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DLACZEGO I OD KIEDY GORZÓW?

P ochodzenie dzisiejszej nazwy Gorzów, m iasta  nad dolną W artą 
założonego w 1257 r. i wówczas nazwanego Landsberg (począt

kowo Neu Landsberg w przeciwstawieniu do Alt Landsberg na zachód 
od Odry w dawnej ziemi barnim skiej), nurtu je i trap i nie tylko gorzow
skich badaczy przeszłości. D otąd bodaj najbardziej tajem nicę zgłębiał 
Jerzy Zysnarski, dając tem u wyraz w artykule Niejednej miejscowości 
Gorzów na im ię..: („Z iem ia Gorzowska” 1993 nr 8 z 25 lutego). Ustalić 
zdołał, że nazwa była stosowana już w okresie międzywojennym na m a
pach i w polskich publikacjach, zwłaszcza przez Polaków w Niemczech. 
W  1939 r. w Leksykonie Polactwa w Niemczech Jan  Osmańczyk pomieścił 
hasło „Gorzów nad W artą  n.n. Landsberg an der W arthe, m iasto w rej. 
Słubice nad O drą” . D la J. Zysnarskiego nie ulega wątpliwości, że nazwę 
zastosowano przez analogię do Gorzowa na Śląsku, m iasta założonego 
w 1274 r. w dolinie Prosny między W ieluniem i Opolem (Landisberg, 
potem  Landsberg, podobnie wieś tego m iana pod tym  m iastem ), dla 
którego zamiennie już  w średniowieczu używano nazwy Gorzów (Gor- 
czow 1300 r.). Po dalsze szczegóły odeślemy do wspomnianego artykułu  
Zysnarskiego, k tóry też zwrócił uwagę na trzeci Gorzów, obecnie wieś 
w woj. bielskim koło Chełm ka. Nas zainteresuje tu  najdaw niejsza me
tryka nazwy Gorzowa nad W artą.

Odpowiedzi należy poszukiwać w pozostawionych przez ’’ojców 
chrzestnych” śladach z lat 1945-46. „Gorzów nad W artą” to w 1945 r. 
wpierw stacja kolejowa, podczas gdy m iasto za spraw ą ks. Stanisław a Ko- 
zierowskiego nazwano Kobylą G órą ( o której pisał J . Zysnarski w art. 
Skąd się wzięła Kobyla Góra? „Ziemia Gorz” . 1993 nr 7 z 18 lutego 
i E. Rym ar w a rt. Dlaczego Gorzów był Kobylą Górą, tam że nr 18 
z 6 m aja). Wobec oporu mieszkańców, którzy nie chcieli żyć w Kobylej 
Górze, w 1946 r. Kom isja U stalania Nazw Miejscowych, nadająca nazwy
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polskie na Ziemiach Odzyskanych, rozciągnęła nazwę stacji na  m iasto, 
dodając przym iotnik "W ielkopolski” , co odróżniało miejscowość, zwłasz
cza zaś stację kolejową, od Gorzowa śląskiego, chociaż jednocześnie było 
bałam utne, bo m iasto nad dolną W artą  nigdy nie leżało w W ielkopol- 
sce, a jedynie jego obszar przez pół X III wieku pozostawał pod w ładzą 
Piastów wielkopolskich.

Decyzje nazewnicze były poprzedzone pracam i onomastów z poznań
skiej sekcji wspomnianej Komisji. Kierował nim i prof. M ikołaj Rudnicki, 
wytrawny slaw ista. Z wielką troską i akribią, n a  ile tylko pozwalał gorący 
czas -  bo ludność dom agała się szybko nazw polskich -  przyw racano na
zwy miejscowe słowiańskie w formach zrekonstruowanych według reguł 
fonetycznych języka polskiego i dzisiejszej ortografii. W tym  celu sięgano 
do Atlasu nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej ks. Kozierow- 
skiego z 1934 r., wznowionego w 1945 r. W  odniesieniu do nazw znanych 
tylko w niemieckiej postaci przeprowadzano niezbyt gruntowne badan ia  
źródłowe. W  takich przypadkach m usiano stosować chrzty. Przy chrztach 
szeroko korzystano ze wspom nianego Atlasu, przenosząc na miejscowo
ści o nazwach zawsze niemieckich słowiańskie nazwy pobliskich obiektów 
fizjograficznych, osad zaginionych, a  gdy ich brakowało, sięgano po m ar
twe nazwy terenowe i miejscowe z terenu bliskiej poznańskim  nazewni- 
kom W ielkopolski. Gdy i to  nie w ystarczało, posługiwano się Słownikiem  
geograficznym Królestwa Polskiego z końca XIX w. S tarano się też wy
zyskać zasób nazw już stosowanych w praktyce, nadanych spontanicznie 
przez ludność i urzędy. Tak postąpiono w przypadku Gorzowa.

