








Artur Gałkowski – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Romańskiej  
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Renata Gliwa – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dialektologii Polskiej  
i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

RECENZENCI/REVIEWERS
Barbara Czopek-Kopciuch, Mariusz Rutkowski

KONSULTACJA I KOREKTY JĘZYKOWE/
LINGUISTIC CONSULTATION AND PROOFREADING

Adriana Grzelak-Krzymianowska, Agata Kawecka, Anna Ignatowicz-Ottaviano  
Jaromír Krško, Iveta Valentová, Вадзім Шклярык

REDAKTORZY WYDAWNICTWA UŁ/ŁÓDŹ UNIVERSITY PRESS EDITORS
Katarzyna Gorzkowska, Dorota Stępień

SKŁAD I ŁAMANIE/TYPESETTING
AGENT PR

PROJEKT OKŁADKI/COVER DESIGN
Barbara Grzejszczak

Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/300dpi
Na okładce wykorzystano zdjęcie z archiwum Artura Gałkowskiego

The photograph from the archives of Artur Gałkowski was used on the cover

Publikacja pod auspicjami Komisji Onomastyki Słowiańskiej  
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

The publication under the auspices of the Committee on Slavic Onomastics
c/o the International Committee of Slavists

© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014

Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Published by Łódź University Press

Wydanie I/First Edition. W.06459.14.0.K

ISBN 978-83-7969-307-8

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
90-131 Łódź, ul. Lindleya 8

www.wydawnictwo.uni.lodz.pl
e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl

tel. (42) 665 58 63, fax (42) 665 58 62

Druk i oprawa/Print and setting: Quick Druk



Spis treści

OD REDAKTORÓW (Artur Gałkowski, Renata Gliwa)  

Artur Gałkowski, Renata Gliwa – Preliminaria do badań nad mikro- i makrotoponimią  
Rudolf Šrámek – Aspekty „mikro” a „makro” jako interpretační a klasifikační problém 

v onomastice  
Robert Mrózek – Zadania współczesnej toponomastyki w świetle wewnętrznych zróżnico-

wań i perspektyw badawczych  
Jaromír Krško – Komunikačný register a proprium  
Milan Harvalík – Možnosti a perspektivy výzkumu slovanské anoikonymie  
Piotr Stalmaszczyk – Place names in Scottish Gaelic literature: The case of Sorley  

MacLean’s poetry  
Renata Gliwa – Mikrotoponimy i makrotoponimy w pamiętniku Stanisława Pigonia Z Kom-

borni w świat  
Paolo Poccetti – Microtoponimi e macrotoponimi nell’antichità  
Joan Tort-Donada – ‘Microtoponymy’ as a key for geographical description. A case study 

in Catalonia, Spain  
Ewa Wolnicz-Pawłowska – Makrotoponimy we współczesnym świecie  
Наталия Васильева – Традиционное и новое в русской топонимической терминологии  
Инна Королева – Региональная гидронимия и проблемы ее изучения  
Jan Sosnowski – Uwagi o dawnej mikrotoponimii rosyjskiej  
Pavol Odaloš – Výskumné smery slovenskej a českej toponomastiky  
Iveta Valentová – Zo zásad koncepcie spracovania lexiky slovenských terénnych názvov  
Лиляна Димитрова-Тодорова – Лексикално-семантични категории теренни имена 

в България  
Ludwig Selimski – Z badań nad starymi ojkonimami w Bułgarii  
Elżbieta Umińska-Tytoń – Trwałość i ulotność nazw terenowych  
Maria Biolik – Uwagi o zbieraniu i budowie nazw terenowych  
Krzysztof Kosecki – Metafory i metonimie w oronimach tatrzańskich  
Bogdan Walczak – Makro- i mikrotoponimy: zmiana statusu w nazewnictwie miejskim 

(na przykładzie nazw nowych dzielnic Poznania)  
Renata Przybylska – Nowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych w Polsce  
Zofia Zierhofferowa, Karol Zierhoffer – Wielka Rewolucja Francuska oraz Rewolucja  

Październikowa a toponimy. Polityka a toponimia  
Irena Kałużyńska – Mikrotoponimia chińska. Chińskie nazwy miejsc widokowych  
Adam Siwiec – Główne procesy w nominacji za pomocą nazw własnych (w kontekście 

związków między toponimami i chrematonimami)  

9

11

17

25
35
41

51

57
67

89
105
117
127
137
145
155

167
177
187
195
207

219
227

235
245

253



Artur Gałkowski – Aspekt lokalizujący chrematonimów w świetle mikro- i makrotoponimii  
Kinga Zawodzińska-Bukowiec – Nazwy części wsi, przysiółków, osad i rumunków – nazwy 

terenowe czy miejscowe? (na podstawie toponimów ziemi dobrzyńskiej)  
Вадзім Шклярык – Роля мікратапаніміі ў выяўленні семантыкі мясцовых апелятываў 

(на ўсходнепалескім матэрыяле)  
Ján Bauko – Expresívnosť orohodoným  
Patrycja Pałka – Toponimy w słownikach ogólnych języka polskiego  

POSŁOWIE
Aleksandra Cieślikowa – Osiągnięcia onomastyczne jubilatów  
Ewa Jakus-Borkowa – Ernst Eichler – człowiek i onomasta ponad granicami  
Renata Gliwa, Irena Jaros – Sławomir Gala – dialektolog, onomasta, dydaktyk, organizator 

nauki  

Autorzy  

267

279

289
297
305

321
331

337

343

Spis treści6



Contents

EDITORS’ NOTES (Artur Gałkowski, Renata Gliwa)  

Artur Gałkowski, Renata Gliwa – Introduction to the research on microtoponymy and ma-
crotoponymy  

Rudolf Šrámek – The „micro” or „macro” aspects as the interpretation and classification 
challenge in onomastics  

Robert Mrózek – Tasks of modern toponymy in light of internal differences and research 
perspectives  

Jaromír Krško – Communication register and proprium  
Milan Harvalík – Possibilities and perspectives of the research of Slavonic anoikonymy  
Piotr Stalmaszczyk – Place names in Scottish Gaelic literature: The case of Sorley  

MacLean’s poetry  
Renata Gliwa – Microtoponyms and macrotoponyms in Stanisław Pigoń’s diary From Kom-

bornia into the world  
Paolo Poccetti – Microtoponyms and macrotoponyms in Antiquity  
Joan Tort-Donada – ‘Microtoponymy’ as a key for geographical description. A case study 

in Catalonia, Spain  
Ewa Wolnicz-Pawłowska – Macrotoponyms in today’s world  
Natalija Vasileva – Innovative and traditional aspects of Russian toponymic terminology  
Inna Koroljova – Regional hydronymics and some problems related to its study  
Jan Sosnowski – Remarks on old Russian microtoponymy  
Pavol Odaloš – Czech and Slovak toponomastics research directions  
Iveta Valentová – On some principles of the conception of the Slovak anoikonym lexis pro-

cessing  
Liljana Dimitrova-Todorova – Topical classification of semantic category of place names in 

Bulgaria  
Ludwig Selimski – From studies of the old names of settlements in Bulgaria  
Elżbieta Umińska-Tytoń – Stability and transience of ground names  
Maria Biolik – Notes on the collection and construction of field names  
Krzysztof Kosecki – Metaphor and metonymy in Tatra oronyms  
Bogdan Walczak – Macro- and microtoponyms: Change of status in city naming (based on 

names of the new districts of Poznań)  
Renata Przybylska – New trends in naming of housing estates in Poland  
Zofia Zierhofferowa, Karol Zierhoffer – The Great French Revolution and the October 

Revolution vs. toponyms. Politics vs. toponymy  
Irena Kałużyńska – Chinese microtoponymy. Chinese names of scenic spots  
Adam Siwiec – Major processes in proper name nomination (with a view to the relationship 

between toponyms and chrematonyms)  

9

11

17

25
35
41

51

57
67

89
105
117
127
137
145

155

167
177
187
195
207

219
227

235
245

253



Artur Gałkowski – The localization aspect of chrematonyms in the light of microtoponyms 
and macrotoponyms  

Kinga Zawodzińska-Bukowiec – The names of the villages, hamlets, settlements and ru-
munki – macrotoponyms or microtoponyms? (based on Dobrzyń toponyms)  

Vadzim Shkliaryk – The role of microtoponymy in identifying the semantics of local appel-
latives (in the material from Eastern Palessie)  

Ján Bauko – Expressivity of orohodonyms  
Patrycja Pałka – Toponyms in general Polish dictionaries  

AFTERWORD 
Aleksandra Cieślikowa – Onomastic achievements of honoured linguists  
Ewa Jakus-Borkowa – Ernst Eichler – man and onomast beyond the borders  
Renata Gliwa, Irena Jaros – Sławomir Gala – dialectologist, onomast, educator, man of 

science  

Authors  

267

279

289
297
305

321
331

337

343

Contents8



Od redaktorów

Oddawany do rąk Czytelników tom Mikrotoponimia i makrotoponimia. 
Problematyka wstępna jest pierwszą z trzech monografii w projekcie wydaw-
niczym Nomina loci, opracowanym w łódzkim ośrodku na bazie materiału bę-
dącego pokłosiem XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Ono-
mastycznej. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 100 autorów pochodzących 
z Polski i innych krajów słowiańskich oraz pozasłowiańskich. Kolejne dwie 
książki w tym cyklu publikowane są pod tytułami: Mikrotoponimy i makrotopo-
nimy w komunikacji i literaturze oraz Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni 
fizycznej. 

Niniejszy tom otwiera artykuł wprowadzający w zagadnienia ogólne i teo-
retyczne mikrotoponimii i makrotoponimii – podstawowe zbiory geonimii w jej 
wymiarze ojko- i anojkonimicznym. Artykuł preliminarzowy zawiera ponadto 
informacje o założeniach i zawartości całej książki, do niego odsyłamy Czy-
telnika.

Projekt wydawniczy Nomina loci powstaje pod szczególnymi auspicjami 
Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawi-
stów (KOS c/o MKS) promującej najnowsze osiągnięcia onomastyki na terenie 
Słowiańszczyzny i w innych regionach świata w odniesieniu do głównych sub-
dyscyplin nazewnictwa: toponomastyki, antroponomastyki, chrematonomastyki, 
onomastyki literackiej i teorii nazw własnych. Książka Mikrotoponimia i ma-
krotoponimia. Problematyka wstępna ilustruje tezy pierwszego z tych działów 
z uzasadnionymi odniesieniami do pozostałych, co jest szczególnie oczekiwane 
z punktu widzenia teoretycznych zagadnień toponomastyki.

Artur Gałkowski, Renata Gliwa
Łódź, 12 maja 2014 r.
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Editors’ notes

(Summary)

This book under the title Microtoponymy and macrotoponymy. Preliminary problems is the 
first volume of three-volume treatise in the series Nomina loci created and published in the ono-
mastic center in Lodz after the 18th International and Polish Onomastic Conference, a broad and 
comprehensive project supported by over one hundred Polish, Slavic and non-Slavic authors. The 
next two books in the series will be published under the titles: Microtoponyms and macrotoponyms 
in communication and literature and Geographical names in physical space. The present volume 
starts from the chapter that introduces the general and theoretical problems of microtoponymy and 
macrotoponymy as the fundamental categories of geonymy in its oico- and anoiconymyc dimension 
and focuses on the principal theses discussed within the book.

The series of publications Nomina loci is supported by the Commission of Slavic Onomastics 
at the International Committee of Slavists, which promotes the latest achievements in onomastic re-
search both in Slavic area and in other regions of the world, in all basic subdisciplines of onomastics: 
toponomastics, anthroponomastics, chrematonomastics, literary onomastics and onomastic theory. 
This first book Microtoponymy and macrotoponymy. Preliminary problems deals with the theses of 
toponomastic studies with necessary references to other areas of onomastics, what seems crucial 
from the theoretical point of view.

Artur Gałkowski, Renata Gliwa
Łódź, 12 May 2014



Artur Gałkowski, Renata Gliwa

Uniwersytet Łódzki

Preliminaria do badań nad mikro- i makrotoponimią

Badania dyscyplin onomastycznych koncentrują się zasadniczo wokół 
dwóch kategorii nazewniczych: osobowej i miejscowej. Wydawać by się mogło, 
że niemal wszystko powiedziano na temat jednej i drugiej – patrząc na liczne 
studia teoretyczne, analityczne i leksykograficzne wśród dokonań onomastyki 
„tradycyjnej”. W obrębie antroponimii i toponimii pozostają jednak zasoby nazw, 
których analiza wciąż jest problematyczna z punktu widzenia metodologicznego, 
klasyfikacyjnego i dyskursywnego. Takimi obszarami są m.in. mikrotoponimia 
i makrotoponimia – dwie podstawowe subkategorie toponimii, które w tym dy-
chotomicznym ujęciu mają charakter zarówno uogólniający, jak i specyfikujący. 
Dotyczą przypadków nazewnictwa geograficznego na terenach zamieszkanych 
i niezamieszkanych – nazw obiektów w znanych człowiekowi (często też pod-
danych mu, choćby intencjonalnie i mentalnie) przestrzeniach: lądowej, morskiej 
czy kosmicznej1.

Tak przedstawiona wykładnia zakresu mikro- i makrotoponimii byłaby funkcjo-
nalna, gdyby rozróżnienie wewnętrzne tych dwóch kategorii toponimii było kwestią 
zastosowania jednoznacznego klucza identyfikacyjnego. Tymczasem droga do usta-
lenia kryteriów wyodrębniających i dywersyfikujących obydwie podkategorie wo-
bec siebie okazuje się kręta (szczególnie w toku przyporządkowania nazw do danych 
obiektów oraz grup obiektów o podobnych cechach w przestrzeni geograficznej, jak 
również wobec funkcji tych nazw w komunikacji i określonych typach dyskursu).

Z teoretycznego punktu widzenia onomastyczna perspektywa „mikro” 
i „makro” nie sprowadza się tylko do wymiaru fizycznego nazywanego obiektu, 
jakkolwiek może on tu odgrywać istotną rolę. O przyporządkowaniu toponimu 
do podkategorii mikro- lub makrotoponimii decyduje przede wszystkim kryte-
rium kulturowe2.

1 Pierwsze teoretyczne wzmianki o mikrotoponimii, stawianej jako zakres kontrastujący wo-
bec toponimii (w rozumieniu makrotoponimii) pojawiają się u słowackich, czeskich i rosyjskich 
autorów [zob. Svoboda 1961: 129].

2 Kwintesecją prezentowanego tu stanowiska w podejściu do mikro- i makrotoponimii jest 
wywód Roberta Mrózka, który zauważa: „Stała potrzeba nazywania różnorodnych obiektów 
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Zestawiona w tomie problematyka wpisuje się w krąg zainteresowań topo-
nomastyki w jej odsłonie najbardziej rudymentarnej, a jednocześnie uwzględ-
niającej najnowsze osiągnięcia onomastyki w zakresie studiów nad nazwami 
terenowymi i miejscowymi oraz związki toponomastyki z innymi dyscyplina-
mi onomastycznymi3. Obejmuje istotne dla badań mikro- i makrotoponimii za-
gadnienia, takie jak: kwestie interpretacyjno-klasyfikacyjne aspektu „mikro” 
i „makro” w onomastyce (Rudolf Šrámek), kategoryzowanie nazw terenowych 
i miejscowych (Инна Королева), również w odniesieniu do różnych okresów 
historycznych, np. antycznego (Paolo Poccetti), zadania toponomastyki (Robert 
Mrózek), globalne spojrzenie na makrotoponimię (Ewa Wolnicz-Pawłowska), 
komunikacyjny punkt widzenia wobec proprium (Jaromír Krško), terminologia 
toponomastyczna (Наталия Васильева), problemy badawcze względem ojko- 
i anojkonimii w określonych krajach i regionach (Milan Harvalík, Joan Tort-Do-
nada, Pavol Odaloš, Irena Kałużyńska, Kinga Zawodzińska-Bukowiec), leksyko-
graficzno-leksykologiczne ujęcia mikro- i makrotoponimii (Patrycja Pałka, Iveta 
Valentová), toponimy w kontekście literackim (Piotr Stalmaszczyk, Renata Gli-
wa), mikro- i makrotoponimia w toku historycznych przeobrażeń (Jan Sosnowski, 
Zofia i Karol Zierhofferowie), mikro- i makrotoponimia a chrematonimia (Rena-
ta Przybylska, Adam Siwiec, Artur Gałkowski), kwestie strukturalno-językowe 
i pragmatyczne mikro- i makrotoponimii (Bogdan Walczak, Krzysztof Kosecki, 
Ján Bauko, Лиляна Димитрова-Тодорова), przemiany wewnętrzne w systemie 
mikro- i makrotoponimicznym (Elżbieta Umińska-Tytoń), semantyka wobec re-
lacji onimiczno-apelatywnej (Вадзім Шклярык).

Tom zamyka posłowie z podsumowaniem osiągnięć polskich onomastów 
i lingwistów, obchodzących w ostatnich latach jubileusze pracy badawczej (Alek-
sandra Cieślikowa) oraz wspomnienia o Profesorze Ernście Eichlerze (Ewa Jakus- 
-Borkowa) i Profesorze Sławomirze Gali (Renata Gliwa i Irena Jaros).

geo- i fizjograficznych na obszarze danej wspólnoty komunikatywnej w celu ich jednostkowego 
wyodrębnienia oraz zidentyfikowania w przestrzeni terytorialnej i społecznej wynika z pragma-
tycznego stosunku użytkowników języka do elementów poznawanej i opanowywanej rzeczywistości 
środowiskowej. Jego efekty onimiczne nawarstwiają się w zasobach nazw miejscowych, czyli nazw 
osad, wsi i miast – toponimów o ponadlokalnym obiegu (zasięgu) komunikatywnym, a także nazw 
terenowych (lądowych i wodnych), czyli nazw pól, łąk, pastwisk, lasów, wzniesień, dolin itp. oraz 
stawów czy potoków – mikrotoponimów charakterystycznych głównie dla wiejskich mikrowspól-
not językowych. Mikrotoponimy […] nacechowane są więc wąskim zakresem funkcjonowania 
w komunikacji społecznej, ograniczone najczęściej do kręgów lokalnych społeczności, w których 
są spontanicznie tworzone i pokoleniowo przekazywane lub uzupełnianie” [Mrózek 2003: 198]. 
Por. także Rutkiewicz-Hanczewska [2008: 167 (przyp. 1)] oraz definicje mikro- i makrotoponimów 
w słownikach terminologii onomastycznej (sub voce): Bezlaj et al. [1983], Подольская [1988], 
Бучко, Ткачова [2012].

3 Można by się zastanawiać, czy nie jest uzasadnione wskazanie w tym przypadku specyficz-
nych działów teoretycznych toponomastyki, np. „mikrotoponomastyki” [por. Tyroller 1996; Vassere 
1996; Pleskalová 1996; Gabriel 1996].
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Wagę poruszanych zagadnień podkreśla autorski udział badaczy z licznych 
ośrodków polskich i zagranicznych, co wyraża się wielojęzycznością rozdziałów, 
począwszy od języka polskiego, poprzez czeski, słowacki, bułgarski, rosyjski, 
białoruski, angielski i włoski. Streszczenia poszczególnych tekstów sporządzono 
w języku angielskim.

Podjęta w tomie tematyka jak dotąd rzadko gościła w ujęciu monograficz-
nym4, zwłaszcza zestawienie mikrotoponimii z makrotoponimią w kontekście 
funkcjonowania tych dwóch zakresów nazewniczych wobec innych kategorii oni-
micznych, komunikacji, uzusu i różnych typów dyskursu. Wyrażamy nadzieję, 
że Czytelnik znajdzie tu inspiracje do własnych badań i poszukiwań. Dziękujemy 
szanownym Recenzentom książki za wnikliwe zapoznanie się z jej treścią oraz 
przekazanie uwag, które podniosły wartość naukową tekstu.

Książkę tę dedykujemy pamięci Profesora Sławomira Gali, który w szcze-
gólny sposób czuwał nad przebiegiem XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej 
Konferencji Onomastycznej (MiOKO), będącej punktem wyjścia dla rozdziałów 
tej monografii. Pan Profesor odszedł zbyt wcześnie, pozostaje jednak obecny 
wśród nas dzięki swoim dokonaniom w obszarze onomastyki i innych dziedzi-
nach językoznawstwa. Uczniowie Pana Profesora kontynuują rozpoczęte przez 
niego projekty, plany badawcze i dydaktyczne.
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Artur Gałkowski, Renata Gliwa

Introduction to the research on microtoponymy and macrotoponymy

(Summary)

The research of onomastic disciplines regards issues involving two main categories of names: 
anthroponyms (personal names) and toponyms (names of places). Looking at numerous theoretical, 
analytical and lexicographical achievements of the so-called traditional onomastics, it would seem 
that almost everything has already been said about both of them. In the range of anthroponymy 
and toponymy, however, remain some types of names, the analysis of which is still problematic from 
a methodological and discursive point of view. Their classification is therefore not yet evident. Micro-
toponymy and macrotoponymy are undoubtedly such areas. They constitute two main subcategories 
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of toponymy, which, in this perspective, present the global and specific character. They can be applied 
to the naming of objects in inhabited as well as uninhabited lands. These objects are known to man, 
often subjected to him, intentionally and mentally, in different spaces on the earth, on the sea and in 
the universe. Such general interpretation of the micro- and macrotoponymy would be functional if 
the distinction between these two categories of toponymy was a matter of the application of an un-
ambiguous identification key. It turns out to be very difficult to identify the possible criteria of these 
subcategories (especially in course of their assignment to the defining forms of objects and groups 
of objects with similar characteristics, as well as during the study of the functioning of the toponyms 
on the “micro” and “macro” scale in relation to communication and to certain types of discourse).

From the theoretical point of view, “micro” and “macro” onomastic perspective cannot be 
reduced only to the physical dimension of a named object, although it may play a significant role. 
Cultural criteria may have a significant role in assigning of the toponym to the category of the mi-
cro- or macrotoponyms.

Issues compiled in this volume are part of the circle of interests of toponomastics. They include 
problems important for the research of micro- and macrotoponymy, such as: the interpretation and the 
classification of micro- and macrotoponyms (Rudolf Šrámek), their categorization (Инна Королева), 
their relation to the Antiquity (Paolo Poccetti), tasks of toponomastics (Robert Mrózek), global ap-
proach to the macrotoponymy (Ewa Wolnicz-Pawłowska), communicative point of view in relation 
to the proprium (Jaromír Krško), toponymic terminology (Наталия Васильева), research problems 
of micro- and macrotoponymy in some determined countries and regions (Milan Harvalík, Joan 
Tort-Donada, Pavol Odaloš, Irena Kałużyńska, Kinga Zawodzińska-Bukowiec), lexicological and lex-
icographical treatment of micro- and macrotoponymy (Patrycja Pałka, Iveta Valentová), toponyms in 
the literary contexts (Piotr Stalmaszczyk, Renata Gliwa), micro- and macrotoponyms in the course of 
their historical transformations (Jan Sosnowski, Zofia i Karol Zierhofferowie), micro- and macrotop-
onymy and chrematonymy (Renata Przybylska, Adam Siwiec, Artur Gałkowski), structural, linguistic 
and pragmatic issues of micro- and macrotoponymy (Bogdan Walczak, Krzysztof Kosecki, Ján Bauko, 
Лиляна Димитрова-Тодорова), internal transformations in the micro- and macrotoponymic systems 
(Elżbieta Umińska-Tytoń), semantics in onymic and appellative relations (Вадзім Шклярык).

The volume is closed by the epilogue with Aleksandra Cieślikowa’s text containing the sum-
mary of achievements of Polish onomasticians and linguists, celebrating anniversaries of their  
scientific work in last years, and the remembrances of Professor Ernst Eichler by Ewa Jakus-Borko-
wa and Professor Sławomir Gala by Renata Gliwa and Irena Jaros.

The importance of the discussed arguments is emphasized by the participation of authors from 
the numerous academic and scientific centers, which results in multilingual chapters, starting with 
the Polish language followed by the Czech, the Slovak, the Bulgarian, the Russian, the Belarussian, 
the English and the Italian. Summaries of all texts are written in English.

Until now, issues undertaken in this volume have been rarely presented in terms of monograph, 
especially when ranges of microtoponymy and macrotoponymy are juxtaposed to other types of 
names and the context of their functioning in communication, use and different types of discourse. 
We hope that the reader will find, across our study, an inspiration for his own research and explora-
tion. We thank honorable reviewers of this book for their insightful examination of its content, which 
raised the scientific value of the work.

The book is dedicated to the memory of Professor Sławomir Gala, who in a particular way 
watched over the course of the XVIII International and Polish Onomastic Conference (XVIII 
MiOKO), which became the starting point for this monograph. The Professor has gone too soon, 
but he remains present among us through his various achievements in the field of onomastics and 
linguistics. The Professor Sławomir Gala’s students and colleagues continue scientific and didactic 
projects initiated by him.

Słowa kluczowe: mikrotoponimy, makrotoponimy, toponimy, toponomastyka.
Key words: microtoponyms, macrotoponyms, toponyms, toponomastics.
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Aspekty „mikro” a „makro” jako interpretační  
a klasifikační problém v onomastice

1. Úvod, nejednotnost definic  

Problematika aspektů „mikro” a „makro”, která z oblasti onomastické termi-
nologie, ve které se objevila nejdříve, přerostla do oblasti klasifikace toponym, 
kde vyvolala (a dosud vyvolává) značné obtíže ne toliko v samém definování 
kategorie „mikro” a sekundárně i „makro”, ale především v teoretickém popisu 
jejich místa a funkce v propriálním systému jazyka. Avšak obecná onomastická 
teorie a rovněž terminologie onomastiky různých onomastických škol a center se 
této problematice buď vyhýbají, nebo nedospěly dosud k žádnému přesvědčivému 
řešení. A proto ji do své interpretační, klasifikační a analytické práce včleňují s ne-
jednotně definovaným či málo jasným významem. Ale nejčastější případ je ten, že 
tuto problematiku prostě ignorují a nevšímají si jí. 

Tuto nežádoucí situaci vyvolává fakt, že v onomastice (a zvláště v teorii ono-
mastiky) dosud nebylo zformulováno to nejhlavnější, totiž odpověď na otázku, 
jaký typ (druh) propriálně pojmenovaného objektu nebo jevu a jeho propriálního 
pojmenování je třeba pokládat za „mikro” nebo „makro”. V nejnovější odborné 
literatuře pokládá [např. Seibicke 2004: 189] za mikronyma „Flur- und Gemar-
kungsnamen, Straßennamen, Gebäudenamen” a za makronyma mezi jiným „Mee-
res- und Flussnamen oder Gewässernamen und Siedlungsnamen oder Ortsnamen 
im engeren Sinne”. Liljana Dimtrovová-Todorová [2011: 248] definuje termíny 
makrooronim a makrochidronim jako име на голям планински (воден) обект 
a podle toho je pak příznakem všech hesel s mikro- pochopitelně antonymní vý-
znam ‘малък’. Podobné pojetí je vyjádřeno v terminologickém slovníku ukrajin-
ské onomastiky D. Bučka, N. Tkačovové [2012: 115, 121–122]: mikro- vymezují 
autoři sémanticky jako ‘мaлий, маленький, невеликий’ a antonymní makro- jako 
‘великий’. S takovou praxí se setkáváme v četných jiných publikacích. Vzniká 
proto otázka principiální důležitosti – jak rozumět atributům ‘malý’ a ‘velký’1.

1 Na toto téma se na 13. mezinárodním onomastickém kongresu ve Krakově 1978 rozvinula 
vzrušená diskuse, kterou se jeden renomovaný hydronomastiků pokusil ukončit téměř kuriózním 
návrhem, aby všechna jména vodních toků kratších než 50 km byla pokládána za mikrohydronyma.
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2. Teoretické východisko interpretace  

Aspekty „mikro” a „makro” nepředstavují tedy jen pouhou antonymii dvou 
kategorií, které se sémanticky navzájem odlišují kvatitativním rozměrem. Jestliže 
je chceme interpretovat jako elementy proriálního systému jazyka, je třeba jejich 
opozici rozumět jako navzájem spjatý binární vztah, jako opozici spjatou binari-
tou. Jen tak může tento vztah v propriální sféře jazyka působit jako systémotvorný 
činitel a nikoli toliko jako činitel kvantitativního aspektu. Znamená to, že binarita 
„mikro” a „makro” musí nutně překročit kategorii kvantitativního rozměru a že 
musí mít charakter kategorie, která je schopna v propriální sféře jazyka působit 
systémotvorně, tzn. že musí plnit určité propriálně relevantní funkce. Redukce 
kategorií „mikro” a „makro” jen na aspekt kvatitativní takovou interpretaci neu-
možňuje. Funkční pojetí se opírá přinejmenším o dva znaky, které jsou pro mo-
derní chápání onomastiky jako vědecké disciplíny zásadní. Ukazují: a) že prop-
riální sféra jazyka je specifickou realizací systému jazyk vůbec, že onomastika je 
specifická subdisciplína lingvistiky a že propria jsou „jazykovou” matérií; b) že 
propriální sféra jazyka představuje strukturně a funkčně uspořádaný celek, který 
má systémový charakter a plní takové specifické funkce, které apelativa realizovat 
nemohou.

3. K historii termínu mikrotoponymum  

Rozpaky s chápáním nebo definicí elementu „mikro” a později i s jeho opozit-
ní variantou „makro” trvají od dob, kdy se termín mikrotoponym(um) objevil popr-
vé. Měl francouzskou podobu microtoponyme a byl použit v referátu Paula Lebela 
na Prvním mezinárodním kongresu toponymie a antroponymie v r. 1938 v Paříži,  
a to kupovidu v kontextu antroponomastickém [Lebel 1938: 92–96]. Tento termín  
i od něho odvozený termín microtoponymie se ve francouzské onomastice rych-
le ujal, což svědčí o potřebě termínu pro ten druh toponym, která se v němčině 
tradičně nazývala (a dosud nazývaji) Flurnamen, případně Gemarkungsnamen,  
a která v češtině měla už od r. 1860 terminologické označení pomístní jméno2. Dosti 
staré jsou termíny obsahující ve své první části jiné motivické elementy: nizozem-
ské (1864) veldnaam, akkernaam, landnaam, angličtina zná od poloviny 19. století 
termín minor names, od 1925 také field names. Ve Skandinávii se termín mikroto-
ponym s překladem elementu „mikro-” objevil nejprve r. 1920 v Dánsku v podobě 
smaa Stednavn „malá místní jména”, poněkud později v Norsku jako smaanavne 

2 Vytvořil je historik Hermenegild Jireček [1860/1861]. Terminologické stránce výzkumu 
vlastních jmen byla v české onomastice věnována vždy velká pozornost. Podrobnosti viz v kn. Oli-
vová-Nezbedová, L. Knappová, M. Malenínská, J. Matúšová [2005], a v Słowańska onomastyka. 
Encyklopedia I [Rzetelska-Feleszko, Cieślikowa, Duma 2002: 83–84].
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„malá jména”3. Jak vidět, význam „mikro” se pro vznik pojmenování „mikrotopo-
nym” stal už tehdy pojmenovacím motivem. Termín mikrotyponym(um) se však  
v 60. letech 20. století rozšířil zcela neočekávanou cestou. Jak píše N. V. Podoľskaja 
[1975: 85–95], objevil se na první onomastické konferenci SSSR konané v Kyjevě 
v r. 1959 a odtud se prý počal šířit ve slovanské onomastice. Tvrzení N. Podoľské 
však není zcela přesné. Termín mikrotoponymum se neujal v toponomastice české 
a slovenské, v chorvatštině byl znám již dříve jako přejetí z francouzského nebo 
italského prostředí. Poměrně rychle se však – kromě ve východoslovanském pro-
středí – rozšířil v bulharštině. Polská onomastika představuje speciální případ. Nej-
prve začal koexistovat s termíny nazwy fyzjograficzne nebo nazwy terenowe; např. 
W. Śmiech [1982] napsal důležitou stať o celopolské kartotéce „nazw terenowych 
Polski”, A. Wolf, E. Rzetelská-Feleszková vydali metododologicky vzornou mo-
nografii o „nazwach terenowych” na Mazovsku [1982]. Ale paralelně s tím uveřej-
ňuje v r. 1983 M. Kornaszewski knihu o dolnolužické „mikrotoponymii”. Termín 
mikrotoponymum se v polské onomastice postupně rozšířil především ve studiích 
teoretických, v nichž se už jako samozřejmost vyskytují i další termíny odvoze-
né, např. mikrotoponomastyka, mikrotoponomastykon, mikrotoponomastyczny [viz 
např. Mrózek 1990; 2008]. Takovou terminologickou specifikaci možno pozorovat 
např. i v onomastice rakouské, částečně i německé: materiálové práce analyzují 
Flurnamen, teoretické Mikrotoponyme.

Termín mikrotoponymum však rychle zakotvil v onomastice v bývalé NDR, 
a to především v převáženě slavisticky orientované lipské onomastické škole, kde 
také vznikla v tomto smyslu reprezentativní monografie H. Naumanna [1972]. 
Avšak už tehdy se vůči termínu vyskytly i výhrady [Witkowski 1995: 288–294], 
které v některých aspektech trvají dodnes [Zschieschang 2007: 413–420]. Pozo-
ruhodné je, že se termín Mikrotoponym téměř neobjevil v tehdejší onomastice 
západoněmecké, rakouské a švýcarské. Ve sborníku z významného Gießener 
Flurnamen-Kolloquium [Schützeichel 1984] se vyskytuje jen jednou, sborník 
Mikrotopyme [Meineke, Tiefenbach 2011], vzniklý ze stejnojmenného sympo-
zia konaného v Jeně 2009, má ho sice programově doložen v titulu, ale kromě 
příspěvků R. Rentenaara [2011: 197–205] a E. Windberger-Heidenkummerové 
[2011: 286–300] je běžný jen termín Flurnamen. Vynikající studii o mikrotopo-
nymech publikovala Rakušanka E. Windberger-Heidenkummerové [2001]. Tato 
práce patří svou obecně teoretickou koncepcí a funkčním pojetím k nejlepším dílů 
současné teoretické onomastiky. Výsledky rozporuplných diskusí, které ve slo-
vanské onomastice doprovázely názory na termín mikrotoponym(um), se odrazily 
v první celoslovanské kodifikaci onomastické terminologie [OC 1983]. Termín se 
uvádí jen v materiále ruském, srbocharvátském a makedonském.

Po tomto krátkém „historickém” exkurzu navazujeme na obsah první kapitoly.

3 Pramenem informací je vynikající studie Roba Rentenaara [2011: 197–205], obsahující vel-
mi cenné poznatky teoretické.
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4. Analýza aspektu „mikro” a „makro”  

4.1. Jak bylo v úvodní části naznačeno, elementy „mikro” a „makro” samy 
o sobě se svými kvantitativními významy nepředstavují takové kategorie, které 
by mohly mít v onymii a v celé propriální vrstvě jazyka povahu systémotvorných 
činitelů. Základní úlohou elementů „mikro” a „makro” totiž je ‘být příznakem’ 
(pol. nacechowaniem) jiných propriálně relevantních jevů (kategorií, systémo-
vých vlastností). Ukáže to příklad: ‘Mikrotoponymum’ Za mlýnským potokem 
není propriem (= není prvkem propriální sféry jazyka) proto, že pole takto po-
jmenované a ležící za potokem, který poháněl kdysi kola blízkého mlýna, je svým 
fyzickým rozměrem malé. Element „mikro”, vyjadřující kvantitativní rozměr, ne-
může být sám o sobě nositelem a manifestací kategorie propriality, a proto nemů-
že rozhodovat o tom, že nějaké pojmenování je propriem, že nějaký nominační 
proces je procesem, který se realizuje v propriální sféře jazyka. Pomístní jméno 
(pol. nazwa terenowa) Za mlýnským potokem je propriem proto, že představuje 
strukturovaný nominační celek, který reprezentuje určitý propriálně pojmenovací 
akt (názvotvorný) model, a který bez ohledu na příznaky „mikro” nebo „makro” 
plní v lokální komunikaci tři základní funkce, specifické jen pro propria a niko-
li pro apelativa. Jsou to funkce individualizující (singularizující), identifikační, 
diferenciační a lokalizující [Šrámek 1989: 367–374; 1999: 22–34; 2007: 45–57, 
v užším vztahu k „mikrotoponymii” 2010: 125–135]. Znamená to, že proprium 
Za mlýnským potokem porpriálně pojmenává to a to pole, individualizuje je, iden-
tifikuje je jako to a to místo a tím je diferencuje od jiných míst, od jiných objektů, 
a lokalizuje je tam a tam. Příznak „mikro” se proto na názvotvorném procesu 
ani motivicky, ani lexikálně nebo derivačně neúčastní. A přesto je vícelexémové  
pojmenování Za mlýnským potokem vlastním jménem.

4.2. Jaká tedy vlastně je role příznaku „mikro”? Vznik proprií má svou mi-
mojazykovou příčinu. Je vyvolán společnou potřebou v komunikaci pojmenovat 
a identifikovat nějaký objekt nebo nějaký jev jako jednotlivinu. Tato potřeba se 
sice realizuje pomocí jazykových prostředků, ale inicujícím momentem vzniku 
i užívání propria je vždy konkrétní komunikační situace. A právě komunikační 
situace je ten faktor, který umožňuje, aby se v propriální sféře jazyka (v propriál-
ním systému jazyka) elementy „mikro” nebo „makro” uplatnily jen v kombinaci 
s kategorií ‘proprialita’. Jedině tak se může stát, že proprium Za mlýnským poto-
kem je „nacechowane” příznakem „mikro” nikoli pro eventuální malou fyzickou 
podobu pojmenovaného objektu (= pole, louky za mlýnským potokem), ale proto, 
že žije v malém okruhu uživatelů, že jeho komunikační rádius je lokálně omezen 
jen na ty uživatele, kteří toto jméno v každodenním životě potřebují a pro které 
plní propriální funkce. Specifičnost takové komunikační situace netvoří „mikro-
velkost” (kvantitativní rozměr) pojmenovaného objektu, ale „mikroužívání”, tj. 
působení propriálních funkcí na oemezenou, ohraničenou „mikrokomunikační” 
situaci. Komunikační rádius je ohraničen malým, zpravidla vesnický okruhem 
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uživatelů. Tento rádius může ovšem být z mimojazykových příčin u různých jmen 
různě velký a intenzivní – od lokálního až k familiárnímu a individuálnímu. Pro-
prium Za mlýnským potokem je proto „doma”, žije a užívá se jen v jedné lokalitě, 
jen v jedné vsi. Z hlediska funkčního můžeme tento fakt formulovat také tak, 
že akční rádius užívání a funkce propria Za mlýnským potokem se realizuje jen 
v konkrétním ohraničeném (omezeném) komunikačním prostředí a že je orien-
tován vždy introvertně na lokálně omezený typ propriálního systému. Toto pojetí 
má dva důležité důsledky: a) analýza, klasifikace včetně typologické interpretace 
celého systému pomístních jmen (= systemu nazw terenowych) nějakého jazyka 
musí být výsledkem abstrakce vzniklé na základě sítě (nebo mozaiky) lokálních 
„mikrosystémů”. Vyskytuje-li se mikrotoponymum Za mlýnským potokem ve více 
vsích, je z propriálního hlediska pokaždé jiným propriem; b) proti introvertní 
orientaci ‘mikrotoponym’ stojí extrovertní funkční orientace toponym sídlištních 
(oikonymických) objektů; jsou totiž součástí komunikačního prostředí nadlokál-
ního, tj. regionálního, celostátního apod.

