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5 grudnia 2016 r. pożegnaliśmy na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu mgr Zofię 
Zierhofferową, niestrudzoną badaczkę nazewnictwa geograficznego Wielkopolski, 
Polski i Europy, współautorkę — wraz z mężem Karolem Zierhofferem — mono-
grafii, które na trwałe wpisały się w dorobek onomastyki polskiej1. 

Przyszła na świat 15 kwietnia 1930 r. we wsi Czerników Opatowski w po-
wiecie Opatów Kielecki, w rodzinie rolniczej. Jej rodzicami byli Jan Koza 
i Marianna z domu Bańcer. Do szkoły powszechnej uczęszczała w rodzinnej 
wsi, ale edukację przerwała wojna. Jej okrucieństw rodzina Kozów doświadczy-
ła szczególnie boleśnie — utraciwszy wszystko (gdyż w 1944 r. w pobliżu wsi 
przebiegał front), tułała się. 

Przerwaną edukację szkolną Zofia kontynuowała po wojnie w Opatowie, 
gdzie w trybie przyspieszonym ukończyła gimnazjum i liceum. Przez ten czas, 
udzielając korepetycji, wspomagała finansowo rodzinę pozbawioną ojca, który 
zmarł podczas wojny. Po uzyskaniu w 1949 r. świadectwa dojrzałości rozpoczęła 
trzyletnie studia polonistyczne pierwszego stopnia na Uniwersytecie Mikołaja 

1 Dziękuję Panu Profesorowi Karolowi Zierhofferowi za przekazane mi dane do biogramu 
Żony i bibliografii Jej prac.
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Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe kształtowali związani z tą 
uczelnią wybitni poloniści — historycy języka i literatury, profesorowie: Halina 
Turska, Stefan Hrabec, Konrad Górski, Tadeusz Makowiecki, artur Hutnikiewicz. 
Studia drugiego stopnia ze specjalizacją językoznawczą podjęła w 1952 r. na 
Uniwersytecie Poznańskim. Studiowała pod kierunkiem prof. Stanisława 
Urbańczyka (uczestniczyła w prowadzonym przez niego wyższym seminarium 
języka polskiego) oraz prof. Władysława Kuraszkiewicza (uczęszczała na jego 
seminarium slawistyczne). W Poznaniu poznała swego przyszłego męża Karola 
Zierhoffera, który w 1945 r. przeniósł się tu wraz z rodziną (zmuszoną do opusz-
czenia Lwowa) i pod okiem prof. Stanisława Urbańczyka rozpoczął karierę na-
ukową. Dyplom magistra uzyskała w 1954 r. na podstawie pracy o języku pism 
Hugona Kołłątaja (promotorem był prof. S. Urbańczyk). Jeszcze w tym samym 
roku prof. W. Kuraszkiewicz zaangażował Ją do poznańskiej Pracowni Słownika 
Polszczyzny XVI wieku, należącej do Instytutu Badań Literackich Pan. Dla 
Zofii Zierhofferowej był to początek wieloletniej pracy leksykograficznej, która 
polegała na gromadzeniu materiału, a następnie na opracowywaniu artykułów 
hasłowych. W efekcie tych działań w naukowy dorobek Zofii Zierhofferowej 
wpisały się autorskie hasła zamieszczone w tomach 1–12 tego słownika. 

należy wspomnieć także o Jej udziale w wartościowym przedsięwzięciu edy-
torskim, jakim było krytyczne wydanie „Postylli” Mikołaja reja („różnice ję-
zykowe między III i IV wydaniem Postylli”, 1965). Działalność edytorska ściśle 
wiązała się z zakrojonymi na szeroką skalę badaniami historycznojęzykowymi 
prowadzonymi w Poznaniu.

Po rozwiązaniu w 1977 r. poznańskiej pracowni Zofia Zierhofferowa zosta-
ła zaangażowana przez prof. Kazimierza rymuta do pracy w Instytucie Języka 
Polskiego Pan, utworzonym w Krakowie. Jako osoba o dużym doświadczeniu 
leksykograficznym, uczestniczyła w pracy nad słownikiem „nazwy miejscowe 
Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany”. Zebrała i opracowała materiał toponi-
miczny z historycznych województw poznańskiego i kaliskiego, a więc z całej 
historycznej Wielkopolski (pracowała w Poznaniu, a opracowany, zetymologizo-
wany materiał słownikowy wysyłała do krakowskiej pracowni). Powierzone Jej 
zadanie kontynuowała jeszcze po przejściu w 1991 r. na emeryturę. Dotychczas 
wydano drukiem 13 tomów „Słownika” (a–Si), a Zofia Zierhofferowa należy do 
kilkunastu autorów haseł (sygnowanych inicjałami ZZ). 

