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PIÂMIENNICTWO

Tadeusz Sadowski, Bo˝ena Wierzbicka
filolog historyk sztuki
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

S¸OWNIK PATRONÓW ULIC WARSZAWY
pr. zb. pod red. Stanis∏awa Ciep∏owskiego, Wyd. DiG, Warszawa 2002,

s. 319 + 1 nlb.

malarze rzeêbiarze architekci in˝ynierowie, ogrodnicy RAZEM
konstruktorzy

OGÓ¸EM 46 4 24 19 4 97

w tym 
zwiàzani 23 2 21 16 4 66
z Warszawà

zestawi∏ T. Sadowski

Zespó∏ varsavianistów, z któ-
rych znaczna cz´Êç zwiàzana

jest z Muzeum Historycznym
m.st. Warszawy, pod kierunkiem
wspó∏autora i redaktora Stanis∏a-
wa Ciep∏owskiego, opracowa∏
s∏ownik prezentujàcy stan nazew-
nictwa patronackiego Warszawy
na poczàtek XXI w. Jest to publi-
kacja profesjonalna, która oprócz
syntetycznych hase∏ osobowych
zestawionych w kolejnoÊci alfa-
betycznej, wyposa˝ona jest ku
wygodzie czytelników w spis
tych˝e hase∏, wykazy skrótów
oraz godne osobnej analizy in-
deksy: postaci nierzeczywistych
oraz patronów usuni´tych z na-
zewnictwa miejskiego Warszawy
w latach 1989-1999; a tak˝e licz-
ne, choç ma∏o formatowe, portre-
ty prezentowanych postaci1. Dla
tych, którzy doceniajà poetyk´
s∏owników nazewnictwa, przed-
smakiem wielokierunkowych pod-
ró˝y historycznych sà ju˝ has∏a
ramowe s∏ownika: od genera∏a
Romana Abrahama po Zeusa,
w∏adc´ bogów i ludzi.

Zasadà naczelnà przyj´tà
przez Zespó∏ Nazewnictwa Miej-
skiego2 jest akceptacja takich pa-
tronów ulic i placów Warszawy,
których ca∏e ˝ycie lub jego

wszystkim ludzi sztuki i kultury
oraz – ró˝nie si´ realizujàcych –
dzia∏aczy patriotycznych. Sporo
miejsca zaj´li oczywiÊcie ludzie
w∏adzy, ogólnopaƒstwowej i lo-
kalnej, od Êredniowiecza po XX w.
Wielcy tego Êwiata spoza Polski,
badacze, filozofowie, nawet arty-
Êci, sà skromnie reprezentowani.

istotny fragment by∏y poÊwi´co-
ne temu miastu, lub postaci, 
których dorobek, osiàgni´cia,
zas∏ugi sà naprawd´ znaczàce 
i bezdyskusyjne dla Polski.
Niebagatelnà rol´ w gaszeniu
niepotrzebnych emocji pe∏ni∏a
zawsze, przyj´ta przez Zespó∏,
regu∏a nadawania nazwy nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie mini-
mum pi´ciu lat od Êmierci poten-
cjalnego patrona. Dodaç nale˝y,
˝e „zarybienie” sto∏ecznego na-
zewnictwa imionami osób, które
nie tylko varsavianiÊci uznajà za
przypadkowe, powsta∏o g∏ównie
w historycznej ju˝ przesz∏oÊci,
mia∏o charakter koniunkturalny 
i odbywa∏o si´ bez przyzwolenia
specjalistów.

Po przeanalizowaniu repre-
zentacji liczbowej wybranych
grup zawodowych okaza∏o si´, ˝e
wynik jest korzystny dla osób
zwiàzanych z Warszawà, co na-
le˝y uznaç za sukces dawnych
komisji czy zespo∏ów zajmujà-
cych si´ nazewnictwem.