Paralelní případ představují hypokoristika. Jejich základním akčním rádiem 
je rodinné nebo příbuzenské prostředí. Hypokoristika, kterých se užívá doma nebo 
v jiném omezeném komunikačním okruhu, jsou vlastně ‘mikroantroponyma’. Mi-
kroantroponymický systém nějakého jazyka pak nevzniká jako mechanická su-
marizace jednotlivých lokálních (famililiárních, individuálních, regionálních) mi-
krosystémů, ale jako abstrakce společných názvotvorných způsobů, typů a znaků.

Jak vidět, příznaky „mikro” a „makro” nejsou vázány na konkrétní druhy 
proprií. Jsou však vázány na typy konkrétních komunikačních situací, ve kterých 
se proprií užívá, popř. ve kterých se tvoří. A proto nelze „mikro” a „makro” defi-
novat numericky.

5. Získané poznatky  

Analýza role funkce elementů „mikro” a „makro”, kterou jsme podali, 
umožňuje ve velmi zobecněné a abstrahované podobě formulovat následující 
strukturu poznatků, které zasahují jak do systematiky obecné onomastické teo-
rie (včetně terminologie), tak do interpretační a klasifikační praxe onomastiky: 
1. a) elementy „mikro” a sémanticky antonymní „makro-” mají v systému jazyka 
charakter a funkci příznaku a v propriální sféře jazyka nejsou samy o sobě nosi-
teli propriality; b) oba příznaky jsou navzájem propojeny jako binárně fungující 
opozice; c) příznaky „mikro” a „makro” se manifestují v užívání proprií v nespe-
cifických komunikačních situacích a mohou se odrazit v tvoření proprií. 2. Oba 
příznaky jsou elementy kombinatorní a spojují se s takovými kategoriemi, které 
jsou v propriální sféře jazyka nositeli nebo výrazem jejího systémového charak-
teru. Jsou to: a) na úrovni propriálně pojmenovávaných objektů a jevů (neboli 
na úrovni mimojazykových elementů) mohou, ale nemusejí oba elementy být 
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vyjádřením příznak kvantitativních vlastností, tj. malosti nebo velikost objektu. 
Přesto, že toto kritérium, vázené na kvantitativní rozměr pojmenovaného ob-
jektu, může být značně nespolehlivé, protože je silně individuální a subjektivní, 
a proto často i neobjektivní, nacházejí elementy „mikro” a „makro” v současné 
onomastice uplatnění. Onomastická praxe se tak zcela nekryje s požadavky ono-
mastické terminologie; b) na úrovní pojmenovacího systému označují elementy 
„mikro” a „makro” pozici v systému, např. při analýze takových kategorií jako 
jsou produktivity a frekvence, elementy struktury propria, rozměr areálového 
rozšíření apod.; srov. termíny makrotyp4, makroareál, mikrotyp5, minisystém atd. 
S charakterem propriálního areálu jako „obrazu” propriálně systémového jevu 
počítá i Seibicke [2004: 185–212]; c) na úrovni propriálního úzu v komunika-
ci se příznak „mikro-” spojuje především s omezeným rozměrem komunikační 
situace a s tzv. introvertní funkcí.6; d) specifický problém představuje problém 
kodifikace termínů s mikro- a makro-. Úsilí odborných terminologických komisí 
nepřineslo zatím obecně přijímané řešení.

6. Závěr  

Naše úvaha nad pozicí a funkcí elementů „mikro” a „makro” by však v žád-
ném případě neměla vyvolat dojem pesimistického stanoviska. Vždyť s oběma 
elementy se v onomastice, zvl. v onomastické teorií setkáváme stále častěji. Zna-
mená to, že se „mikro-” a „makro-” stávají součástí terminologického aparátu. 
Schází však zatím stabilita v definování toho, co znamenají, jakých propriálně 
relevantních jevů se týkají a jaká je jejich systémotvorná hodnota. K stejnému 
závěru dospěl i přední představitel současné onomastiky Friedhelm Debus [2012: 
27]: „Es ist klar, dass… das Kriterium der einwandfreien Abgrenzung der Ein-
deutigkeit… nicht gegeben ist. Gleichwohl hat sich die entsprechende Termino-
logie eingebürgert”.
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Rudolf Šrámek

The „micro” or „macro” aspects as the interpretation  
and classification challenge in onomastics

(Summary)

Onomastic studies performed in various research centres either avoid the “micro” or “mac-
ro” topics both from the theoretical and terminological aspects, or they have not yet come to any 
convincing solution. So far, all attempts to find the unequivocal definition have failed. Until today, 
no clear statement that would answer the core question about “what type of the proprial object and 
its naming process” should fall under “micro” or “macro” categories exists. Let’s assume that the 
“micro” and “micro” aspects do not have any relation to any quantitative or physical dimension. Re-
gardless of its “micro” or “macro” aspects, the field name Za mlýnským potokem (Behind the mill’s 
brook) is a proprium because as a proper name it fulfils the following basic functions in the local 
communication that are distinctive for propria, and not for appellatives: individualisation, identifica-
tion, differentiation and localisation. The use and the functions are determined by the specific com-
munication framework (i.e. the actual communication activity), and are exclusively focused on the 
local proprial system. The particular communication circumstances are of the primary importance 
for the “micro” and “macro” aspect definition.

Słowa kluczowe: onomastyka, teoria nazewnictwa, aspekty „mikro” i „makro”. 
Key words: onomastics, theory of onomastics, “micro” and “macro” aspects.
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Zadania współczesnej toponomastyki w świetle  
wewnętrznych zróżnicowań i perspektyw badawczych

1. Determinanty kategorialnych zróżnicowań onimicznych

Można wstępnie przypomnieć, że refleksję nad proprialną sferą języka w jej 
segmentach wycinkowych i zarysach ogólniejszych, związaną z różnymi koncep-
cjami interpretacyjnymi oraz uzależnioną od metod i pojęć strukturalistycznych, 
socjolingwistycznych czy kognitywistycznych, różnicuje aktualna potrzeba ba-
dań odnoszących się do dwóch obszarów onimicznych. Jeden z nich tworzą zaso-
by nazewnicze ustalone i uzupełniane w dziejowych nawarstwieniach w obrębie 
poszczególnych kategorii, głównie antroponimicznej i toponimicznej, częściowo 
też zoonimicznej, pozostające w obiegu komunikacyjnym o wyznaczonym za-
sięgu funkcjonalnym i społeczno-środowiskowym, podlegające w określonym 
stopniu odpowiednim zasadom normatywnym, które rygorystycznie determinu-
ją właściwości określonych nazw w sferze oficjalnych kontaktów językowych, 
mniej rygorystycznie w językowych zachowaniach nieoficjalnych. Drugi zaś ob-
szar o zmiennym zakresie jest nieukształtowany ostatecznie ani co do stosowa-
nych wzorców nazwotwórczych, ani co do ich efektów ilościowych. Jeśli bowiem 
w tym pierwszym możliwe i konieczne z punktu widzenia praktyki komunika-
cyjnej uzupełnienia są niezbyt liczne, to drugi nacechowany jest niestabilnością 
zasobów nazw, kształtowanych praktyczną doraźnością aktów nazwotwórczych, 
często niezależnych od norm nominacyjnych i derywacyjnych. Obszar ten repre-
zentują zróżnicowane wewnętrznie i wyodrębnione w propozycji klasyfikacyj-
nej zbiory chrematonimii marketingowej, społecznościowej (socjoideonimów), 
ideacyjnej oraz medialnej [zob. Gałkowski 2008; Skowronek, Rutkowski 2004], 
a także zbiór nietrwałych zoonimów, tworzonych głównie w obrębie tzw. zooni-
mii miejskiej (urbozoonimii), czy nieoficjalnych antroponimów przezwiskowych 
o nacechowaniu socjolektalnym.

Z nazwami pierwszego obszaru wiążą się potencjalne ujęcia badawcze za-
równo synchroniczne, jak i diachroniczne w odniesieniu do stratygraficznego, 
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procesualnego kształtowania się poszczególnych kategorii nazewniczych, a w ich 
obrębie odpowiednich typów i modeli nazwotwórczych, nacechowanych we-
wnętrznymi relacjami onimicznymi i potencjalnością relacji transonimicznych.

Nazwy drugiego obszaru, choć nasuwają różne odniesienia porównawcze co 
do mechanizmów nazwotwórczych – kontynuowanych i innowacyjnych, takich 
ujęć nie wyzwalają, wiążąc się genetycznie na ogół ze współczesną rzeczywi-
stością językową, ulegającą stałym przeobrażeniom pod wpływem gwałtowne-
go rozwoju technologii informatycznych oraz globalnych i lokalnych przemian 
w komunikacji społecznej i interkulturowej.

Dynamika zmian w obrębie rzeczywistości pozajęzykowej: społeczno-ekono-
miczno-kulturowej i rzeczywistości językowej wywiera wpływ także na zmiany 
ilościowo-jakościowe w zasobie onimicznym i w obiegu komunikacyjnym jego 
elementów. Obieg ten jest nie tylko zróżnicowany na trzech poziomach kontaktu 
językowego: ogólnonarodowym, lokalnym i indywidualnym (nie mówiąc o uzu-
pełniającym ten model obecnie poziomie globalnym), ale także zdeterminowany 
sytuacyjnie i okolicznościowo w dwóch różnych segmentach przestrzeni komu-
nikacyjnej: przestrzeni spontanicznej codziennej komunikacji oraz przestrzeni 
wyższych funkcji komunikacyjnych, odnoszącej się do publicznego, oficjalnego 
komunikowania się.

Tak więc sferę onimiczną języka, komponowaną przez różne kategorie nazw 
własnych, wyodrębnia na tle sfery apelatywnej, jak wiadomo, określona specyfi-
ka, przejawiająca się przede wszystkim w odmienności i swoistości proprialnego 
aktu nominacyjnego, którego nazwotwórcze efekty i następstwa – zarówno oni-
miczne, jak i komunikacyjne – uzależnione są od: (a) środowiska, w jakim jest 
inicjowany, (b) nieoficjalnego, czyli spontanicznego i oficjalnego, czyli admini-
stracyjno-urzędowego charakteru nominacji, (c) kategorii nazewniczej, w której 
obrębie ów akt się lokuje, czyli toponimii, antroponimii, zoonimii i innych wy-
odrębniających się subsystemowo zbiorów onimicznych, jak chrematonimia czy 
kosmonimia.

Determinanty te współdecydują o właściwościach nawarstwiających się 
w fazie postnominacyjnej starszych i nowszych, skategoryzowanych typów na-
zewniczych, kształtowanych w konkretnych makro- i mikrowspólnotach komu-
nikatywnych, w konkretnych uwarunkowaniach środowiskowo-wspólnotowych, 
związanych między innymi z funkcjonowaniem i właściwościami etnolektów, 
dialektów, pogranicznych regiolektów oraz socjolektów. Owe kategorialne typy 
onimiczne uzależnione są więc w rzeczywistości od ujmowanych w odpowied-
nim schronologizowaniu: (a) stosunków etniczno-lingwistycznych i historycz-
noosadniczych czy migracyjnych, (b) procesów społecznych i kulturowo-cy-
wilizacyjnych, a także (c) od udziału czynników administracyjnych. Zasięgi 
komunikacyjnego obiegu tworzonych toponimów, antroponimów, zoonimów czy 
chrematonimów wyznaczają zaś różnicująco trzy główne poziomy społecznego 
kontaktu językowego: ogólnonarodowy, regionalny i lokalno-środowiskowy.
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Na poziomie lokalnym kształtują się stosunki nazewnicze w obrębie mikro- 
wspólnot miejskich i wiejskich, decydujące o jakościowych i ilościowych wła-
ściwościach takich zasobów, jak mikrotoponimia (anojkonimia) – obejmująca lą-
dowe i wodne nazwy terenowe na obszarach wiejskich – czy urbanonimia jako 
swoiste (toponimiczne) nazewnictwo obszaru miejskiego, którego funkcjonal-
ność – w przeciwieństwie do pozamiejskich mikrotoponimów – reguluje miejski 
czynnik administracyjny. O awansie niektórych z tych nazw do szerszego obiegu 
komunikacyjnego decyduje splot różnorodnych czynników osadniczo-cywiliza-
cyjnych, społecznych i kulturowych oraz administracyjnych, gdyż wspomniane 
poziomy kształtowania nazw własnych krzyżują się z płaszczyznami innego ukła-
du, modelowanego przez właściwości i charakter kontekstu społeczno-komunika-
tywnego, mianowicie z płaszczyznami oficjalności i nieoficjalności aktów nazwo-
twórczych, znacznie różnicującymi sferę stosunków onimicznych.

Określony obszar onimiczny bowiem kumuluje chronologiczne nawarstwie-
nia starszych i nowszych, skategoryzowanych tworów systemowych, nierzadko 
podporządkowanych zarówno zregionalizowanej specyfice procesów i stosunków 
nazewniczych, jak i regionalnej specyfice stosunków oraz właściwości języko-
wych. Dotyczy to przede wszystkim takich systemów, jak mikrotoponimiczny, 
ustalających się w bezpośrednim zawiązku z leksyką i właściwościami terytorial-
nych odmian języka, dialektów i gwar jako bazą tworzywa onimicznego. Jako-
ściowe wyznaczniki tego związku decydują o skali regionalizacji oraz ogólniej-
szego zróżnicowania zjawisk i procesów nazewniczych. Skala ta przejawia się 
między innymi w ograniczeniach zasięgów przestrzennych oraz produktywności 
określonych typów nazewniczych, w szczególnej aktywności jednych wykładni-
ków i wzorców nazwotwórczych oraz neutralności innych.

2. Toponimiczna specyfika w zadaniach toponomastyki  

Badania regionalistyczne pozwalają więc odsłonić mechanizm funkcjonowa-
nia w obrębie toponimii podsystemu nazw terenowych. Nazwy te – jako składniki 
regionalnego, głównie zaś lokalnego areału onimicznego – podlegają różnorod-
nym układom relacyjnym, wyznaczającym między innymi opozycyjność formal-
ną między nazwami lądowymi a wodnymi (np. typu Ciepła Dolina : Cieplica). 
Relacyjność ta w konsekwencji determinuje różnorodne procesy nazwotwórcze 
w obrębie systemu mikrotoponimicznego, którego elementy ulegają weryfika-
cyjnym przekształceniom strukturalnym, dyktowanym potrzebą wyrazistej eks-
pozycji funkcji denotacyjno-indywidualizującej nazw, np. typu Powieśny Potok: 
po elipsie Powieśny: po derywacji Powieśnik. W procesach uniwerbizacji nazew-
niczej uczestniczą różne wykładniki nazwotwórcze, jak np. w nazwach Chłod-
niak, Jastrzębiec, Podbagniacz, Zapłotnik (-ak, -ec, -acz, -ik). O zróżnicowanych 
zasięgach aktywności tych wykładników decyduje między innymi regionalny, 
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a w niektórych wypadkach lokalny wymiar specjalizacji funkcyjnej niektórych 
z nich (niekiedy jako topoformantów konkurencyjnych, np. Bagieniak : Bagienik), 
współwyznaczając mikroareały czy mikroregiony odpowiednich typów nazwo-
twórczych [zob. Mrózek 1991; 1994; 2000]. I ta właściwość, łącznie z ograniczo-
nym zasięgiem komunikacyjnej funkcyjności nazw różnych obiektów tereno-
wych, stanowi podstawowe uzasadnienie wprowadzenia terminów mikrotoponim, 
mikrotoponimia do analityczno-interpretacyjnej sfery onomastyki, uwidocznione 
także w encyklopedycznym ujęciu polskiego nazewnictwa [Rzetelska-Feleszko 
(red.) 1998], które wyróżniająco, a nie opozycyjnie prezentuje w obrębie nazw 
geograficznych – toponimii: nazwy miejscowe, nazwy terenowe, nazwy górskie, 
nazwy wodne, nazewnictwo miejskie; należy dodać, że w ujęciu tym nie są obec-
ne terminy: makrotoponim, makrotoponimia. Sama parzysta odpowiedniość ter-
minologiczna nie wydaje się wystarczającym uzasadnieniem ożywiania obiegu 
owego terminu o nieokreślonym wymiarze denotacyjnym i właściwie (z małymi 
wyjątkami – zob. np. Gala, Purgał 2005) nieobecnym w onomastycznej praktyce 
analityczno-publikacyjnej.

Szczegółowe badania diachroniczne pozwalają wykryć zregionalizowaną 
dynamikę zjawisk toponimizacyjnych na poziomie lokalnych wspólnot języko-
wych. Czysty lub mieszany etnicznie charakter tych wspólnot określa determi-
nantywnie nie tylko stopień komplikacji stosunków językowo-nazewniczych, 
lecz także podstawy metodologiczne badań, respektujących specyfikę dziejową 
danego obszaru onimicznego i obiektów obejmowanych nominacją. Dotyczy to 
na przykład badań śląskoznawczych, a także m.in. analiz toponimii Beskidu Ni-
skiego i Bieszczadów Zachodnich, Bojkowszczyzny czy Łemkowszczyzny oraz 
obszarów pogranicza północno-wschodniego i zachodniego – z koniecznością 
dostrzegania zróżnicowań toponimicznych właściwości nazw miejscowych, te-
renowych, wodnych, górskich, a także w nazewnictwie miejskim. Wiążą się one 
bowiem interpretacyjnie z wszystkimi aspektami uzależnień tworów nazewni-
czych od środowiska językowego oraz kontekstu społeczno-komunikacyjnego 
i administracyjnego. Potwierdzają to dotychczasowe rezultaty badań, które winny 
prowadzić do kontynuacyjnej realizacji monograficznych opracowań jednorod-
nych rodzajowo nazw, a także dzieł o charakterze diachronicznych toponomasty-
konów lokalno-regionalnych [por. Mrózek 2008], ilustrujących utrwalone w za-
sobie nazewniczym właściwości leksykalno-morfologiczne oraz motywacyjne 
języka ogólnego, poszczególnych dialektów i gwar. Interregionalne inicjatywy 
konferencyjno-wydawnicze środowisk naukowych, poświadczane przykładowo 
takimi publikacjami zbiorowymi, jak Mikrotoponimia na pograniczach języko-
wo-kulturowych [zob. Łesiów, Olejnik 2005] są dowodem realizacyjnych możli-
wości integracyjnego wzbogacania komponentów toponomastycznego dorobku 
badawczego.

Kontynuacji tych działań może towarzyszyć – jako innowacyjna propozy-
cja wskrzeszenia idei Słownika nazw terenowych Polski [Śmiech 1982] – zamysł 
dotyczący podjęcia prac organizacyjno-badawczych związanych z polskim słow-
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nikiem ogólnokrajowym, opartym na dawniejszej i współczesnej bazie materia-
łowej (kumulującej uzupełnione kartoteki nazewnicze poszczególnych ośrodków 
badawczych), stanowiącym – obok toponomastykonów: Slovnik pomístních jmen 
v Čechach [zob. Mrózek (rec.) 1997], Slovník pomístních jmen na Moravě a ve 
Slezsku [zob. Šipková 2010] – komponent dzieła o wymiarze ogólnosłowiańskim.

Ponieważ słuszne jest przekonanie, że „mikrotoponimia jest tą kategorią 
nazewnictwa geograficznego, gdzie bezpośrednio obserwować można zarówno 
związki ze słownictwem pospolitym, jak i kształtowanie się procesów nazwo-
twórczych” [Rzetelska-Feleszko 1982: 177], z zadaniem tym powiązać należy 
równoległą realizację Słownika polskich wyrazów toponimicznych jako ważkiej 
inicjatywy leksykograficznej Henryka Borka, który dostrzegał odpowiednie za-
leżności między leksyką apelatywną a nazwami własnymi, wyprzedzając inter-
pretacyjne propozycje kognitywistyczne [por. też Cieślikowa 2007].

3. Toponomastyczne konteksty badawcze  

Należy bowiem w tym miejscu przypomnieć, że poza perspektywą diachro-
niczno-stratygraficzną, odsłaniającą chronologiczne nawarstwienia specyfiki zlo-
kalizowanych tworów toponimicznych starszej, nowszej i najnowszej warstwy, 
w kumulatywnym metodologicznie podejściu do badań właściwości nazw wła-
snych [zob. m.in. Mrózek 2003a], w tym wypadku reprezentujących obydwa 
wspomniane na wstępie obszary nazewnicze, mieszczą się także inne punkty wi-
dzenia. Poza perspektywą kategorialno-przedmiotową w obrębie onomastyki teo-
retycznej, precyzującą zakres i ujęcia klasyfikacyjne zbioru toponimów, odzwier-
ciedlane także w onomastycznej leksykografii, w charakterystyce składników 
owego zbioru winno się uwzględniać następujące perspektywy badawcze: kul-
turowo-kognitywną (z punktu widzenia onomastyki kulturowej), konfrontatywną 
(z punktu widzenia onomastyki porównawczej) i komunikacyjno-pragmatyczną 
(z punktu widzenia socjoonomastyki i onomastyki pragmatycznej).

Z kategorialno-przedmiotowego stanowiska nierozwiązanym ostatecznie 
problemem pozostaje jednak jeszcze odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie au-
tonomiczności mieści się urbanonimia, nieprecyzyjnie utożsamiana terminolo-
gicznie z nazewnictwem miejskim, kojarzonym z całym zbiorem niejednorodnych 
nazw w przestrzeni miast, z którego wyłączają ją odniesienia funkcyjne do takich 
jedynie obiektów, jak: (a) dzielnice, osiedla, przedmieścia, wchłaniane w dzie-
jowym rozwoju wsie czy przysiółki, (b) naturalne obiekty terenowe, a także  
(c) place, ulice i inne ciągi komunikacyjne. Istotne różnice stanowisk w odniesie-
niu do kategorialnych cech wyznaczających zakres specyfiki obiektów miejskiej 
przestrzeni nazewniczej [por. Mrózek 2010a; Mrózek (rec.) 2011; Sarnowska- 
-Giefing (red.) 2010; Wolnicz-Pawłowska 2005; Zagórski (red.) 2008], traktowa-
nej niemal dowolnie, czy to zawężająco – toponimicznie, czy to z rozszerzeniem 
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chrematonimicznym (także dowolnie interpretowanym co do właściwości obiek-
tów i zakresu nominacyjnego; np. według stanowiska R. Šrámka [Šrámek 2010] 
urbanonimy obejmują „wszystkie geonimy i instytucjonimy”), skłaniają do su-
gestii, iż należałoby – w obrębie polskiej i słowiańskiej onomastyki teoretycz-
nej zaakceptować: (1) terminologiczne rozróżnianie urbonimii (w definicyjnym 
odniesieniu – zgodnie z propozycją R. Šrámka [Šrámek 2010] – do zbioru nazw 
miast) i urbanonimii (w toponimicznie sprofilowanym odniesieniu do zbioru 
nazw odpowiednich obiektów terenowych na obszarze miasta); (2) wyłączenie 
usamodzielnionej kategorialnie chrematonimii – po jej ostatecznym typologiczno
-zakresowym zdefiniowaniu – z obszaru integralnych składników „nazewnictwa 
miejskiego” jako kategorii przekraczającej terytorialno-społeczne granice miej-
skiej przestrzeni (jej składniki występują też w „przestrzeni wiejskiej”); (3) uści-
ślenie wyznaczników typologicznego zasięgu obiektów tzw. pogranicza onimicz-
nego (w kontekście urbanonimii i chrematonimii), grupującego pewne typy nazw 
o charakterze interkategorialnym – przy równoczesnym dostrzeganiu faktu nie-
ostrości czy „płynności” wyznaczanych granic oraz pewnej „wielopiętrowości” 
przyjmowanych kryteriów w ocenach więzi niektórych tworów nazewniczych 
(np. instytucjonimów) z konkretnymi obiektami – uwzględniając dominujące 
w terminologii onomastycznej kryterium denotacyjności, według którego właści-
we ich obiekty lokują się także w sferze rzeczywistości pozamaterialnej.

Z perspektywy onomastyki kulturowej natomiast zadania interpretacyjne obej-
mują określenie stopnia i zakresu uczestnictwa formacji toponimicznych nowszych 
i dawniejszych warstw w kodowaniu i odzwierciedlaniu cząstkowej wiedzy o et-
nicznych i lokalnych społecznościach językowych – wspólnotach i mikrowspólno-
tach komunikatywnych, ich dziedzictwie kulturowo-cywilizacyjnym i systemach 
wartości. W rekonstruowanych modelach nazwotwórczych odsłaniają się wzorce 
motywacyjne o charakterze topograficzno-lokalizacyjnym, przynależnościowym 
czy ideacyjno-kulturowym. Zbiory toponimów, mikrotoponimów, oronimów, hy-
dronimów z motywacją materialną i niematerialną kodują w zróżnicowanych pod-
stawach apelatywnych efekty działalności osadniczej, zagospodarowania terenu 
i stosunków społecznych [zob. Mrózek 2003b]; dla terenów językowo mieszanych 
przydatne są w badaniach nad etnosem mieszkańców [por. Makarski 2005].

Dynamicznie kształtujące się w zróżnicowaniu terytorialnym, makro- i mikro-
społecznym, środowiskowo-komunikacyjnym właściwości określonych tworów 
geonimicznych, winny być także przedmiotem zainteresowania badawczego w ob-
rębie socjoonomastyki, skoncentrowanej na problematyce społecznych wariantów 
nazewniczych [zob. Lubaś 1980; Mrózek 1991], i onomastyki pragmatycznej, 
która ma charakter wyodrębnionej subdyscypliny badawczo-dyrektywnej, zorien-
towanej dwuzakresowo, tj. z uwzględnieniem aspektu teoretycznego (pragma- 
lingwistyki) i praktyczno-użytkowego (z celem normatywno-aplikacyjnym i po-
radniczo-edukacyjnym – por. Mrózek 2010b). Badania te ułatwia dostęp do cenne-
go zaplecza źródłowo-materiałowego w postaci znanych opracowań leksykogra-
ficznych [m.in. Rymut 1996–2007] czy bogatej serii opracowań hydronimicznych.
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Perspektywa konfrontatywna (kontrastywna) na gruncie ogólnosłowiańskim, 
a także pozasłowiańskim, czyli pokrewnych i niepokrewnych języków, w obrębie 
onomastyki porównawczej dopełnia obszar wycinkowych czy kompleksowych 
charakterystyk wyodrębnionych zbiorów geonimii, uwzględniając m.in. prze-
strzenny, frekwencyjny i temporalny wymiar [por. Blanár 1998; Mrózek 2005] 
funkcjonalności odpowiednich elementów nazwotwórczych (systemotwórczych).

Współczesny okres kształtowania się świata wielokulturowego, w którym 
multietniczne społeczności uczestniczą w ogólnonarodowych, regionalnych i lo-
kalnych procesach komunikacyjnych, stwarza szczególne uwarunkowania roz-
woju onomastycznych badań kontrastywnych. Rozwojowi temu sprzyja ponadto 
kontekst metodologiczny lingwistyki kontrastywnej, lingwistyki kulturowej, ko-
gnitywistyki. Wiąże się z tym m.in. stała potrzeba uzupełniania i korygowania 
terminologii onomastycznej – polskiej i słowiańskiej.

Chociaż nieograniczone jakimikolwiek normami formacje konwencjonalne 
z pogranicza proprialno-apelatywnego, pomnażając lawinowo (przez powielanie 
gotowych modeli i przejmowanie obcych składników) zasoby nazw lokowanych 
pod szyldem chrematonimii, stają się atrakcyjnym przedmiotem opisowej reje-
stracji w coraz liczniejszych publikacjach, można wyrazić nadzieję, że zaintere-
sowanie onomastów toponimią (geonimią) nie stanie się symbolicznym wyznacz-
nikiem czasu przeszłego w ich badawczych biografiach.
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Robert Mrózek

Tasks of modern toponymy in light of internal differences  
and research perspectives

(Summary)

Synchronous and diachronic research approaches regarding components of naming topony-
my (toponyms, microtoponyms, urbanonyms, oronyms, hydronyms) allow you to reveal the dy-
namics of diverse name-forming phenomena at local, regional and interregional language com-
munities of pure or mixed ethnic character. The cumulative methodological approach to study 
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of properties of names in this category must include the following research perspectives: cate-
gorical-subjective (from the point of view of theoretical onomastics), cultural-cognitive (from 
the point of view of cultural onomastics), confrontative (from the point of view of comparative 
onomastics), and communicative-pragmatic (from the point of view of socioonomastics and prag-
matic onomastics).

Słowa kluczowe: onomastyka, toponomastyka, toponimia, mikrotoponimia, urbanonimia.
Key words: onomastics, toponomastycs, toponyms, microtoponyms, urbanonyms.
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Komunikačný register a proprium1

1. Úvod

Pri koncipovaní tohto príspevku sme vyšli zo základnej premisy, že jazyk je 
sociálny jav. Bez jazyka by nebola spoločnosť v takej podobe, ako ju poznáme 
a bez spoločnosti by nebol jazyk.

Súčasná onomastika, na rozdiel od tradičnej, ktorá sa sústreďovala predov-
šetkým na etymológiu propria, sústreďuje svoju pozornosť na komplexné pocho-
penie vzniku a fungovania propria v rôznych komunikačných prostrediach a si-
tuáciách. Na takéto široké ponímanie problematiky proprií využíva onomastika 
poznatky iných vedných disciplín. Nášmu chápaniu propria ako súčasti jazyka, 
ktorý je sociálnym fenoménom, má preto veľmi blízko sociolingvistika, socioló-
gia a psychológia.

Sociálnemu chápaniu vlastných mien venujeme pozornosť takmer 15 rokov. 
Prvotné štúdie sa týkali predovšetkým toponým, postupne sa však naše chápanie 
rozšírilo na vlastné meno vo všeobecnosti. Prvotné termíny ako mikrosociálne 
toponymum [pozri Krško 1998a, b], sociálne toponymum [Krško 2003b], sociálne 
antroponymum [Krško 2003c] napokon vyústili do chápania proprií v rámci ko-
munikačného registra jednotlivca a sociálnej skupiny, ktorej členom je tento jed-
notlivec.

2. Komunikačný register v apelatívnej rovine  

Sociolingvistické výskumy zameriavajú pozornosť na faktory, ktoré pôso-
bia na fungovanie a používanie jazyka ako dorozumievacieho prostriedku. Jed-
ným z takýchto dôležitých faktorov je spoločnosť a jej diferenciácia na rôznoro-
dé so ciálne a profesijné spoločenstvá. Sociolingvistický výskum na Prešovskej 

1 Tento príspevok predstavuje časť grantového projektu Grantovej vedeckej agentúry MŠ SR 
a SAV VEGA č. č. 1/0359/12 Analýza synchrónnej a diachrónnej hydronymie povodia Hornádu.
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univerzite sa pod vedením D. Slančovej venuje výskumu komunikačných regis-
trov rôznych sociálnych skupín – abuzerov psychotropných látok, hiphoperov, 
hráčov kariet, športovcov… D. Slančová uvádza, že „čím diferencovanejšia je 
societa, ktorá istý jazyk používa, tým diferencovanejší je aj samotný jazyk; čím 
diferencovanejšie sú komunikačné sféry a typy komunikačných situácií, tým viac 
sa diferencuje preferenčný spôsob vyjadrovania, spätý s týmito sférami a situácia-
mi”  [Slančová 1999: 93]. Jednotlivé society používajú charakteristické lexikálne 
prostriedky označované termínom register, ktorý je definovaný ako „situačne 
podmienený spôsob jazykového prejavu, spätý s konkrétnym druhom spoločnej 
činnosti ľudí” [ibidem: 96]. Register je širší termín ako sociolekty (slangizmy, 
profesionalizmy, argotizmy) – tak to chápe M. Ološtiak [2011: 271] aj D. Slančo-
vá, ktorá vymedzuje dvojaké chápanie registra – sociolingvistické a pragmatické. 
Sociolingvistické chápanie registra je úzko spojené s rečovými varietami rozlič-
ných sociálnych skupín poprepájaných spoločnými záujmami alebo profesiou, 
pričom podstatou registra nie je len samotná lexika viažuca sa na sociálnu skupinu 
a jej činnosť, ale aj používanie frazeologizmov alebo špeciálnych gramatických 
konštrukcií [Slančová 1999: 95]. Register nepredstavuje okrajovú časť jazyka, 
ale tvorí aktívnu zložku komunikácie v rámci sociálnych interakcií príslušníkov 
daných societ. Komplexný komunikačný register človeka je individuálny, zložený 
z mnohých čiastkových subregistrov, ktoré závisia od počtu a druhu sociálnych 
skupín, ktorých súčasťou daný jednotlivec je. D. Slančová hovorí aj o aktívnych 
a pasívnych komunikačných registroch jednotlivca, ktorých rozsah a stupeň ovlá-
dania poukazuje na jazykovú skúsenosť jedinca a môže sa prejaviť napr. pri paró-
dii, scénkach imitujúcich iné sociálne skupiny, žartoch a pod. Zo sociologického 
hľadiska tieto komunikačné aktivity predstavujú hranie rol a napodobňovanie sta-
tusov iných ako vlastných sociálnych skupín, ktorým zodpovedá príslušný komu-
nikačný register.

Repertoár komunikačného registra society, ako súbor všetkých subregistrov 
jednotlivých členov skupiny, poukazuje na jedinečnosť tejto skupiny a odlišnosť 
od ostatných spoločenstiev. Zjednocujúcim činiteľom sociálnych skupín do väč-
ších celkov sú rovnaké alebo veľmi podobné situačné podmienky, ktoré ponúkajú 
podmienky na vytváranie veľmi podobných komunikačných registrov. Na prísluš-
nosť jednotlivca ku skupine potom poukazuje ovládanie registra danej sociálnej 
skupiny týmto jednotlivcom. Neoddeliteľnou súčasťou komunikačného registra 
sú aj vlastné mená. Rozsah onymie ako súboru všetkých vlastných mien registra 
je determinovaný potrebami presne pomenovať, identifikovať a diferencovať ob-
jekty sveta, v ktorom sa daná spoločnosť pohybuje.

Pragmatickú rovinu komunikačného registra charakterizuje D. Slančová ako 
„schopnosť ľudí naznačovať a meniť svoj postoj ku komunikačným partnerom po-
mocou jazykových prostriedkov. Tak potom rozoznávame formálny a neformál-
ny register, ktorý sa často jazykovo prejavuje pomocou odlišných oslovovacích 
foriem, napr. vykanie – tykanie” [Slančová 1999: 95–96]. Problematike oficiálne-
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ho a neoficiálneho komunikačného úzu a ich vplyvom na formu vlastných mien sa 
v minulosti venoval napr. Władysław Lubaś [1980] alebo Vincent Blanár [1996].

Pragmatická rovina registra sa v toponymii spája s výberom topolexém  
v momente tvorby toponyma, markantnejšie však pragmatickú funkciu uplatňuje 
človek pri používaní hypokoristických podôb antroponým, ale aj zooným, prezý-
vok a pod. v závislosti od druhu sociálnej skupiny, momentálnej nálady a pod.

Názor D. Slančovej o tom, že repertoár komunikačného registra society je 
tvorený subregistrami jednotlivých členov skupiny, nás vedie k zamysleniu sa 
nad tým, ako tento fakt vplýva na propriá, ktoré sú súčasťou komunikačného re-
gistra. Z komunikačného, funkčného i pragmatického hľadiska je potrebné odlíšiť 
antroponymickú zložku registra od toponymickej a tieto dva typy registrov členiť 
na onymický register jednotlivca ako člena sociálnej skupiny, či skupín a na ony-
mický register skupiny, ktorej jednotlivec je členom.

3. Komunikačný register v antroponymii  

Antroponymický register jednotlivca (ARJ) predstavuje súbor všetkých 
antroponým a ich foriem (napr. hypokoristických podôb, prezývok) všetkých čle-
nov sociálnych skupín, do ktorých tento jednotlivec patrí a ktoré pozná. ARJ je 
determinovaný časovou existenciou sociálnych skupín (po zániku skupiny zaniká 
nominačná funkcia antroponým tejto skupiny), sociálnymi statusmi členov týchto 
skupín a pragmatickými aspektami vstupujúcich do komunikácie zo strany členov 
societ [pozri napr. Krško 2000: 77]. ARJ je tak isto ako apelatívny komunikačný 
register, či slovná zásoba, vnútorne diferencovaný na subregister blízkych osôb, 
subregister okrajových osôb, prípadne môžeme vyčleniť subregister osôb, ktoré 
netvoria s jednotlivcom sociálne skupiny (antroponymá tzv. spoločenského alebo 
kultúrneho kontextu [k tomu Ološtiak 2007: 188] – mená umelcov, športovcov, 
politikov…).

Každý človek sa stáva súčasťou rôznych societ od svojho narodenia až 
po smrť – po narodení je súčasťou rodiny, v ktorej má statusy dieťaťa, súroden-
ca, vnuka, postupne sa okruh jeho sociálnych skupín rozširuje – stáva sa súčas-
ťou kolektívu v materskej škole, základnej, strednej, často vysokej škole. Popri 
týchto societach paralelne existuje v rôznych záujmových skupinách, neskôr 
pracovných kolektívoch, získava status manžela, milenca, otca, starého otca. 
Niektoré sociálne statusy jednotlivec získava (narodí sa do viacpočetnej rodiny 
s odstupom mnohých rokov od starších súrodencov, narodí sa ako dvojča, prí-
padne je jedináčikom…), niektoré statusy získa postupne – v školskom kolektí-
ve sa postupne vypracuje na šikovného žiaka ochotného pomôcť spolužiakom, 
na pracovisku získa vedúcu funkciu, pretože tomu zodpovedá jeho vzdelanie 
a schopnosti. Všetkým sociálnym statusom zodpovedá dynamický aspekt sta-
tusu – sociálna rola, ktorá sa vykonáva, hrá. Rola je súbor určitých povinností, 
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obmedzení, predpísaného správania, ale aj súbor privilégií2. Z hľadiska proprií 
však k jednotlivým sociálnym statusom patria aj rôzne podoby antroponým tvo-
riace antroponymický register jednotlivca.

Tým, že jedinec je súčasťou viacerých societ, jeho antroponymický register 
predstavuje súčet subregistrov všetkých societ, ktorých je členom.

Analýze ARJ sa doteraz nevenovala pozornosť, skôr išlo o výskum prezývok 
v konkrétnych sociálnych skupinách – skúmali sa prezývky žiakov na základ-
ných, stredných a vysokých školách, prezývky v učiteľskom kolektíve, hypoko-
ristické podoby mien v rodinnom prostredí atď., čiže sa skúmal antroponymický 
register (sociálnej) skupiny (ARS), ktorý predstavuje súčet všetkých antroponým 
a ich foriem (napr. hypokoristických podôb, prezývok) členov tejto skupiny. Čle-
novia society ovládajú antroponymický register svojej skupiny – napr. výskumom 
na ZŠ v Bobrove r. 2004 sme získali 82 prezývok u 50 nositeľov [Krško 2006: 9] 
– antroponymický register skupiny v tomto prípade by obsahoval prezývky Sisa, 
Opička, Mary, Rajo, Simson, Deňa, Zajac, Elvis, Párky, Buchta, Panáčik, Žirafa, 
Ryšavec, Pavúk, Fúzač atď. Ale členovia society neovládajú celkový antropony-
mický register každého člena skupiny – spolužiaci na vysokej škole vedia všetky 
podoby prezývok spolužiakov v skupine, ale nevedia, ako konkrétnu spolužiačku 
volajú doma, v jej rodnej dedine, akú prezývku mala na strednej škole, ako ju 
oslovuje starý otec a pod.

