjmiemy, iż stabilność struktury nazewniczej miasta to także wartość cenna, 
która powinna być chroniona. Jak mówi Kwiryna Handke, należy traktować 
„nazewnictwo miejskie jako znak tożsamości miasta” [Handke 2002], a „ochrona 
nazewnictwa miejskiego to ochrona bardzo istotnego fragmentu kultury narodo-
wej” [Handke 2005]. Również Jarosław Zieliński, historyk sztuki, wielokrotnie 
wypowiadał się na rzecz ochrony nazw. Jako jeden z argumentów podawał „prob-
lemy identyfikacji obiektu zabytkowego w warunkach zmienności nazewnictwa” 
[Zieliński J. 1994: 26].

Niemniej, jak wykazałam, zmiany nazw ulic są nie tylko „barometrem”, lecz 
także „narzędziem” przemian politycznych. Stają się zatem przedmiotem sporów. 
W naszym kraju ideologicznie motywowane problemy z nazwami pozostają 
wciąż aktualne. Mogło jednak – i może – chodzić także o poważniejsze cele, 
o kształtowanie świadomości narodowej. Bo choć na przykład B. Ruble mówi 
o „selektywnym ponownym opowiadaniu historii”, poprzez które uzyskuje się 
„zmanipulowaną tożsamość miasta” [Ruble 2003: 13–15], to jednak inny autor tej 
samej książki, John Czaplicka, odnosząc się m.in. do przypadku Lwowa, ocenia, 
że: „Przemianowywanie przestrzeni publicznych stało się bezpośrednim narzę-
dziem budowania tożsamości narodu” [Czaplicka 2003: 114]. A, jak pisze Barbara 
Szacka [2006: 413]: „[...] w każdym społeczeństwie toczy się [...] spór o kształt 
pamięci przeszłości. O to, co ma być pamiętane, czyim imieniem nazywane ulice 
i place oraz komu stawiać pomniki, a także jak ma być pamiętane”. 
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ON MARKING AND NAMING THE CITY SPACE

Abstract

Signs and symbols of the city are the subject of research. City space is analysed according 
to the “human factor” of Florian Znaniecki. This article also discusses names in the city, their 
history and function. It also describes the conflict between information and symbolic functions. 
The research presented in the text addresses past and present fate and problems of street names 
in France, the Czech Republic, Ukraine and Poland. The Polish public opinion on changes in the 
names of streets after 1989 is also described in the article.. To summarise, city names are treated 
by the author as a “barometer” of political changes, a “tool” for creating social identity, and the 
subject of disputes.
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