W fiszce przeznaczonej dla naszego Gorzowa, znajdującej się w karto
tece poznańskiej sekcji (obecnie w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersy
tetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), nie znajdziem y jednak uzasadnie
nia historycznego nazwy polskiej. Najwyraźniej zdano się na au to ry te t 
-  zresztą kwestionowany przez prof. Rudnickiego -  ks. Kozierowskiego, 
czy też raczej pogodzono się ze stanem  faktycznym , nie m ając lepszej al
ternatywy. Ks. Kozierowski zaś,który inspirował wcześniej nazewników 
z Polskich Kolei Państwowych wiosną -  latem  1945 r., posłużył się przed
wojenną praktyką, przybliżoną nam  przez J . Zysnarskiego. Pozostaje jed 
nak pytanie, k to pierwszy zastosował nazwę, nawet jeśli przyjmiemy, że 
kierował się przykładem  śląskiego Landsbergu -  Gorzowa?

I oto okazuje się, że w polskiej literaturze nazwa Gorzów funkcjo
nowała co najm niej 150 lat tem u. W  dziele M ichała Balińskiego i T y
moteusza Lipińskiego p t. Starożytna Polska pod względem historycz
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nym, jeograficznym i statystycznym , w tom ie I wydanym  w Warszawie 
w 1843 r., przy opisie Santoka stw ierdzam y określenie położenia tego 
grodu „o 1 1 /4  mili od Landsbergu, czyli Gorzewa”. W innym miejscu 
tego dzieła znajdziem y opisy historii G orzow a/Landsbergu śląskiego. Ale 
i tu  nie dowiadujemy się, co upoważniało autorów do postaw ienia znaku 
rów nania między Landsbergiem i Gorzowem. A nalogia śląska? Być może. 
A jeśli Baliński i Lipiński korzystali z wcześniejszej, osiemnastowiecznej 
lite ra tu ry  naukowej polskiej? K to to  sprawdzi?

Póki co, idąc swym tropem , sięgnąłem do wydanego w Księgarni 
i D rukarni Polskiej w Paryżu w 1838 r. w ydawnictwa „Polska w kształ
cie dykcjonarza historyczno-statystyczno-jeograficznego opisana przez Ję
drzeja Slowaczyńskiego”. A utor urodzony w 1807 r. był publicystą emi
gracji popowstaniowej od 1832 r., osiadłym  w Paryżu, prowadzącym ar
chiwum K om itetu Narodowego Emigracji Polskiej. Od 1833 r. zbierał 
m ateria ł do słownika polskich nazw miejscowych. W swym „dykcjona- 
rzu” pomieścił ok. 2000 haseł. Szerzej o tym  wydawnictwie pisze Zofia 
Wąsicka w Przeglądzie Zachodniopom orskim , t. VI, 1991, z. 1, s. 117-131.

Na stronie 239 dykcjonarza znajduje się krótka wzm ianka o Lands
bergu położonym „ o 6 1 /4  mili na północ W. K ostrzyn ia”, ale n a  str. 
388-89, w haśle Santok czytamy: „wieś w Brandemburgii, nad Notecią 
przy ujściu je j do Warty, o 1 1 /4  m ili na Z. Górzewa (Landsberg);” Tak 
więc dokonujemy kolejnego przesunięcia m etryki obecnej nazwy Gorzowa 
o kilka lat. Trzeba szukać dalej. Pod hasłem  Santoka Słowaczyński do
pisał słowo: („Łojko”). W iadom o, że korzystał z dzieł wielu historyków, 
dziejów Polski J . S. Bandkie’go, J . Lelewela, „Opisy starożytnej P olski” 
T . Święcickiego (2 tomy, W arszawa 1828), ale też Feliksa Łojko „Wywodu 
praw polskich do P om eranii”, jakoby wydanego już w 1771 r. zdaniem 
Wąsickiej (o.c., s. 118). Łojko w wielkim polemicznym ferworze zbijał 
argum enty E. G. H ertzberga („Wywód pretensyi do Nowej Marchii, kon- 
stytucya pretensyi do Pom eranii” 1773, tłum . z franc., druk franc. 1772), 
pragnącego swymi trak ta tam i uzasadnić historyczne praw a pruskie do 
ziem zajętych Polsce w pierwszym rozbiorze. W ydał też „ Wywód preten
syi do Nowej M archii”.

Trzeba zatem  sięgnąć do rozpraw F. Łojko w Bibliotece Narodowej. 
K to zada sobie ten trud?  Może Archiwum Państwowe w Gorzowie, albo 
pow stały właśnie Ośrodek B adań Regionalnych?
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