Zložitosť sociálnych väzieb a začlenenie jednotlivca do viacerých sociál-
nych skupín v súčasnosti výrazne odhaľujú internetové sociálne siete – každý 
člen takejto siete má zoznam priateľov, sú tam však rôzni ľudia – zo školy, z prá-
ce, z detstva, rodinní príslušníci a podobne. Ak nás niekto kontaktuje a požiada 
o priateľstvo, niektoré siete ponúkajú novému členovi možnosť pridať mu našich 
(spoločných) priateľov – v tomto momente si človek uvedomuje diferenciáciu 
súboru virtuálnych priateľov, resp. sociálnu členitosť svojich sociálnych skupín, 
ktorých je členom a musí starostlivo vyberať z kontaktov tie, ktoré má spoločné 
s novoprihláseným priateľom. Práve tento sociálny aspekt berú niektoré elektro-
nické médiá do úvahy a na urýchlenie hľadania kontaktov ponúkajú užívateľovi 
roztriediť si kontakty do viacerých skupín – práca, záujmy, stredná škola, vysoká 
škola, miesto pôsobenia atď.

Sociálne vnímanie toponymického priestoru sa v niektorých ukazovateľoch 
od antroponymie odlišuje. Ide predovšetkým o emocionálny a pragmatický aspekt 
v komunikácii – človek neprežíva sociálne väzby medzi (ne)živou prírodou 
a emocionálna prepojenosť s krajinou vyplýva vlastne zo sociálnej prepojenosti  
s príslušnou skupinou ľudí (obyvatelia rodnej obce, rodinné väzby, priateľské väz-
by a pod.).

2 Roly sú vymedzené statusom – status dieťaťa mu „predpisuje” poslúchať rodičov, pomáhať 
v domácnosti, nepozerať večerné televízne programy a pod. Status riaditeľa podniku mu predpisuje 
správať sa kultúrne ku klientom, chodiť vhodne oblečený, byť diplomatický vo vyjadrovaní…
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4. Komunikačný register v toponymii  

Tak isto ako pri antroponymických systémoch, môžeme aj v toponymii 
uvažovať o toponymickom registri jednotlivca (TRJ) a toponymickom registri 
(sociálnej) skupiny (TRS).

Pri vytváraní TRJ platia v zásade tie isté pravidlá – ide o priesečník topony-
mických subregistrov societ3, ktorých jednotlivec je členom. Rôznym druhom so-
ciálnych skupín a vzniku sociálnych toponým sme venovali pozornosť v mnohých 
štúdiách [najmä Krško 1998a; 1998b; 2003b], v ktorých sme rozdelili sociálne sku-
piny podľa veku – detské, mládežnícke; societa rodiny, obce; sociálne skupiny fun-
gujúce na báze záujmov (poľovníci, rybári, športovci…)4. Sociálne toponymá (alebo 
v rámci predchádzajúcich úvah – toponymické registre skupín) vznikajú a fungujú  
v horizontálnom a vertikálnom smere [pozri Krško 2003b: 64]. V rámci vertikálneho 
smeru môžeme preto uvažovať o TRS nielen v rozsahu rodnej obce vymedzenej prí-
slušným chotárom, ale môžeme uvažovať aj o národnej toponymii zviazanej s etnic-
kou skupinou (v porovnaní s inými toponymickými sústavami). K tomuto názoru nás 
priviedla samotná definícia sociálnych toponým, ktoré sú definované ako špecifické 
vlastné mená charakteristické pre určitú, relatívne uzavretú societu, odlišujúce toto 
spoločenstvo od spoločenstiev susedných. Tento druh proprií sa vyznačuje nízkou 
komunikačnou potenciou, pretože (z hľadiska väčších societ) označuje málo dôležité 
geomorfologické objekty5 a časovou a priestorovou ukotvenosťou. Časová a pries-
torová ukotvenosť znamená, že sociálne toponymum existuje len v čase existencie 
sociálnej skupiny a viaže sa na konkrétny onymický priestor [Krško 2003b: 64].

Na záver možno zhrnúť – propriá sú neoddeliteľnou súčasťou slovnej zá-
soby jazyka a tak isto ako apelatívna lexika, aj vlastné mená podliehajú dife-
renciácii podľa komunikačných sfér, komunikačných situácií a komunikač-
ných registrov. V rámci individuálneho registra jednotlivca môžeme uvažovať 
o antroponymickom a toponymickom registri jednotlivca a sociálne antroponymá 
a toponymá fungujú v rámci sociálnych skupín a tvoria antroponymický a topo-
nymický register týchto skupín.

3 Nedá sa uvažovať o mechanickom súčte všetkých subregistrov sociálnych skupín, ktorých 
členom daný jednotlivec je, pretože jednotlivec nemusí ovládať celý toponymický register skupiny  
– napr. nie každý človek v obci ovláda všetky toponymá danej obce, hoci patrí do danej society. Ak 
sa preruší kontakt s rodinou (čiže máme na mysli rodinný toponymický register) – dieťa dospeje, 
ožení sa a odsťahuje sa, stráca kontinuitu s novým názvami v tomto registri, preto ich nemusí ovládať.

4 Počas prípravy podkladov na tento príspevok sme získali zaujímavú štúdiu J. Dumu [2011] 
o názvoch zátok z prostredia rybárov. Autor štúdie sa odvoláva aj na ďalšie podobné štúdie – tieto 
materiály vlastne dokumentujú existenciu a fungovanie osobitných a špecifických toponým v socie-
te rybárov, teda autori týchto štúdií analyzujú TRS rybárov. 

5 Označiť objekt, resp. hodnotiť jeho dôležitosť je relatívne, pretože niekedy (v málo členitom 
teréne) je dôležitá akákoľvek odlišnosť (vyvýšenina, údolie, odlišná vegetácia, u vodných tokov 
– tvar, koryto a pod.). Naopak, v členitom teréne sú dôležité len veľmi výrazné javy. Dôležitosť 
objektu teda rastie v závislosti od detailného „pohľadu” na krajinu.
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Communication register and proprium 

(Summary)

The paper deals with functioning of proper names in various communication situations and 
social communities. Proprium is an inseparable part of vocabulary and likewise appellative lexis, 
proper names are also differentiated according to communication spheres, communication situations 
and communication registers. The paper also emphasizes different application of the antroponymic 
part of proper names in communication as compared with toponymy.

Słowa kluczowe: rejestr kumunikacyjny, rejestr indywidualny, rejestr społeczny, wspólnota 
komunikacyjna, proprium.

Key words: communication register, individual register, group register, social community, proprium.
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Možnosti a perspektivy výzkumu slovanské anoikonymie

1. Úvod  

Poté, co byla ve dvou českých moderních slovnících místních jmen (oiko-
nym) [Profous 1947–1951; Profous, Svoboda 1957; Svoboda, Šmilauer 1960; 
Hosák, Šrámek 1970–1980] kompletně zpracována celá česká oikonymie1, lze  
v české toponomastice posledních let pozorovat silný akcent kladený na výzkum 
anoikonym (pomístních jmen), který bude završen v anoikonymickém slovníku 
Čech [viz zejména Olivová-Nezbedová 1995; 1998a; 1998b; Olivová-Nezbedo-
vá, Matúšová 1991a; 1991b; Olivová-Nezbedová, Malenínská 2000; Slovník po-
místních jmen v Čechách 2005–20092] a Moravy a Slezska [viz zvláště Šrámek 
1995; Šrámek, Pleskalová, rukopis; Šipková 2007; 2009a; 2009b; 2010a; 2010b; 
Čižmárová 2009; 2010a; 2010b; 2010c; „Acta onomastica” 2010, 1]. Zkoumání 
anoikonym se však v poslední době dostává do centra pozornosti toponomastiků 
také v dalších slovanských zemích – připomeňme chystaný slovenský slovník 
[Valentová 2009] či řadu polských publikací na toto téma [např. Mrózek 1990; 
Tomaszewska 1996] – i mimo ně.

1 Další výzkumy mohou přinést dílčí výsledky, reprezentované nově objevenými doklady 
zkoumaných jmen či jejich nářečních podob, upřesňujícími zjištěními týkajícími se nejstarších vro-
čení (srov. především doplňky L. Olivové-Nezbedové a Z. Boháče k Profousovu dílu uveřejňované 
v Zpravodaji Místopisné komise ČSAV a v Onomastickém zpravodaji ČSAV) či novými výklady 
reflektujícími současný stav onomastických a etymologických bádání u nás i v zahraničí (z poslední 
doby srov. řadu příspěvků J. Malenínské). Metodologický návod k novému, přepracovanému vy-
dání Profousových Místních jmen v Čechách nastínil V. Šmilauer [1978]. Výzkumu slovotvorby 
nejstarších českých místních jmen se věnovala M. Čornejová [2009], analýze honorifikačních, ideo-
logických a reklamních aspektů uplatňujících se v moderní české toponymii (zejména oikonymii) 
J. David [2011].

2 Po prvních pěti tištěných svazcích Slovníku pomístních jmen v Čechách se od roku 2010 
přešlo k jeho zpracovávání v elektronické podobě.
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2. Důvody a význam studia anoikonym  

Anoikonyma bývala tradičně využívána v jazykovědných disciplínách jako 
zdroj poznání staré slovní zásoby, dnes neužívaných derivačních postupů, jako 
neocenitelná materiálová základna pro historickou dialektologii [Cuřín 1964; 
1967; 1968; 1969] i pro upřesnění a doplnění poznatků o oikonymech (jde přede-
vším o zjišťování etymologie a etiologie jednotlivých konkrétních místních jmen; 
v českém prostředí viz např. z poslední doby práce J. Malenínské [1991–1992; 
1993–1994; 1995; 1998] či L. Olivové-Nezbedové [1991–1992; 1996]. Svůj vý-
znam vždy měla i pro nejazykovědné obory, zvláště pro historii, geografii, ar-
cheologii, etnografii aj. Jejich zájem byl dán skutečností, že zeměpisné jméno 
často přetrvává bez ohledu na změny objektu, který označuje, a apelativní význam 
etymonů obsažených v propriích je tak svědectvím o někdejších lesních i kultur-
ních porostech, o výskytu živočichů, ložiskách nerostů, klimatických, sídelních, 
hospodářských, sociálních, duchovních poměrech apod.

Vedle těchto „klasických” důvodů zkoumání anoikonym je však nutné vě-
novat pozornost i anoikonymii „an sich”. Každá anoikonymie totiž představu-
je složitě diferencovaný a strukturovaný heterogenní komplex s řadou systémů, 
podsystémů i (zdánlivě) izolovaných solitérů, které jsou vzájemně provázány 
a pospojovány množstvím jedno- i oboustranných vztahů, a jejich studium umož-
ňuje rozšířit a prohloubit poznatky o vzniku a fungování propriální sféry jazyka 
a o jejím vymezení vůči apelativní jazykové sféře, což má své důsledky i pro další 
propracování obecné teorie onomastiky. Pokud bychom tak neučinili, degradovali 
bychom onomastiku na pouhou subdisciplínu či pomocnou vědu.

Vzhledem ke genetické blízkosti slovanských jazyků se ukazuje jako velmi 
vhodné studovat jejich anoikonymické systémy nikoliv izolovaně, ale s ohledem 
na vzájemné souvislosti mezi nimi.

Ke zkoumání anoikonym lze přistupovat z mnoha stran a různými způsoby, 
avšak i u těch klasičtějších je nutné vycházet z nejnovějších poznatků obecné 
teorie onomastiky. V našem oboru jsme bohužel někdy svědky určitého žehrání 
zastánců „tradiční” a „poctivé” analýzy vlastních jmen na teoretiky onomastiky. 
Vyváženost mezi „praktickou” a „teoreticko-metodologickou” onomastikou je 
však nutným předpokladem seriózní onomastické práce – při jakémkoli zkoumání 
je potřebná jak důkladná analýza shromážděných dat, tak i teoreticko-metodolo-
gická vybavenost a obeznámenost s aktuálními výsledky v oboru.

Stále ještě totiž vznikají práce stojící metodologicky a teoreticky na stanovis-
ku, které moderní (česká, ale i jiná) onomastika překonala a z nichž lze poznat, že 
jejich autoři jsou tradicionalisté, jimž propriální a apelativní sféra splývají a kteří 
interdisciplinárnost onomastiky vidí v objasňování mimojazykových okolností 
motivace, nikoli v pozici a funkci vlastního jména v jazykové a společenské ko-
munikaci. Jejich studie se mnohdy vyznačují minuciózním rozborem jednotlivostí 
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na úkor syntetického pohledu a východiskem pro takovéto práce jsou pozice ape-
lativní jazykovědy, jejíž poznatky jsou mechanicky přenášeny na propria, aniž by 
se však bral v úvahu odlišný charakter vlastních jmen, takže výsledkem není ono-
mastická, ale apelativní analýza proprií, což zkresluje obraz našeho oboru v očích 
neonomastiků. Přitom právě aplikace nových poznatků o specifičnosti propriální 
sféry jazyka a o onymických funkcích, jimiž je vznik, forma i fungování vlastních 
jmen determinována, umožňuje vytěžit z propriálního materiálu více poznatků. 
Doufejme, že – řečeno „darwinisticky” – jde v těchto případech o slepou uličku 
vývoje, která neohrozí další vývoj onomastických bádání a nezkompromituje je.

3. Slovotvorná specifika anoikonym  

Při komparaci a analýze anoikonymií jednotlivých slovanských jazyků lze 
vycházet ze studia motivačních okruhů, které se při vzniku jmen uplatnily, sledo-
vat jejich frekvenci a produktivitu na různých územích a v různé době. Kromě le-
xikálně-sémantického hlediska je možné zaměřit se i na slovotvorné typy anoiko-
nym. Jazyková výstavba vlastního jména je totiž výrazem principů a způsobů 
pojmenování, které se uplatňují v různých komunikačních situacích. Zároveň je 
slovotvorný systém onymické soustavy každého jazyka determinován derivač-
ními možnostmi příslušného jazykového systému. Po vzoru termínu „antropo-
nymický slovotvorný typ” [Knappová 1989: 29] lze analogicky vytvořit i ozna-
čení „anoikonymický slovotvorný typ”, který je tvořen anoikonymy se stejným 
formantem, zpravidla majícím vyhraněnou sémantiku, připojovaným k odvozo-
vacím základům náležejícím do jedné významové skupiny, popřípadě – pokud 
zůstaneme u vlastních jmen obecně – rovněž termín „onymický slovotvorný typ” 
[Harvalík, v tisku].

Produktivita onymických slovotvorných typů a frekvence tvoření proprií 
podle nich je přitom u různých skupin vlastních jmen různá. Vyhraněnost urči-
tých onymických slovotvorných typů u některých skupin vlastních jmen (např. 
slovotvorné typy českých oikonym odvozených příponami -jь, -any, -ice, -ovice, 
-ín a -ov) je někdy tak výrazná, že se příslušné slovotvorné typy doložené v daném 
propriálním systému stávají významným kritériem pro klasifikaci vlastních jmen 
do tohoto systému náležejících. Naproti tomu nejednotnost a rozmanitost onymic-
kých slovotvorných typů v jiných skupinách vlastních jmen (např. u anoikonym) 
byla důvodem k tomu, aby se při jejich tradiční klasifikaci v české onomastice 
dávala přednost třídění na základě lexikálně-sémantickém [viz Harvalík 2004: 
98]. Jak uvádí V. Šmilauer, „u pomístních jmen ustupují zřetele formální (slo-
votvorné); jména buď nemají dost typických slovotvorných způsobů (např. jména 
traťová), nebo není mezi příponami zjevných rozdílů (říční jména na -ava a -ice)” 
[Šmilauer 1966: 113].
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Zmíněná rozmanitost anoikonymických slovotvorných typů a především 
pak afixů doložených v anoikonymech dobře vyniká při srovnání s místními 
jmény – tak např. při sledování anoikonym typu Podhora, Zales z území Čech 
jejich porovnáním se stejně tvořenými místními jmény zjišťujeme, že někte-
rá anoikonyma (např. Meziles, Náhředle, Nadvrch, Předves) v sobě obsahují 
předpony (v původním fundujícím předložkovém spojení předložky) u oiko-
nym na území Čech nedoložené [srov. Šmilauer 1997: 105 n.]. Je však nutno 
poznamenat, že zjištěný fakt potenciální vznik takového místního jména nijak 
nevylučuje. Tvoření za pomoci uvedených prefixů je jistě možné i u oikonym 
a pokud nebyla daná předpona využita, nestalo se tak jen proto, že při pojme-
novacím aktu se uplatnil jiný motivační podnět než poloha pojmenovávaného 
objektu vzhledem k jinému objektu či objektům. Svou roli hraje rovněž veli-
kost obou toponymických souborů – zatímco místních jmen je v Čechách zhru-
ba 15 500, sbírka pomístních jmen z Čech uložená v Ústavu pro jazyk český  
AV ČR, v. v. i., v Praze čítá téměř 500 000 dokladů. V několikanásobně počet-
nější anoikonymii Čech je pravděpodobnost užití určitých konkrétních afixů 
znatelně větší než v relativně malé oikonymii. Různorodost prefixů a sufixů 
dokládá i anoikonymický materiál zpracovaný J. Pleskalovou v její práci o tvo-
ření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku [1992]; v souvislosti s přehledem 
základní sítě vztahových modelů oikonymie češtiny se o pestřejším repertoá-
ru afixů užívaných v anoikonymii ve srovnání se situací v oikonymii zmiňuje 
R. Šrámek [1999: 39 n.].

4. Areálovost anoikonym  

Důležité je rovněž sledování areálového rozšíření jistých typů a jevů. Na zá-
kladě dílčích studií a sond je známo, že anoikonymické areály mnohdy překračují 
hranice státních útvarů a národních jazyků a právě překonání úzce regionálního 
či národního pohledu ukazuje, že to, co se z hlediska národní toponymie jeví jako 
periferní, může být v rámci celého Slovanstva centrální a naopak (srov. například 
distribuci pomístních jmen se sufixem -iště a -isko v Čechách se situací v ostat-
ních slovanských zemích či skutečnost, že ženský rod deantroponymických to-
ponym odvozených sufixem -jь je z hlediska spisovné češtiny a většiny českých 
nářečí v užším smyslu – tj. těmi, kterými se mluví na území historických Čech 
a na západní Moravě – centrální, z celoslovanského pohledu však jde o periferní 
inovaci).

Jako teoretický a metodologický základ pro takovýto výzkum anoikonym 
mohou posloužit už prověřené zásady pro zpracovávání Slovanského onomastic-
kého atlasu, postupy užívané při práci na anoikonymických slovnících Čech, Mo-
ravy a Slezska a Slovenska (srov. příspěvek dr. Ivety Valentové v této publikaci), 
stále inspirativní je Šmilauerův Atlas místních jmen v Čechách [1969].
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5. Modelová teorie v anoikonymii  

Hovoříme-li o možnostech a perspektivách výzkumu slovanské anoikony-
mie, nelze nepřipomenout modelovou teorii R. Šrámka [1972; 1976] založenou 
na oikonymii Česka a dále rozpracovanou J. Pleskalovou [1992] na anoikony-
mickém materiálu Moravy a české části Slezska. J. Pleskalová tak vytvořila první 
strukturně-modelově pojatou práci ve slovanské toponomastice a zároveň první 
komplexní popis struktury českých anoikonym.

Důležitost modelové teorie pro onomastická bádání vyniká především tehdy, 
uvědomíme-li si, že čtyři široce pojaté obsahově sémantické kategorie (lze je vy-
mezit otázkami I. ,kde’, II. ,kdo, co’, III. ,jaký, jací, za jakých okolností’ a IV. ,čí’), 
jimiž lze postihnout vztah pojmenovatele k onymickému objektu, mají obecnou 
platnost, a jsou tedy aplikovatelné na všechny jazyky.

Nosnost modelové teorie byla už dostatečně prokázána nejen v pracích zmí-
něných dvou autorů, ale i dalšími onomastiky jak českými, tak mj. finskými a es-
tonskými. Právem ji lze pokládat za jeden z nejvýznamnějších přínosů české ono-
mastiky onomastice slovanské a světové.

6. Kognitivní lingvistika a etnolingvistika při studiu anoikonym  

Mezi současné lingvistické směry, jejichž metody mohou být při studiu slo-
vanských anoikonym úspěšně využity, patří kognitivní lingvistika a etnolingvis-
tika [Harvalík 2010]. O odezvě, kterou vzbudila kognitivní lingvistika v onomas-
tice, svědčí řada prací polských autorů i formování nové onomastické disciplíny, 
jehož jsme svědky – kognitivní onomastiky [srov. Karpenko 2006].

Významnou onomastickou prací, v níž jsou při analýze onymického materiálu 
aplikovány teoretické poznatky a metodologické postupy užívané ve výzkumech 
etnolingvistů, je publikace ruské autorky Jeleny Ľvovny Berezovičové Russkaja 
toponimija v etnolingvističeskom aspekte [Berezovič 2000; srov. Harvalík 2002; 
2010]. V přístupu k toponymům je zřetelně znát návaznost na etnolingvistické 
ruské výzkumy apelativní sféry jazyka – silný vliv mají zvláště práce N. I. Tolsté-
ho a S. M. Tolsté – vedle toho však autorka prokazuje schopnost onomastického 
vidění celé problematiky. Metody použité při sledování apelativní slovní zásoby 
jsou citlivě aplikovány na propriální materiál a s ohledem na výše zmíněný speci-
fický status a funkce vlastních jmen podle potřeby modifikovány.

Právě v tom se zřetelně ukazuje posun v pohledu na vlastní jména. Autorka 
jejich soubory nechápe a nevyužívá jen coby podpůrné doklady osvětlující jazyko-
vý obraz světa, respektive jako zdroje informací pro etnografická zkoumání a je-
den z pramenů umožňujících poznání duchovní kultury národa, ale jako svébytně 
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konstituované systémy, jejichž jednotlivé prvky jsou v nich pevně zakotveny 
a provázány řadou vztahů nejen s dalšími členy systémů, ale i s apelativní sférou 
jazyka a s mimojazykovými fenomény konkrétními i abstraktními.

Zároveň je však třeba poznamenat, že při aplikaci etnolingvistických metod 
na materiál vlastních jmen není hlavním cílem odhalit etiologii (a tím méně moti-
vaci a etymologii) zkoumaných proprií, ale zjistit, jak jsou jednotlivá jména vní-
mána v okruhu svých uživatelů z hlediska jejich zkušeností a představ týkajících 
se reálného a duchovního světa.

Pohled na toponyma optikou etnolingvistiky umožňuje získat cenné po-
znatky o jejich fungování a vnáší do tradičně používaných metod nové impulsy. 
Za podnětné lze mj. označit pasáže práce, v nichž si Berezovičová všímá lokali-
zace objektu v prostoru. Zvláštní pozornost je v této souvislosti věnována nejen 
toponymům obsahujícím výrazy typu bližnij, daľnij, pravyj, levyj, perednij, zad-
nij, ale i těm, která označují vzdálenost přeneseně – jde např. o metaforické užití 
toponym Amerika, Rumynija, Sachalin nebo o jména podle domácích zvířat (ta se 
totiž obvykle vyskytují v blízkosti obydlených míst).

7. Závěr  

Nebylo by však poctivé s nadšením poukázat na všechna pozitiva celoslovan-
ského výzkumu anoikonym a zamlčet přitom problémy a potíže, které by takový 
projekt mohly ohrozit. Řadu z nich už naznačily práce na projektu Slovanského 
onomastického atlasu. Kromě personálního a finančního zabezpečení představuje 
zásadní komplikaci nestejný stav sběru a zpracování anoikonymického materiá-
lu na slovanském území, rozdílná teoretická a metodologická východiska v jed-
notlivých zemích, jazycích a onomastických školách [srov. Rzetelska-Feleszko 
1998; 2002; 2003] a v neposlední řadě (což je však důsledek jednak zmíněných 
rozdílných tradic, jednak dynamického rozvoje našeho oboru v posledních letech) 
rovněž nejednotná onomastická terminologie.

Bude-li však přesto snaha k takto koncipovanému bádání přistoupit, výsledek 
bude mít mimořádný význam nejen pro naše hlubší poznání zákonitostí fungování 
propriální sféry jazyka, ale i pro ještě výraznější zviditelnění výsledků, jichž slo-
vanská onomastika dosáhla, ve světě.
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Milan Harvalík

Possibilities and perspectives of the research of Slavonic anoikonymy 

(Summary)

The research of anoikonyms (minor place names, in other terminologies also feature names, 
field names or microtoponyms) has recently attracted the attention of toponomasticians not only in 
Slavonic countries, but also worldwide. Regarding the affinity of Slavonic languages it proves to 
be very useful to study their anoikonymical systems not separately, but with regard to their interre-
lations. Areal distribution of anoikonyms often crosses the boundaries of states and languages and 
individual probes indicate that e.g. the differences in frequency and productivity of the same phe-
nomenon occurring both in appellative and proprial language spheres of one language are in many 
cases major than those between onymical systems in closely related languages. The aim of this paper 
is to point out these cases and to make an attempt to stimulate a more intense cooperation in this field 
between Slavonic onomasticians.

Słowa kluczowe: onomastyka, slawistyka, anoikonimy, metodologia.
Key words: onomastics, Slavonic studies, anoikonyms, methodology.
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Place names in Scottish Gaelic literature:  
The case of Sorley MacLean’s poetry

1. Introduction  

The use of place names (and generally topographical names and geographical 
names) in literature is a well-known phenomenon. Such practice is deeply rooted in 
the appropriate national or regional tradition, it expresses the writer’s local loyalty, 
and performs aesthetic and invocative functions. These functions are strictly con-
nected with attachment to place, one of the strongest human emotions [cf. Hannan 
1991: 19]. Place names are sometimes invoked in a rather general way, on other 
occasions they are cited for narrative purposes, in still other instances they become 
the major concern of the writer, and may lead to the mythologizing of places. 

The act of naming makes places distinctive, due to it they become analyzable 
and identifiable elements of the landscape. Kearns and Berg [2002: 285] even 
claim that “rather than being entities in the landscape, names are a constitutive 
component of landscape itself.” Place names single out portions of the landscape 
and provide an explicit link between nature and culture. Liam Mac Mathúna 
[1989–1990: 155] maintains that the crucial cultural role of place-names arises 
from their function as elements which bind society to its physical environment 
and help mankind to get to know its physical landscape. He distinguishes two di-
mensions in which place-names are involved: in the synchronic dimension place-
names identify and refer places, in the diachronic one, place-names “link us to our 
forebears” [ibidem: 157].

According to Donald MacAulay, a prominent contemporary Scottish Gael-
ic poet, critic and linguist: “In the Gaelic tradition there are many poems and 
songs about places. These appear also in modern verse, though not in such a high 
proportion and certainly to a different purpose […]. There is local loyalty often 
expressed in poems about the poet’s native place” [McCaughey 1987: 49], further 
on MacAulay [1976: 58] observes that naming brings things and people close to 
home. This short contribution investigates the use and function of broadly under-
stood place names in Sorley MacLean’s poetry.
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2. Place names in Sorley MacLean’s poetry  

Sorley MacLean (Somhairle MacGill-Eain) was the most important and 
influential twentieth-century poet of Gaelic Scotland. He was born in 1911 in 
Oscaig on the island of Raasay (of the east coast of Skye). Between 1929 and 
1933 he read English at Edinburgh University, next he taught in Skye, Mull 
and Edinburgh. During World War II he served with the Signals Corps in North 
Africa where he was seriously wounded at the battle of Alamein in 1943. In 
the years 1943–1956 he was a schoolmaster in Edinburgh, and from 1956 until 
his retirement in 1972 he was headmaster of Plockton Secondary School in 
Wester Ross. In the years 1973–1975 he was Writer in Residence at Edinburgh 
University and next at Sabhal Mòr Ostaig, the Gaelic college in Skye. Sorley 
MacLean died in November 1996 in Inverness and was buried on his home 
island of Raasay.1

MacLean’s selected poems were published in 1977 as Reothairt is Contraigh, 
Taghadh de Dhàin 1932–1972 / Spring Tide and Neap Tide, Selected Poems 1932–
1972 (Edinburgh 1977) and collected poems in 1991 as O Choille gu Bearradh / 
From Wood to Ridge (Edinburgh 1991), two further bilingual volumes were edited 
by Christopher Whyte: Dàin do Eimhir / Poems to Eimhir (Glasgow 2002) and 
An Cuilithionn 1939 / The Cuillin 1939 & Unpublished Poems (Glasgow 2011). 
MacLean’s essays, prose writing and criticism were edited by William Gillies, Ris 
a’Bhruthaich. The Criticism and Prose Writings of Sorley MacLean (Stornoway 
1985).2

In Sorley MacLean’s poetry places names link nature and culture; his pre-
occupation with places may be also viewed as a broader awareness of the geo-
graphical setting, a point extensively discussed by the poet in connection with 
the consciousness of the presence of the sea in the seventeenth-century Gaelic 
poetry [MacLean 1985]. For the poet, nature has little significance of its own, 
however, it converges on the individual experiences, as it is people for whom 
it functions at various levels. This relation between man and nature is very 
clearly presented in the second stanza of his early poem Fuaran ‘A Spring’ 
[MacLean 1991: 42–43]:

1 For a comprehensive critical account of MacLean’s achievement, see Mackay [2010]. See 
also Campbell (ed.) [1991] for a ‘celebration on the poet’s 80th birthday’, and the essays in Ross and 
Hendry (eds.) [1986]. Some of the issues discussed in this paper were more extensively presented 
in Stalmaszczyk [2009; 2010].

2 MacLean’s poetry is cited here in both Gaelic and English (in most cases the poet’s render-
ings), following the editions mentioned in the references; the discussion, however, is based predom-
inantly on the English versions. On the dangers of misunderstanding MacLean poetry read ‘through’ 
English translations (even the poet’s own), cf. Mackay [2010].
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Air latha thàinig mi le m’ ghaol 
gu taobha a’ chaochain iomallaich, 
chrom i h-aodann sìos ri bhruaich 
’s cha robh a thuar fhéin tuilleadh air. 

[One day I came with my love
to the side of the remote brook.
She bent her head down to its brink
and it did not look the same again.]

Abhainn Arois (‘Aros Burn’) is a short poem which reverses this relation-
ship and points to the permanence of the outer world and importance of places 
[ibidem: 48–49]:

Cha chuimhne liom do bhriathran, 
eadhon nì a thubhairt thu, 
ach Abhainn Arois an àileadh iadshlait 
is àileadh roid air Suidhisnis. 

[I do not remember your words,
even a thing you said,
but Aros Burn in the smell of honey-suckle
and the smell of bog-myrtle on Suishnish.]

Thus the Gaelic names set up a perimeter of a cultural, historical and  
topographical area, as in Creagan Beaga another of MacLean’s poems set in Skye 
[ibidem: 238–239]:

Tha mi dol troimh Creagan Beaga
ans an dorchadas liom fhin
agus an rod air Camus Alba
’na shian air a’ mhol mhin.

Tha ’n guilbirneach ‘s an fheadag
ag éigheach shìos mu ’n Chùil,
’s an earraidheas air Sgurr nan Gillean,
Blàthbheinn, ’s a’ ghealach gun smùr.

Stràcadh na soillse air clàr mara
o Rubha na Fainge sinte tuath,
agus an sruth an Caol na h-Airde
a’ ruith gu deas le lainnir luaith.

[I am going through Creagan Beaga
in the darkness alone
and the surf on Camus Alba
is a sough on smooth shingle.

The curlew and the plover
are crying down about the Suil;
and south-east of Sgurr nan Gillean,
Blaven, and the stainless moon.

The light levels the sea flatness
from Rubha na Fainge stretched north,
and the current in Caol na h-Airde
is running south with swift glitter.]

Similarly, in Feasgar Samhraidh: Linne Ratharsair (‘A Summer’s Evening: 
The Sound of Raasay’) the names around the Sound of Raasay confine far more 
than just the physical area, they are tokens of common memory:3

An ròs eadar Beinn Dianabhaig
Agus Cruachan Suidh Fhinn,
Currac aotrom air Glàmaig,
Ainmeachas curraice air Blàthbheinn,
Sruth an lìonaidh an Caol na h-Àirde,
Luasgan ’s lainnir air a’ Chlàraich.

[The rose between Beinn Dianabhaig
And Cruachan Suidh Fhinn
A light cap on Glamiag
Just a hint of a cap on Blaven
The filling tide in Caol na h-Airde,
A sparkling surge upon Clarach.]

3 In Black (ed.) [1999: 332–333]; the poem was first published in Poetry Scotland in 1949, 
English translation by Ronald Black.
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3. Identity and different aspects of location  

In numerous poems MacLean inquired into problems of identity and psy-
cho-physical location. A prominent example is his famous poem Hallaig, a long 
vision poem rooted in Gaelic history and culture, which is “at once historical and 
hallucinatory” [Heaney 2002]. The imagery of trees and land of the dead is used 
to show the desolation of Gaelic culture and difficult problems with its renewal 
[MacLean 1991: 226–227]:

Tha bùird is tàirnean air an uinneig
troimh ’m faca mi an Aird an lar
’s tha mo ghaol aige Allt Hallaig
’na craoibhe bheithe, ’s bha i riamh
eadar an t-Inbhir ’s Poll a’Bhainne,
thall ’s a bhos mu Bhaile-Chùirn:
tha i ’na beithe, ’na calltuinn,
’na caorunn dhìreach sheang ùir.

[The window is nailed and boarded
through which I saw the West
and my love is at the Burn of Hallaig,
a birch tree, and she has always been
between Inver and Milk Hollow,
here and there about Baile-chuirm:
she is a birch, a hazel,
a straight, slender young rowan.]

Attachment to place may lead to the mythologizing of place names. This is 
not the case of Hallaig, nor MacLean’s poetry in general. Hallaig is an actual 
place on the east side of Raasay, a set of deserted homesteads, a “ghost clachan 
north of Beinn na Lice” [Heaney 2002], and the poem refers to an historical event: 
in June 1854, 129 residents of Raasay, 40 of them from Hallaig, left the island for 
Australia. The places mentioned in the poem are very much local, but at the same 
time they gain a more universal dimension.4 In a short essay on the poem John 
MacInnes observed that: “In a somewhat similar way the place-names exist in 
more than one dimension. For all their archetypal magic they are the names of real 
places. They give the poem a mundane strength and reality” [MacInnes 1987: 7]. 

The multidimensionality of place names once again shows their linking poten-
tial, their power to bind nature and culture. In MacLean’s poetry the places and their 
names are local, however, their ‘archetypal magic’ provides the universal dimension.

Hallaig gives a profoundly pessimistic vision of the world, it also shows how 
MacLean treats nature in his poetry. The theme is further explored in Coilltean 
Rathasair (‘The Woods of Raasay’, 1940), another long poem set in his native 
island of Raasay, with the moving invocation in the middle of the poem [MacLean 
1991: 176–177]:

Coille Ratharsair,
m’ oinam, labharag:
mo chiall cagarain,
mo leanabh cadalach.

[The wood of Raasay,
my dear prattler,
my whispered reason,
my sleeping child.]

4 The Register of Gaelic placenames in the poems of Sorley MacLean lists no fewer than  
158 names, cf. Sealy [1986].
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The wood symbol present in the above poem, also prominent in Hallaig, and 
other poems by MacLean, stands for “our symbol-system – the trees we plant 
and those we inherit forming the landscape which in turn forms us” [McCaughey 
1987: 154]. 

4. Conclusion  

Malcolm Chapman [1978: 77] observed that “nature is never simply there, 
but has to be appropriated by man in order to be used by him, whether figuratively 
or physically.” Sorley MacLean’s poems quoted in this note clearly demonstrate 
that place names are often used as means of appropriateness of nature, and that 
this is one of their major functions in Gaelic poetry, together with the aesthetic and 
invocative functions. 

Bibliography  

Black Ronald (ed.), 1999, An TUIL: An Anthology of Twentieth Century Scottish Gaelic Poetry, 
Edinburgh.

Campbell Angus Peter (ed.), 1991, Somhairle. Dàin is Deilbh. (A Celebration on the 80th Birthday 
of Sorley MacLean), Stornoway.

Chapman Malcolm, 1978, The Gaelic Vision in Scottish Culture, London.
Glen Duncan, 1991, The Poetry of the Scots. An Introduction and Bibliographical Guide to Poetry 

in Gaelic, Scots, Latin and English, Edinburgh.
Hannan Robbie, 1991, An Ball Uaigneach Seo: Attachment to place in Gaelic literature, “Éire-Ire-

land” 36 (2), 19–31.
Heaney Seamus, 2002, The trance and the translation, “The Guardian”, November 30, 2002; [on-

line] http://books.guardian.co.uk/poetry/features/0,12887,902836,00.html [acess: 10.11.2013].
Kearns Robin A., Lawrence D. Berg, 2002, Proclaiming place: Towards a geography of place name 

pronunciation, “Social and Cultural Geography” 3 (3), 283–302.
MacAulay Donald, 1976, Introduction, [in:] idem (ed.), Nua-Bhardachd Ghaidhlig/Modern Scottish 

Gaelic Poems, Edinburgh, 46–68.
McCaughey Terence, 1987, Somhairle MacGill-Eain, [in:] Cairns Craig (ed.), The History of Scot-

tish Literature, vol. 4: Twentieth Century, Aberdeen, 147–162.
MacInnes John, 1987, MacLean’s Hallaig, [in:] Sorley MacLean, 6–8.
Mackay Peter, 2010, Sorley MacLean, Aberdeen.
MacLean Sorley, 1985, Notes on sea-imagery in seventeenth century Gaelic poetry, [in:] William 

Gillies (ed.), Ris a’Bhruthaich. The Criticism and Prose Writings of Sorley MacLean, Storno-
way, 83–105.

MacLean Sorley, 1987, Poems 1932–1982, Philadelphia.
MacLean Sorley, 1991, O Choille gu Bearradh. From Wood to Ridge. Collected Poems in Gaelic 

and English, London.
MacLean Sorley, 2002, Dàin do Eimhir/Poems to Eimhir, Christopher Whyte (ed.), Glasgow.
MacLean Sorley, 2011, An Cuilithionn 1939/The Cuillin 1939 & Unpublished Poems, Christopher 

Whyte (ed.), Glasgow.



Piotr Stalmaszczyk56

Mac Mathúna Liam, 1989–1990, The topographical vocabulary of Irish: Patterns and implications, 
“AINM Bulletin of the Ulster Place-Name Society”, vol. IV, 144–164.