Patroni ulic jednoznacznie
sytuujà Warszaw´ w kr´gu kultu-
ry Êródziemnomorskiej, a posta-
w´ kolejnych gremiów, które
proponowa∏y nazwy, jako ukie-
runkowanà na uczczenie przede
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1. Marsza∏ek Franciszek Bieliƒski (1683-1766), jedna z postaci historycznych najbardziej
zas∏u˝onych dla Warszawy, nie znalaz∏ si´ w S∏owniku, poniewa˝ nie istnieje ulica Bie-
liƒskiego. Ulicà, którà mu poÊwi´cono, jest Marsza∏kowska. Prezentowany portret wykona∏
Augustyn Mirys, oryg. w zb. Muz. Hist. m.st. Warszawy. Repr. P. Kobek, 2006 r.
1. Marshal Franciszek Bieliƒski (1683-1766), one of the historical figures of greatest merit
for Warsaw, is not  listed in the Dictionary because the name of his office is borne by
Marsza∏kowska Street discussed in the publication. Portrait by Augustyn Mirys, original in
the collections of the Warsaw Historical Museum. Reprod.: P. Kobek, 2006.

VarsavianiÊci majà Êwiado-
moÊç braków w nazewnictwie
patronackim Warszawy, jednak-
˝e jest to taki typ dzia∏alnoÊci
w ˝yciu spo∏ecznym du˝ych
miast, a szczególnie stolicy, nad
którym pe∏na kontrola nie jest
mo˝liwa. Rozbudza on aktyw-
noÊç ró˝nych organizacji, przy-
sparza wiele emocji i nigdy, przy
nawet najbardziej logicznie po-
dejmowanych decyzjach, nie za-
dowoli wszystkich obywateli.

Zestaw patronów w nazew-
nictwie danego oÊrodka – w efek-
cie uczczenia lokalnych boha-
terów i z uwzgl´dnieniem wszel-
kich pomini´ç, nieuchronnego
elementu przypadkowoÊci i zmian
wprowadzonych w wyniku dzia-
∏aƒ koniunkturalnych – odzwier-
ciedla indywidualnà to˝samoÊç
miasta. Stolice paƒstw nie sà tu
wyjàtkiem mimo obowiàzkowej
obecnoÊci nazwisk tych, którzy
zas∏u˝yli si´ dla ca∏ego szeroko

poj´tego kr´gu kulturowego i po-
litycznego, czego nie spotkamy 
w nazewnictwie miejscowoÊci
ma∏ych (choç i tu mo˝emy spo-
dziewaç si´ niespodzianek).

Mo˝emy te˝ spojrzeç na
nazewnictwo patronackie miasta
znaczàcego dla historii i kultury
kraju, a takim jest niewàtpliwie
Warszawa, jako na ten wycinek
dziedzictwa narodowego, który
wyra˝a niematerialnà, symbo-
licznà wi´ê Polaków z w∏asnà
narodowà przesz∏oÊcià.

Ca∏e historyczne nazewnic-
two, nie tylko miejskie, nale˝y
uwa˝aç za zabytek, który podlega
ochronie. Jest to jednà z istotnych
przyczyn burzliwych dyskusji
spo∏ecznych przy pojawiajàcych
si´ propozycjach zmian, tak˝e
tych dotyczàcych postaci ju˝ his-
torycznych, czasami przecie˝ wca-
le nie najwy˝szej rangi dla ogó∏u
spo∏eczeƒstwa, odbieranych jako
bolesne naruszenie utrwalonych
wartoÊci.

Wracajàc do idei s∏owników
patronów – stoi za nimi tradycja.
S∏owniki mia∏y uwiarygodniç po-
lityk´ nazewniczà w∏adz (daw-
niej) i spe∏niç rol´ edukacyjnà
(tak˝e dziÊ). WÊród mieszkaƒców
dowolnej miejscowoÊci zawsze
znajdà si´ tacy, którzy chcà wie-
dzieç, kim by∏ i co zdzia∏a∏ patron
ulicy, przy której mieszkajà, 
a tak˝e kim byli ci, którzy nadali
imiona co dzieƒ przemierzanym
szlakom. S∏ownik zaspokaja wi´c
ciekawoÊç, odnosi si´ do dzie-
dzictwa niematerialnego miasta,
narodu, szerzej – kr´gu kultu-
rowego. 