ambicje badawcze Zofii Zierhofferowej wykraczały poza prace leksykogra-
ficzne, czego dowiodła, rozwijając własną twórczość naukową2. Publikowała 

2 Krótkie omówienia większości prac Zofii Zierhofferowej z lat 1959–2004 przedstawiłam 
w książce „Wśród ciekawych nazw i wyrazów”, będącej zbiorem autorskich i współautorskich arty-
kułów Zofii i Karola Zierhofferów; zob. Z. i K. Zierhofferowie, Wśród ciekawych nazw i wyrazów, 
red. I. Sarnowska-Giefing, Poznań 2004, s. 341–351.
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artykuły w prestiżowych pismach, takich jak: „Język Polski”, „Polonica”, póź-
niej głównie „Onomastica”. Interesował Ją rozwój znaczeniowy wyrazów, histo-
ryczna fleksja i słowotwórstwo (m.in.: „Polskie sam, siam oraz sak, siak”, 1959; 
„Przymiotniki gwarowe z przyrostkiem -(ej)szy ze szczególnym uwzględnieniem 
typu rańszy, południejszy”, 1960; „rozwój i funkcje wyrazu gwarowego måli”, 
1963). W latach późniejszych w ten obszar badań wpisały się Jej kolejne artykuły, 
m.in.: „Liczba pojedyncza wyrazu lato w znaczeniu ‛annus’”, 1980; „Problemy 
odmiany i słowotwórstwa rzeczowników rodzaju nijakiego na -um”, 1996. 

Widoczne już w pracy magisterskiej zainteresowanie językiem pisarzy zaowo-
cowało kilkoma artykułami dotyczącymi „zagadkowych” wyrazów w dziełach 
Wyspiańskiego, Mickiewicza i Kochanowskiego („Wyspiańskiego okież, nie-
okież”, 1959; „«Lato za latem bieży» i inne podobne użycia tego wyrazu, 1981; 
„Zagadkowa róża w XVI pieśni Ksiąg wtórych Jana Kochanowskiego”, 1984).

Od lat osiemdziesiątych XX w. prace Zofii Zierhofferowej poświęcone były 
głównie toponimii. Problematyka onomastyczna wiązała się w nich z histo-
rią języka — dotyczyły one bowiem głównie procesów nazwotwórczych, for-
mowania się i rozwoju polskich toponimów, ich etymologii. Część tych prac 
przyniosła szczegółowe objaśnienia pojedynczych nazw miejscowych na tle 
historyczno-kulturowym (m.in.: „Czy San rzeczywiście «domierzał» do Wisły 
pod Sandomierzem?”, 1981; „nazwa miejscowa Bure (nie kolorowa etymo-
logia)”, 1983; „Od apelatywu góra do nazwy miejscowej Góra. rozważania 
semantyczne”, 1984; „Kórnik — znaczenie i historia nazwy”, 1986). W do-
robku Zofii Zierhofferowej z tego okresu są też prace materiałowo-teoretyczne 
(m.in. „nazwy podziałowe. Podstawa wyodrębnienia, charakterystyka i klasy-
fikacja”, 1988). 

W 1989 roku opublikowała monografię pt. „nazwy typu Osiek Mały, 
Koźminek i inne derywowane od nazw miejscowych. na przykładzie materia-
łu z dawnego województwa kaliskiego”. Poza toponimami wskazanymi w ty-
tule przedmiotem opracowania stały się: nazwy z członami dyferencyjnymi 
Nowy — Stary, nazwy z członami dyferencyjnymi topograficznymi, społecz-
no-dzierżawczymi i kulturowymi, a także nazwy złożone z członami dyferen-
cyjnymi o charakterze terminów osadniczych (Wieś, Wola, Holendry||Olendry, 
Kolonia, Huba||Huby, Parcele, Osada, Ulica, Folwark, Leśnictwo, Leśniczówka, 
Młyn, Huta, Budy). Terminom osadniczym utrwalonym w toponimach Zofia 
Zierhofferowa poświęciła także swoje późniejsze artykuły („Kolonia, historia 
wyrazu i jego funkcja w toponimii”, 1991; „Terminy osadnicze i ich funkcje 
w toponimii (na podstawie materiału nazewniczego z dawnego województwa 
kaliskiego)”, 1991). 

rozwinięciem (uzupełnieniem) zagadnień poruszanych we wskazanej mo-
nografii stał się artykuł poświęcony dwuczłonowym nazwom osad olęderskich 
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w Wielkopolsce (2003), w którym omówiła nazwy z członami Holendry||Olendry 
(pokazała m.in. zmiany formy, znaczenia i funkcji tych członów w topo-
nimach).