Ross Raymond J., Joy Hendry (eds.), 1986, Sorley MacLean. Critical Essays, Edinburgh.
Sealy Douglas, 1986, Register of Gaelic placenames in the poems of Sorley MacLean, [in:] Ray-

mond Ross, Joy Hendry (eds.), 223–230.
Stalmaszczyk Piotr, 2009, The permanence of place. Places and their names in Irish literature, 

“Studia Celto-Slavica” 2, 93–109.
Stalmaszczyk Piotr, 2010, Place-names in modern Scottish Gaelic poetry, “Studia Celto-Slavica” 

3, 119–128.

Piotr Stalmaszczyk

Place names in Scottish Gaelic literature:  
The case of Sorley MacLean’s poetry

(Summary)

This note discusses the functions of place names in Scottish Gaelic literature, focusing on the 
poetry of Sorley MacLean, the most important and influential twentieth-century Gaelic poet. It is 
demonstrated that the usage of place names fulfills a number of different functions, including the 
aesthetic and invocative ones. MacLean’s poetry shows how place names provide literary means of 
binding nature with culture.

Słowa kluczowe: nazwy miejscowe, poezja gaelicka, Sorley MacLean.
Key words: place names, Scottish Gaelic poetry, Sorley MacLean.
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Mikrotoponimy i makrotoponimy w pamiętniku  
Stanisława Pigonia Z Komborni w świat

1. Wprowadzenie  

Proza pamiętnikarska jest doskonałym materiałem do ukazania stosunków 
między onimami literackimi a nazewnictwem pozaliterackim. Ikoniczne odwzo-
rowywanie rzeczywistości ustępuje tu miejsca pragnieniu jej odzwierciedlenia 
w możliwie najpełniejszym obrazie. Wiąże się z tym „tekstowo-uzualna” funkcja 
nazw własnych, uwidaczniająca się w sposobie powiązania ich z tłem społecz-
nym, politycznym i kulturowym [por. Górny 2013: 9]. Analizując zagadnienia 
onomastyczne w kontekście literatury pamiętnikarskiej nie można ograniczać się 
do opisu etymologii – genezy nazw, istotne jest przedstawienie potocznej świado-
mości onimicznej, nakreślenie jak propria funkcjonują w obrębie tekstu lokowa-
nego przestrzennie, socjologicznie i historycznie.

Przeprowadzona analiza wpisuje się w tradycję badań mających na celu 
określenie funkcji i formy onimów w utworach literackich. Podjęte rozważania 
są w pewnym sensie odpowiedzią na postulat Kazimierza Rymuta o konieczności 
uwzględniania w analizach onomastyki literackiej realnej warstwy nazewniczej, 
szczególnie „w tekście w całości opartym na wydarzeniach autentycznych […]” 
[Rymut 1993: 395].

Na analizę warstwy onimicznej tekstu w wymiarze poznawczym, komunika-
cyjnym i pragmatycznym (z uwzględnieniem kontekstu pozatekstowego), pozwa-
la uznanie nazw własnych za element tekstu. Takie spojrzenie umożliwia okre-
ślenie stosunku pisarza-narratora do użytego nazewnictwa, wskazanie, czy ma on 
charakter refleksyjny, czy może pamiętnikarz wykorzystuje toponimy jako zauto-
matyzowane twory służące tylko lokalizacji akcji [por. Górny 2013: 8]. Istotnym 
elementem pracy jest próba dotarcia do genezy wybranych nazw własnych i skon-
frontowanie uzyskanej wiedzy z wiedzą narratora-pamiętnikarza.

Zasadniczym przedmiotem opracowania jest mikro- i makrotoponimia w pa-
miętniku Stanisława Pigonia Z Komborni w świat. Zapisane przez autora wspo-
mnienia w znacznej mierze dotyczą rzeczywistości zapadłej wsi galicyjskiej lat 
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osiemdziesiątych XIX wieku [SP: 23], część wywodu autor osadził w kontekście 
historycznym. Pamiętnikarz opisał przeszłość głównie w oparciu o swoje świa-
dectwo, zwrócił uwagę na obyczaje, koloryt lokalny, ale także na tło historyczne 
i geograficzne. Odniósł się krytycznie do tego, co utrwaliło się w gminnej świa-
domości, wydobywając z niej pierwiastki racjonalne lub przynajmniej prawdopo-
dobne [SP: 47].

2. Funkcje mikro- i makrotoponimów w pamiętniku  

2.1. Funkcja lokalizacyjna  

Lokalizowanie akcji w przestrzeni autentycznej jest cechą literatury pamięt-
nikarskiej, zatem używanie nazw własnych ma charakter dokumentacyjny. Rze-
telne odwzorowanie warstwy onimicznej, denotującej realnie istniejące obiekty, 
przejawia się na poziomie identyfikowanej rzeczywistości w planie funkcjonal-
nym i leksykalnym niezwykłą drobiazgowością – przywiązaniem do szczegółu.

Akcja w pamiętniku ogniskuje wokół trzech miejscowości: Komborni  
(rozdz. I. Moja wieś, rozdz. II. Mój dom), Jasła (rozdz. III. Lata szkolne) i Krakowa 
(rozdz. IV. W uniwersytecie: lata błądzenia, rozdz. V. W uniwersytecie: lata nauki).

Autor-narrator bardzo precyzyjnie nakreślił obszar, w którym rozgrywają się 
wydarzenia z czasów jego dzieciństwa. Przemawia to za wysoką świadomością 
onimiczną S. Pigonia. Szczegółowość uwidacznia się w sposobie wyznaczenia per-
spektywy geograficznej – pamiętnikarz zlokalizował Kombornię na tle większych 
ośrodków miejskich i okolicznych wsi, ułatwiając adresatowi jej umiejscowienie:

Moja wieś rodzinna Kombornia […] Rozciąga się […] po zachodniej stronie traktu prowa-
dzącego z Przemyśla przez Duklę na Węgry. Otaczają ją wsi: Krościenko i Iskrzynia od południa, 
Jabłonica od wschodu, Wola Komborska od północy, a miasteczko Korczyna od zachodu. Geogra-
ficznie przynależy do Podgórza Karpackiego, położona na północnym brzegu doliny, rozciągają-
cej się u podnóża Beskidu Niskiego, przeciętej  linią kolejową przechodzącą przez Jasło, Krosno, 
Sanok [SP: 75].

Tak wyraźne dookreślenie obszaru, w którym toczy się akcja, jest konieczne, 
w sytuacji, gdy autor nie może odwołać się do doświadczenia czytelnika – jego 
umiejętności lokalizacji obiektu w przestrzeni geograficznej. Opis ten można skon-
trastować z enigmatycznym przedstawieniem lokalizacji Krakowa – Pigoń bardzo 
świadomie odwołał się tu do wiedzy pozatekstowej odbiorcy pamiętnika, dokonując 
jedynie korekty jego doświadczenia poprzez wyznaczenie granic miasta rogatkami:

Kraków ówczesny był jeszcze „mały”, rogatki celne stały np. jedna na końcu Wolskiej, za Soko-
łem, inna na końcu Zwierzynieckiej, naprzeciwko mostu Dębnickiego, a przed istniejącym tam jeszcze 
wtenczas torem kolejowym. Półwsie Zwierzynieckie zatem nie należało jeszcze do Krakowa [SP: 213].
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2.2. Funkcja informacyjna  

Pamiętnikarz chętnie korzystał z pełnionej przez nazwy własne funkcji infor-
macyjnej, mającej na celu wzbogacenie wiedzy czytelnika poprzez powiązanie 
toponimów z odpowiednim tłem historycznym i geograficznym. Wartość dydak-
tyczna uwidacznia się we fragmentach, w których autor szczegółowo wprowadza 
czytelnika w bogatą historię rodzimego regionu – ukazując kolejno przemiany 
polityczne, społeczne i światopoglądowe.

2.2.1. Toponimy świadectwem politycznym epoki

Narrator rozpoczął retrospekcję od osadzenia akcji w latach 80. XIX w. Wy-
korzystał w tym celu toponimy, które unaoczniają czytelnikowi kontekst poli-
tyczny. Uzyskał to poprzez wskazanie przynależności administracyjnej opisywa-
nej wsi: Kombornia  leży w  powiecie  krośnieńskim  i  razem  z  nim  przynależała 
do województwa lwowskiego, stanowiąc w tym miejscu jego zachodnie pograni-
cze [SP: 75]. W ten sposób pamiętnikarz zasugerował czytelnikowi okres, w ja-
kim powinien zlokalizować akcję. Świadectwem epoki są także pojawiające się 
w toku wspomnień choronimy, np. Galicja [SP: 210], Królestwo [SP: 210], sytu-
ujące czasy dzieciństwa i młodości autora w trudnej galicyjskiej rzeczywistości, 
w wielu aspektach, jak podaje Franciszek Bujak [por. SP: 5], przypominającej 
ponure czasy pańszczyźniane.

2.2.2. Toponimy a historia regionu  

Choć wspomnienia narratora-pamiętnikarza obejmują okres jego dzieciństwa 
i młodości1, to wywód nie ogranicza się do czasów mu współczesnych. Pigoń 
na podstawie zachowanych dokumentów historycznych z XIV, XV i XVI w. sta-
rał się możliwie wiernie odtworzyć przeszłość rodzimej wsi i jej okolic. Eks-
cerpowane z dokumentów dane czynią pierwsze trzy rozdziały wspomnień (por. 
wyżej) swego rodzaju rozprawką historyczną.

Z funkcją informatywną należy łączyć makrotoponimy skorelowane z istot-
nymi dla regionu wydarzeniami historycznymi, takimi jak np. rabacja: Dwór kom-
borski został splądrowany dopiero nazajutrz […] po południu dopiero nadciągnę-
li chłopi ze wsi sąsiednich: Jabłonicy, Malinówki i z Budzenia [SP: 85] (Jabłonica 
– wieś położona w odległości 49 km od Komborni, w pow. jasielskim; odno-
towana w SGKP; nazwę zapewne można wywodzić od ap. jabłoń; Malinówka 
– wieś położona w powiecie brzozowskim, 5 km od Komborni, wieś wymieniona 
w SGKP, jej nazwę wypada łączyć z ap. malina; Budzyń – wieś w pobliżu Kom-
borni, od ap. budzyń ‘gorzej zabudowana część wsi’ SW); Dziedziczkę uratował 

1 Wspomnienia obejmują kolejno lata dzieciństwa (od 1885–1898), okres gimnazjalny (1898–
1906) i młodość pamiętnikarza (1906–1912).
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chłop, ubogi chałupnik blisko dworu mieszkający […] wziął ją na plecy, przeniósł 
przez zaspy śnieżne do sąsiedniej wsi Iskrzyni [SP: 85] (Iskrzynia – wieś w odle-
głości 6 km od Komborni, obecnie w pow. krośnieńskim, nazwa pochodzi od na-
zwiska jej zasadźmy i pierwszego sołtysa – Jakuba Iskry); Z wrogimi gromadami 
chłopskimi spotkali się powstańcy  już w Haczowie, […] ostatecznie rozbrojono 
ich we Wzdowie [SP: 105] (Haczów – wieś położona w odległości około 6 km 
od Komborni, na wschód od Krosna, założona przez Kazimierza Wielkiego jako 
kolonia niemiecka, od n. os. Hanshoff lub Hatshoff SGKP; Wzdów – wieś poło-
żona 16 km od Komborni w pow. brzozowskim, pierwsze informacje o wsi po-
chodzą z 1402 r., kiedy jej właścicielem był Piotr Wzdowski, notowana w SGKP; 
nazwę należałoby wywodzić od ap. wzdąć ‘sprawić, że wygóruje, wznieść się’ 
SW, co genetycznie można łączyć z formą ukształtowania terenu).

Za składnik kontekstu historycznego uznać trzeba toponimy przytoczone 
w trakcie opowiadania o wydarzeniach niezwiązanych bezpośrednio z rodzimą 
miejscowością narratora-pamiętnikarza np.: To znaczy nawet nie samo powstanie, 
ale fakt przemarszu tędy wojsk rosyjskich, śpieszących (m.in. właśnie przez Prze-
łęcz Dukielską) na pomoc skołatanej Austrii [SP: 84].

2.3. Socjologiczno-społeczny wymiar toponimów  

Świadectwem epoki są mikro- i makrotoponimy cytowane we fragmentach 
obrazujących życie codzienne nie tylko społeczności wiejskiej, ale i szlachty. Do-
tyczą one m.in. stosunków dzierżawczych i własnościowych: jak z tych zapisek 
widać, Kombornia jak i Wola Komborska, należały do tak zwanych dóbr rycer-
skich i stanowiły własność panów na zamku odrzykońskim, Kamieńcu [SP: 78], 
pojawiają się one w urywkach, w których przedstawiono życie społeczno-oby-
czajowe, m.in. zawierających informacje o podróżach właścicieli (dzierżawców) 
Komborni np.: Po wyjściu z więzienia Urbański wydzierżawił Kombornię na lat 
kilka […] i wyjechał do Baden oraz do Wiednia [SP: 86].

Znaczna ich część jest refleksem zjawisk społecznych, np.:

Opowiadają  tu  o  jednym  tkaczu  zarodniku,  że  doprowadzony  taką  beznadziejną  dłubaniną 
do ostatniej pasji […] Poszedł mianowicie przez Duklę i Świdnik na Węgry i takim przypadkowym 
sposobem odkrył źródło zarobku dla całej fali następców, co szli coraz gęściej w jego ślady. Pierw-
sza fala emigrantów skierowała się na Węgry […] „na Włochy” (Wołoszczyznę) [SP: 99].

Toponimy są licznie przywoływane we fragmentach dotyczących obyczajo-
wości, np: Do Komborni na Pocieszenie (odpust […]) przekupki z Brzozowa przy-
woziły kukiełki, obwarzanki, bułki [SP: 95] (Brzozów – miasto w pobliżu Kombor-
ni, nazwę miejscowości K. Rymut wywodzi od przymiotnika [Rymut 1980: 45]); 
w parotygodniowym okresie tzw. sierpówki tłumnie było u nas w kuźni. Z Kombor-
ni, Czarnorzek […] i innych wsi okolicznych schodzili się ludzie od samego ranka 
[…] [SP: 118] (Czarnorzeki – wieś oddalona około 10 km od Komborni).
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Mikro- i makrotoponimy mogą odzwierciedlać różnorodne zjawiska socjo-
logiczne, np.: dla zasiedziałej kmiećki z „dołu” dostać np. za synowę […] taką 
borówczarkę z Bud czy Granic byłoby uważane za złośliwy „despekt” losu [SP: 
105] (Budy – przysiółek Komborni, obecnie brak o nim informacji, w znacznej 
odległości od rodzimego miasta autora wspomnień zanotowano trzy miejsco-
wości o tej nazwie [41 km, 72 km, 56 km], wywodzić ją można od ap. buda 
‘jakakolwiek klecianka z desek słomy, gliny itp. na schronienie; kram czasowy 
z de  sek […])’ SW; a to zapewne można wiązać z rodzajem zabudowań; Granice 
– przysiółek przy wsi Kombornia; obecnie wieś w pow. krośnieńskim, nazwa po-
chodzi od ap. granica ‘kraj, kres’ SW).

2.4. Makrotoponimy a treści kulturowe  

Narrator-pamiętnikarz przytoczył nazwy wiązane z istotnymi osiągnięciami 
kultury, przywołał nazwę zamku odrzykońskiego w kontekście wielkich nazwisk 
polskiej literatury i ich dzieł, zabieg taki miał zapewne na celu waloryzację całego 
regionu, ukazanie go jako spadkobiercę chlubnej przeszłości, np.:

[…] na południowym zboczu  […] w niedalekim sąsiedztwie wznosił  się  […],  zamek odrzykoński 
zwany niegdyś Kamieńcem; dziś z niego zostały resztki ruin, uszczuplone znacznie od czasu, kiedy 
w nich akcję „Król zamczyska” umieszczał Goszczyński, kiedy na teren akcji pierwotnej „Zemsty” 
obierał je przejściowo Fredro [SP: 75].

2.5. Funkcja emotywna  

Toponimy w pamiętnikach można sytuować na granicy pomiędzy nazwami 
własnymi „realnymi” a nazwami użytymi w ramach tekstu paraliterackiego [por. 
Górny 2013: 81]. W aspekcie pragmatycznym ujawnia się tu funkcja emocjo-
nalna, dlatego też najwięcej nazw miejscowych pojawia się w pierwszych roz-
działach wspomnień, najmniej licznie reprezentowana jest urbanonimia Krakowa 
(nazwy ulic, placów, rynków, obiektów pożytku publicznego).

Cytowanie w treści utworu toponimów autentycznych leksykalnie i denota-
cyjnie wyklucza lub poważnie ogranicza możliwości stylizacji językowej w tym 
zakresie, ale daje autorowi prawo wyboru przytaczanych nazw – jest to decyzja 
o charakterze emocjonalnym i wartościującym.

Funkcja emotywna uwidacznia się wyraźnie w rozbudowanych lirycznych 
fragmentach dotyczących Komborni, np.:

Tędy,  jakby  zastygła  fala  odbita  od wyniosłego  brzegu  beskidowego,  tworząc  górne  obra-
mienie doliny, przechodzi z północnego zachodu ku południowemu wschodowi pasmo płaskowyżu 
i  o  pasmo  to  jakby  plecami  oparła  się Kombornia. Kiedy wyjść  ze wsi  na  północny  jej  kraniec 
i z wyżyny spojrzeć ku południowi, ma się przed sobą rozległą i uroczą panoramę: na pierwszym 
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planie Kombornia wyciąga się długim, krętym, zielonym pasem ku południowi, a za nią na wschód 
i zachód ściele się szeroki kraj. Ku południowemu wschodowi sięga oko przez Haczów, Romanów, 
het ku Sanokowi; na południe ponad pasmo Beskidu wznosi się nad horyzontem niby wielbłądzi blok 
Cergowej, zasłaniającej jak bastion Przełęcz Dunkierską [SP: 75].

W przypadku pozostałych miejscowości, niezwiązanych bezpośrednio z ży-
ciem autora, opisy mają charakter sprawozdawczy, są w znacznej mierze jedynie 
przywołaniem faktów.

3.  Mikro- i makrotoponimy wyrazem świadomości onimicznej  
pamiętnikarza  

Kompetencje onimiczne pamiętnikarza ujawniają się we fragmentach, 
w których przedstawia on swoją wiedzę na temat onimów denotujących określo-
ne obiekty – szczególnie zmiany, którym podlegały. Mogą one dotyczyć posta-
ci fonetycznej bądź graficznej zapisu. Najwyraźniej kompetencja ta ujawnia się 
we fragmencie, w którym pamiętnikarz przytacza informacje na temat rodzimej 
miejscowości:

Kombornia ma za sobą odległą przeszłość, co najmniej ze sześć wieków istnienia. Wnosić wol-
no, że założono ją jeżeli nie wcześniej to w wieku XIV, za Kazimierza Wielkiego […]. Z połowy wie-
ku XV mamy już o niej intensywne świadectwa. […] pierwotna nazwa brzmiała inaczej i z czasem 
zmieniała się, zbliżając się do dzisiejszej. Nazwa pierwotna była Kaltborn; nazwa to pochodzenia 
niemieckiego i oznaczała miejsce gdzie jest zimna woda. Bardzo wyraźnie zaczął się proces polsz-
czenia tej nazwy. W roku 1426 jawił się przed sądem w Krościenku Paulus Barthusz de Kaltborn, 
ale zaraz w roku następnym zapisano tę samą nazwę w formie już częściowo spolonizowanej jako 
Kaltborna. W zapiskach z Woli Komborskiej widnieje nasza wieś już jako Kaltbornia (1461), zwana 
antiqua albo magna Calbornya […] Wszelako dzisiejsze brzmienie nazwy Kąbornia […] zjawia się 
już wcześnie, w XV wieku (rok 1466). Pisownia przez ą utrzymała się na pieczątce gminnej do lat 
mojej młodości [SP: 75–76].

Spostrzeżenia autora pokrywają się z danymi historycznymi, w źródłach 
odnajdujemy następujące warianty zapisu nazwy Kombornia2: 1426 – Kaltborn; 
1427 – Kaltborna; 1455 – Kaldbornia; 1462 – Kalbornia; 1501 – Kabornia; 1515 
– Kalbornia; 1589 – Kombornia; XIX w. – Kombornia [por. np. Lubaś 1995: 
32–36]. Informacje na jej temat umieszczono także w Słowniku geograficznym 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich:

Kombornia, wś w pow. krośnieńskim, przy gościńcu z Domaradza do Krosna, a na wschód 
od Korczyny, 345 m. npm., ma 2 przysiółki: Wolę Komborską i Budy. […] K. jest osadą niemiecką, 
prawdopodobnie z czasów Kazimierza Wielkiego i nazywała się pierwotnie Kalmbornia lub Kalm-
born, co może jest zepsutem Kalt brunn tj. zimna woda, studnia. Nie ma żadnych dokumentów, 

2 Por. też Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego [Kamińska 1964–1965].
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które by wskazywały założyciela […] Parafia należy do dyec. przemyskiej rz.-kat. dek. krośnień-
skiego i liczy z dodanemi wsiami: Wolą Komborską, Jabłonicą polską i Malinówką 3310 rz. kat. 
i 50 izr. […].

Rozległa wiedza onimiczna S. Pigonia uwidacznia się także we fragmentach, 
w których wyjaśnia on akty nominacyjne przytoczonych przez siebie mikro- i ma-
krotoponimów, np.:

O tych nazwach niech wolno będzie wtrącić tu słówko nawiasowe. Jest zwyczajem szerokim 
i dawnym w Komborni, że domostwa posiadają przezwiska własne z różnych wywodzące się oko-
liczności. Niektóre pochodzą od nazw dawnych właścicieli […] inne ze względów topograficznych: 
Na prętach, Na folwarku, Na ulicy, Za węwozem (choć ani wąwozu, ani folwarku dawno tam nie ma, 
na pręty nikt roli nie mierzy, a pierwotnej „ulicy”, tzn. drogi prowadzącej przez środek wsi już się 
z dawien dawna ulicą nie nazywa [SP: 119]. 

(Na Folwarku3 – od wyr. przyim. na folwarku; Na Ulicy – mikrotoponim, od wyr. 
przyim. na ulicy; Za Węwozem – mikrotoponim, od wyr. przyim. za wąwozem, 
por. ap. wąwóz); Inne od drzew co tam musiały kiedyś róść: Pod cisem, Pod gru-
szą [SP: 120] (Pod Cisem – mikrotoponim od wyr. przyim. pod cisem; Pod Gru-
szą – od wyr. przyim. pod gruszą); po  tej  dawnej  szkole  dochował  się  dzisiaj 
ślad  już  tylko  w  nazwie:  sąsiednie  nieco  niżej  położne  domostwo  nazywa  się 
po dziś dzień: Pod szkołą [SP: 107] (Pod Szkołą – makrotoponim od wyr. przyim. 
pod szkołą); nieopodal kościoła stoi do dziś uboga zagroda zwana Prawendą, 
oczywiście z dawnego praebenda [SP: 83], (Prawenda – w SW znajdujemy rze-
czownik prebenda ‘w prawie duchowym, część majętności kościoła katedralne-
go lub kolegiackiego udzielana duchownym do użytkowania’).

Pamiętnikarz poprawnie zdefiniował związki pomiędzy mikrotoponimami 
i motywującymi je antroponimami, np. Frenclówka, Glazarówka:

Jest zwyczajem szerokim i dawnym w Komborni, że domostwa posiadają przezwiska własne, 
z różnych wywodzące się okoliczności. Niektóre pochodzą od nazw dawnych właścicieli: frenclów-
ka, glazarówka (choć Frenczów i Glazarów dawno we wsi nie ma) [SP: 120].

Kilkukrotnie narrator ograniczył się do przedstawienia ukształtowania terenu 
nominowanego danym toponimem: Wnet też za ulubione miejsce pobytu obrałem 
sobie niedaleki Potoczek. […] Środkiem strumień, zwyczajnie nikły, ale po rozto-
pach i deszczach silny i rwący […]; [SP: 155] (Potoczek – hydronim, który etymo-
logicznie należy wiązać z ap. potoczek); grunt przylega do zalesionego grzbietu 
i  nosi  nazwę Przylaska;  podmokły  nachylony  ku  północy [SP: 132] (Przylaska 
– mikrotoponim, od wyr. przyim. przy lesie).

W sytuacji, gdy autor nie był przekonany co do słuszności zaproponowanej 
hipotezy, podkreślał brak pewności co do genezy i etymologii nazwy, np.

3 Nazwy przytoczono zgodnie z zasadami ortograficznego zapisu nazw własnych (zob. pod-
rozdział 4. Status makro- i mikrotoponimów).



Renata Gliwa 64

[...] kawał kotliny położony niezbyt daleko od zabudowań głównych nazywa się po dziś dzień bałdy, 
Na bałdach. Dziwaczne słowo nie ma nic wspólnego z bałdą,  tzn. wielką bryłą gliny czy  tęgiego 
błota. […] Jest to przetworzona z wiejska […] niemiecka nazwa: Bad – kąpielisko [SP: 120].

(Bałdy, Na Bałdach – nazwę można wiązać z niem. n. os. Bald, to od imion typu 
Baldwin, bądź tak jak pamiętnikarz połączyć z niemieckim apelatywem Bad; 
w SW brak poświadczenia apelatywu bałdy); […] jest źródło Głapień, choć już 
nie wiadomo, co by te nazwy miały oznaczać [SP: 120] (Głapień – nazwę można 
wywodzić od ap. glapa ‘gatunek ryby’; ‘wrona’ SW; podstawą może być także 
czasownik glapić się ‘gapić się’ SW); Utrzymują  się poza  tym nazwy  topogra-
ficzne dzisiaj już niezrozumiałe: kawałki gruntów zalesione „Za bydą” [SP: 83] 
(Za Bydą – nazwę można wywodzić od wyrażenia przyimkowego za bydą, a to 
od ap. bieda lub od nazwiska Byda, lub od imion złożonych typu Bydgost).

Świadomość onimiczna Pigonia uwidacznia się także we fragmentach, w któ-
rych przywoływał przykłady nazw nieoficjalnych: dół, część wsi od dworu nazy-
wa się „dołem”, reszta zaś „górą” [SP: 76].

W kilku przypadkach można podważać słuszność zaproponowanej przez 
pamiętnikarza motywacji, np. mikrotoponimu Na Prętach: domostwa posiadają 
przezwiska własne […] ze względów topograficznych: Na prętach (choć… na prę-
ty nikt roli nie mierzy…) [SP: 119]; nazwę tę należy najprawdopodobniej wywo-
dzić od ap. pręt ‘cienka laska, rózga sztywna’ SW i wiązać z nazwą roślinności 
porastającej określony teren.

4. Status makro- i mikrotoponimów  

Najprostszym sposobem kreacji nazw własnych jest indywidualizacja zna-
czeniowo-językowa apelatywów [Jurkowski 1964: 105], jednak brak wyznacz-
ników formalno-językowych tego procesu utrudnia niejednokrotnie ocenę, czy 
mamy do czynienia jeszcze z wyrazem pospolitym czy już nazwą własną. Świad-
czą o tym chociażby wątpliwości Pigonia widoczne w nieregularnym zapisie or-
tograficznym nazw: np. Kowalówka, Felcówka:  po  innych, wymarłych,  zostały 
we wsi nazwy gospodarstw, felcówka, kowalówka, po Frenclach i po Kowalach 
[SP: 83], pamiętnikarz zapisał je minuskułą, będącą formalnym wyznacznikiem 
wyrazów pospolitych; Nawieś: karczmę gdzie się gromadzili robotnicy pańszczyź-
niani;  nazywało  się  nawisem;  karczmę  górską  zniesiono  już  za mojej  pamięci, 
ale jedno z gospodarstw w jej sąsiedztwie nazywa się wciąż jeszcze: Na nawisu 
[SP: 83]; Rola, Na Roli: […] inne z gospodarstw, w środku wsi nosi nazwę Rola 
[…] Jakoż rzeczywiście wspomniane gospodarstwo Na roli, mimo uszczuplenia 
przez podziały, należy dziś do najznaczniejszych we wsi [SP: 83]; we wszystkich 
tego typu przypadkach w tekście majuskułą zapisano tylko przyimek. Przyto-
czyć tu można także wyżej cytowane nazwy: Na prętach, Na folwarku, Na ulicy, 
Za węwozem [SP: 119], Pod cisem, Pod gruszą [SP: 120]; Pod szkołą [SP: 107]. 
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Status tych nazw poświadczają urabiane do nich antroponimy: Od takiej nazwy 
domostwa urabia  się nazwę gospodarza  i  tej  się używa zwyczajnie, nie  zawsze 
pamiętając właściwą: stary Makówka, Szumówka, Chrapówka, Podszkolan, Za-
węwozian, Potoczan, Uliczan itp. [SP: 120]; Innego typu osobowością był stary 
Rolan. Nazywał się właściwie  Inglot, ale że siedział na gospodarstwie zwanym 
od dawna Rolą, więc sam był znany głównie pod tym przezwiskiem [SP: 121].

5. Wnioski  

Stanisław Pigoń – pisarz, literaturoznawca, przywiązywał dość dużą wagę 
do warstwy toponimicznej w swoim pamiętniku, przedstawił ją rzetelnie, ale bez 
szerokich językoznawczych wywodów. Perspektywę geograficzną podporządko-
wał archifunkcji wyznaczonej przez gatunek literacki.

Przytoczone przez pamiętnikarza mikro- i makrotoponimy pełnią nawzajem 
przenikające się i uzupełniające funkcje: lokalizacyjną, informacyjno-dydaktycz-
ną i emocjonalną, kreując realistyczny klimat utworu.

Wyznaczona za pomocą toponimów przestrzeń może być interpretowana 
w kategoriach przestrzeni wartościowanej emocjonalnie (nazwy bezpośrednio 
związane z losami pamiętnikarza) lub neutralnej. Onimy wpisują się tu w układy 
przeciwstawne: daleki – bliski; znany – nieznany [por. Górny 2013: 9].

Liczne mikrotoponimy i makrotoponimy, do których odwołał się autor 
w pierwszych rozdziałach utworu, posłużyły do odtworzenia lokalnego kolorytu. 
Przytoczone ludowe, nieoficjalne formy nazw gospodarstw, majątków, części wsi 
i obszarów niezamieszkanych, opartych na popularnych modelach nazewniczych, 
podkreślają sprawozdawczość i dokumentarność wywodu.

Analiza genetyczno-językowa mikro- i makrotoponimów wykazuje daleko 
idącą dbałość autora o autentyczne odtworzenie rzeczywistości pozajęzykowej.

Wykaz skrótów  

ap.  – apelatyw.
n.os.  – nazwa osobowa.
SP  –  Pigoń Stanisław, 1983, Z Komborni w świat, Warszawa (wyd. 5 oparte na edycji 

Wydawnictwa Literackiego z 1957 r.).
SW  –  Karłowicz Jan, Kryński Adam, Niedźwiedzki Władysław (red.), 1900–1927, Słow-

nik języka polskiego, Warszawa.
SGKP  –  Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław (red.), 1880–

1902, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i  innych krajów słowiańskich, 
Warszawa.

wyr. przyim.  – wyrażenie przyimkowe.
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Microtoponyms and macrotoponyms in Stanisław Pigoń’s diary  
From Kombornia into the world 

(Summary)

Addressed in chapter description of toponymy is a section of research aimed to determine 
the form and function of toponyms in literature. The study is a micro- and macrotoponymy in 
Stanisław Pigoń’s diary From Kombornia into the World. Toponymy is presented fairly, but with-
out extensive linguistic arguments. Geographical aspects were given up to function, guiding the 
diary-literature. Toponyms act primarily in the diary-literature function, and localization and emo-
tional information, crafting the realistic feel of the piece. Spatial perspective of From Kombornia 
into the World is made up of authentic names only. Numerous macrotoponyms and microtopo-
nyms, referred to by the author in the first chapters, served to highlight the work of local colour, 
quoted folk form of farms and estates’ naming, based on the popular naming models, emphasize 
the documentary authenticity. Genetic and linguistic analysis of topographical naming, both quot-
ed and unquoted in toponymic records, exhibits author’s far-reaching attention to the reliable 
reproduction of extra-linguistic reality.

Słowa kluczowe: onomastyka literacka, pamiętnik, mikrotoponimy, makrotoponimy.
Key words: literary onomastics, diary, mikrotoponyms, makrotoponyms.
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Microtoponimi e macrotoponimi nell’antichità

1. Premessa

La scienza linguistica, a differenza di altre scienze, non dispone di una ter-
minologia unitaria e uniforme non solo tra le diverse lingue del mondo, ma anche 
all’interno di una stessa lingua. La ragione risiede non solo nelle differenze strut-
turali che distinguono una lingua dall’altra, ma anche nelle diverse linee teoriche 
e metodologiche che guidano l’analisi dei fatti di lingua.

Anche l’onomastica è assoggettata a differenti approcci teorici che si traduco-
no in sistemi classificatori distinti dalla terminologia che presenta non solo varia-
zioni da una lingua dall’altra, ma spesso anche divaricazioni sia nell’uso comune 
sia nell’uso tecnico anche all’interno di una stessa lingua. Carattere universale ha 
la distinzione di due grandi categorie dell’onomastica, con cui qualsiasi essere 
umano da sempre si misura nella vita quotidiana, cioè i toponimi e gli antroponi-
mi. Queste due categorie di nomi propri fanno parte ineludibile delle esperienze, 
delle conoscenze e del rapporto di fruizione del mondo da parte di ogni individuo. 
Tuttavia, al di là della distinzione, percettiva e fattuale, che ciascun essere umano 
fa tra la designazione di ciò che è ‘luogo’ e ciò che è ‘persona’ (e, naturalmente, 
anche altro, in misura variabile), ciò che varia da individuo ad individuo, da so-
cietà a società, da cultura a cultura sono i sottoinsiemi in cui queste due grandi 
classi di nomi vengono raggruppati. Questa variazione è subordinata, da una par-
te, alla collocazione istituzionale e sociale di un nome e, dall’altra, al circuito delle 
singole esperienze individuali.

Per quanto riguarda i toponimi, una delle distinzioni più comuni e diffuse 
nell’ambito delle moderne scienze onomastiche è la partizione tra macrotoponimo 
e microtoponimo. Tali formazioni sono trasversalmente diffuse nella terminologia 
colta di molte lingue dell’Europa occidentale, essendo presente non solo nelle 
lingue romanze, ma anche in quelle germaniche, come il tedesco, dove Mikroto-
ponomastik tende ad affiancarsi a Flurnamen. Insomma, la coppia terminologica 
macrotoponimo e microtoponimo viene di fatto a costituire ormai un criterio co-
mune e condiviso nella classificazione del patrimonio dei nomi locali.
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In realtà, questa partizione, pur basandosi su una distinzione elementare ed 
universale tra “piccolo” e “grande”, è solo apparentemente intuitiva e chiara sul 
piano percettivo, Infatti, la nozione di ‘grandezza’ applicata a nomi locali non  
è di per sé affatto perspicua, in quanto, non mette in questione le ‘dimensioni’ di 
un nome, bensì il suo designatum. Se l’elemento determinato da ‘micro-’ e ‘ma-
cro-’ fosse la parola ‘toponimo’, come accade in tutti i composti di questo tipo  
(es. micro- ~ macro-struttura), sarebbe semmai più proprio intendere la sua circo-
lazione e la sua notorietà in un ambito più ristretto o più ampio ovvero il bacino di 
utenza di un nome. Se, invece, si riferisce la nozione della ‘grandezza’ alla realtà 
designata, sotto l’etichetta di macrotoponimo e microtoponimo si dovrà intendere 
le denominazioni relative a piccole realtà geografiche e quelle riferibili ad una 
grande realtà geografica.

Ma anche sotto questo profilo la definizione non è affatto ovvia e scontata. In-
nanzitutto, il parametro della dimensione si applica in maniera diversa tra un’en-
tità abitativa (econimo) e una realtà geomorfica (geonimo). Mentre la valutazione 
dell’estensione di un centro abitato è legata alla quantificazione numerica degli 
abitanti, una realtà geomorfica, generalmente un corso d’acqua o un rilievo, può 
essere quantificato secondo parametri differenti, come lunghezza, altezza, pro-
fondità. Ma, nel concreto, quello che conta nella considerazione di un elemento 
geomorfico è soprattutto l’impatto economico e culturale che esso ha in un deter-
minato spazio geografico: in altre parole, quanto contribuisce alla culturalizza-
zione e alla definizione di un territorio in tutte le sue varie componenti. Inoltre, 
con ogni evidenza tali parametri, che sono diversi tra econimi e geonimi, sono 
assoggettati a variazioni nel corso del tempo. Per gli econimi basti citare i proces-
si di aggregazione o di disgregazione dei centri abitati (per esempio per processi 
di sinecismo o di cambiamento di modelli insediativi), che possono produrre, da 
un lato, l’acquisizione e, dall’altro, la perdita del ruolo di “central place status”, 
connotato in cui in genere si riconosce lo statuto di ‘città’, in quanto centro abitato 
catalizzatore di un territorio. Tuttavia, anche il ruolo di “central place status” varia 
per importanza e notorietà, se considerato sotto il profilo ora amministrativo ora 
economico ora culturale ora di offerta di ‘servizi’. Quanto ai ‘geonimi’ il cam-
biamento di generi di vita, di sistemi economici e di giurisdizioni amministrative 
possono modificare l’impatto di un elemento geomorfico non solo nell’ambito 
ristretto in cui si colloca, ma anche su una scala più ampia.

Tutte queste considerazioni sono già sufficienti a mostrare come la partizione 
tra ‘micro-’ e macrotoponimo’ sia di per sé vaga e tutt’altro che inequivoca, essen-
do bisognosa di essere precisata di volta in volta rispetto alla tipologia e alle ca-
ratteristiche di ciascun ‘referente’ e prestando – come si vedrà più avanti – il fian-
co ad ambiguità e ad usi contraddittori. E’ evidente, innanzitutto, che le nozioni 
di ‘piccolo’ e ‘grande’ si definiscono reciprocamente, l’una in relazione all’altra. 
Inoltre, il criterio della ‘grandezza’ in riferimento al ‘designatum’ non è assolu-
to, ma sempre relativo e graduabile, tanto che accanto alla distinzione tra centri 



Microtoponimi e macrotoponimi nell’antichità 69

‘piccoli’ e ‘grandi’ si affianca la distinzione più sfumata e graduabile tra centri 
‘minori’ e centri ‘maggiori’. In questa scala, in vario modo graduabile, la misura-
zione del ‘piccolo’ e del ‘minore’ rispetto al ‘grande’ e al ‘maggiore’ è subordinata 
a criteri soggettivi e co-variabili in dipendenza dei parametri di riferimento, che 
sono non solo la grandezza fisica, ma anche il ruolo e la funzionalità di un sito, in 
quanto condizioni dell’importanza e della notorietà di un nome. In altre parole, il 
grado di significatività e di importanza sopravanza quello della ‘grandezza’ fisica 
o materiale di un sito, che sia connotato o meno da pertinenza abitativa.