Zawsze pojawià si´ czytelni-
cy, których s∏ownik nieodparcie
sprowokuje do czytania, spraw-
dzania, w´drowania tropami tyl-
ko w ich g∏owach obecnych odsy-
∏aczy – nieidentycznych dla ró˝-
nych odbiorców. Mo˝e to byç
podró˝ Êladami ulic, które znajà
lub przedstawicieli zawodów,
które z jakichÊ powodów sà im
bliskie. Mo˝emy zapewniç, ˝e
warszawski s∏ownik pozwala na
wiele interesujàcych kombinacji.
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The presented book was writ-
ten by a group of experts on

Warsaw under the supervision 
of  Stanis∏aw Ciep∏owski. The
authors of the review concluded
that the patrons of the names of
assorted sites in Warsaw place 
the city within the range of
Mediterranean culture; the com-

memorated figures include pre-
dominantly representatives of 
the arts and culture, followed 
by assorted patriotic activists, 
a fact which is indubitably the
consequence of the tumultuous
history of the country. 

The patrons of Warsaw streets
distinctly reflect bonds with 

the past. The names of streets
continue to be a lively and vital
topic of social discussions, and
interventions in this domain are
frequently regarded as an attempt
at undermining long-embedded
values and as an attack launched
against a valuable non-material
heritage.

1. W tym jednym miejscu prezentowanej
ksià˝ki autorzy recenzji majà zastrze˝enia
do korekty: przy nocie o Tadeuszu Boyu-
˚eleƒskim figuruje podobizna Floriana
Znanieckiego, a przy haÊle poÊwi´conym
Paw∏owi Suzinowi, który ˝y∏ zaledwie 
24 lata, fotografia starca.
2. Pracujàce od 1990 r. cia∏o spo∏eczne, 
w którego sk∏ad wchodzà specjaliÊci,

g∏ównie historycy i historycy sztuki War-
szawy, pod kierunkiem j´zykoznawcy
prof. dr hab. Kwiryny Handke. Zadaniem
Zespo∏u jest opiniowanie dla w∏adz miasta
wniosków o nadanie nowych nazw oraz
wniosków o zmian´ nazw istniejàcych;
zob. pr. zb., Stan i potrzeby nazewnictwa
miejskiego Warszawy. Materia∏y sesji
naukowej Zespo∏u Nazewnictwa Miejskie-

go, 22 kwietnia 1998 roku, Warszawa
2001, tam˝e bibliografia; oraz: pr. zb.,
Perspektywy istnienia i rozwoju nazew-
nictwa miejskiego Warszawy. Materia∏y
sesji naukowej Zespo∏u Nazewnictwa
Miejskiego, 7 grudnia 2000 r., Warszawa
2002, tam˝e bibliografia.
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2. Aleksander Kraushar (1842-1931), jeden
ze znaczniejszych varsavianistów, wspó∏-
za∏o˝yciel Towarzystwa Mi∏oÊników Historii.
Portret p´dzla  Blanki Merc¯re z 1931 r.,
oryg. w zb. Muz. Hist. m.st. Warszawy. Repr.
P. Kobek, 2006 r.

2. Aleksander Kraushar (1842-1931), one of
the most significant collectors of Varsaviana,
co-founder of the Society of Lovers of
History. Portrait by Blanka Merc¯re from
1931, original in the collections of the
Warsaw Historical Museum. Reprod.: 
P. Kobek, 2006.

DICTIONARY OF PATRONS OF THE STREETS IN WARSAW
Collective Work ed. by Stanis∏aw Ciep∏owski), Wyd. DiG, Warszawa 2002, 319 pp. + nlb.

Przypisy
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ZAPROSZENIE DO WSPÓ¸PRACY

WYMOGI DOTYCZÑCE ARTYKU¸ÓW DRUKOWANYCH W „OCHRONIE ZABYTKÓW”

„Ochrona Zabytków”, czasopismo o ponadpi´çdzie-
si´cioletniej tradycji, podejmuje szeroko rozumianà
problematyk´ ochrony i konserwacji zabytków, za-
gadnienia z zakresu historii sztuki, architektury, 
historii, archeologii, prawa oraz innych nauk za-
anga˝owanych w ochron´ dóbr kultury. Wiele uwagi
poÊwi´ca piel´gnacji i konserwacji zabytkowego 
krajobrazu – zespo∏ów pa∏acowo-ogrodowych, par-
ków, cmentarzy itp. – oraz zagospodarowaniu obiek-
tów zabytkowych. Porusza ponadto tematyk´ zwià-
zanà z zastosowaniem nowoczesnych technologii 
do konserwacji, rekonstrukcji i zabezpieczenia 
dzie∏ sztuki. Dzi´ki temu czasopismo obejmuje
ca∏okszta∏t spraw dotyczàcych ochrony dziedzictwa
kulturowego. 