Bibliografia prac Zofii Zierhofferowej (łącznie z pracami współautorski-
mi) obejmuje blisko 80 pozycji. Jest wśród nich pięć monografii napisanych 
we współpracy z mężem Karolem Zierhofferem: „nazwy miast Wielkopolski” 
(1987), „nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski 
z kulturą Europy” (2000), „Polska a Europa w świetle nazw geograficznych” 
(2007); „nazwy geograficzne Europy w języku polskim. Dziedzictwo i współ-
czesność (2011), „Słowianie połabscy w świetle utworzonych przez nich urbo-
nimów” (2016). Pierwsza z nich ma charakter popularnonaukowy — zawiera 
przystępnie podane etymologie 123 nazw wielkopolskich miast (60 opracowała 
Zofia Zierhofferowa). Trzy następne książki to imponujące studia poświęcone 
egzonimom, a więc przejmowanym przez polszczyznę w toku jej historyczne-
go rozwoju nazwom obcego pochodzenia z obszaru Europy Zachodniej, rusi 
oraz Czech i Moraw. Monografie te doczekały się obszernych recenzji, m.in. 
w „Onomastikach” (2000, 2006, 2012). Szczegółowe problemy dotyczące egzo-
nimów w historii języka polskiego zostały także podjęte w kilku osobnych ar-
tykułach, opublikowanych w czasopismach oraz pokonferencyjnych księgach 
zbiorowych.

W swoim przemówieniu wygłoszonym z okazji odnowienia doktoratu prof. 
Karol Zierhoffer z naciskiem podkreślał: „Zagadnienie to wymagało uwzględ-
nienia podłoża historycznego i kulturowego oraz wyjaśnienia procesów adapta-
cyjnych zachodzących przy przejmowaniu tych nazw do języka polskiego. Trzy 
prace z tego zakresu oraz około trzydziestu artykułów są owocem ścisłej współ-
pracy z moją żoną Zofią, która łączyła naszą wiedzę i umiejętności”3.

Ostatni wspólny artykuł Zofii i Karola Zierhofferów „Polityczne i upamięt-
niające funkcje urbonimów odantroponimicznych” ukazał się w 2016 r. Kilka 
tygodni po śmierci Zofii Zierhofferowej wyszła ostatnia książka obojga autorów 
„Słowianie połabscy w świetle utworzonych przez nich urbonimów”4. 

Zofia Zierhofferowa była członkinią Towarzystwa Miłośników Języka 
Polskiego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. aktywnie uczestniczyła 
w życiu naukowym, biorąc udział w konferencjach międzynarodowych i krajo-
wych. Występowała jako referentka (autorka bądź współautorka prezentowanych 
referatów) oraz niezawodna dyskutantka. Jej erudycja, badawcza dociekliwość, 
a także (mimo postępującego osłabienia wzroku) ogromna pracowitość, budziły 

3 K. Zierhoffer, Przemówienie z okazji odnowienia doktoratu po pięćdziesięciu latach. 
W: Pogranicza językoznawstwa polonistycznego, red. M. rybka, P. Wiatrowski, Poznań 2015, 
s. 14.

4 Zrecenzowania tej pracy podjęła się prof. Maria Malec (zob. s. 300–303).
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szacunek i uznanie środowiska. Była osobą skromną, nie dbała o stopnie i tytuły 
naukowe (mając dorobek profesorski, zadowalała się stopniem magistra). 

Pozostawała z prof. Karolem Zierhofferem w wieloletnim związku małżeń-
skim, opartym nie tylko na wzajemnym głębokim uczuciu, ale także na wspólno-
cie naukowych zainteresowań i podróżniczych pasji. niewątpliwie najbardziej 
wartościową część Jej naukowego dorobku stanowią monografie onomastyczne 
napisane z mężem, należy jednak pamiętać, że swoją obecność w nauce i prak-
tyce badawczej śp. Zofia Zierhofferowa zaznaczyła także jako niezależna ba-
daczka. 
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