Infatti, ciò che è grande può avere un’importanza secondaria, mentre ciò che 
è piccolo può avere una sua visibilità a più ampio raggio o avere un rilievo no-
tevole sul piano storico o accadimentale. Certamente i nomi di Waterloo ed El 
Alamein sarebbero noti poco oltre l’ambito strettamente locale, se non fossero 
legati a campi di decisive battaglie, l’uno di Napoleone, l’altro della II guerra 
mondiale. Tra gli esempi antichi, si può ricordare il caso del fiume Rubicone, 
nome trasparente in latino, in quanto allomorfo di rubicundus, circostanza che lo 
inserisce tra gli idronimi derivati da nomi di colori (come Albula, Aquilo, ecc.), 
specificamente nella scala cromatica dei derivati di ruber ‘rosso’. Tale idronimo, 
riferendosi ad un corso d’acqua di piccola portata, segnalato come tale già nella 
letteratura latina, se il poeta Lucano lo qualifica come parvus [Luc., Phars. I, 
183], cioè ‘piccolo, non avrebbe, tuttavia, avuto alcuna notorietà o forse sarebbe 
stato perfino condannato all’oblio, se, per un periodo limitato della storia romana, 
non fosse stato considerato una linea di confine tra l’Italia e la Gallia cisalpina.

Ma forse neppure questo dettaglio sarebbe stato sufficiente, data la durata 
effimera del suddetto ruolo, se il fiume non fosse balzato sulla scena della storia 
per l’episodio della guerra civile tra Cesare e Pompeo, il cui effetto come atto 
simbolico in un periodo cruciale della storia romana ne ha determinato risonanza 
e celebrità letteraria, significativamente anche Cicerone contemporaneo di questo 
evento, avverte più volte il bisogno di specificare, a proposito di questo fiume la 
sua condizione di demarcazione della Gallia con una frase relativa che ha fun-
zione identificativa flumen Rubico, qui finis est Galliae [Cic. Phil. VI 5; 10]. Ma, 
come si è già accennato, il ruolo del Rubicone, come linea di confine della Gallia 
è stato transitorio. Precedentemente questa stessa funzione di demarcazione della 
Gallia sul versante adriatico era scandito dal fiume Aesis (odierno Esino, nell’at-
tuale regione Marche) come enuncia Strabone [V 2, 10 227 C]: «Intorno a questi 
luoghi ci sono i confini sul versante marittimo fra quella che precedentemente era 
l’Italia e la Celtica, sebbene questi confini fossero spesso modificati da chi era al 
potere: prima, infatti, fissarono il confine all’Aesis e poi al Rubicone».

In realtà, il tracciato dell’Aesis è ben più lungo e di maggiore impatto ter-
ritoriale per ampiezza di bacino rispetto al Rubicone. Tuttavia, la sua risonanza 
storica e letteraria è stata di gran lunga minore, proprio perché non costellato da 
avvenimenti ‘fatali’. Oltretutto, il ruolo di ‘frontiera’ ideale, segnata dal Rubi-
cone, cessa ben presto, quando pochi decenni dopo la morte di Cesare i confini 
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dell’Italia augustea arrivano alle Alpi includendo la Gallia cisalpina. Plinio sem-
bra farne menzione unicamente in relazione a questo ruolo storico: fluvius Rubico, 
quondam finis Italiae [Plin., N.H. III 115], così come gli autori successivi [es. 
Suet., Iul. 31, 2 ad Rubiconem flumen, qui prouinciae eius finis erat; Vib. Sequ. 
129, 1: Rubico… olim Gallos dividens; Serv. Ad Aen. I, 1: finis erat Italiae usque 
ad Rubiconem fluvium].

Un altro esempio ci introduce nella toponomastica urbana di Roma antica. 
Grazie alla puntuale notizia di Svetonio sull’ubicazione della casa natale dell’im-
peratore Domiziano siamo a conoscenza di un sito della regione VI dell’antica 
Roma, conosciuto sotto il nome di ad malum Punicum, cioè “presso la mela Puni-
ca”. Svetonio non specifica la natura di questo nome, che sembra rispondere alle 
caratteristiche formali e alle proprietà designative generalmente riconosciute ad 
un ‘microtoponimo’, cioè la trasparenza semantico-lessicale, la condizione di un 
costrutto sintattico, la ‘piccolezza’ fisica del designatum, la non convenzionalità 
del nome. Né sappiamo, però, quanto a lungo questa denominazione abbia resistito 
dopo che l’imperatore ebbe trasformato la sua casa natale nel templum Gentis Fla-
viae, denominazione che sarà probabilmente assurta al rango di toponimo urbano, 
come accade a molte designazioni di luoghi di culto del mondo non solo antico, ma 
anche moderno: Domitianus natus est […] regione Urbis sexta ad Malum Punicum 
domo quam postea in Templum Gentis Flaviae convertit [Suet., Dom. 1, 1].

In conclusione la partizione tra ‘micro-’ e macrotoponimo’, qualunque ne sia 
il parametro per la sua definizione, cioè la ‘grandezza’ fisica, quantificabile me-
diante indicatori numerici, importanza discendente da un ruolo o da una funzione, 
significatività istituzionale, notorietà storica, ecc., ha un senso solo su un piano 
strettamente sincronico, dal momento che un’entità relativa ad un insediamento 
o ad una pertinenza abitativa può variare nel corso del tempo non solo di dimen-
sioni, ma soprattutto di importanza e di ruolo funzionale.

2.  Alla base della terminologia moderna: la coppia polare  
‘micro-’ vs. ‘macro-’

La distinzione terminologica tra ‘macro-’ e ‘microtoponimo’ si basa sul mo-
dello composizionale con elementi del lessico greco che hanno goduto di parti-
colare fortuna nella formazione del lessico colto e tecnico-scientifico delle lingue 
moderne. Composti di questo tipo sono, in realtà, creazioni moderne, che non tro-
vano rispondenza nei tipi di composizione in uso nella lingua antica. Innanzitut-
to, la stessa parola ‘toponimo’, diffusa come termine tecnico e colto nelle lingue 
dell’Europa occidentale, in particolare quelle romanze, si compone di elementi 
lessicali greci, ma non è una formazione antica. E’ piuttosto una retroformazione 
moderna sulla base di sintagmi nominali come it. “nome di luogo”, fr. “nom de 



Microtoponimi e macrotoponimi nell’antichità 71

lieu”, ingl. “place name”, ted. “Ortsname”. Come è noto, nella gerarchia termi-
nologica, “toponimo” è un ‘iperonimo’, a cui sono sottoordinati ‘iponimi’, a loro 
volta derivati da lessemi sempre di base greca, che si articolano in due sotto-
categorie, quella degli ‘econimi’ (nomi di centri abitati o connotati da pertinen-
za abitativa), come ‘poleonimo’ (nome di una città), ‘odonimo’ (nome di strada)  
e quella dei ‘geonimi’ (nomi di entà geomorfiche), come oronimo (nome di un 
monte o altura), idronimo (nome di un corso d’acqua).

Il greco antico disponeva sì di composti con il termine τόπος “luogo, locali-
tà”, come, per esempio, τοποθεσία, τοπογραφία, tecnicismi, usati soprattutto nel-
le opere di geografia, con il significato di “descrizione geografica o topografica” 
in riferimento ad un ambito regionale, ma non contemplava alcun termine per 
definire un ‘nome di luogo’ in generale. Al nome di una località (centro abitato 
o entità geografica che fosse) si faceva riferimento mediante il termine ὄνομα 
accompagnato da uno specifico determinante, che individua il tipo di referente, 
come per es. χώρα, χωρίον “regione”, πόλις “città”, ποταμός “fiume”, dando luo-
go a sintagmi quali, ad esempio, τοῦ ποταμοῦ ὄνομα, τὸ τῆς πόλεως ὄνομα, τὸ 
τῆς χώρας ὄνομα. Assai raro e tardo, invece, è l’uso del termine generico τόπος 
come determinante nel sintagma con ὄνομα, cioè τόπου ὄνομα: tale espressione 
appare solo nella lessicografia e glossografia di età bizantina. Tuttavia, più spesso 
il ‘riferimento’ al nome avviene in forma brachilogica, tralasciando appunto la 
parola stessa per ‘nome’. Tale circostanza si connette al fatto che il mondo greco 
antico non aveva sviluppato relativamente all’onomastica una specifica ed arti-
colata terminologia connessa ad una riflessione teorica altrettanto profonda come 
quella avanzata sulla grammatica e sulle altre parti del discorso. E’ noto, infatti, 
che il termine ὄνομα almeno da Omero a Platone ha designato indistintamente 
tutte le parole e che la distinzione tra nome ‘comune’ e nome ‘proprio’ appartiene 
al pensiero ellenistico.

Proprio in ambito ellenistico, da una parte, la relazione diretta tra la realtà de-
signata e la sua designazione, fatta propria dalle dottrine filosofiche, e, dall’altra, 
la coscienza del pluralismo linguistico si ripercuotono nelle espressioni usate per 
presentare un nome. Un riflesso della prima istanza è l’omissione del termine per 
‘nome’ che porta ad accordare preferenza alla formula “X è una città, un fiume” ri-
spetto a “X è il nome di una città, di un fiume”, applicata anche in casi omonimia: 
così si trova. “X è fiume e città” anziché “X è il nome comune a un fiume o ad una 
città” [ad es. Λᾶος κόλπος καὶ ποταμὸς καὶ πόλις ἐσχάτη τῶν Λευκανίδων: Strab. 
V 4, 2]. Connessa alla seconda è, invece, la ricorsività di verbi per “chiamare, 
denominare” (ὀνομάζειν, προσαγορεύειν, καλεῖν, ecc.), spesso impiegati per dar 
conto delle origini e dei cambiamenti di nomi o delle differenti denominazioni di 
uno stesso sito. Un esempio è la descrizione della regione corrispondente all’o-
dierna regione italiana Puglia presso Strabone [6.3.1.5–10]: “subito dopo confi-
nante con essa c’è la Iapigia. I Greci la chiamano Messapia, mentre la popolazione 
autoctona chiama terra dei Salentini la parte intorno a capo Iapigio e terra dei 
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Calabri tutto il resto. Al di sopra di questi verso nord si trovano i popoli chiamati 
in greco Peucezi e Dauni, mentre la popolazione del posto chiama Apulia tutto il 
territorio che vien dopo i Calabri. Una parte di questi, e soprattutto i Peucezi, sono 
detti anche Pediculi”.

Per ritornare al tema della coppia terminologica ‘micro-’ e ‘macrotoponimo’, 
merita, innanzitutto, osservare che tale distinzione discende non solo formalmen-
te, ma anche concettualmente dallo stesso processo di astrazione soggiacente alla 
creazione del termine ‘toponimo’ come appellativo generico ed omnicomprensi-
vo riferibile tanto ad un centro abitato quanto ad un elemento geomorfico (corso 
d’acqua, rilievo, ecc.). Pertanto, così come un termine generico quale è ‘toponi-
mo’ per comprendere qualunque tipologia di ‘nome di luogo’ è estranea alle lingue 
antiche, lo è altrettanto la sottodistinzione terminologica tra ‘micro-’ e ‘macroto-
ponimo’.

Inoltre, per quanto riguarda il procedimento compositivo attuato nelle lingue 
moderne, va ricordato che i due elementi micro- e macro- avevano in greco antico 
uno statuto aggettivale, mentre nelle lingue moderne vengono usati non come 
elementi lessicalmente autonomi, bensì come ‘prefissoidi’. Come tali, essi non 
danno luogo a dei composti veri e propri, ma agiscono solo come modificatori 
del significato della parola a cui vengono anteposti. Sul piano semantico i due 
elementi vengono classificati tra i prefissi ‘valutativi’, riferendosi ad un ordine 
di grandezza, ovviamente variabile in rapporto al determinato. Alla stessa classe  
e alla stessa sfera semantica appartiene un’altra coppia di prefissi, questa volta di 
origine latina, comuni alle lingue moderne, cioè mini- e maxi- [Montermini 2008: 
153]. Anch’essi, come micro- e macro-, costituiscono una coppia polare, che si 
unisce di preferenza a elementi lessicali non di origine greca (es. it. minicrociera, 
minigolf, maxicono, maxiprocesso).

Nell’uso moderno della coppia micro- e macro- si è verificato uno slittamen-
to semantico rispetto ai loro antecedenti antichi, slittamento che coinvolge più 
direttamente macro-. Infatti, nel greco antico questa coppia lessicale non era se-
manticamente antitetica. Infatti, mentre micro- conserva il significato originario di 
“piccolo” connesso a μικρός, macro-, invece, non rispecchia l’originario valore di 
“lungo” che aveva μακρός nel greco antico, avendo assunto il significato di “gran-
de”. Notoriamente, l’aggettivo corrispondente a “grande” è l’eteroclito μέγα(ς) / 
μέγαλ(o)-, che è entrato anch’esso come ‘prefissoide’ nelle lingue europee moder-
ne in due tipi di composti: uno di uso più letterario e ristretto, basato sull’allomor-
fo flessionale megalo- (es. it. megalomania, megalomane; megalopoli; fr. méga-
lomanie, mégalomane, mégalomaniaque; mégalocéphale; mégalopole); l’altro di 
ambito più tecnologico e scientifico, che prende, invece, come base mega-, che 
assume un valore matematico specifico (cioè il moltiplicatore equivalente a 106) 
in composti divenuti di circolazione internazionale (es. megawattmegapixel). 
I due allomorfi si sono intrecciati nella produzione del lessico delle lingue mo-
derne, dove mega- presenta una tendenza a estendersi nelle parole di uso comune 
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(es. ingl. megaphone, megastore, megamarket; it. megavideo, megacinema), un 
po’ a motivo della sua maggiore brevità fonica, un po’ in conseguenza di aplologia 
(anche in formazioni colte dove sarebbe atteso megalo-, ad es. fr. mégalithique in 
luogo di mégalolithique). Questo ulteriore sviluppo è alla base dell’impiego sem-
pre più diffuso di mega- in unione ad aggettivi come prefisso elativo, che funge 
in pratica da morfo di superlativo, nel senso di “molto, estremamente” (es. ingl. 
megarich; it. megastupido) anche con funzione iperbolica (es. it. megagalattico).

Del passaggio dal significato originario di “lungo” proprio dell’aggettivo 
μακρός a quello di “grande” connesso al prefissoide macro- si deve ritenere re-
sponsabile la polarizzazione con micro- “piccolo”. Questa polarizzazione, che ha 
selezionato macro- a svantaggio di mega-, è stata probabilmente agevolata dalla 
prossimità fonica con micro-, rispetto al quale macro- viene a creare una coppia 
distinta da un solo fonema.

3.  Criteri formali e designativi per la definizione di ‘microtoponimo’

a. Gli aspetti designativi

Innanzitutto, è il ‘microtoponimo’ che, in generale, viene differenziato ed 
isolato dal ‘macrotoponimo’ in base ora a caratteristiche formali ora a dati fattuali 
inerenti la tipologia del designatum. Le scienze onomastiche, infatti, convergono 
nel definire i Flurnamen sulla base di due criteri, uno designativo, relativo, cioè, 
alla categoria delle realtà designate, un altro formale, legato ad alcuni tratti ineren-
ti la morfostruttura e le relazioni con il lessico.

Per quanto riguarda il primo aspetto, cioè la tipologia della designazione, 
i ‘microtoponimi’ vengono generalmente riferiti a siti non abitati. In altre parole 
la pertinenza non abitativa viene ritenuta caratteristica del ‘microtoponimo’. In 
tal senso convergono le seguenti definizioni riportate nel grande ‘Manuale Inter-
nazionale di Onomastica’ pubblicato nel 1996: «Flurnamen sind Bezeichnungen 
für alle nicht bewohnten Örtlichkeiten» [Tyroller 1996b: 1434], «Flurnamen sind 
Bezeichnungen von unbewohnten Objekten» [Pleskalová 1996: 1447], «Flurna-
men ….Namen für Örtlichkeiten ausserhalb der Siedlungen» [Witkowski 1964: 
29; Šrámek 1996: 1462].

Siffatte definizioni mettono il Flurname univocamente in relazione con una 
realtà caratterizzata come “non abitata”, così che il termine Flurname diventa di 
fatto sinonimo di “aneconimo” (Anoikonym) in opposizione a denominazioni di 
ciò che è “abitato” almeno sul piano sincronico (Oikonym). Ci sono poi caratteri-
stiche circostanziali riconosciute come proprietà del Flurname, cioè la sua tenden-
za a fissarsi nel terreno (Fixierbarkeit im Terrain), la sua scarsa attitudine a mo-
dificarsi e la sua circolazione circoscritta ad un ambito strettamente locale. Tali 
proprietà discendono dalla funzione riconosciuta all’origine del ‘microtoponimo’ 
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(Flurname), cioè la necessità di orientamento in un circuito ristretto [Bedürfnis 
einer Orientierung im Raum: Tyroller 1996b: 1434] e ad esigenze di specifiche 
identificazioni di ordine catastale [Šrámek 1996: 1462].

Ora, la condizione di “aneconimo”, cioè di denominazione di entità ‘non 
abitata’, non può esaurire la definizione di ‘microtoponimo’. Se così fosse, in-
fatti, dovrebbero essere esclusi da tale pertinentizzazione i piccoli villaggi, gli 
insediamenti minuscoli, oltre ai singoli edifici con pertinenza abitativa (palazzi, 
ville, casali), che sono spesso la fonte di denominazioni di un sito di estensione 
variabile: tali nomi non potrebbero essere altrimenti classificati se non nella cate-
goria ‘micro-’. Anche la toponomastica urbana, al pari di quella extraurbana, pone 
seri problemi di inserimento in un rigido schema classificatorio incardinato sulla 
distinzione tra ‘micro-’ e ‘macrotoponimo’. Infatti, un odonimo o il nome di un 
quartiere o di un edificio di una città, anche di rispettabili dimensioni, non posso-
no certo considerarsi ‘macrotoponimi’. Ma è altrettanto evidente che nessuna de-
nominazione di una qualunque struttura architettonica inserita nel tessuto urbano 
può essere disancorata dalla pertinenza abitativa.

Il sistema designativo basato sul riferimento a singoli edifici era prassi comune 
nella toponomastica urbana antica e certamente molto più diffuso di quello attuale, 
per lo più limitato a palazzi storici o di rilievo architettonico o di rilevanza istitu-
zionale (es. a Roma Palazzo Barberini, Chigi, a Firenze palazzo Strozzi, a Venezia 
Ca’ d’Oro, ecc.). I manuali di topografia storica di Roma antica ce ne danno ampia 
testimonianza, elencando numerosi nomi di strutture edilizie, la cui denominazione 
era funzionale all’orientamento o alla descrizione di luoghi della città nelle varie 
fasi della sua storia antica. Così la ricorsività di termini come taberna, domus, 
accompagnati da un determinante ora genitivale (es. domus Scauri, domus Titi), 
ma anche aggettivale (es. domus Gelotiana, domus Tiberiana; Tabernae Veteres, 
Tabernae Novae, Tabernae Septem) o relativi ad edifici di varia funzione, come 
balneum ‘terme’ (es. balneum Fausti, balneum Phoebi) e templum ‘tempio’, ac-
certati da menzioni sia letterarie sia epigrafiche, denuncia che le denominazioni di 
edifici privati (legati a nomi di proprietari in diacronia o in sincronia) costituivano 
una prassi del tutto comune. Di una pratica analoga abbiamo testimonianza anche 
per Pompei già in epoca pre-romana come ci mostrano le iscrizioni osche del grup-
po ‘eítuns’, nelle quali le indicazioni stradali vengono date attraverso il riferimento 
a case private, come, ad es.: anter triíbum Ma. Kastrikieís íním Mr. Spuriíeís “tra la 
casa di Ma. Castricio e quella di Mr. Spurio” [Poccetti 2009: 102].

Ma anche l’incrocio del criterio di “sito non abitato” con quello di “perti-
nenza o circolazione locale” crea non poco imbarazzo per attaccare l’etichetta di 
‘micro-’ o ‘macrotoponimo’, giacché le due nozioni non sono sempre compatibili. 
I nomi legati ad entità geografiche sono per la maggior parte connotati dal tratto 
di “non abitato”, ma sono tutt’altro che caratterizzati da una pertinenza locale. 
Questo, è il caso, per esempio, di nomi di grandi entità geomorfiche che hanno una 
notorietà transnazionale ed un’ampia circolazione interlinguistica, come i nomi 
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di mari (Mediterraneo, Baltico), di oceani (Pacifico, Atlantico), di grandi fiumi 
(es. Reno, Danubio), di catene montuose (Alpi, Pirenei), per i quali forse anche 
l’etichetta di ‘macrotoponimi’ appare troppo stretta.

b. Gli aspetti formali

Per quanto attiene, invece, il piano formale, come caratteristica principale dei 
microtoponimi si tende a riconoscere il rapporto diretto con il sistema sincronico 
degli appellativi, proprietà che li rende semanticamente trasparenti e riconoscibili 
sul piano morfo-lessicale della lingua a cui appartengono: “une des caractéristi- 
ques principales du patrimoine microtoponymique actuel est sa proximité formel-
le avec des noms communs et avec des appellatifs typiques de stades linguistiques 
qui nous sont assez familiers, caractérisé en général par une identification relative-
ment facile” [Vassere 1996: 1442]. “Flurnamen sind fast ausnahmslos aus ehema-
ligen oder noch gebräuchlichen Appellativen gewonnen, die den allgemeinen Re-
geln der deutschen Morphologie und Wortbildung folgen” [Tyroller 1996a: 1430].

In definitiva, le marche formali di identificazione di un ‘microtoponimo’ ven-
gono ascritte, per un verso, alla trasparenza etimologica e semantica che li mette 
in relazione al sistema sincronico della lingua di appartenenza, soprattutto in gra-
zia del loro presentarsi in strutture sintattiche e in forme di composizione, e, per 
un altro verso, alla presenza di determinazioni esterne che danno un carattere di 
‘definitezza’, come l’uso di articoli e di preposizioni: “L’article m. il, l’ se con-
state seulement dans les microtoponymes, jamais dans les noms des communes” 
[Pellegrini 1996: 1376]. “Ein Flurstück wird mit Hilfe von Präpositionalfügungen 
nach der Lage zu anderen Flurstücken oder anderen Orientierungspunkten, z.B. 
Hintern Kirchfeld, Bei den drei Eichen bezeichnet” [Tyroller 1996b: 1434].

Non è difficile, tuttavia, rendersi conto quanto questi criteri addotti per l’indi-
viduazione di un ‘microtoponimo’ siano labili tanto se presi ciascuno isolatamente 
quanto nel loro insieme.

Per esempio, uno dei criteri assunti per la distinzione tra un ‘micro-’ e un 
‘macrotoponimo’ è la maggiore trasparenza semantico-lessicale del primo rispetto 
al secondo. Tale criterio si basa sul principio per cui un ‘microtoponimo’ dovreb-
be intrattenere un rapporto più stretto e vitale con i livelli sincronici della lingua 
a cui appartiene, mentre il ‘macrotoponimo’ si caratterizza per la sua appartenenza 
a stadi diacronici remoti, che ne hanno determinato il suo cristallizzarsi in una 
forma che l’evoluzione linguistica ha reso non più trasparenti. In altre parole, 
tale definizione implica che il ‘microtoponimo’ non dovrebbe discostarsi troppo 
non solo dal patrimonio lessicale, ma anche dalle strutture morfo-sintattiche della 
lingua a cui sincronicamente appartiene. Ulteriore implicazione di tale proprietà 
è il caratterizzarsi del ‘microtoponimo’ per un grado di maggiore di ‘definitez-
za’ segnalato dalla presenza di vari tipi di determinanti, come articoli, aggettivi, 
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numerali, ecc. Ciò fa sì che il ‘microtoponimo’ si materializza in una dimensione 
sintattica, per lo più un sintagma nominale (determinante/determinato), che può 
dar luogo ad un composto o ad un costrutto preposizionale.

In realtà, anche questi criteri formali si rivelano una condizione necessaria, 
ma non sufficiente per individuare e definire un ‘microtoponimo’. Infatti, non tutti 
i nomi che sono sincronicamente trasparenti appartengono alla classe dei ‘micro-
toponimi’ o, inversamente, ciò che non è sincronicamente trasparente è classifica-
bile come ‘macrotoponimo’. Prendiamo come esempio il tipo toponomastico che 
risponde al modello semantico “città nuova”, che si ripete molto frequentemente, 
allorché si costituisce un nuovo insediamento soprattutto in contesti di emigra-
zione, di colonizzazione o, comunque, di fondazione di un nuovo centro abitato. 
Tale modello viene costantemente riprodotto in diverse lingue per es. (tra le lin-
gue antiche) in fenicio Qart Ḥadašd [Isserlin 1986], in greco Νεάπoλις, in latino 
Castrum Novum, tutti comuni a diversi siti di varia entità, (tra le lingue moderne) 
in francese Villeneuve, in tedesco Neustadt, in inglese Newtown, in ucraino Novo-
grad. Ebbene tale tipo toponomastico, semanticamente trasparente nella sincronia 
delle rispettive lingue interessate, si applica a centri abitati di varia estensione  
e densità abitativa non trascurabili.

Anche la presenza di un determinante non costituisce un discrimine per di-
stinguere formalmente un ‘microtoponimo’. Innanzitutto, almeno nel caso delle 
lingue che possiedono l’articolo, come le lingue romanze o le lingue germaniche, 
la presenza dell’articolo non costituisce di per sé un criterio formale astratto per 
individuare un ‘microtoponimo’. L’articolo è, infatti, presente in nomi di città ita-
liane di una certa rilevanza abitativa ed amministrativa come La Spezia, L’Aquila 
o (in ambito francese) come Le Mans, Le Havre, La Hague. Ma l’articolo appare 
anche nel nome del centro politico dell’Olanda Den Haag (e come tale tradotto in 
altre lingue, es. it. L’Aia, ingl. The Hague, fr. La Haye), che è poi a sua volta esito 
della riduzione del sintagma (anch’esso in origine con l’articolo) s’Gravenha(a)
ge. Allo stesso modo ad una formazione con l’articolo risale il nome di una città, 
che piccola non è mai stata, quale Istambul, notoriamente originata dal sintagma 
greco εἰς τὴν πόλιν.

Anche le determinazioni aggettivali non sono esclusivo appannaggio dei ‘mi-
crotoponimi’, perfino nella fase del loro concepimento. Infatti i composti, in parte 
già citati, con le qualifiche “nuovo” e “vecchio” hanno talvolta scopo distintivo 
talvolta funzione connotativa di insediamenti che non nascono o non sono con-
cepiti almeno nelle intenzioni come piccoli. Certo questa non era la visione dei 
coloni che hanno denominato prima Nuova Amsterdam e poi New York la megalo-
poli statunitense. Anche il panorama toponomastico greco-latino ci offre esempi 
di nomi che si originano come sintagmi nominali con un determinante aggettivale 
comune a siti diversi e provvisto di una specifica funzione identificativa in re-
lazione a determinate esigenze di orientamento. Alcuni di essi, sincronicamente 
trasparenti, si sono generati nell’ambito di determinati contesti, come quello della 
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navigazione, a cui rispondono i toponimi greci del tipo Λευκόπετρα “roccia bian-
ca” (del cui primo elemento resta traccia nel moderno toponimo italiano S. Maria 
di Leuca), Kαλὴ ’Aκτή “bel promontorio”, i cui componenti si sono fusi nella 
forma latina Calacte o Παλίνουρος “(vento) che sospinge indietro”, rimasto nel 
nome odierno di capo Palinuro [Poccetti 1996]. Questi composti hanno come ori-
ginario referente una realtà geomorfica (la ‘roccia’, il ‘promontorio’), che, però, 
assume ben presto la natura di insediamento umano.

Altri composti aggettivali sedimentati prima nel latino e poi trasmessi alle 
lingue romanze sono ricostruibili solo attraverso l’etimologia, come nel caso del 
tipo toponomastico Nuceria, condiviso da diversi siti noti attraverso le fonti ro-
mane (e, in parte pre-romane) e oggi continuato nel nome Nocera, che accomuna 
vari centri abitati italiani (es. Nocera Umbra, Nocera Inferiore, Nocera Tirinese). 
Il nome è pre-romano ed è analizzabile come *Nouo-okria- “nuova okri-” [Cal-
zecchi Onesti 1981], dove okri- è il termine che si riferisce ad un centro fortificato 
d’altura, che rappresenta il nucleo politico ed istituzionale tipico dell’insediamen-
to italico pre-romano. La scelta dell’elemento lessicale okri-, caratteristica del 
lessico istituzionale delle lingue sabelliche, ci mostra come la nozione di ‘nuovo’ 
nella formazione dei toponimi si applica di volta in volta a termini che definiscono 
le tipologie insediative ed istituzionali proprie di ciascuna cultura.

Ulteriore conferma di tale principio proviene dalla toponomastica gallica 
antica, specialmente transalpina. In questo ambito maggiormente produttivi di 
composti toponomastici sono i termini geomorfici che qualificano due diversi tipi 
di frequentazione o di insediamento, l’uno di altura, l’altro di pianura, che sono 
appunto dunum “collina, rilievo”, che passa a significare anche “centro fortificato, 
fortezza” e magus “campo”, che designa anche il “luogo di mercato” [Delamarre 
2003: 154, 214]. La composizione con questi elementi è all’origine dei tipi topo-
nomastici gallici Noviodunum e Noviomagus, a cui si riconducono diversi esiti 
moderni quali Neung, Nouan, Nevy, Nevers, per l’uno, e Noyon, Novion, Nogent, 
Nijon, Neoux, Nimègue, per l’altro, oltre, naturalmente ad altri tipi di composti 
con dunum e magus dispersi più latamente nella toponomastica europea a base 
celtica.

La scarsa propensione del latino alla creazione di composti, soprattutto nell’o-
nomastica, secondo una tendenza tipologica conservata dalle lingue romanze, fa 
sì che la creazione di nuovi toponimi, quasi sempre legati a strutture insediative 
(dunque ‘econimi’) e, in principio, di piccola dimensione (dunque ‘microtoponi-
mi’) conservi la struttura del sintagma nominale, per lo più costituita dal nucleo di 
nome + aggettivo. In genere, è la posposizione dell’aggettivo che marca il passag-
gio allo statuto onomastico. Inversamente, quando il determinante è un numerale 
cardinale, la condizione onomastica è segnata dalla sua anteposizione rispetto al 
determinato [Adams 1976: 172].

Sulla base di questi principi sintattici, nelle pieghe di testi letterari latini e so-
prattutto negli Itinerari stradali si riscontrano diverse designazioni locali originate 
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dal riferimento ad una struttura abitativa minima, cioè un edificio, come Tres ta-
bernae, taberna frigida, domus veteres. La loro natura denuncia l’originaria natura 
di designazione di insediamenti minuscoli, costituiti appunto da piccoli nuclei di 
edifici, ma non ci garantisce dal modificarsi di tale condizione in un arco di tempo 
anche breve. Così, specialmente in Italia, un ruolo importante nella formazione 
della toponomastica medievale e moderna hanno giocato le indicazioni di luoghi 
di sosta, di ristoro e, soprattutto, le indicazioni di distanze stradali nella rete viaria 
romana, di cui soprattutto gli Itinerari tardo-antichi ci offrono larga testimonianza. 
Sappiamo, del resto, che i tracciati viari sono una sede privilegiata per edifici adi-
biti a servizio di chi viaggia e, congiuntamente per il sorgere di piccoli agglomerati.

Allo stesso modo, i cosiddetti nomi ‘prediali’, che indicano all’origine pos-
sedimenti agricoli e latifondi legati a singoli individui, costituiscono una mappa 
capillare di nomi di borghi e villaggi, di cui la toponomastica offre una stratigrafia 
eccezionale e spesso difficilmente sondabile [Serra 1931; Pellegrini 1975; Cal-
zolari 1994]. In epoca romana, queste categorie di nomi erano riferibili ad inse-
diamenti di minore importanza e noti solo a livello locale. Essi tuttavia, avevano 
già acquisito uno statuto onomastico come mostra la menzione che se ne fa in 
documenti come la Tabula alimentaria di Veleia in Emilia o la Tabula alimentaria 
dei Ligures Baebiani in Campania. La Tabula alimentaria di Veleia mostra come 
l’inventario dei beni su base territoriale prevede un’ampia gamma di termini, tra 
i quali prevale nettamente fundus, a cui, però, si affiancano, coarticolandosi, anche 
altri come casa, colonia, pagus, silva saltus, praedium [Petracco Sicardi 1982]. 
Talvolta questi termini si congiungono tra loro con varie forme di coordinazione 
(es. fundus sive saltus, saltus praediaque), che sottendono la diversità dei tipi 
agricoli, delle colture e delle strutture insediative. Anche se questi termini si rife-
riscono ad una conformazione e ad un tipo di coltivazione del terreno, tuttavia lo 
stretto rapporto con pertinenze abitative è rivelato proprio dal fatto che le denomi-
nazioni sono quasi essenzialmente legate a nomi personali: es. fundus Ennianus, 
Arsuniacus; saltus Drusianus; colonia Ferrania ecc. [ibidem; Calzolari 1994]. 
Né, d’altra parte, la denominazione di un terreno avrebbe alcun senso al di fuori 
della sua irreggimentazione catastale in funzione della definizione della proprietà 
e/o in funzione del suo sfruttamento economico.

Le denominazioni legate ai termini appena menzionati hanno avuto nel mon-
do romano uno straordinario effetto moltiplicatore del numero di ‘microtoponimi’ 
che hanno rinnovato il patrimonio onomastico che non si è estinto con la fine 
dell’impero romano, ma si è trasmesso all’epoca medievale con moltiplicazione 
degli esiti nelle lingue moderne. La persistenza di queste denominazioni nel ric-
co patrimonio dei cosiddetti ‘nomi prediali’ si collega all’organizzazione e alla 
conduzione del territorio, cioè lo sfruttamento e la gestione delle risorse agro-sil-
vo-pastorali, la trasmissione della proprietà soprattutto nell’ambito del latifondo  
e l’organizzazione delle comunità rurali.

Tuttavia, a fianco di questo grande filone di produzione di toponimi, che 
dovette assumere proporzioni sempre più estese e capillari con l’assegnazione 
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dell’ager publicus in età tardo-repubblicana e imperiale, occorre segnalare che un 
ruolo non minore, per quantità ed importanza, nel generare nuovi toponimi è stato 
svolto dalle reti stradali e dagli itinerari sia terrestri sia marittimi. Anche in questo 
caso i modelli creativi di un nome locale seguono i principi formali e funzionali 
riconosciuti ai ‘microtoponimi’, cioè una struttura sintattica, spesso costituita da 
un sintagma preposizionale con determinante aggettivale o genitivale, la designa-
zione di siti minuscoli, una specifica funzionalità, un livello di circolazione e di 
utenza in origine molto ristretto.

E’ bene sottolineare il fatto che i nomi locali generati in seno a questi due am-
biti (cioè la proprietà fondiaria e la rete stradale) hanno sempre una connessione 
con la frequentazione umana e con l’organizzazione dello spazio in funzione delle 
esigenze dell’uomo. Come si è appena detto, sul piano formale, il tratto comune 
alla formazione di toponimi in questi due ambiti è l’originarsi entro una struttura 
sintattica. Così, per esempio, i toponimi a base numerale riconoscibili nella topo-
nomastica italiana come Quarto, Sesto, Settimo, ecc. hanno alla base sintagmi del 
tipo ad quartum (sextum, septimum) lapidem, espressioni per indicare distanze 
viarie. Tale modello sintagmatico è passato per metonimia a designare il sito dove 
si trovava la pietra miliare contenente la dicitura della distanza stradale [Pellegrini 
1975: 215]. Indicazioni di questo tipo sono ricorrenti negli Itinerari tardo-antichi, 
essendo indispensabili al percorso stesso. Successivamente, questi nomi derivati 
dal numerale espresso dal miliario si sono rigenerati in una nuova condizione sin-
tattica con l’aggiunta di determinanti diversi con funzione distintiva (es. Quarto 
Oggiaro, Sesto Calende, Settimo Torinese).

E’ presumibile che nel contesto del percorso stradale tali toponimi avessero 
assunto importanza, non solo per indicare la distanza, ma anche in rapporto ai 
servizi offerti per la sosta (ristoro, alloggio e altro).

Per questa stessa ragione, toponimi ‘parlanti’ come taberna frigida discen-
dono dalla percezione connessa alla fruizione di determinati servizi per i viag-
giatori lungo un itinerario. Questo tipo di designazioni potevano (come tutt’og-
gi) affiancarsi alla denominazione ufficiale e, occasionalmente, sostituirla per la 
sua identificazione nel circuito delle esperienze personali di chi si spostava. Una 
conferma ci viene offerta da un passo della celebre satira di Orazio che ha come 
oggetto il viaggio verso Brindisi. Il poeta augusteo, rinunciando, per ragioni di 
incompatibilità con la metrica del verso, alla menzione del nome di un misterioso 
oppidulum, cioè un piccolo centro, dove aveva fatto sosta, ne afferma la facile 
riconoscibilità sulla base di alcuni indizi evidentemente ben noti a chi percorreva 
quell’itinerario: la prassi inusuale della vendita dell’acqua compensata da un pane 
eccellente, a tal punto che ogni viaggiatore accorto se ne portava una scorta nella 
bisaccia: Quattuor hinc rapimur viginti et milia raedis mansuri oppidulo quod 
versu dicere non est, signis perfacile est: venit vilissima rerum hic, aqua; sed 
panis longe pulcherrimus, ultra callidus ut soleat umeris portare viator [Hor.,  
Sat. I, 5: 86–90].
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Evidentemente la descrizione di Orazio, che fa leva su due elementi essenzia-
li per il ristoro nella sosta durante il viaggio, cioè l’acqua e il pane, doveva essere 
sufficiente per permettere ad un lettore antico di individuare quel sito. Invece, 
per la topografia moderna l’identificazione dell’innominato oppidulum è tuttora 
controversa, perché nell’area geografica in cui il sito dovrebbe ubicarsi, l’itine-
rario stradale di Orazio poteva ammettere almeno due percorsi, senza, peraltro, 
escludere altre possibili alternative di scorciatoie. In sostanza, i particolari ritenuti 
da Orazio idonei ad individuare il toponimo, presuppongono la conoscenza di 
un determinato itinerario stradale e la notorietà delle esperienze ad esso connes-
se. Tuttavia, anche inversamente, gli indizi forniti da Orazio per l’individuazione 
dell’oppidulum non nominato, ma identificabile mediante le indicazioni relative ai 
servizi forniti, permettevano di riconoscere il percorso stradale seguito nel tratto 
tra Benevento e Brindisi. E’ ovvio che, al di fuori di queste conoscenze conven-
zionali, cioè la rete viaria inerente un determinato percorso e la funzionalità di un 
sito in relazione a tale percorso odologico (in concreto, la presenza di servizi di 
ristoro), tale sito avrebbe – come lo è per noi l’oscuro oppidulum oraziano – scar-
sa probabilità di essere identificato.