Liczymy na wspó∏prac´ nie tylko oddanych
„Ochronie Zabytków” autorów, zwiàzanych z czaso-
pismem od dawna, ale tak˝e tych naukowców i prak-
tyków, którzy dotàd nie zdecydowali si´ na publi-
kacj´ swego dorobku na jego ∏amach. Zapraszamy do
wspó∏pracy ponadto m∏odych pracowników nauki,

którzy artyku∏y w „Ochronie Zabytków” mogà zali-
czaç do dorobku naukowego (punkty w klasyfikacji
Komitetu Badaƒ Naukowych). W przypadku autorów
debiutujàcych w publicystyce o charakterze nauko-
wym ch´tnie widzimy rekomendacje od ich starszych,
doÊwiadczonych opiekunów. 

Artyku∏y o wysokim poziomie merytorycznym
winny charakteryzowaç si´ precyzjà wypowiedzi 
i j´zykiem zrozumia∏ym – w miar´ mo˝liwoÊci – nie
tylko dla kolegów po fachu, ale tak˝e przeci´tnych
mi∏oÊników zabytków. Sprzyja to rozszerzaniu si´
kr´gu czytelników „Ochrony Zabytków”. Mamy
bowiem nadziej´, ˝e dzi´ki temu czasopismo trafiaç
b´dzie nie tylko do Êrodowiska akademickiego, ale
tak˝e do firm zajmujàcych si´ konserwacjà i adap-
tacjà zabytków, za∏o˝eniami budowlano-ogrodowy-
mi nawiàzujàcymi do historycznych wzorców oraz –
w szerszym ni˝ dotychczas zakresie – do ksi´garzy,
muzealników, kolekcjonerów, nauczycieli, w∏aÊcicieli
i zarzàdców obiektów zabytkowych oraz wszystkich
osób zainteresowanych ochronà dóbr kultury. 

� Przyjmujemy teksty zapisane na dyskietkach w systemie Microsoft Word wraz z wydrukiem tekstowym
(1800 znaków na stronie, czcionka 12 pkt., interlinia 1,5). Materia∏y nie mogà przekraczaç obj´toÊci 
30 stron znormalizowanych. Preferujemy krótsze formy wypowiedzi. Redakcja zastrzega sobie prawo do
dokonywania skrótów (w porozumieniu z autorami). 

� Artyku∏y powinny byç opatrzone ilustracjami takimi, jak: zdj´cia, rysunki, mapy (zapisy na p∏ytach CD
w rozdzielczoÊci minimum 300 dpi, w rozmiarach minimum 10 x 15 cm, opatrzone numeracjà
odpowiadajàcà numeracji podpisów; diapozytywy, odbitki papierowe), tabele, wykresy.

� Ka˝dy artyku∏ musi byç opatrzony krótkim streszczeniem (od 1/3 do 1 strony proporcjonalnie do
obj´toÊci materia∏u) oraz notkà biograficznà o autorze. 

� Przypisy winny byç umieszczone na koƒcu artyku∏u.

� Decyzja o przyj´ciu do druku artyku∏u zapada po zaznajomieniu z jego treÊcià oraz materia∏em ilustra-
cyjnym redaktora naczelnego i recenzentów. O publikacji zaakceptowanego materia∏u w konkretnym
numerze decyduje jego zawartoÊç merytoryczna.

� Redakcja nie przyjmuje do druku artyku∏ów publikowanych w innych czasopismach.

� Redakcja nie zwraca niezamówionych materia∏ów.

� OdpowiedzialnoÊç wynikajàcà z praw autorskich i wydawniczych (przedruk ilustracji, tabeli, wykresów, 
cytatów êród∏owych) ponosi autor.

� Informacje o autorach zawierajàce – imi´, nazwisko, zawód, tytu∏ naukowy, miejsce pracy, dok∏adny
adres, tel., fax, e-mail – u∏atwià niezb´dne kontakty mi´dzy autorami i redakcjà.

Zamieszczone w „Ochronie Zabytków” teksty sà recenzowane przez specjalistów,
tak˝e spoza grona cz∏onków Rady Redakcyjnej.

Informacja o prenumeracie znajduje si´ na str. 96