Un altro criterio formale invocato per la definizione di un ‘microtoponimo’  
è la presenza di un sintagma preposizionale. Anche in questo caso, uno sguardo 
al panorama onomastico tanto antico quanto moderno ce ne rivela subito la la-
bilità. Oltre al già citato nome Istambul, esempio di derivazione da un sintagma 
preposizionale (εἰς τὴν πόλιν) che sostituisce denominazioni precedenti (Bisan-
zio, Costantinopoli, Nuova Roma, ecc.), la toponomastica dell’Italia antica, in-
fatti, esibisce diversi nomi originatisi da composti con preposizioni. Le categorie 
preposizionali più frequenti, almeno nella loro restituzione latina, sono inter, sub, 
super (es. Interpromium, Sublaqueum, Superaequum). Analoga incidenza di que-
ste preposizioni era già in epoca pre-romana: anzi, molto spesso, il latino non ne 
è che un serbatoio di confluenza, come mostrano i nomi di ascendenza pre-latina 
quali Subocrini, Interocrium, Suparfaia, ecc.

Che anche il latino condividesse questo processo di formazione di nomi locali 
ci viene mostrato dalle denominazioni di due noti quartieri della Roma moderna 
che hanno origine antica, cioè il nome dell’Esquilino e quello di Trastevere: l’uno 
è esito della forma antica Exquiliae, etimologicamente un composto di ex- e la 
radice verbale *kwel- “abitare”, che vale come “luogo abitato fuori (dalla città)”; 
l’altro è frutto del conglomerarsi del sintagma Trans Tiberim “oltre Tevere”, già 
attestato come tale in epoca antica. I due toponimi, originatisi da composti pre-
posizionali che designano ciò che si trova “al di fuori da”, “al di là di” rispetto ad 
un punto di riferimento, dipingono i due siti come estranei all’originario impianto 
urbano della città, circostanza che ci viene puntualmente confermata dalla topo-
grafia storica di Roma. Cionondimeno essi non dovevano essere del tutto estranei 
alla frequentazione o ad installazioni abitative. Del resto, la stessa spiegazione 
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etimologica di Exquiliae da una base verbale che esprime la nozione di “abita-
re, frequentare” sembra alludere a forme insediative considerate non appartenenti 
alla comunità civica.

Molto produttivo nella formazione dei toponimi è il tipo di composto me-
diante l’elemento preposizionale che indica la collocazione intermedia tra due 
punti di riferimento, cioè “tra, in mezzo a” (ted. zwischen, ingl. between). In 
latino tale funzione è svolta da inter, a cui nelle lingue sabelliche corrisponde 
il vocalismo anter. Ebbene questo tipo compositivo, specialmente in unione 
a termini designanti alture fortificate come okri-, di matrice tipicamente italica, 
o corsi d’acqua, come amnis, aqua, ricorre abbondantemente in nomi di insedia-
menti dell’Italia centrale, che hanno ampi riflessi nella toponomastica moderna, 
quali, rispettivamente Interocrium o Interocrea, che ha come esito Antrodoco, 
e Interamnia a cui si riconducono i nomi odierni di Terni e di Teramo, oltre 
a Intragna. Allo stesso modello di designazione di ciò che sta “tra, in mezzo 
a” rispetto a punti di riferimento nello spazio si riporta un’altra espressione più 
analitica che ricorre negli Itinerari tardo-antichi, cioè in medio, per es. in me-
dio Salerno dell’Itinerarium Antonini. L’attestazione è importante anche sotto il 
profilo dell’evoluzione della lingua. Testimonia, infatti, l’uso di locuzioni anali-
tiche come in medio, in medias in concorrenza con inter come provano gli esiti 
dell’italiano in mezzo a fianco di tra, fra. Questi tipi toponomastici nel contesto 
di un itinerario stradale sono creati in genere per designare tappe intermedie, 
adatte a luoghi di sosta (stationes), tra due punti di riferimento [Calzolari 1996: 
403].

Questi esempi sono già da soli sufficienti a mostrare come la formazione di 
nomi da composti preposizionali sia un processo continuo ed inarrestabile, che, 
anche se risponde alle caratteristiche formali dei ‘microtoponimi’ non può essere 
di per sé invocato come indizio per l’agnizione di un ‘microtoponimo’.

Più in generale, la toponomastica antica ci suggerisce cautela nel considerare 
forme preposizionali come segnale formale di un ‘microtoponimo’. Infatti, nella 
storia del latino molti nomi locali tendono a fissarsi in determinazioni localistiche, 
che, in parte, si avvalgono degli antichi casi, come il locativo e, in parte, poggiano 
sull’uso di particelle (per lo più preposte), il cui sviluppo è coerente con la tenden-
za evolutiva della lingua. Le proporzioni del fenomeno si manifestano nel fatto 
che diversi nomi di città e centri minori italiani, di cui conosciamo l’antecedente 
latino, si sono fissati ora nell’uscita dell’antico locativo (es. Brindisi < Brundisii, 
Assisi < Asisii, Firenze < Florentiae, Alatri < Aletri; Nemi ˃ Nemus, ecc.) ora in 
quella dell’ablativo, che aveva assunto anche la funzione del locativo (es. Poz-
zuoli < Puteolis; Trapani < Drepanis). Anche nella toponomastica francese molti 
toponimi si sono conservati nella veste di antichi ablativi, quantunque la fonetica 
non lasci sempre riconoscere l’ascendenza da un antico ablativo (-is) o accusativo 
(-os, -as), come ad es. Trèves, Reims, ecc. [Pellegrini 1996: 1378].
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Altri, invece, nel corso della loro storia dall’antichità ad oggi, recano trac-
cia della fusione con preposizioni localistiche come in, ad. Questo è il caso, per 
esempio, di forme dell’italiano antico, che si presentano conglutinate con la pre-
posizione rispetto ai loro antecedenti latini o pre-latini, come Agobbio (la moder-
na Gubbio), riconducibile ad un costrutto preposizionale *Ad Iguvium imbastito 
sul nome pre-romano Iguvium. Analogamente la forma Naquileia non è altro che 
l’evoluzione del sintagma in Aquileia [ibidem: 1377]. All’origine di tale cristalliz-
zazione di un toponimo è il suo calarsi in una struttura morfo-sintattica che quasi 
sempre colloca il nome di un sito entro una relazione localistica. L’intensificarsi 
del fenomeno in epoca tardo-antica, come prolusione agli esiti romanzi, ci viene 
mostrato dagli Itinerari, che elencano nomi di siti di varia natura, per lo più hapax, 
frequentemente in casi localistici (locativo o ablativo) e in sintagmi preposizionali 
con funzione localistica: es. Tribus Tabernis, Taurinis, in Anclas, in Pullatis, ad 
Ripas, ad Catacumbas, ad villas Servilianas [Happ 1967; Calzolari 1996: 402], 
testimoniando una condizione di collasso del sistema dei casi (es. Foro Flaminis 
per Forum Flaminii, Puciolis per Puteoli). Negli itinerari spuntano anche assenze 
di concordanze flessionali come Helvillum vicus per Helvillus vicus secondo una 
tendenza che trova riscontro anche in altri testi, come per esempio nella Tavola 
alimentaria di Veleia (es. saltum Bitiniam, fundum Ulilam sive Velabras) [Petrac-
co Sicardi 1982: 294] Questo tratto morfo-sintattico testimonia l’acquisizione di 
uno statuto onomastico autonomo. In altre parole, l’elemento determinante non 
si comporta più come un aggettivo, ma assume il ruolo di ‘complemento di de-
nominazione’. Variazioni morfo-sintattiche nell’indicazione localistica si presen-
tano negli Itinerari tardi, dove lo stesso tipo sintagmatico appare ora nella forma 
flessiva ora nella forma con preposizione anche in toponimi dello stesso ambito 
regionale come Aquis Segestanis accanto a ad Aquas Perticianenses in Sicilia 
[Calzolari 1996: 415].

Come aveva già intuito Heurgon [1952], la tendenza a fissarsi di nomi 
locali con determinazioni localistiche, con sempre più accentuata inclinazione 
all’uso di preposizioni, risale ben più addietro nel tempo. Tale fenomeno ha la 
sua sede di avvio proprio nelle strutture morfosintattiche che si attuano spe-
cialmente in contesti di itinerari stradali. Un esempio, tra i più antichi dell’epi-
grafia latina repubblicana, è nell’iscrizione ufficiale apposta nel miliario della 
via Popilia del 132 a.C. [CIL I2 628], che celebra la costruzione della strada 
di collegamento di Capua con Reggio, elencando le tappe intermedie dell’in-
tero percorso e le relative distanze. Questo documento epigrafico, oltre che 
un’iscrizione celebrativa di colui che ha realizzato l’opera, è anche una forma 
embrionale di descrizione di quel tracciato stradale preludendo alla funzione 
degli Itinerari tardo-antichi: viam fecei ab Regio ad Capuam […] Hince sunt 
Nouceriam meilia LI, Capuam XXCIII Muranum LXXIII Cosentiam CXXIII 
Valentiam CLXXX ad Fretum ad Stauam CCXXXI Regium CCXXXVII. Suma 
af Capua Regium meilia CCCCXXI.
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4.   Varietà, rappresentazioni e terminologia dei modelli insediativi 
nell’antichità

Quanto detto finora riesce a dare conto del fatto che una distinzione acco-
stabile a quella tra ‘micro-’ e ‘macrotoponimo’, entrata nell’uso moderno, non è, 
invece, mai esistita nel mondo antico. La circostanza che non ne abbiamo notizia 
difficilmente può imputarsi a carenza di documentazione, dal momento che la 
distinzione tra siti di ‘minore’ e ‘maggiore’ importanza è ben presente nelle fonti 
antiche. Tuttavia, ciò che è ‘maggiore’ o ‘minore’ si situa in una scala graduabile 
correlata a particolari contesti che ne giustificano la menzione. Tra le civiltà an-
tiche è indubbiamente il mondo romano che, grazie alla capillare organizzazione 
dello spazio in funzione ora dell’amministrazione pubblica ora della regolamenta-
zione delle proprietà, ora delle vie di comunicazione, ci ha trasmesso una quantità 
straordinaria di nomi di siti ‘minori’ che non solo resterebbero altrimenti scono-
sciuti, ma non avrebbero neppure avuto ragione di esistere, se non in relazione 
a tali esigenze. D’altra parte, il sistema organizzativo romano non si esaurisce con 
la fine dell’Impero, ma costituisce uno dei pilastri della sua eredità consegnata alla 
storia. La sua continuità fino ai nostri giorni ha un’ importante manifestazione pro-
prio nella toponomastica fin dall’alto Medioevo, come mostra l’enorme quantità 
di toponimi detti ‘prediali’ o ‘fondiari’, indagati tanto nella prospettiva della con-
tinuità dei distretti rurali antichi [Serra 1931] quanto in quella della ricostruzione 
del paesaggio agrario [Sereni 1999].

In sostanza, la nostra conoscenza di nomi locali antichi (di ambito urbano 
o rurale), che oggi non esiteremmo a classificare tra i ‘microtoponimi’, dipende 
sostanzialmente da due classi di documenti: da un lato, quelli relativi agli itinerari 
terrestri e marittimi e alle reti stradali e, dall’altro, quelli attinenti l’organizzazione 
amministrativa del territorio e il censimento catastale delle aree rurali. Negli uni, 
infatti, accanto ai nomi dei grandi centri, che costituiscono i terminali maggiori, si 
addensano, sotto la categorizzazione tecnica di stationes, mansiones, mutationes, 
nomi di siti idonei alle soste, alle indicazioni di distanze e di percorso e ai servizi 
per i viaggiatori; negli altri sotto le specifiche definizioni di agri, fundi, praedia, 
saltus, silvae si classificano le varie pertinenze ed articolazioni dei beni fondiari.

Diverso è, invece, il filtro documentario operato dalle opere letterarie a ca-
rattere storico-geografico, nelle quali la dignità della menzione è affidata, come 
accade ovunque, alle informazioni disponibili, agli interessi e alle selezioni per-
sonali operate dai singoli autori. Per esempio, i nomi di luogo menzionati da due 
autori, che costituiscono le più importanti fonti di informazione storico-geogra-
fica, e pertanto, comparabili per taglio storico-geografico e interesse enciclope-
dico, quali Strabone e Plinio i nomi di luogo menzionati non coincidono che in 
parte. Il confronto tra questi due autori, anche limitatamente alla descrizione di 
una piccola regione come il Salento, l’appendice meridionale dell’odierna regione 
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Puglia, è esemplificativa di tale disparità [De Mitri 2010], che ne mette in evi-
denza i diversi criteri di selezione e di interessi. Strabone elenca nomi che hanno 
maggiore visibilità storica per un pubblico greco e sono ubicati sulla costa come 
Λευκά, legato alle rotte marittime, omesso da Plinio, il quale, invece, è attento 
alla mappa degli insediamenti romani, in particolare lungo la rete stradale, come 
Miltopes statio, assente in Strabone. Per questo la lista di Plinio è più ricca e det-
tagliata nei centri ‘minori’, mentre c’è sostanziale convergenza tra i due autori sui 
centri ‘maggiori’. Diverso tra Plinio e Strabone è anche il sistema classificatorio 
dei siti rispecchiato dalla terminologia che distingue il greco dal latino. Così, per 
esempio, alla definizione di un sito come oppidum nell’uno vengono fatti corri-
spondere nell’altro ora πόλις ora πολίχνη o πολίχιoν.

Naturalmente anche ciò che è ‘piccolo’ o insignificante può essere ritenu-
to degno di menzione come, per esempio fa Strabone che nella descrizione del-
la Lucania cita due toponimi, altrimenti sconosciuti, cioè Vertinae e Calasarna, 
presentati come piccoli insediamenti (μικραὶ κατοικίαι), a fianco di un altro, che  
è Grumento, noto anche da altre fonti, e contrapposti ad una città di maggiore 
importanza (πόλις ἀξιόλογος), senza, tuttavia, spiegare la ragione della sua scelta: 
καὶ Γρουμεντὸν δὲ καὶ Ὀυερτῖναι τῆς μεσογαίας εἰσὶ καὶ Καλάσαρνα καὶ ἄλλαι 
μικραὶ κατοικίαι μέχρι Ὀυενουσίας πόλεως ἀξιολόγου [Strab. VI 1, 3 254 C]. 
“Nell’entroterra si trovano Grumento, Vertine e Calasarna e altri piccoli centri 
fino a Venusia che è centro di una qualche importanza”.

Sempre Strabone si mostra sensibile al processo evolutivo del ‘farsi’ e del 
‘disfarsi’ di un insediamento che comporta l’apparire o la scomparsa di un nome, 
accennando spesso a fenomeni aggregativi che vedono la formazione di un cen-
tro maggiore da piccoli abitati sparsi. Significativo è il passaggio del termine 
μητρόπολις all’onomastica, documentato dal sito della Tessaglia, che a seguito di 
un sinecismo assume il nome di Metropolis: ἡ δὲ Μητρόπολις πρότερον μὲν ἐκ 
τριῶν συνῴκιστο πολιχνίων ἀσήμων, ὕστερον δὲ καὶ πλείους προσελήφθησαν, ὧν 
ἦν καὶ ἡ Ἰθώμη [Strab. IX 5, 17]. “Metropolis prima si è formata dal sinecismo di 
tre piccoli insediamenti di nessun rilievo e poi si è accresciuta con successive an-
nessioni tra cui anche Ithone”. All’inverso processi disgregativi di un centro abitato 
portano alla perdita di un nome, oltre che del ruolo di μητρόπολις come nel caso di 
Picentia, insediamento della Campania frammentato in piccole κατοικίαι a seguito 
della guerra annibalica: τῶν δὲ Πικέντων ὑπῆρχε μητρόπολις Πικεντία, νυνὶ δὲ 
κωμηδὸν ζῶσιν ἀπωσθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων διὰ τὴν πρὸς Ἀννίβαν κοινωνίαν [Strab. 
V 4, 13 251 C]. “Picentia era una volta la città principale dei Picenti, ma essi sono 
stati dispersi in borgate dai Romani per essere stati dalla parte di Annibale”.

L’avverbio κωμηδόν che significa ‘in villaggi sparsi’, deriva dal termine 
κώμη ‘villaggio, piccolo insediamento’ e corrisponde all’avverbio latino vicatim, 
attestato più copiosamente e derivato da vicus così come pagatim (meno frequen-
te), è avverbio derivato da pagus. L’avverbio κωμηδόν ricorsivo con i verbi οἰκεῖν 
‘abitare’ ο ζῆν ‘vivere’ in parallelo al latino vicatim (et pagatim) habitare, designa 
appunto l’ ‘abitare in (piccoli) insediamenti sparsi sul territorio’.
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I due termini latini, vicus e pagus, a fronte di uno solo greco (κώμη) rivelano 
la maggiore complessità della terminologia latina relativa gli abitati rurali. In ge-
nerale, il greco dispone di un apparato terminologico più elementare e schematico 
di quello latino, riassumibile in due grandi categorie morfo-lessicali con relative 
sotto-articolazioni: a) tre basi nominali: 1) πόλις (e suoi derivati come πολίχνιον 
‘piccola città’ e ‘cittadina fortificata’ μητρόπολις ‘città madre’ e ‘città più impor-
tante, capoluogo’); 2) oἶκος (con suoi derivati come κατοικία, παροικία, συνοικία, 
ἀποικία) 3) κώμη ‘villaggio’; b) una base verbale κτίζω (da cui derivati nominali 
come κτίσις e κτίσμα ‘fondazione’ in riferimento all’atto costitutivo di un insedia-
mento) [Casevitz 1985].

Invece, il lessico latino di base contempla una più articolata gamma termino-
logica come urbs, civitas, oppidum, vicus, pagus, con cui si incrociano ulteriori 
distinzioni legate alla funzione e allo statuto giuridico, come ad es. un centro 
militare (castra, castellum), un centro commerciale (nundinae) [Storchi Marino 
2000], luoghi di riunione (forum, conciliabulum), una struttura edilizia con varie 
destinazioni (villa, aedificium, casa, templum, fanum, mansio), lo statuto ammi-
nistrativo (colonia, municipium, praefectura). I mutamenti di statuto giuridico 
e di funzione di un sito si riflettono anche nella terminologia stratificata nelle 
leggi romane di epoca repubblicana secondo lo schema elaborato da Tarpin 1999, 
in cui si scalano, nundinae, oppidum, vicus, pagus, conciliabulum, forum, colo-
nia, municipium, praefectura. Questi termini hanno avuto vari continuatori nella 
toponomastica medievale e moderna in dipendenza dalla tipologia e dalla funzio-
ne dell’insediamento. Non a caso, mentre numerosi sono i continuatori di vicus, 
pagus e forum (es. it. Summovico, Vicovaro, Vico Equense; Paganico, Paganica; 
Forlì, Fornovo, Friuli), quasi inesistenti sono quelli di colonia e municipium.

La complessità delle realtà designate da vicus e pagus, la cui definizione ani-
ma il moderno dibattito storico e topografico sui sistemi abitativi e sull’organiz-
zazione del territorio nel mondo romano legato a questi termini è alla base della 
molteplicità dei continuatori toponomastici. La consapevolezza, già antica, delle 
diverse valenze di vicus è sintetizzata nella glossa di Festo, dove vengono esposte 
ben tre accezioni del termine [Fest. 460–61 L].

I termini vicus e pagus si riferiscono alla partizione e all’organizzazione tanto 
di aree rurali quanto del tessuto urbano. Nella Roma antica vici, denominavano 
strade secondarie, mentre le grandi arterie che portavano fuori città sono indicate 
dal termine via (es. Aurelia, Salaria, Appia) [Zimmer 1977]. Nomi di vici sono 
noti anche in altre città, come Pozzuoli [Camodeca 1977] e Cales [Sanesi 1978], 
così come pagi figurano tanto a Roma (es. il pagus Succusanus a cui le fonti ri-
conducono il nome della Suburra) [Varr., L.L. V 48; Fest. 402, 5 L.] quanto a Nola 
[Camodeca 2001]. In realtà, vicus, proprio nelle sue stesse basi etimologiche, de-
signa propriamente un ‘abitato’. Pertanto in ambito urbano indica un gruppo di 
edifici, cioè un ‘isolato’ o ‘gruppo di isolati’, quindi, il ‘quartiere’, che coinvolge 
una o più strade. Una testimonianza letteraria è il vicus Tuscus, descritto da Pro-
perzio nella celebre elegia di Vertumno [Prop. IV, 2] come quartiere di carattere 
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animato e popolare dovuto alla convivenza di diversi strati professionali e sociali. 
In generale, infatti, la denominazione dei vici urbani denuncia un’origine popolare, 
legata alle attività commerciali o professionali che vi si esercitavano (es. vicus 
bubularius, sandalarius), a riferimenti ad altri punti della topografia urbana (es. 
vicus portae Raudusculanae), a luoghi di culto (vicus Veneris almae), a caratteristi-
che proprie o dell’area circostante (vicus longus; Vicus Aesculeti) [Zimmer 1977].

Tuttavia è proprio in contesti rurali che la distribuzione e l’organizzazione dei 
vici in rapporto con le diverse forme insediative nel territorio risulta più comples-
sa, articolata e mutevole nel corso del tempo. Appunto questa diversificazione, 
che affonda le radici nella storia pre-romana e romana sia pure con le dovute 
evoluzioni testimoniate anche dall’avvicendarsi dei nomi, conferisce all’Italia una 
configurazione speciale che la distingue da altre regioni dell’Impero.

I vici rurali godevano di un’autonomia onomastica, testimoniata dal copioso 
numero di nomi pervenutici per lo più per via epigrafica [il catalogo è in Tarpin 
2002] e rispondevano a modelli insediativi preromani, mentre nei pagi, anch’essi 
dotati di nomenclatura, si tende a riconoscere una struttura organizzativa dei di-
stretti dell’Italia romana [Sisani 2011: 671]. E’ proprio in questa organizzazione 
dei territori rurali che dalle civiltà preromane al mondo romano e poi da quello 
medievale passa all’epoca moderna che si imprimono le modificazioni e le trasfor-
mazioni del paesaggio agrario, cioè “quella forma che l’uomo, nel corso ed ai fini 
delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime 
al paesaggio naturale” [Sereni 1961]. Termometro essenziale per sondare e misu-
rare queste evoluzioni e queste trasformazioni è il patrimonio onomastico che nei 
singoli stadi sincronici costituisce a formare quell’universo di ‘microtoponimi’, 
sussidio fondamentale per la ricostruzione storica e sociale dell’uso del suolo.
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(Summary)

Classification of place names following the modern terminology “microtoponymy” and “mac-
rotoponymy” is put in question for both formal and substantial reasons. Such a distinction as well as 
a general term for ‘place name’ is unknown to Greek and Latin terminology, which shows different 
approaches to this issue. Latin terms for settlements are partially continued in place names of West-
ern Europe as a consequence of the organization of the Roman world with respect to road network 
and rural communities.
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1. Introduction  

The study of toponyms at the micro-scale – or microtoponymy – is of great 
interest for the onomastician. Generally speaking, place names provide us with  
a rich and diverse source of information about the geographical space (and, more-
over, about the landscape: a key concept in the study and interpretation of this 
space). Within this framework, I argue that microtoponyms, considered in terms 
of their “spatial meaning,” can be an excellent tool not only for geographers, but 
also for historians and linguists (as well as other professionals) as they seek to 
provide through the study of place names a better understanding of reality sur-
rounding us.

This paper is based on a wider onomastic study conducted in the comarca 
or district of El Baix Camp, in the province of Tarragona (Catalonia, Spain).1 In 
this district, extending over an area of 695 km² and with a population of 193,500 
inhabitants (2012), a geographical analysis of its microtoponymy was undertaken. 
This study enables us to interpret the broad relationship established between the 
comarca’s names, places and landscapes.

1 The study, the author’s thesis (Els noms de lloc i el territori. Una interpretació geogràfica de 
la toponímia del Baix Camp, Tarragona), involved, in part, a detailed examination of the microto-
ponymy of El Baix Camp. This article is based on the chapter entitled El Baix Camp com a sistema 
toponímic: estudi dels topònims de la comarca, la seva distribució i la seva significació territorial. 
See Tort-Donada [2002].
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Map 1. The comarca of El Baix Camp (Tarragona, Catalonia, Spain). General location  
(design: Alexis Sancho)

2. The toponymy of El Baix Camp. General characteristics  

The starting point for this study was the creation of a general corpus of place 
names for the comarca. This corpus, based on an exhaustive study (cartographic 
survey, bibliographic research, personal interviews), seeks to reflect the living to-
ponymy, that is, the place names used on a daily basis in the comarca of El Baix 
Camp at the moment of undertaking the research. In short, the aim was to re-
cord in detail the present-day toponymy of this district (a toponymy which should 
largely be classed as a microtoponymy).
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Photo 1. A general view of El Baix Camp from La Mussara high lands (photo: J. T.)

Table 1 provides a summary of the data contained in this general corpus of 
place names in El Baix Camp. Overall, the corpus contains a total of 16,483 topo-
nyms. This figure, divided by the comarca’s 695.27 km2 of surface area, represents 
a “toponymic density” of 23.70 toponyms per km2.

Table 1. Toponymy of El Baix Camp. General parameters

Total nº of toponyms:
Area of the comarca:
Toponymic density (toponyms/km2):
Extrapolated to whole of Catalonia (31,931.83 km2):

16,483
695.27 km2

23.70
756,784 toponyms

Total nº of toponyms referring to the physical environment:
Toponymic density (toponyms/km2):
Total nº of toponyms referring to the human environment:
Toponymic density (toponyms/km2):

5,249
7.55

11,234
16.16

Total nº of toponyms taken from onomastic inventory:
Territory covered (km2):
Toponymic density (toponyms/km2):
Extrapolated to whole of Catalonia:

15.063 (91.4% of total)
451.04 (64.9% of the total)

33.4
1,066,523

Total nº of toponyms taken from map sources:
Territory covered (km2):
Toponymic density (toponyms/km2):
Extrapolated to whole of Catalonia:

1420 (8.6% of total)
244.23 (35.1% of total)

5.8
185,205

Source: based on information contained in Tort’s onomastic appendix (2002).
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Photo 2. Vilaplana, a little village towards the North (photo: J. T.)

3.  A classification of the toponymy of El Baix Camp  
based on geographical criteria  

For methodological purposes, we first needed to provide a classification of 
the toponymy before preceding with our research. The aim of such a classification 
was to be able to order the 16,483 toponyms we had recorded in a logical and 
coherent manner, while recognising the obvious limitations of any typology or 
classificatory system. The classification has been made by adhering primarily to 
geographical criteria and by taking into consideration the unique characteristics 
of the comarca of El Baix Camp. Below we summarise this classification, which 
comprises two main groups: the toponymy of the physical environment, and the 
toponymy of the human environment.

A. Toponymy of the physical environment: A.a. Oronymy; a.1. Positive re-
lief features; a.2. Negative relief features; a.3. Neutral relief features; a.4. Coast-
al oronyms. A.b. Hydronymy; b.1. Major watercourses; b.2. Minor watercours-
es; b.3. Specific hydronymic elements. A.c. General names of places and sites 
of the physical environment; c.1. Land divisions; c.2. Other land sites, or spots;  
c.3. Woods and woodland; c.4. Unique trees.
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B. Toponymy of the human environment: B.a. Toponymy of human settle-
ments; a.1. Grouped settlements; a.2. Scattered settlements. B.b. Toponymy of 
complementary aspects of human settlement, and human economic activity;  
b.1. Auxiliary buildings; b.2. Complementary elements of the settlement; 
b.3. Agricultural elements; b.4. Elements related to other economic activities 
(above all, industry and trade); b.5. Unique buildings and other distinctive elements.  
B.c. Toponymy of transport networks; c.1. Transport networks in general; 
c.2. Specific places and sites related to transport networks.

C. Another toponymy: C.a. Exotoponymy. C.b. Thalassotoponymy.

4. Conceptual explanation of the classification

Logically, the most basic differentiation that can be drawn in the toponymy of 
a given territory are the place names that refer to its physical environment, on the 
one hand, and those that refer directly or indirectly to its human environment, on 
the other. While methodologically speaking we accept this distinction, we never-
theless have certain reservations in using it: we are fully aware that human percep-
tion does not naturally recognise such a categorisation but tends rather to perceive 
territory and space as a continuous whole. 

a) Toponymy of the physical environment (A). Among the toponymy of the 
physical environment, we can, to all intents and purposes, distinguish three main 
blocks: the oronymy (the names attributed to units of relief and landforms), the 
hydronymy (names corresponding to water courses and natural bodies of water) 
and the names of specific places and sites in the physical environment in general.

Photo 3. Agricultural and forest land in Masos de Galceran (municipality of La Febró) (photo: J. T.)



Joan Tort-Donada94

The names under the heading of oronymy (A.a.) are divided into the follow-
ing four sections: 

A.a.1. Positive relief features: this section includes toponyms alluding to relief 
features that rise above the landscape, i.e., physical landforms that stand out above 
the line of the horizon. Here we include all the toponyms that respond to this basic 
idea and which in the comarca of El Baix Camp typically correspond to the follow-
ing geographical common nouns in Catalan (English orientative correspondences 
provided here and in the other sections): muntanyes (mountains), serres (upland ar-
eas), serrats (mountain chains), moles (hillocks), tossals (low ridges), puigs (hills), 
cims (peaks), carenes (crests), roques (rocks), pedres (stones), puntes (points), cin-
gles (crags), cingleres (cliffs), cinglalls (rocky outcrops), solans (sunny slopes), 
obacs (shady slopes), costes (hillsides), costers (slopes), pedregals (rocky ground). 

A.a.2. Negative relief features: in this section the point of reference of the 
toponyms is the opposite to that described above; that is, relief features and land-
forms that lie below the level of the horizon, as depressions, caves or “empty 
spaces.” Here the most frequently occurring Catalan common nouns in El Baix 
Camp are the following: colls (mountain passes), collets (little hills), collades 
(depressions), clots (hollows), clotades (coombes), fondos (valley bottoms), valls 
(valleys), estrets (gorges), racons (niches), comes (deep hollows), comellars (val-
ley bottoms), avencs (chasms), coves (caves), forats (holes), balmes (caverns), 
salts (gaps), timbes (precipices) and canals (slope grooves). 

A.a.3. Neutral relief features: halfway between the previous two groups, neu-
tral relief features are landforms that lie at the level of the horizon. We refer to 
the plans (flat lands) and planes (plains) – these being the two most common or 
generic denominations in use. 

A.a.4. Coastal oronyms: we have opted to consider coastal relief forms under 
a separate heading, given their specific qualities. Here we find a number of generic 
names in use, such as puntes (points), cales (coves) and platges (beaches). We 
also include in this section, the comarca’s coastal ponds since their formation has 
tended to be closely associated with the evolution of the coastline. 

In the block dedicated to hydronymy (A.b.), we have created three specific 
sections:

A.b.1. Major watercourses: given that the comarca does not have a hydro-
graphic network that includes any major rivers (at least, when compared to the riv-
ers of the rest of Catalonia), we consider its “major watercourses” to be those that 
in general have a permanent nature. Typically, these are drainage systems that in the 
local geographic nomenclature are referred to as rius (rivers) or rieres (streams).

A.b.2. Minor watercourses: these then are all the non-permanent watercours-
es; in other words, all the courses that locally are neither referred to as “rius” or 
“rieres.” Among the most common nouns that occur, we find barrancs (ravines), 
torrents (torrents), rases (ditches), xaragalls (gullies), córrecs (stream-beds) and 
aigüeres (sinks). 
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A.b.3. Specific hydronymic elements: while the previous two sections include 
concepts of a linear nature or that follow a linear course, in this section we in-
clude hydronymic concepts that are of a more punctual spatial nature. We refer to 
what in the local generic nomenclature are elements such as gorgs and tolls (river 
pools), salts (waterfalls), surgències (springs and other natural water sources) and 
estanys (inland ponds). 

Within the group of toponyms referring to the physical environment, this 
leaves the block corresponding to the general names of places and sites of the 
physical environment (A.c.). We have divided these into four main sections: 

A.c.1. Land divisions: here we include the areas, of varying degrees of ex-
tension, of a municipality that are known by a specific toponym, and which, from 
a spatial perspective, present a certain degree of homogeneity derived from their 
physical features, their economic land use or the structure of their agricultural 
landownership. They are usually referred to, both in Spain and in Catalonia, as  
a partida (or partida de terra). In practice, their precise definition (even in terms 
of land demarcation) is difficult, at times even impossible. It is, as such, a highly 
particular concept, and one that could be considered just as easily to form part of 
the “physical” or the “human” environments. For the purposes of this study, we 
have opted for the former.

Photo 4. Mediterranean crops in the coastal lands of the Southeast (photo: J. T.)

A.c.2. Other land sites or spots (in the sense of “small space or extent of 
ground;”2 corresponding to the Catalan word paratge). This section serves to 

2 The Oxford Universal Dictionary Illustrated , “Spot,” senses III.2.b and III.3, 1970: 1980.
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complement the preceding section. We have opted to include here all the elements 
of the physical environment (those that occur throughout the area and those of  
a quite specific nature) identified by a toponym, but which cannot be conceptu-
alised as a land division or the equivalent of any other category defined above. 
It is, in short, a very specific category that is best defined in relation to the other 
categories: a veritable “ragbag” within the section of the physical environment, 
with all the necessary reservations this implies.

A.c.3. Woods and woodland: in the municipalities of El Baix Camp lying fur-
thest inland, the forest mantle acquires a certain importance. Moreover, until the 
middle of the present century the economic exploitation of these woodlands was 
important locally (especially, as a source of wood and charcoal). For this reason, 
the forests are a significant element in the place names of these municipalities. 
Moreover, despite being an ambivalent concept in terms of their classification 
(the woods could have been conceptualised as an element related to economic 
activities), their importance at the level of the physical environment has led us to 
include them within this larger group, and to differentiate them within this specific 
section. 

A.c.4. Unique trees: in common with other elements of the physical envi-
ronment (including rock formations and specific relief features of a massif or 
mountain), there are a number of trees whose unique characteristics have result-
ed in their being given a name. These have become part of the local toponymic 
heritage just as any other name of spatial reference. Typically the reason for such 
individualisation lies in the specific qualities of the tree in question, which have 
created the need for a name that allows it to be distinguished. The case of trees 
with their own name (strictly speaking, a phytonym) illustrates how the origin of 
place names and the perception of singularities in space are two closely linked 
processes.

b) Toponymy of the human environment (B). In this group, which we have 
structured in accordance with the same logic as for the overall organisation, three 
separate blocks of place names can be identified: the toponymy related to the 
comarca’s human settlements, the toponymy of complementary aspects of human 
settlement and human economic activity, and, finally, the toponymy of the trans-
port networks, also referred to as “odonymy” [Dorion, Poirier 1975: 99]. We are 
dealing, in each case, with concepts that are the subjects of a fairly conventional 
differentiation, but which have in common the fact of referring to manifestations 
of human activity that have an explicit impact on the territory in which they occur, 
and which present a high degree of interconnection. 

The first block includes the toponymy of human settlements (B.a.). In this sec-
tion the place names refer to human settlements in their broadest sense, that is, the 
places that constitute the focal points of daily life in the comarca and where man 
has chosen to locate his permanent residences. Here two sections can be identified 
according to their generic nature: 
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Photo 5. Olive grove landscape in the vicinity of Mont-roig del Camp (photo: J. T.)

B.a.1. Grouped settlements: in other words, toponyms that refer to human 
settlements in their collective sense: basically, nuclei of population at all levels 
of the scale at which such nuclei might be considered to operate; but also areas 
within the nuclei that can be sufficiently differentiated in terms of human percep-
tion (both internally and externally) so as to give rise to a specific toponym: for 
example, veïnats (neighbourhoods), barris (the different quarters of a town) and 
urbanitzacions (housing estate developments). 

B.a.2. Scattered settlements: In this section, the idea of human settlement is 
considered at the individual or unique dimension. In other words, the intention of 
this section is to group together all the toponyms that refer to specific or particular 
examples of human settlement: normally cases (houses), masos (farmsteads) and 
habitatges (dwelling places in general). 

In the block entitled the toponymy of complementary aspects of the human set-
tlement and human economic activity (B.b.), we can identify five separate sections: 

B.b.1. Auxiliary buildings: this includes all toponyms referring to buildings 
and dwelling places that are obviously auxiliary to the principal buildings. In the 
specific context of El Baix Camp, these are typically scattered constructions re-
ferred to as casetes (cabins), masets (auxiliary constructions to the main farm-
house) or barraques (shacks). 

B.b.2. Complementary elements of the settlement: in this case the basic idea 
is the complementary nature of the element in question with respect to a giv-
en human settlement. Among the elements of this nature that have given rise to 
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toponyms on quite a regular basis we find basses (ponds), pous (wells), fonts 
(fountains), mines (mines), deposits (reservoirs), rescloses (dams), abeuradors 
(troughs), canals (canals), recs (ditches) and sèquies (irrigation channels). In fact, 
in almost all instances the elements are related to some form of water supply and 
provision (and which, for this reason, have strong links with the human settle-
ment). However, we have considered them as a category in their own right for the 
sake of “thematic homogeneity” (and because, in this regard, they represent a very 
frequent type of toponym throughout the comarca) and not because, objectively, 
we believe they can be clearly differentiated from other general categories. 

B.b.3. Agricultural elements: the traditional economy of El Baix Camp has 
been essentially founded on agricultural activities, and this has given rise to the 
notable presence of toponyms related to this activity. For this reason, we have 
created a specific section, in which we have incorporated generic concepts that 
have given rise to a great number of toponyms, such as eres (farmyards), corrals 
(corrals), horts (orchards), trossos de terra (plots of land), conreus (crops), prats 
(meadows), prades (pastures), sorts (lots of land), sènies (waterwheels), granges 
(farms) and finques (farming estates in general). 

Photo 6. The coastline to the South. Beach at Hospitalet de l’Infant (photo: J. T.)
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B.b.4. Elements related to other economic activities (above all, industry and 
trade). Although economic activities that are not strictly agricultural have given 
rise to a smaller number of toponyms than activities related to farming, their im-
portance is nevertheless historically quite significant. Yet, it should be stressed 
again perhaps that it is the traditional activities that have produced the largest 
number of place names in this particular area. However, we should point out that 
we have also taken into consideration place names related to modern industrial 
plants and factories, provided we can speak of “toponyms” in the genuine sense of 
the word, and not simply administrative or commercial names. We should stress, 
moreover, that we have grouped together in this section place names related to 
generic concepts such as molins (mills), fàbriques (factories), cellers (wine cel-
lars), premses (presses), neveres or pous de gel (ice houses3), bòbiles (brick-kilns), 
pedreres (quarries), magatzems (warehouses), mines extractives (mines) and forns 
(kilns), among others. 

B.b.5. Unique buildings and other distinctive elements. Finally, this section 
is designed as a category in which we can include all elements related to human 
settlements that are highly distinctive in their own right, or which cannot be easily 
attributed to any of the other four sections described above. In addition, the func-
tion of many of these elements has changed over time, and this makes a purported 
“objectification” of their meaning as spatial referents even more difficult. Among 
the generic concepts referred to by these toponyms we find buildings providing  
a service of some sort or other: esglésies (churches), ermites (hermitages), capelles 
(chapels), creus (crosses), vestigis (historical remains), terres (lands), castells 
(castles), fites (landmarks) and other similar elements. 

The last block in the field of toponymy relative to the human environment 
goes under the heading of toponymy of transport networks (B.c.). It comprises 
two sections:

B.c.1. Transport networks in general: this group includes all the toponyms, 
found in both rural and urban environments, referring to transport networks and 
communication links in their broadest sense. It is in fact an extremely rich the-
matic area in terms of toponyms, and includes a highly diverse range of generic 
concepts; among others, we find carreteres (highways), camins (roads), carrers 
(streets), travessies (walkways), avingudes (avenues), passeigs (boulevards), 
passatges (passages), corredors (corridors), carrerades (cattle crossings), rondes 
(ring roads), corralons (narrow passages), pujades (rises), baixades (dips), dre-
ceres (shortcuts), autopistes (motorways) and vies fèrries (railways). It is worth 
pointing out, in relation to this section, that the basic criterion applied has been to 
consider whether the toponym in question refers to a geographical element that 
serves the function of a “transport link;” given the specific nature of this function, 

3 Ancient buildings for storing ice, generally located in the highest slopes of western munici-
palities of El Baix Camp.
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we deemed it unnecessary to subdivide this section into internal categories (which 
might have distorted the basic sense of the approach adopted).

B.c.2. Specific places and sites related to transport networks: in this section 
the underpinning idea is not the transport networks themselves, but rather specific 
places or sites of a transport link that have received a specific name; in parallel 
with the approach taken in the preceding section, we include here both the top-
onyms found in rural and urban environments. Among the most typical generic 
concepts in this group we find places (squares), porxos (archways), portals (gate-
ways), ponts (bridges), passos (passes), graus (steps), pujadors (upward inclines), 
baixadors (downward inclines), escales (steps) and tombs (turns). 

Photo 7. Tourist housing developments (Hospitalet de l’Infant) (photo: J. T.)

c) Another toponymy (C). Finally, we have created an additional toponymic 
group in which we include the toponyms that are not readily incorporated in any of 
the other categories established up to this point and which, for this reason, we have 
classified as “other toponyms.” In this group we have identified two blocks of names: 
exotoponyms and thalassonyms, the meaning and extent of which we describe below. 

C.a. Exotoponymy. We speak of exotoponyms in reference to toponyms that, 
while forming part of the local “geographical memory” that is, they belong to a given 
municipal district, in fact, refer to a spatial element located outside the municipality 
in question. In essence, therefore, they are geographical elements of some impor-
tance, at least from the perception of the settlement in which they have been gathered. 
However, for the purposes of this study they are toponyms of secondary importance, 
since, by referring to distant geographical elements, their local importance is minor. 
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C.b. Thalassotoponymy. We speak of thalassonyms (or thalassotoponyms) in 
reference to the generic toponyms of the sea in their various forms. While these 
names originate from the coastal strip of El Baix Camp (which extends through 
the municipalities of Cambrils, Mont-roig del Camp and Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant), they often refer to places located at some distance from the coast. For 
this reason, and taking into account that they are highly specific toponyms, we 
have considered them within a separate block. 

5. Final reflections

A typology or conceptual classification of toponyms, compiled on the basis 
of logical criteria, is by no means a matter of secondary importance. It serves 
the purpose of providing scholars of place names (be they linguists, historians, 
geographers or experts from any other discipline) with clear referents regarding 
the spatial dimension of the toponyms with which they work – somewhat similar 
in this respect to “spatial coordinates” which, when applied to the set of names 
under study, enable scholars to obtain additional information about the “relative” 
meaning of these toponyms. In other words: in a given region or space, it allows 
us to know whether one type of toponym is more dominant than another; the var-
ying degree of importance (depending on the concept) some toponyms have when 
compared to others; which semantic fields are most often found together, and what 
consequences we might expect, from the point of view of the toponymy, of their 
greater affinity (or, alternatively, of the absence of a given type of toponym).

Photo 8. La Mussara, an abandoned village in the mountain lands of El Baix Camp (photo: J. T.)
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It is our belief that the conceptual classification of toponyms is a methodolog-
ical resource of great interest in microtoponymy – primarily, for two reasons: first, 
because only at the micro level can we hope to deploy the universal nature of the 
semantics of the “network of toponyms” of a given space; and, second, because 
only on the basis of a logical and coherent conceptual classification of toponyms 
will it be possible to extract all their spatial or geographical information with the 
necessary scientific rigour (be it by considering the toponyms individually or by 
adopting a comparative methodology). 

For these motives, it is our contention that this is an approach to microto- 
ponymy that cannot be ignored by scholars (even if, in principle, they are only in-
terested in analysing the names from a strictly linguistic or historical perspective). 
Our study of the microtoponymy of the comarca of El Baix Camp, on which we 
have based this article, is we feel a valid example of this way of proceeding.
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Joan Tort-Donada

‘Microtoponymy’ as a key for geographical description  
A case study in Catalonia, Spain

(Summary)

The study of toponyms at the micro-scale – that is, microtoponymy – is of great interest for 
the geographer. Place names, generally speaking, provide us with a rich and diverse source of in-
formation about the geographical space (and, moreover, about the landscape: a key concept in the 
study and interpretation of this space). Within this framework, we argue that microtoponyms, con-
sidered in terms of their “spatial meaning”, can be, methodologically speaking, an excellent tool for  
geographers, historians and linguists (as well as other professionals) as they seek to provide a global 
understanding of the geographical space that we inhabit. Our paper is based on a recently conducted 
study in the comarca or district of Baix Camp, in the province of Tarragona (Catalonia, Spain). In 
this district, extending over an area of 695 km² and with a population of 192,000 inhabitants (2011), 
we have undertaken a geographical analysis of a total of 16,400 place names (in the main, microtop-
onyms). This study has enabled us to interpret the broad relationship between the comarca’s names, 
places and landscapes.

Słowa kluczowe: mikrotoponimia, przestrzeń geograficzna, klasyfikacja toponimów. 
Key words: microtoponymy, geographical description, classification of toponyms.
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Uniwersytet Warszawski

Makrotoponimy we współczesnym świecie

1. Problemy terminologiczne  

Toponim jest utrwalonym w słowiańskiej tradycji terminem nadrzędnym 
dla nazw obiektów na powierzchni Ziemi. Słownik etymologiczny nazw geograficz-
nych Polski podaje następującą definicję toponimu: „nazwa własna obiektu (miej-
sca) zamieszkanego lub niezamieszkanego”, z grec. tópos ‘miejsce, okolica’ i óny-
ma ‘imię’. Tamże toponimia określona jest jako „nazewnictwo geograficzne; nauka 
zajmująca się badaniem nazw geograficznych” [Malec 2003: 289] – zob. rys. 1.

Rysunek 1. Hierarchia podstawowych terminów toponimicznych w Słowniku etymologicznym 
nazw geograficznych Polski (opracowanie własne)

Podjęcie przez człowieka eksploracji Kosmosu spowodowało pojawienie się 
na szerszą skalę nazw własnych spoza Ziemi1, np. nazw planet, gwiazd, galaktyk, 
a także nazw obiektów na powierzchni ciał niebieskich. Nadano im termin kosmo-
nimy, a opozycją dla nich w systemie terminologicznym stały się już nie toponimy, 
ale geonimy – nazwy obiektów związanych z Ziemią (z greckiego: Gea). Zakres 
terminów toponim i geonim, do pewnego czasu używanych obocznie w tekstach 

1 Od czasów starożytności ludzie nadawali nazwy widocznym gołym okiem ciałom niebie-
skim, ich liczba jednak przez wieki – aż do czasu wynalezienia teleskopu – była dość ograniczona.

 
Rysunek 1. Hierarchia podstawowych terminów toponimicznych  

w Słowniku etymologicznym nazw geograficznych Polski 

toponimy 
(nazwy geograficzne) 

nazwy obiektu zamieszkanego 
(ojkonimy) 

nazwy obiektu niezamieszkanego 
(anojkonimy) 
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naukowych, zaczął się różnicować. Wydaje się, że inne jest środowisko naukowe, 
w którym stosuje się oba terminy: toponim tradycyjnie występuje w pracach histo-
ryków i onomastów, geonim – u geografów i kartografów. Przykładem tego dru-
giego ujęcia terminologicznego jest Glossary of Toponymic Terminology, opraco-
wany w gronie ekspertów nazewniczych ONZ (UNGEGN) pod przewodnictwem 
kartografa Naftalego Kadmona. Słownik ten (a właściwie czwarta jego wersja) został 
przetłumaczony i wydany w 1998 r. w języku polskim2. Hasło toponim zdefiniowane 
jest następująco: „ang. toponym, pol. toponim – nazwa własna obiektu topograficzne-
go (zob. obiekt topograficzny, ang. topographic feature). Termin obejmujący nazwy 
geograficzne (zob. nazwa geograficzna, ang. geographic name) i pozaziemskie (zob. 
nazwa pozaziemska, ang. extraterrestial name)” [Kadmon 1998: 75] – zob. rys. 2.

Rysunek 2. Hierarchia podstawowych terminów toponimicznych w Słowniku terminów  
używanych przy standaryzacji nazw geograficznych (opracowanie własne)

Obiekt topograficzny w tym samym słowniku to „element powierzchni Zie-
mi, jakiejś innej planety lub satelity, mający określone cechy rozpoznawalne”. 
Obok tego wyróżniono obiekty podmorskie (ang. undersea feature) – elementy 
dna oceanów lub mórz, dające się zidentyfikować (przykłady: Rów Mariański, 
Ławica Słupska). Powstaje zatem problem terminologiczny, czy nazwy obiektów 
podmorskich w myśl pierwszej definicji to toponimy czy nie. Ja byłabym skłonna 
je włączyć w definicję toponimu jako terminu nadrzędnego (hiperonimu). W tym-
że słowniku nazwa geograficzna opisana jest jako „nazwa odnosząca się do obiek-
tu na Ziemi; szczególny przypadek nazwy topograficznej, czyli toponimu”.

Takie też ujęcie i uszeregowanie terminów proponują onomaści czescy w en-
cyklopedii Słowiańska onomastyka, w rozdziale poświęconym terminologii [Rze-
telska-Feleszko, Cieślikowa 2002–2003, t. I: 83]. Autorka rozdziału, Libuše Oli-
vová-Nezbedová podkreśla, że w czeskiej onomastyce nieco inaczej sytuuje się 
termin toponymum niż w wydanym w 1983 r. podręczniku ogólnosłowiańskiej 
terminologii onomastycznej (zob. rys. 3).

2 Glossary… od 1998 r. był kilkakrotnie poprawiany i uzupełniany, a także wydany w tzw. 
językach „kongresowych”. W roku 2013 Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła prace nad drugim, uaktualnionym wydaniem tej publi-
kacji po polsku.
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Według tej koncepcji punktem wyjścia są nazwy obiektów. Jeśli przyjąć ety-
mologiczne znaczenie leksemu toponim ‘nazwa miejsca’, taki podział dobrze od-
daje sens terminu nadrzędnego i terminów podrzędnych.

Rysunek 3. Hierarchia podstawowych terminów toponimicznych w pracach czeskich onomastów 
(opracowanie własne)

Odmiennie widzi układ terminów Aleksandra Superanskaja w tejże encyklopedii 
[ibidem: 86]. Referując stanowisko uczonych rosyjskich, wyróżnia ona dwie sfery: 
nazwy przestrzeni ziemskiej i nazwy przestrzeni kosmicznej. Punktem wyjścia tego 
podziału jest kategoria obiektów. Hierarchię podstawowych terminów w pracach ro-
syjskich onomastów pokazuje rys. 4. W tym ujęciu toponimy to część nazw własnych 
obiektów przestrzeni ziemskiej w ich nieożywionej klasie. Drugim zbiorem w tej kla-
sie są stratonimy – nazwy własne formacji geologicznych, np. Domanikovyj horizont.

Rysunek 4. Hierarchia podstawowych terminów toponimicznych w pracach rosyjskich onomastów 
(opracowanie własne) 
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W innym miejscu ta sama autorka przywołuje termin geonim: „собственое 
имя любого природного образования на поверхности земли” [ibidem: 43], 
tak jak np. marsjonim to podobny obiekt na Marsie, a wenusonim – na Wenus. 
Geonimy dzieli na nazwy lądowe – terronimy (wśród których wymienia na pierw-
szym miejscu oronimy) i nazwy wodne – hydronimy.

Właśnie w kontekście tych dwóch ostatnich kategorii nazw (oronimów 
i hydronimów) w Słowiańskiej onomastyce pojawiają się terminy z członem 
makro-: rosyjski makrotoponim [ibidem, t. II: 204); bułgarskie makrooronimy, 
makrohydronimy (obok mezohydronimów) [ibidem: 210, 262]; macedoński ma-
krooronim, makrohydronim [ibidem: 214, 268]; serbska makrooronimia, makro-
toponimia, a także makroregija, makroareal [ibidem: 219, 275; ibidem, t. I: 288]; 
słoweński makroareal [ibidem, t. I: 57].

Przykład rosyjski występuje w rozdziale poświęconym oronimom: „Для 
удобства исследования Урал принято делить на несколько областей, 
именуемых искусственно введенными макротопонимами: Полярный Урал, 
Приполярный Урал, Северный Урал…” [ibidem, t. II: 204] Termin serbski 
pada przy okazji referowania procesu standaryzacji nazw geograficznych „од 
макротопонимие до микротопонимие”. Terminy takie, jak makroareal itp. (po-
dobnie jak polski makroregion) są zapożyczone z metodologii geograficznej, za-
chowując przy tym znaczenie nadane przez geografów.

Terminy z elementem makro- we współczesnych systemach terminologicz-
nych wchodzą w opozycję z terminami mikro-. O ile jednak mikrotoponim, mikro-
toponimia itp. są dobrze ugruntowane w literaturze onomastycznej, o tyle makroto-
ponim stosowany jest rzadko i w odniesieniu głównie do wielkich rzek, łańcuchów 
i pasm górskich (jak pokazałam to na przykładzie Słowiańskiej onomastyki), przy 
czym na ogół nie podaje się definicji tego terminu. Polscy teoretycy podchodzą 
do niego krytycznie. Wprowadzenie do definicji mikrotoponimu pojęcia wspól-
noty komunikatywnej (a nie wielkości obiektu) wyrzuciło poza nawias termin ma-
krotoponim. Robert Mrózek, który w polskim piśmiennictwie onomastycznym 
rozpowszechnił takie właśnie pojmowanie mikrotoponimii, pisze o tym wprost: 
„Wiążąc utrwalone już terminy mikrotoponimy, mikrotoponimia z ograniczonym 
zakresem funkcjonalnym nazw, nie zaś z wielkością (zróżnicowaną, jak wiadomo) 
nazywanych obiektów terenowych, nie należy ich łączyć przeciwstawnie z termi-
nem makrotoponim (proponowanym niegdyś dla nazw dużych obiektów), który 
okazuje się zbędny w klasyfikacji onimicznej” [Mrózek 2004: 71, przyp. 9].

Sprawa nie jest jednak prosta, gdyż terminy z członem makro- nadal funkcjo-
nują w literaturze naukowej. Co jednak ważniejsze, zmienia się na naszych oczach 
wspomniany przez R. Mrózka „ograniczony zakres funkcjonalny” mikrotopo-
nimów, ponownie stawiając przed badaczami problemy definicyjne. Historycznie 
rzecz ujmując, zbieraniem nazw terenowych (nazywanych z czasem mikrotoponi-
mami) zajmowali się początkowo dialektolodzy przy okazji kompletowania gwa-
rowych materiałów słownikowych. Zbiory takie sporządzali również etnografowie 
i historycy, a także miłośnicy folkloru czy dziejów jakiegoś regionu; na przełomie 
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XIX i XX w. publikowano je np. w czasopiśmie „Lud”. W takim ujęciu z całą pew-
nością można mówić o ograniczonym zakresie funkcjonowania nazw, tzn. ograni-
czonym do pewnej niewielkiej wspólnoty komunikatywnej. Zakres użycia pierwot-
nie tylko lokalnych nazw terenowych zaczął się jednak zmieniać pod koniec XX w., 
wraz z podjęciem szerokich prac standaryzacyjnych nad obiektami fizjograficznymi 
w Polsce i na świecie. W latach 1963–1974 Komisja Ustalania Nazw Miejscowych 
wydała Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. Znalazło się tam 
bogactwo nazw pól, łąk, lasów, bagien, strumyków itp. obiektów. Zbiór ten miał 
służyć organom państwowym dla celów statystycznych, podatkowych, geodezyj-
nych itp. Stanowił on także podstawę wielu publikacji kartograficznych, a z czasem 
wszedł do zasobu wielkich cyfrowych baz danych topograficznych, powstających 
przy urzędach centralnych. Jedną z takich baz jest Państwowy Rejestr Nazw Geo-
graficznych, w którym docelowo mają się znaleźć urzędowe nazwy licznych i róż-
norodnych obiektów fizjograficznych. Te nazwy terenowe, zestandaryzowane przez 
obecną Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, dostosowane 
do systemu polszczyzny ogólnej, pozbawione cech gwarowych, wchodzą do obiegu 
administracyjnego, a dalej – ogólnopolskiego. Widać to już na przykładzie opubli-
kowanych dwóch tomów hydronimów3. Ustawa o Państwowym Rejestrze Nazw 
Geograficznych z pewnością przyspieszy i zintensyfikuje ten proces.

W tych nowych uwarunkowaniach społeczno-komunikatywnych być może 
termin makrotoponim dałoby się uratować, nadając mu nową tożsamość poprzez 
wyjście poza tradycyjną klasyfikację polską w stronę uniwersalnych klasyfika-
cji opisanych wyżej (czeskiej i rosyjskiej). Byłby to rodzaj toponimów (zarówno 
geo- jak i kosmo-) widzianych, mówiąc skrótowo, w globalnej perspektywie. Nie 
ogrom tych obiektów jednak byłby tu ważny, ale – analogicznie jak w przypadku 
mikrotoponimów – społeczność, która te nazwy stosuje. Jest to społeczność mię-
dzynarodowa, zaś nominacja najczęściej przebiega nie naturalnie, spontanicznie 
(jak w przypadku mikrotoponimów), ale – co podkreśliła A. Superanskaja w cy-
tacie podanym wyżej – sztucznie, czasem administracyjnie, za pośrednictwem 
naukowców, odkrywców, specjalistów różnych dziedzin wiedzy. Użytkownikami 
tych nazw są (prócz administracji i ekspertów) szerokie kręgi zwykłych ludzi, 
którzy oglądają filmy przyrodnicze, korzystają z nawigacji satelitarnej, podróżują 
w najdalsze, egzotyczne zakątki Ziemi i szykują się do turystyki kosmicznej. Na-
zwy te występują we wszystkich oficjalnych językach świata, wszędzie tam, gdzie 
uczy się geografii, posługuje mapami i Internetem, uprawia i organizuje turystykę, 
utrzymuje stosunki dyplomatyczne itd.

Wprowadzenie do pojęcia makrotoponimu międzynarodowej wspólnoty ko-
munikatywnej wyróżniałoby tę grupę nazw od jeszcze jednego terminu onoma-
stycznego, który należałoby tu wziąć pod uwagę, a mianowicie choronimu, który 

3 Nazewnictwo geograficzne Polski [2006]. Nazwy nawet niewielkich obiektów wodnych są 
istotne nie tylko dla lokalnej wspólnoty mieszkańców, ale i z punktu widzenia państwowej gospo-
darki wodnej.
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jest definiowany jako nazwa kraju, krainy czy regionu (od grec. choros ‘miara 
powierzchni’, chora ‘kraj’) [por. Kadmon 1998: 18 oraz wykres 3]. Termin ten 
jednak jest w dotychczasowej literaturze naukowej związany raczej z historią 
(zwłaszcza polityczną) niż geografią. Można przywołać jako odległy przykład 
Annales (czyli Roczniki) Jana Długosza, zaopatrzone w obszerny wstęp pod ty-
tułem Chorographia, w którym autor umieścił opis geograficzny krain, o których 
w swoich zapisach wspomina. W polskich pracach onomastycznych termin choro-
nim występuje rzadko i np. nie znajdziemy go w indeksach publikacji Polskie na-
zwy własne [Rzetelska-Feleszko 1998] oraz Słowiańska onomastyka [Rzetelska- 
-Feleszko, Cieślikowa 2002–2003].

2. Przykłady makrotoponimów  

W artykule ograniczę się do przykładów makrogeonimów, pozostawiając 
na boku nazewnictwo kosmiczne. Byłyby to następujące kategorie nazw: konty-
nentów, oceanów i mórz, wielkich regionów geograficznych, archipelagów i wysp, 
łańcuchów górskich, pustyń, płaskowyży, nizin itp. Tego typu obiekty najczęściej 
są ponadnarodowe i transgraniczne. Ogólnie rzecz biorąc, do makrotoponimów 
zaliczyłabym nazewnictwo stosowane na mapach małoskalowych i w podziałach 
geograficznych dla całego świata. Idę tu w oczywisty sposób w stronę ujęć geo- 
i kartograficznych, a nie onomastycznych, bo też punktem wyjścia są dla mnie 
zeszyty Nazewnictwa geograficznego świata [2004–2010], pomyślane jako „ga-
zeter”, przeznaczony dla użytku instytucji publicznych: urzędów, szkół, środków 
masowego przekazu itp.

Współczesne nazewnictwo geograficzne świata podlega daleko idącym za-
biegom standaryzacyjnym, zarówno w wymiarze narodowym, jak i ogólnoświa-
towym. Miejscem wymiany doświadczeń wewnątrzkrajowych i wypracowywa-
nia międzynarodowych kompromisów nazewniczych są konferencje i spotkania 
robocze UNGEGN (grupa ekspertów do spraw nazewnictwa geograficznego), 
agendy ONZ. Takie organizacje, jak np. SCAR (Scientific Committee on Antarc-
tic Research) czy IHO (Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna) wydają 
wykazy nazw uzgodnionych na forum międzynarodowym i zalecanych do sto-
sowania w kontaktach międzynarodowych. W wielostronnej umowie ustalono 
na przykład, że region Antarktyki ma nazewnictwo geograficzne w języku an-
gielskim i takie właśnie formy stosuje się powszechnie na świecie. Jednocześnie 
każde z państw, które prowadzą tam badania naukowe (a Polska do nich należy), 
ma prawo nadawać (oboczne) nazwy we własnym języku.

W Polsce za urzędowe nazewnictwo obce odpowiada Komisja Standaryzacji 
Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to organ 
o charakterze doradczym, usytuowany przy Głównym Geodecie Kraju. Począt-
ki Komisji sięgają lat 50. XX w., kiedy to zaczęto przygotowywać polskie na-
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zewnictwo geograficzne świata. Owocem tych prac była jednotomowa publika-
cja autorstwa Lecha Ratajskiego, Janiny Szewczyk i Przemysława Zwolińskiego  
pt. Polskie nazewnictwo geograficzne świata [Ratajski, Szewczyk, Zwoliński 
1959]. Zmiany polityczne i społeczne na świecie rychło uczyniły ten wykaz nie-
aktualnym. Następne wydanie, obejmujące tylko tzw. egzonimy (nazwy trady-
cyjne, spolszczone), Komisja opracowała i wydała w czterech tomach pt. Polskie 
nazwy geograficzne świata [1994–1996]. Opracowanie to podzieliło los poprzed-
nika i stało się nieaktualne po ogromnych przetasowaniach lat 80. i 90. XX w. 
Nad nowym wydaniem Komisja pracuje od kilku lat. W jej skład wchodzą eks-
perci z różnych dziedzin: geografowie, kartografowie, wydawcy map i encyklo-
pedii, przedstawiciele MSZ i MON, a także grono językoznawców. Opracowano 
dwanaście zeszytów regionalnych, w tym takie obszary, jak Arktyka, Antarktyka, 
morza i oceany. Zeszyty te – jak i wspomniane tu inne publikacje standaryzacyjne 
– są dostępne w Internecie na stronach Komisji: www.ksng.gugik.gov.pl. Najnow-
szym opracowaniem KSNG jest Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych 
świata [2013].

Nazewnictwo urzędowe (uzgodnione z polskim MSZ) nierzadko różni się 
od stosowanego w Internecie, w przewodnikach, ofertach turystycznych, rozkła-
dach jazdy i komunikacji lotniczej, lokalnych gazetach itp. Jeszcze inne formy, 
nierzadko adaptowane ze słyszenia, są używane we wspomnieniach, pamiętni-
kach, dziennikach podróży, amatorskich filmach dokumentalnych itp., a także 
w literaturze pięknej. Niejednokrotnie to przez takie źródła poznajemy i utrwa-
lamy sobie obce nazwy, jak np. Iwo-dzima, rzeka Kwai czy Morze Sargassowe.

Proponowaną klasę makrotoponimów można zilustrować nazwami konty-
nentów oraz mórz i oceanów.

3. Kontynenty  

Nazwy kontynentów są wytworem myśli uczonych, a nie doświadczeń prze-
ciętnego użytkownika języka, któremu na co dzień takie pojęcia nie były potrzebne 
– w podróżach handlowych czy wyprawach wojennych celem był nie kontynent, 
ale kraj czy region. Propria Europa, Azja i Afryka występują już w starożytnym 
piśmiennictwie, przy czym dwa pierwsze uważane są za etymologicznie niepew-
ne. Co prawda niektóre słowniki wskazują nawiązania tych nazw do starożyt-
nych języków: Europa w związku z fenickim ereb ‘zachód’, Azja z sanskrytu 
‘kraina, gdzie wschodzi słońce’ [Grzenia 2008], tłumaczenia te jednak (powta-
rzane za kompendiami angielskimi) mogą mieć charakter wtórny, znacznie póź-
niejszy i nieudokumentowany. Afryka początkowo oznaczała ‘kraj Afrów’, pół-
nocny region tego kontynentu (część środkowa i południowa nie były wówczas 
znane) [Karpluk 1986: 20–28]. Nazwy pozostałych kontynentów powstały już 
w czasach historycznych i dysponujemy na ten temat źródłami bezpośrednimi. 
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Wiemy, że Ameryka to nazwa pamiątkowa od imienia jednego z odkrywców, 
Amerigo (Emeryka) Vespucciego, nadana prawdopodobnie przez niemieckiego 
kartografa Martina Waldseemüllera w pierwszej połowie XVI w. Makrotoponim 
Australia pochodzi z łac. australis ‘południowy’, co wprost świadczy o europo-
centryzmie odkrywców. Sztuczną nazwą jest również Antarktyda, nazwana tak, 
ponieważ była przeciwlądem dla Arktyki (z członem anty-), wcześnie znanej, 
a obejmującej tereny wokół bieguna północnego. Sama nazwa Arktyka ma źró-
dłosłów grecki i odwołuje się do wyobrażenia tego miejsca jako krainy białych 
niedźwiedzi (greckie: thalarctos maritimus).

Tak więc, poczynając od Afryki, pozostałe kontynenty (jak i Antarktyka – ob-
szar na południe od 60° S oraz Oceania, nie mówiąc już o Pangei) to twory ję-
zykowe o charakterze terminów, bazujące na strukturach nazewniczych greckich 
i łacińskich.

4. Morza i oceany  

W dziesiątym zeszycie Nazewnictwa geograficznego świata [2008] zebrano 
razem nazwy makrohydronimów: oceanów i mórz, uwzględniając nazwy obiek-
tów na powierzchni tych obiektów i na dnie akwenów, np. zatok, cieśnin, prądów 
morskich, basenów, krawędzi, progów, rowów, ławic itd. Tom ten, o tytule Morza 
i oceany, opracował Kazimierz Furmańczyk. We wstępie czytamy: „Jako podsta-
wę opracowania przyjęto podział Wszechoceanu na 5 oceanów zgodnie z usta-
leniami Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO)” [ibidem: 13]. 
Wystąpiło tu określenie Wszechocean (polski antonim Pangei), niewystępujące 
poza tym w zamieszczonych dalej wykazach. Te pięć oceanów według aktualnej 
terminologii to: Ocean Arktyczny (hist. także zwany Morzem Arktycznym), Ocean 
Lodowaty Północny; Ocean Atlantycki (Atlantyk); Ocean Indyjski; Ocean Połu-
dniowy; Ocean Spokojny (Pacyfik).

Podobnie jak w przypadku nazw kontynentów, również i niektóre nazwy oce-
anów sięgają czasów starożytności: Atlantyk wiąże się z mitem o Atlasie, podtrzy-
mującym Ziemię, a Ocean Indyjski motywowany jest nazwą wielkiej krainy, którą 
opływa (Indie). Pozostałe makrohydronimy pochodzą z czasów wielkich odkryć 
geograficznych. Wiadomo, że myląca nazwa Pacyfiku została nadana przez Ma-
gellana w 1520 r., któremu w podróży towarzyszyła wyjątkowo dobra pogoda. 
Ocean Arktyczny nazywa się tak dlatego, że opływa Arktykę, zaś Ocean Połu-
dniowy – gdyż położony jest na południu kuli ziemskiej (przy czym przymiotnik 
południowy stoi znaczeniowo w opozycji do północny w nazwie Ocean Lodowaty 
Północny).

Na każdym z oceanów geografowie wyróżniają mniejsze akweny – morza. 
W sumie jest ich około stu. Ich nazwy pochodzą z różnych okresów, np. okre-
ślenie Morze Śródziemne zostało utrwalone (w różnych językach) we wczesnych 
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zabytkach piśmienniczych ludów, które zamieszkiwały brzegi tego akwenu. Naj-
nowsze są nazwy mórz w pobliżu biegunów, gdyż te regiony Ziemi ludzie poznali 
najpóźniej.

Odnosząc zbiór makrohydronimów do znanej klasyfikacji semantycznej to-
ponimów W. Taszyckiego [Taszycki 1946], można zauważyć pewne chronolo-
giczne warstwy nazewnicze.

Najbardziej charakterystyczne i zarazem najstarsze są nazwy typu Ocean 
Indyjski, Morze Arabskie. Marcin Bielski w swojej Kronice wszytkiego świata, 
dziele dobrze osadzonym w tradycji starożytnej, pisał: „Oceanus morze – wszyt-
kich wod na świecie ociec i gospodarz [...] Ma przezwiska rozmaite, abowiem 
do ktorego kraju przychodzi, według onego kraju ji zową, jako idzie; do Hiszpa-
niej przyszedł – zową Ibericus, idzie do Brytanniej – rzeczon jest Britański, idzie 
do Scytiej – Sciticus […], idzie do Indiej – Indiski, aż tak wkoło ziemie obszedł. 
Międzyziemne morza są też drugie od krain swoich wezwane, jako […] Liguryj-
skie od Liguriej…” [Bielski 1564].

Nazwy mórz, które „zową od kraju” (miasta, regionu itp.), występują maso-
wo jako nazwy części Morza Śródziemnego oraz w – dobrze znanej od starożyt-
ności – tej części basenu Oceanu Atlantyckiego, która sąsiaduje z wybrzeżem 
Europy (np. Adriatyk || Morze Adriatyckie, Morze Egejskie, Morze Celtyckie, 
Morze Irlandzkie, Morze Norweskie itp.). Mniej ich jest w rejonie Oceanu Ark-
tycznego (np. Morze Czukockie, Morze Wschodniosyberyjskie), jeszcze rzadsze 
są w rejonie Oceanu Indyjskiego (np. Morze Arabskie) i Pacyfiku (np. Morze 
Filipińskie, Morze Japońskie, Morze Wschodniochińskie itp.). Nazw takich 
jest około 40. Do makrohydronimów pochodzących od nazw miejsc lądowych 
(głównie wysp) należy także szereg nietypowych na gruncie języka polskiego 
określeń typu Morze Marmara, Morze Fidżi, Morze Celebes, Morze Aru i in. 
Obiekty te są położone głównie w basenie Oceanu Spokojnego. Pozostawio-
no w nich (wbrew polskim regułom ortograficznym) człon rodzajowy Morze, 
dla odróżnienia od nazw sąsiednich wysp czy krain. Występują one w polskich 
tekstach rzadko.

Wydaje się, że stare, aczkolwiek dużo rzadsze, są nazwy charakteryzujące, 
takie jak Morze Białe, Morze Czarne, Morze Czerwone, Morze Żółte, Morze We-
wnętrzne, Morze Śródziemne. Do tego modelu nawiązują nazwy Ocean Spokojny 
i Ocean Lodowaty.

W okresie wielkich odkryć geograficznych (i później) zaczęły powstawać 
nazwy pamiątkowe, uwieczniające odkrywców, badaczy, władców i fundatorów 
wypraw, a nawet – statków (Morze Scotia). Nazw takich jest niespełna trzydzie-
ści; stanowią one drugą co do liczebności grupę, np. Morze Barentsa, Morze Be-
ringa, Morze Wattów, Morze Króla Haakona VII. Na Oceanie Indyjskim brak 
nazw tego typu, natomiast w rejonie Oceanu Południowego jest to jedyny model 
nazewniczy. Najnowsze są nazwy ideologiczne, takie jak (w tymże regionie) Mo-
rze Kosmonautów, Morze Wspólnoty.
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5. Uwagi końcowe  

Nazwy największych obiektów topograficznych (lądowych i wodnych): kon-
tynentów, mórz i oceanów, archipelagów i wielkich wysp, pasm i grzbietów gór-
skich itp. cechuje specyficzna nominacja, w znacznym stopniu powstała drogą 
administracyjną, w środowisku ekspertów. Nazewnictwo traktowane jest syste-
mowo, jako całość, a wewnątrz mniejszych całości stosowane są opozycyjne wy-
różniki. Widoczne jest nasycenie terminologią naukową (głównie geograficzną), 
w szczególności dużą liczbą specjalistycznych terminów rodzajowych, a także 
rozpowszechnienie elementów określających położenie obiektu względem stron 
świata: wschodni, zachodni, północny, południowy. Są to zarazem nazwy pod-
dawane ocenie i dyskusji zarówno w krajowych organach nazewniczych, jak 
i w wielkich światowych organizacjach, które mają wpływ na ich rozpowszech-
nienie i funkcjonowanie (przez publikacje, konferencje międzynarodowe, rezolu-
cje i umowy).

Makrohydronimy mają charakterystyczną budowę morfologiczną, co wyni-
ka z ujednoliconych odgórnie wzorców. W języku polskim należą one do dwóch 
typów znaczeniowych: nazw topograficznych i nazw pamiątkowych. Te pierwsze 
mają postać zestawienia z członem rodzajowym i przymiotnikiem odmiejscowym 
lub nieodmiennym rzeczownikiem (będącym nazwą własną obiektu geograficz-
nego). Nazwy pamiątkowe charakteryzuje struktura: człon rodzajowy i nazwa 
własna osoby w dopełniaczu. Wysoki odsetek stanowią nazwy angielskie i egzo-
tyczne, nieodmienne w języku polskim.

Wspomniane cechy sytuują omawianą grupę nazw na pograniczu termi-
nów i nazw własnych. Ze względu zaś na charakter nominacji i funkcjonowanie 
we współczesnym świecie, można byłoby je nazwać „nazwami pod specjalnym 
nadzorem”.
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Macrotoponyms in today’s world 

(Summary)

The article consists of two parts. In the first part, the author discusses the terms: toponym, 
geonym, choronym, macrotoponym etc. In the second part, the names of continents, seas and oceans 
are presented as the examples of macrotoponyms.

Słowa kluczowe: choronim, geonim, makrogeonim, makrohydronim, makrotoponim, nazwy 
geograficzne, nazwy kontynentów, nazwy mórz, nazwy oceanów, toponim.

Key words: choronym, geonym, macrogeonym, macrohydronym, macrotoponym, geographi-
cal names, names of continents, names of sees, names of oceans, toponym.
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Традиционное и новое в русской  
топонимической терминологии

1. Предварительные замечания  

Топонимика как раздел ономастики – вполне традиционная наука, обла-
дающая устойчивым терминологическим аппаратом и методами исследова-
ния. Достаточно определен и сам объект исследования – географические на-
звания. В отличие, например, от сферы эргонимии/хрематонимии, где новые 
объекты влекут за собой и необходимость в новых терминах, ср. [Gałkowski 
2010: 613–614; Siwiec 2011], для объектов топонимических исследований 
resp. топонимической номинации бурный количественный рост не является 
характерным. Тем не менее, новые термины появляются и в топонимике, 
и это не может не отражаться на общем облике терминосистемы.

Целью настоящей статьи является попытка показать такие терминологи-
ческие новации, которые связаны с новыми исследовательскими позициями 
и которые зависят не только от положения дел в топонимике как разделе 
ономастики, но и от парадигм «апеллятивной» лингвистики. Но прежде чем 
говорить о новом, следует определить, что такое «традиционное» для рус-
ской топонимической терминологии XXI в. Думаю, что любой российский 
ономатолог скажет, что это словник «Словаря русской ономастической тер-
минологии» Н. В. Подольской (первое издание вышло в 1978 г., второе изда-
ние – в 1988 г.). Второе издание словаря фиксирует состояние терминологии 
конца 80. гг. XX в., однако это же состояние характерно и для 90. гг. и даже 
позже. Например, в диссертации В. С. Картавенко, посвященной становле-
нию региональной топонимической системы и защищенной в 2012 г., специ-
ально указывается, что в работе используется сложившаяся система онома-
стической терминологии, отраженная в словаре Н. В. Подольской, и лишь 
в ряде случаев автор уточняет определения отдельных терминов [Картавен-
ко 2012: 14].

В качестве текстовых источников, т.е. сферы непосредственного функ-
ционирования терминов, в статье использованы, прежде всего, материалы 
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журнала «Вопросы ономастики» (официальный сайт журнала www.
onomastics.ru/, с 2004 г. вышло 15 номеров), а также материалы ономастиче-
ских конференций, проходивших в России в последние годы. Это конферен-
ции Ономастика Поволжья [ОП-2010; ОП-2012], конференции Этнолингви-
стика. Ономастика. Этимология в Екатеринбурге [ЭОЭ-2009; ЭОЭ-2012]. 
Много статей по топонимике содержат материалы конференций по регио-
нальной ономастике, проводимых в г. Майкопе (Адыгея, Россия) [ПОРО-
2010; ПОРО-2012]. Также были использованы отдельные статьи и моногра-
фии по топонимике 2000–2012 гг.

2. Понятие базового термина  

Для представления терминологии как системы важно выделить базовый 
термин и дать ему характеристику. Для топонимической терминологии это, 
безусловно, термин топоним. Этот термин является базовым как в «старом» 
терминоведческом смысле, т.е. как термин, который исторически был поло-
жен в основу терминологии, ср. [Гринев-Гриневич 2008: 61], так и с точки 
зрения теории категоризации, идущей от когнитивной психологии и разви-
ваемой современной когнитивной лингвистикой. В настоящее время, вслед 
за Э. Рош, разработавшей теорию, которую впоследствии назвали теорией 
прототипов, принято различать три основных уровня категоризации [Rosch 
1973; Лакофф 2004: 28 сл.]. Это базовый, вышестоящий (суперординатный) 
и нижестоящий (субординатный) уровни. Базовый уровень считается ис-
ходным и ведущим. Так, в таксономии «собака» – «животное» – «пудель» 
собака находится на базовом уровне, на вышестоящем уровне находится жи-
вотное, на нижестоящем – пудель. Эксперименты показали, что испытуемые 
при выборе названия для какой-либо вещи из целого ряда возможных имен 
выбирают то, которое относится к категории именно базового уровня [Ла-
кофф 2004: 72].

Перечисленные уровни категоризации свойственны, на наш взгляд, 
и иерархии терминов в терминологических системах. Так, в рассматривае-
мой топонимической системе термин топоним репрезентирует категорию 
базового уровня. На суперординатном уровне выступает абионим (общий 
термин для имени собственного неживого объекта), а на субординатном 
уровне появляются различные спецификации, ср. ойконим, астионим, ур-
баноним и др. При таком представлении терминологической системы сразу 
становится ясно, что новации затрагивают именно субординатный уровень. 
Поэтому рассмотрение терминологических систем сквозь призму данной ка-
тегоризации, объединенное с элементами тезаурусного подхода, позволит, 
на наш взгляд, сделать шаг вперед на пути координации терминологии, осо-
бенно в межъязыковом аспекте [Vasil’eva 2011: 43].
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3. Способы терминообразования на основе базового термина  

Возвращаясь к теме традиционного и нового в терминологии топони-
мики, отметим, что термин топоним был и неизменно остается базовым. 
Рассмотрим способы терминообразования на его основе.

1. Деривация. Этим способом образован адъектив топонимный. Теперь 
уже можно с уверенностью сказать, что, несмотря на усилия ономатологов 
в конце 80. гг. прошлого века, в том числе и автора словаря Н. В. Подольской, 
внедрить это прилагательное в русскую ономастическую терминологию как 
производное от термина топоним (в отличие от прилагательного топоними-
ческий как производного от термина топонимика), эксперимент не удался. 
Прилагательное топонимический употребляется и как производное от топо-
нимика, и как производное от топоним, ср. топонимическое пространство, 
топонимическое словообразование, топонимический процесс (предлагалось: 
топонимное пространство, топонимное словообразование, топонимный 
процесс, ср. [Подольская 1988: 136]). По-видимому, синкретизм производя-
щего термина (например, топонимический процесс можно представить свя-
занным как с топонимом, так и с топонимикой как совокупностью топони-
мов), а также все-таки некоторая искусственность для русского языка формы 
топонимный не позволили этому прилагательному занять свое четкое место 
в системе. Однако в некоторых российских ономастических школах, напри-
мер, петрозаводской, дистрибуция прилагательных топонимический vs. то-
понимный соблюдается четко, ср. [Кузьмин 2003].

2. Приращение терминоэлемента (аналог детерминативных компози-
тов). В данном случае термин топоним получает модификатор слева. Если 
этот модификатор (терминоэлемент) является первым компонентом онома-
стического термина на -оним, то интерпретация модели является однознач-
ной: N + топоним ‘топоним, образованный от N’. Например, антропотопо-
ним – это топоним, образованный от антропонима. Данная модель является 
продуктивной и позволяет создавать в рамках ономастики однозначно интер-
претируемые термины, ср. агиотопоним. В. С. Картавенко приводит в своей 
диссертации примеры того, какие термины предлагались учеными при ква-
лификации населенных пунктов типа Рождественское, Покровка, Троиц-
кое: «А. М. Селищев использовал термин церковные имена, А. В. Суперан-
ская называет подобные населенные пункты церковными наименованиями,  
Г. В. Агапова дает следующее пространное название: официально-церков-
ная группа терминов, связанных с названием церковного прихода, два тер-
мина – названия церковного характера и названия по церквам использует 
Б. Н. Перлин, М. В. Горбаневский оперирует терминами агиотопоним, аги-
оойконим» [Картавенко 2012: 13]. В. С. Картавенко соглашается с М. В. Гор-
баневским, что последние два термина удачны, так как они соответствуют 
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критериям, предъявляемым к терминам (однословные, интернациональ-
ные, построены по определенной модели, а также способны к деривации) 
[ibidem], что совершенно справедливо.

Термин топоним может и сам стоять в левой позиции в производном 
термине. Однако в этом случае наблюдается эллипсис элемента -оним, ср. 
топооснова = *топонимооснова, топоформант = *топонимоформант, топо-
лексема = *топонимолексема. Подобная компрессия присуща и рассмотрен-
ным выше терминам, ср. антропотопоним = *антропонимотопоним. Понят-
но, что такая избыточность выражения должна быть преодолена, отсюда 
и привычные всем термины, уже не осознаваемые как эллиптизированные.

3. Термин-словосочетание с базовым термином как вершиной. Переход 
от базового терминологического уровня на нижестоящий посредством такой 
модели является очень распространенным в топонимической терминологии. 
Так, в обоих изданиях словаря Н. В. Подольской таких терминов более двух 
десятков, ср. вторичный, двойной, субстратный топоним и пр. Научные 
тексты последних лет принесли не так много новых примеров данной мо-
дели, ср. игровой топоним, прецедентный топоним. Однако если мы на эти 
два термина посмотрим внимательно, то увидим, что они специфицируют не 
термин топоним, а являются спецификаторами (видами) сложных терминов 
игровой оним и прецедентное имя.

4. Термины-наименования топонимических объектов  

Обратимся к терминам, именующим топонимические объекты. Это, 
как известно, основной массив терминов ономастики (и топонимики в том 
числе). Споры о том или ином термине оказываются зачастую спорами не 
о содержании понятия (интенсионале), а об объеме понятия (экстенсиона-
ле). Приведем пример из другой сферы ономастики. Например, включать ли 
в понятие эргоним названия фирм? Определение термина (и интенсионал 
понятия) эргоним как ‘собственного имени делового объединения людей’ 
[Подольская 1988: 151] не препятствуют этому. Значит, речь идет лишь об 
экстенсионале данного понятия, и дискуссия об этом даже не является соб-
ственно лингвистической.

Однако среди топонимических терминов есть один, который не поддает-
ся простому толкованию. Это термин микротопоним, давший вместе со сво-
им коррелятом (макротопоним) название этой конференции. Приведем пол-
ностью определение термина микротопоним из словаря Н. В. Подольской.

«МИКРОТОПОНИМ – Собственное имя (чаще) природного физико-ге-
ографического объекта, (реже) созданного человеком, имеющее узкую сфе-
ру употребления; функционирующее в пределах лишь микротерритории, 
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известное узкому кругу людей, живущих вблизи именуемого микрообъекта, 
в т. ч. микрогидроним, микроойконим, микроороним, микрохороним, назва-
ния урочищ, хозяйственных угодий, микросооружений (колодцев, мостов, 
будок, вышек, зимовий, кордонов, охотничьих домиков и т.п.)» [ibidem: 83].

Далее в данной словарной статье следует важное примечание: «М(икро-
топоним) – результат естественного процесса номинации: м(икротопоним) 
часто находится на грани употребления слова нарицательного и собствен-
ного, однако он не является “микрословом”. Многие из м(икротопонимов) 
очень древни; м(икротопонимы) объединяются в микротопонимические си-
стемы, функционирующие в пределах одного населенного пункта» [ibidem].

В этом определении, которое, к сожалению, нечасто цитируется пол-
ностью, очень важной является формулировка «микротопоним не является 
“микрословом”», т.е. семантика терминоэлемента «микро» не имеет отно-
шения ни к объекту, ни к значимости его наименования. Здесь я полностью 
солидарна с мнением профессора Р. Шрамка, высказанным в докладе на кон-
ференции. «Микро» в данном случае относится к сфере функционирования 
названия, т.е. коммуникативной сфере, которая является узкой и – что важ-
нее – полностью входит в пределы личной сферы обитателей данной мест-
ности (о понятии личной сферы говорящего применительно к ономастике 
см. [Васильева 2009: 172–183]). Можно предположить, что частые дискус-
сии среди ономатологов, возникающие в связи с микротопонимами, связаны 
как раз с тем, что у объектов, которые обозначаются термином микрото-
поним, два типа наблюдателя: один – это языковая личность из локального 
сообщества, крепко держащая сам объект и обозначающее его слово в своей 
личной сфере; другой – это языковая личность топонимиста-исследователя, 
записывающего в полевых, как правило, условиях и сами названия, и свя-
занные с ними топонимические легенды, и вторгающегося тем самым в чу-
жую личную сферу. Примеры дискурсивных характеристик микротопони-
мов приводятся в работе Л. А. Климковой, исследовавшей нижегородскую 
микротопонимию. Она различает микротопонимическую коннотативность 
внутри самой микротопонимической системы, т.е. «для своих», и вне ее 
– для представителя иносистемы [Климкова 2008: 84]. Еще одно замечание 
связано с поиском авторства термина микротопоним. Это трудно решаемая 
проблема. По-видимому, мы можем говорить либо о коллективном автор-
стве, либо о своеобразном законе создания термина на базе интернацио-
нальных терминоэлементов. Эти элементы – греческие и латинские корни 
и аффиксы (радиксоиды и аффиксоиды) – представляют собой резервуар, 
из которого любой может черпать нужные корни и морфемы. А поскольку 
за время функционирования научных терминологий на европейских языках 
сложились готовые стереотипные корреляции (ср. гипер-/гипо-, эндо-/экзо-, 
микро-/макро- и пр.), то пара терминов микротопоним и макротопоним 
могла возникнуть одновременно в нескольких местах.
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Выше мы упоминали, что для топонимических объектов характерна 
константность: объекты «река», «озеро», «город» и «деревня» существовали 
на карте с давних пор и существуют по сей день. Однако новая российская 
действительность оказалась способной вызвать к жизни новые топонимиче-
ские объекты – клубные и коттеджные поселки. Для этих объектов пока нет 
своего термина (комоним все-таки больше подходит для названия историче-
ски сложившегося села, чем для недавно построенной группы престижных 
загородных домов в виде замков). Так что данная группа онимов представ-
ляет интерес не как материал для топонимической терминологии (систем-
ного термина еще нет), а как непосредственный номинативный материал, 
базирующийся на довольно причудливых принципах номинации. В работах 
Т. П. Соколовой можно найти примеры названий коттеджных поселков, воз-
никших за последние 10 лет на территории Подмосковья. Это иностранные 
и псевдоиностранные слова, так называемые перенесенные топонимы, кон-
таминации разных по происхождению слов, а также примеры «креативной 
деривации». Ср.: ZORINO-SPORT-VILLAGE, Андрейково Light, Салтыков-
ка-Prestige, Дубна Ривер Клаб, Korovino, Бельгийская деревня, Карповы (sic!) 
Вары, Гельвеция, Гагаринлэнд и пр. [Соколова 2012]. Российские ономатоло-
ги рассматривают подобные названия в рамках экологии языка и наблюдают 
в последний год определенный спад подобной «креативности».

5. Термины, относящиеся к способам описания объектов  

В настоящее время в России получило развитие этнолингвистическое 
изучение собственных имен. Это направление связано с именами Н. И. Тол-
стого, С. М. Толстой, Е. Л. Березович, М. Э. Рут и др. Прежде всего нужно 
отметить, что сам термин этнолингвистический употреблялся до Н. И. Тол-
стого в ином значении. Так, например, этнолингвистическое исследование 
подразумевало выявление и интерпретацию этнотопонимов, т.е. топони-
мов, образованных от этнонимов [Березович 1999]. Сначала этнолингви-
стическое направление смыкалось с тем направлением, которое называют 
лингвострановедческим и которое уделяло особое внимание фоновой се-
мантике имени. Согласно одному из определений, фоново-коннотативная 
семантика имени представляет собой «совокупность социально-значимых 
ассоциаций, обусловленных национальной культурой и представляющих 
собой сумму прошлых речевых и контекстных определений в пределах язы-
кового коллектива» [Аникина 1988: 7]. Лингвокультурный подход, таким 
образом, как бы выхватывает, по образному выражению Е. Л. Березович, из 
всего ономастического континуума отдельные «меченые атомы», в то вре-
мя как этнолингвистический подход в духе Н. И. Толстого базируется на 
ином принципе – на изучении всего континуума и на вопросах кодирования 
в топонимии информации о духовной культуре народа [Березович 1999: 137]. 
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В связи с методикой извлечения этнокультурной информации появляются 
два термина для представления ономастической семантики: семантическая 
вертикаль и семантическая горизонталь [Березович 2007: 60 сл.]. Семанти-
ческая вертикаль создается иерархией семантических пластов – от поверх-
ностных до глубинных. Наиболее явный и доступный для этнолингвистиче-
ского изучения уровень вертикальной семантики – уровень мотивационного 
значения имени: Тещина тропа – тропинка, по которой парни бегали к теще 
на блины. Культурная семантика может залегать глубже – на коннотатив-
ном уровне. Так, название аптеки Медея (г. Белгород) может вызвать у всех, 
кто знаком с античной культурой, нежелательные коннотации, в то время 
как придумавший это название человек всего лишь взял «медицинский ко-
рень» МЕД. Семантическая горизонталь – это способность имени вступать 
в деривационные процессы и семантическое «рассеивание» имени, а также 
продвижение имени в другие семантические коды и прецедентность имени. 
Ср. Париж – как прозвище красивого парня [ibidem].

Развитие в топонимике получила и теория семантического поля с разде-
лением на зоны значения (концептуальное ядро, прагматическая зона, семан-
тические связи) [ibidem: 58]. Не обошлось без топонимического концепта 
[Щербак 2009] и концептуальности; под последней понимается «совокуп-
ный объем представлений о возможностях его (имени. – Н. В.) применения 
– языковые и экстралингвистические знания, связанные с использованием 
ономастического знака, сложившиеся у носителей данного языка» [Голоми-
дова 1998: 16]. Внесла свой вклад в топонимическую терминологию и тео-
рия прецедентности (прецедентный топоним, ср. Москва, Рим, Ватерлоо).

Далее я приведу списком (без упоминания авторов) ряд неудачных, на 
наш взгляд, терминов. Это топоэффектор – фактор, способствующий акти-
вации топонима в газетном тексте (например, какое-либо событие в данном 
населенном пункте); неясный термин топоморфный код, а также выражение 
топонимная идеограмма, претендующее занять место выражения номина-
тивный признак.

6.  «Зная место в системе, знаешь термин; зная термин,  
знаешь место в системе»  

Завершая наблюдения над русскими топонимическими терминами, про-
демонстрируем, как функционирует этот сформулированный в 30. гг. XX в. 
профессором Николаем Владимировичем Юшмановым [Юшманов 1937: 
703] и поддержанный впоследствии профессором Александром Алексан-
дровичем Реформатским терминологический принцип. Обратимся к видам 
ойконимов. В первом издании словаря Н. В. Подольской находим термин 
полисоним и его определение: «Вид ойконима. Собственное имя любого 
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города» [Подольская 1978: 112], а также примечание: термин заменен на 
астионим. Во втором издании словаря полисоним уже отсутствует, есть 
только астионим. Комоним как собственное имя любого сельского поселе-
ния присутствует в обоих изданиях. Таким образом, сначала мы наблюдаем, 
как действует принцип выравнивания – уходит синоним (практически ни-
когда не употреблявшийся термин полисоним) и получается скорректирован-
ное соотношение:

Полисоним = астионим vs. комоним (избыточная структура) → астио-
ним vs. комоним (оптимальная структура).

С помощью терминологического принципа Юшманова – Реформатского 
определяется лакуна в терминологической системе и по возможности запол-
няется. Так, для обозначения названий внутригородских объектов уже до-
статочно долго существует термин урбаноним. Для названий аналогичных 
объектов в селе системного термина долго не было. Но он появился, можно 
сказать, как результат решения пропорции, ср.:

город: урбаноним = село: X
Термин виконим (от лат. vicus ‘деревня’) был предложен Беатой Афель-

тович [Афельтович 2007: 118] и к настоящему времени прочно занял свое 
место в системе. Свидетельством его укорененности стали видовые наиме-
нования, выделенные Р. Разумовым, ср.: виконимы-характеристики (Школь-
ная улица), виконимы-посвящения (улица Гоголя, улица Красных партизан), 
эвсемантические виконимы (Цветочная улица, Светлая улица) [Разумов 
2012а: 132–133].

7. Заключение  

Существуют две возможности обновления терминологических систем: 
вводить новые термины для новых объектов или переосмысливать старые 
понятия, оставляя им их традиционные обозначения. В русской топони-
мической терминосистеме гармонично уживаются обе этих возможности. 
Есть новации на уровне терминов – наименований объектов (виконим), есть 
пока пустая клетка в топонимической терминологической таблице, предна-
значенная для короткого термина для названия нового объекта российской 
действительности – престижного коттеджного поселка. Базовый термин то-
понимической терминосистемы топоним остался прежним, равно как и тер-
мин микротопоним, однако количество знания об этих объектах существен-
но увеличилось, также изменился угол зрения. Соответственно, появились 
другие сопряженные с этими терминами термины и понятия, бытующие 
в «апеллятивной» лингвистике (концепт, языковая картина мира, личная 
сфера говорящего, прецедентный феномен и др.). При анализе топоними-
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ческой терминосистемы не следует, таким образом, оставлять без внимания 
понятийный аппарат и, соответственно, термины, которые относятся к спо-
собам описания и представления объектов, поскольку именно они несут 
в себе теоретический инновационный заряд.
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Natalija Vasileva

Innovative and traditional aspects of Russian toponymic terminology

(Summary)

The article discusses the state of Russian toponymic system over the past two decades. The 
Russian Dictionary of Onomastic Terminology by Natalija V. Podolskaja (1988) is taken as a point 
of reference, the terms of which are relevant to this day. The article characterizes two options of re-
newal for terminology systems: introduction of new terms for new objects or rethinking old concepts 
and leaving the old traditional terms. The article concludes that both of these options harmoniously 
coexist in the Russian toponymic terminology system. It is also noted that the analysis of toponymic 
terminology system should focus on the terms that relate to methods for the description and pres-
entation of objects, since they bear theoretical innovation charge.

Słowa kluczowe: toponimy, rosyjska termonologia toponimiczna.
Key words: toponyms, Russian toponymic terminology.
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1. Введение  

Сегодня одним из перспективных направлений в языкознании являет-
ся развитие антропологической лингвистики, которая имеет своей целью 
«изучение языка в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением, 
духовно-практической деятельностью» [Вендина 1998: 5]. В ее рамках акти-
визируется изучение имен собственных (ИС), являющихся своеобразными 
маркерами человека в социуме в различные исторические периоды его су-
ществования. ИС всех разрядов, с одной стороны, составляют часть языко-
вой системы, подчиняются ее законам, с другой стороны, обладают рядом 
особенностей, обусловленных внелингвистическими факторами, т.е. вклю-
чают в свое понятийное содержание самую разноплановую информацию: 
историческую, культурологическую, социологическую, психологическую, 
этническую и другую [Королева 2012: 169].

В науке об ИС выделяется топонимика – «раздел ономастики, иссле-
дующий географические названия (топонимы), их функционирование, 
значение и происхождение, структуру, ареал распространения, развитие 
и изменение во времени. Совокупность топонимов на какой-либо терри-
тории составляет ее топонимию» [ЛЭС 1990: 515]. Названия географиче-
ских объектов складывались на протяжении длительного времени, поэ-
тому в их состав входят топонимы, созданные в разные эпохи, на разных 
языках, связанные с разными сферами человеческой деятельности. Топо-
нимы содержат богатейшую информацию о расселении древних этносов, 
о культурной и духовной жизни народов, об особенностях их быта, взаи-
моотношениях соседних народов, о мировосприятии наших предков. По 
мнению одного из ведущих российских ономастов В. А. Никонова, топо-
нимы являются историей народа, выраженной средствами языка [Никонов 
1965: 26].
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2. Содержание и объем понятия «микротопоним»  

Топонимы включают в себя названия объектов, отличающихся друг 
от друга не только геофизическими признаками, но и размерами, а также 
степенью известности в социуме. Эти различия вызывают необходимость 
делить топонимы на группы с учетом названных факторов. В специальной 
литературе используются термины макротопоним (название крупного ши-
роко известного географического объекта), микротопоним (название незна-
чительного физико-географического объекта, известное на ограниченной 
территории узкому кругу людей) [Бондалетов 1983: 163–164]. Однако эта 
терминология имеет некоторые «разночтения», то есть авторы вкладывают 
в эти термины при анализе фактического материала разное содержание. Свя-
зано это с тем, что исследователи неоднозначно трактуют термин микрото-
поним, по-разному определяя критерии выделения микротопонимов.

Обратимся к мнению известного российского ономаста А. В. Суперан-
ской. По ее утверждению, микроименования рассматриваются как первич-
ные именования любых объектов, еще не конституировавшиеся как топо-
нимы. И с этой точки зрения все географические названия (за небольшим 
исключением) проходят через ступень микротопонимии. Микротопонимы 
могут складываться естественно и создаваться искусственно. Естественно 
сложившаяся микротопонимия предполагает длительное пребывание опре-
деленного языкового коллектива на данной территории. Ее нет там, где насе-
ление появилось недавно [Суперанская 1973: 165–166]. Часто при переходе 
из микротопонимов в топонимы именования теряют свою мотивированность 
и становятся просто символами, назначение которых – фиксация места на 
поверхности земли. Нам, однако, представляется, что мотивированность те-
ряется далеко не всегда: река Великая, гора Магнитная и пр.

Являясь своеобразным низшим ярусом топонимии, микротопонимы за-
метно тяготеют к нарицательной лексике диалектного характера. И тем не 
менее у них много общего и с топонимами, и с макротопонимами: основная 
их функция – номинативная, это имена собственные реально существующих 
объектов, привязаны к месту, индивидуальны.

Подчеркнем отдельные особенности микротопонимов. В отличие от 
собственно топонимов, характеризующихся непонятийностью и системно-
стью, микротопонимы понятийны и несистемны. В словообразовательном 
отношении у них много разнообразия: это могут быть микротипы-неоло-
гизмы, архаические образования, факты взаимодействия различных языков, 
представленные единично [ibidem: 170]. Таким образом, термин микро мно-
гообразен: он может обозначать первичные, естественно сложившиеся наи-
менования, узколокальные в социальном плане, то есть обладающие малой 
степенью известности, в словообразовательном плане – названия с моделя-



Региональная гидронимия и проблемы ее изучения 129

ми «микротипы», разнообразные по происхождению, но распространенные 
на узкой территории, в номинировании – название очень мелких гектогра-
фических объектов.

Мы, вслед за А. В. Суперанской, определяем микротопонимы как на-
звания мелких географических объектов, известность которых не выходит 
за пределы узкого круга живущих в одном месте людей. В основе лежат 
имена нарицательные, часто диалектного характера [Суперанская 1985: 43]. 
Микротопонимы привязаны к одному месту в отличие от соответствующих 
имен нарицательных: Мох (болото), Камень, Малые кочки и пр. В состав 
микротопонимов могут входить антропонимы – в таком случае ощущается 
связь объекта с конкретным человеком: Марьин луг, Федоткин колодец и др.

К определению микротопонима обращались многие ономасты.
И. А. Воробьева, исследовавшая топонимы Западной Сибири, отмечает 

следующие признаки микротопонимов: семантическая мотивированность, 
недолговечность, вариантность и дублетность [Воробьева 1977].

Е. М. Адамович, белорусский исследователь, важными признаками ми-
кротопонимов считает отражение в них архаических черт языка и тесную 
связь с антропонимами [Адамович 1980].

Ю. А. Карпенко, известный украинский ономаст, считает микротопо-
нимами имена нарицательные в функции собственных, которые могут быть 
только одночленными, мотивированными и не требуют словообразователь-
ной трансформации [Карпенко 1967].

Согласно другой точке зрения, микротопонимы обязательно должны 
включать в свой состав определяемый и определяющий компоненты, то 
есть быть двучленными. Мотивированность также обязательна (Долгий лог); 
образуются микротопонимы в значительной части на основе диалектизмов 
и местных географических терминов [Ященко 1977].

Подробно определяется термин микротопоним в «Словаре русской оно-
мастической терминологии»: «Микротопоним – собственное имя (чаще) 
природного физико-географического объекта, (реже) созданного человеком, 
имеющее узкую сферу употребления: функционирующее в пределах лишь 
микротерритории, известное узкому кругу людей, живущих вблизи имену-
емого объекта, в том числе микрогидроним, микроойконим, микроороним, 
микрохороним, названия урочищ, хозяйственных угодий, микросооружений 
(колодцев, мостов, будок, вышек, зимовий, кордонов, охотничьих домиков 
и т.п.») [Подольская 1988: 83].

3. Гидронимы как особый разряд топонимической лексики  

В составе географических названий многие исследователи (О. Н. Тру-
бачев, А. К. Матвеев, Э. М. Мурзаев, А. В. Суперанская, Г. П. Смолицкая, 
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В. И. Супрун и другие) выделяют наименования водных объектов – ги-
дронимы. В «Словаре русской ономастической терминологии» дано такое 
определение: «Гидроним – вид топонима. Собственное имя любого водного 
объекта, природного или созданного человеком» [ibidem: 48]. Раздел топо-
нимики, изучающий гидронимы, соответственно обозначается как гидрони-
мика, а совокупность гидронимов какой-то территории – гидронимия.

Выделение гидронимов как особого разряда топонимической лексики 
мы считаем весьма важным, так как эти географические названия являются 
наиболее древними и устойчивыми знаками языка, позволяя во многих слу-
чаях обнаружить следы существования на той или иной территории давно 
исчезнувших языков и выявить важнейшие этапы истории древнейших вза-
имоотношений языков и этносов [Топоров, Трубачев 1962]. В средние века, 
например, реки именовались «Божьими дорогами» [Кушнер 1951: 23].

Об этом прекрасно сказал еще русский историк В. О. Ключевский: «По 
большим рекам, по главным торговым путям, сгущалось население, прини-
мавшее наиболее деятельное участие в торговом движении, рано здесь за-
вязавшемся; по ним возникали торговые средоточия, древнейшие русские 
города… Речными бассейнами направлялось географическое размещение 
населения, а этим размещением определялось политическое значение стра-
ны… По этим бассейнам рано обозначились различные местные группы на-
селения, племена, на которые древняя летопись делит русское славянство 
IX–Х вв.; по ним же сложились потом политические области, земли, на ко-
торые долго делилась страна» [Ключевский 1987: 67–68].

Водные объекты, особенно реки, издавна играли важную роль в куль-
турной и хозяйственной жизни народов. Люди всегда селились по берегам 
крупных и малых рек, источников воды и пищи, торговых и транспортных 
путей. Для древних поселений водные объекты – препятствия при нападе-
нии врагов, своеобразные оборонительные сооружения. С реками и другими 
водными пространствами связаны легенды и предания, обряды и поверья. 
Вода – это жизнь.

В последнее время возник серьезный интерес к исследованию регио-
нальной гидронимии. Это вполне объективно, так как изучение структуры 
и семантики названий водных объектов отдельной территории, закономер-
ностей их функционирования и тенденций развития приводит к весьма ин-
тересным выводам, касающимся заселения и освоения региона в прошлом, 
его культуры. Наиболее ценную лингвистическую и историко-культурологи-
ческую информацию заключают в себе микрогидронимы – названия неболь-
ших водных объектов местного масштаба, то есть тех объектов, которые на-
ходят отражение лишь на картах местного применения или известны лишь 
жителям узкой территории: названия небольших речек, ручьев, маленьких 
озер и их частей, болот, ключей и пр.

В целом понимание термина микрогидроним основывается на понима-
нии термина микротопоним и самого термина микро в топонимике.
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Нам наиболее близко понимание микрогидронимов известным россий-
ским топонимистом Р. А. Агеевой: к категории микрогидронимов она отно-
сит «названия небольших озер, речек, ручьев, ключей и колодцев, известные 
лишь в пределах небольшого района, часто ограниченного землями, приле-
гающими к одной или нескольким деревням, селам. При этом известность 
гидронимов как фактор социальной информации играет, по-видимому, пер-
востепенную роль при выделении категории микрогидронимов» [Агеева 
1989: 27]. Социальная информация воспринимается как актуализированная 
в речи коллектива и функционирующая в нем.

Номинируются водные объекты, как правило, весьма разнообразно. В ос-
нове микрогидронимов лежат названия деревень, географические апеллятивы, 
антропонимы, агионимы, различные субстантивные и адъективные лексиче-
ские основы иного рода. Названия небольших озер и речек могут отличать-
ся от названий крупных водных объектов только наличием в этих названиях 
уменьшительных суффиксов (Днепр – Днеприк, Остер – Острик и т.п.).

Есть мнение, что микротопонимы и микрогидронимы не имеют карто-
графической фиксации. Однако многие местные карты фиксируют незна-
чительные водные объекты и географические названия, то есть микротопо-
нимы и микрогидронимы (например, планы сельскохозяйственных угодий 
какой-либо узкой территории, сельского административного поселения 
и пр.), имеющие местное административное значение.

Важным является и тот факт, что реки в меньшей степени, чем прочие 
объекты, подвержены переименованию; это объясняется архаичностью ги-
дронимов [Суперанская и др. 2009: 110]. Устойчивые, засвидетельствован-
ные на мелких картах или в неофициальной коммуникации водные названия 
несут память о первых племенах, поселившихся на их берегах, о представ-
лении древних славян об окружающем мире, о межъязыковых и межэтниче-
ских контактах народов.

Естественно, названия гидрообъектов обладают кумулятивной функ-
цией, то есть в них содержится информация историко-культурологического 
и лингвострановедческого характера, позволяющая отражать национальную 
специфику и передавать ее из поколения в поколение.

4.  Этимологический анализ некоторых микрогидронимов 
Смоленщины  

Покажем это на примере гидронимии Смоленской области, одного из 
западных регионов России. Безусловно, при описании гидронимической си-
стемы Смоленщины необходимо учитывать ее географическое положение 
и историю. Древнее Смоленское княжество (первоначально Смоленско-По-
лоцкое) являлось приграничной территорией и находилось на знаменитом 
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пути «из варяг в греки». Именно это обусловило ранние межэтнические свя-
зи смолян и языковые контакты. В ХV – начале ХVI вв. княжество входило 
в состав Великого княжества Литовского, в ХVIIв. – в состав Речи Посполи-
той. Далее в истории смоленские земли постоянно являлись приграничны-
ми, их части меняли свою государственную принадлежность. В настоящее 
время треть границ Смоленской области приходится на границу с Респу-
бликой Беларусь. Все это не могло не отразиться на смоленском диалекте 
и, естественно, на смоленской микрогидронимии.

В составе смоленских микрогидронимов имеется значительное число 
названий диалектного характера и этимологически восходящих к другим 
языкам. Приведем иллюстративные примеры доказательства на материале 
гидронимических обозначений, связанных с природно-географическими 
признаками реалий.

Так, в основе названия речки Олёс, скорее всего, лежит географический 
термин олёс, ольс со значением «участок черноольхового леса», «болото 
с зарослями ольхи, частично березы» [СНГТ 1984: 412]. В этом же слова-
ре приведено польское слово олс «заболоченный лес». Возможно объяснить 
название речки из сопоставления с именами нарицательными алес, алёс 
«мокрое место, торф, торфяное болото, влажный луг, топь» [ibidem: 48]. 
М. Фасмер видит в термине латышский корень – alksna «болотистое место», 
«ольшаник» [Фасмер 2009, 1: 71]. Литовское alksna – «лужа», «место, порос-
шее ольхой» [СНГТ 1984: 48]. В современных смоленских говорах извест-
но слово алёс «мокрое, топкое место; заболоченный луг» [ССГ 1974, 1: 70]. 
Таким образом, микрогидроним свидетельствует, что речка протекает по 
низкой болотистой местности и ее берега заросли ольхой. Начальное О ха-
рактерно для старого названия: хорошо известно, что аканье в смоленских 
говорах носит поздний характер.

Название реки Дресна (вариант Дрёсна), по мнению В. Н. Топорова 
и О. Н. Трубачева, балтийского происхождения. Они считают, что микроги-
дроним *Дрьсна восходит к балтийскому *Driksna, откуда произошло латыш-
ское driksne «река» [Топоров, Трубачев 1962: 185]. Однако можно предпо-
ложить родство гидронима со смоленским словом дресливец «лес в болоте». 
В начале же ХХ века существовало и название болотистой местности около 
деревни Рябцево Смоленского района – Дрёсна [Добровольский 1914: 186].

Небольшая речка Дрогонка (старый вариант Дрегонка), по мнению тех 
же исследователей, также балтийского происхождения. Параллели имеют 
место в литовском языке – dregnas и латышском drēgns «сырой» [Топоров, 
Трубачев 1962: 185]. В смоленских говорах начала XXв. находим слово 
дригва „болото, топь” [Добровольский 1914: 186]. В Словаре народных гео-
графических терминов отмечены варианты драгва, дрегва, дрягва «болото, 
зыбун, трясина, топкое место» [ibidem: 190]. В современных смоленских го-
ворах находим варианты дрегва, дрыгва, дрягва «трясина, болотистое ме-



Региональная гидронимия и проблемы ее изучения 133

сто» [ССГ 1982, 3: 149]. Скорее всего, речка течет по низкой, топкой, болоти-
стой местности. Наличие вариантов и старых названий свидетельствует о ее 
древнем происхождении.

В бассейне Днепра и Западной Двины встречается название двух неболь-
ших речек – Мерея. Возможно, оно произошло от этнонима меря – назва-
ние древнего финно-угорского племени, слившегося со славянами. Однако 
в основе микрогидронима можно видеть и географический термин. В начале 
XX в. зафиксировано смоленское слово миречча «болото» [Добровольский 
1914: 411]. В современных смоленских говорах есть слова мереча, миречина, 
меречье с общим значением «болото; трясина, топь в болоте, труднопрохо-
димое место» [ССГ 1993, 6: 92]. Одно из неофициальных названий Мереи 
в бассейне реки Свиной – Мерейка. Возможно, суффикс указывает на ее 
меньшее протяжение и в целом размеры, чем у второй реки с тем же назва-
нием. Речки текут по низкой, сырой, болотистой местности.

Финским по происхождению считают микрогидроним Сига В. Н. Топо-
ров и О. Н. Трубачев: финское sika, эстонское siga, карельское šiga «свинья» 
[Топоров, Трубачев 1962: 226]. Исследователи отмечают: «Данный гидро-
ним любопытен тем, что позволяет говорить конкретно о западнофинском 
реликте, поскольку в волжскофинских диалектах название свиньи имело 
другую форму. […] В пользу нашего объяснения говорит, помимо локали-
зации нашего гидронима в самых верховьях Днепра, также наличие речного 
названия Свинка примерно в том же районе. Интереса ради можно привести 
русское диалектное сика „свинья” (со ссылкой на Фасмера)» [ibidem: 226–
227]. Следует отметить, что для гидронимии смоленского региона характер-
но наличие „свиных” рек: Свинка, Свиная, озеро Свиное.

Интересно название озера Глыбай. На картах местного масштаба оно 
обозначено как Глыбай, на более крупных – Голобай. У Даля находим сло-
во глыба «ком твердой земли или дернина на пашне» [Даль 2000, 1: 359]. 
Возможно, на берегу озера было много глыб – больших комьев земли, была 
плохая из-за этого пахотная земля, что и легло в основу номинации. Однако 
есть и другое объяснение. Так, для смоленских говоров характерно чередо-
вание в корнях глуб/глыб – глубоко/глыбако [Добровольский 1914: 128]. Кро-
ме того, в Беларуси и смоленских приграничных районах известно слово 
глыба «глубокое место на реке, озере» [СНГТ 1984: 145]. Таким образом, 
номинация указывает на глубину водного объекта. Вариант Голобай возник 
в результате переосмысления значения корня: местные жители объясняют 
это тем, что берега озера голые, неосвоенные. Голобай – «голое, неосвоен-
ное, безлесое место».

Многие названия микрогидронимов прозрачны с точки зрения семанти-
ки и номинирования: пруд на повороте, пруд Школьный котлован, особое 
место на реке Рыбное место, брод Под Семеном и др.
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5. Заключение  

Материалы настоящей статьи позволяют сделать следующие выводы: 
1. Региональная гидронимия дает возможность получить большую лингви-
стическую и экстралингвистическую информацию о том локализованном 
пространстве, которое обследуется. 2. География и история рассматривае-
мой территории имеют немаловажное значение при формировании ее гидро-
нимической системы. 3. Важным фактором формирования региональных ги-
дронимов является этническая принадлежность местных жителей, а также 
межэтнические, межъязыковые контакты, особенно в прошлом, ибо гидро-
нимы – наиболее устойчивый во времени разряд топонимической лексики. 
4. Региональные гидронимы зачастую образуются на базе диалектных слов, 
то есть региональной апеллятивной лексики. 5. В основном гидронимы но-
минируются либо по природно-географическим признакам водных объектов, 
либо отражают связь с человеком и его деятельностью. 6. Микрогидронимы 
имеют варианты, которые могут употребляться равноправно, однако могут 
дифференцироваться по признаку старое – новое, официальное – народное. 
7. В связи с этим встает вопрос о понимании термина микрогидроним. Мы 
считаем, что фиксация какого-либо водного объекта на очень мелкой мест-
ной карте не мешает ему входить в этот разряд гидронимической лексики, 
хотя основная масса микрогидронимов бытуют в неофициальной коммуни-
кации. 8. Естественно, изучение региональной гидронимии – значительная 
часть лингвокраеведческой работы на определенной территории (в данном 
случае – Смоленской области). Вследствие достаточной устойчивости во 
времени именно гидронимы заключают в себе большой объем ценной куль-
турно-исторической и лингвострановедческой информации.
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Inna Koroljova

Regional hydronymics and some problems related to its study

(Summary)

The present article considers theoretical issues related to singling out of hydronyms inside the 
toponymical lexics, as well as to understanding the terms “microtoponym” and “microhydronym” 
in the contemporary Russian science; the informational value of microhydronyms in the linguistic 
and extralinguistic aspects; the part played by the hydronymic lexics in the description of regional 
onomastic systems. Exemplified by an analysis of some local names of the Smolensk region (e.g. 
Oles, Drogonka, Mereya, etc.) the article demonstrates in what way the geographical position of the 
area and its history influence the formation of hydronymics. Attention is paid to dialectal bases of 
numerous microhydronyms, their substratum character conditioned by interethnical and interliguis-
tic contacts of ancient residents of the Smolensk region. The article underlines the importance of 
areal studies in the research of the names of local hydro-objects.

Słowa kluczowe: mikrohydronimy, leksyka regionalna, kontakty językowe mieszkańców 
regionów.

Key words: microhydronym, regional appellative lexics, interlinguistic and interethnical con-
tacts of the regional population.





Jan Sosnowski

Uniwersytet Łódzki

Uwagi o dawnej mikrotoponimii rosyjskiej

1. Wstęp

Materiał do niniejszego artykułu został wydobyty z rejestrów podatkowych 
państwa moskiewskiego XVI w.: Писцовыя книги Московскаго государства, 
часть 1, Писцовыя книги XVI века, ред. Н. В. Калачов, отделение 1–2, Санкт 
–Петербург 1872–1877 [Калачов 1872–1877].

Rejestry podatkowe – писцовые книги, переписные книги – powstawały 
w Rosji od XV do XVII w. włącznie. Publikowane od XIX stulecia stanowią cenne 
źródło dla badaczy historii społecznej i gospodarczej państwa rosyjskiego; dostar-
czają też materiału językoznawcom, szczególnie onomastom, ze względu na bo-
gactwo nazw własnych. Są to nazwy miejscowości, niezamieszkanych obiektów 
terenowych, zbiorników wodnych oraz nazwy osobowe [Sosnowski 2002: 173].

Celem artykułu jest dokonanie przeglądu nazw niezamieszkanych obiektów 
topograficznych, wymienionych w szesnastowiecznych rejestrach podatkowych 
oraz analiza typów strukturalnych mikrotoponimów rosyjskich XVI w. Uwzględ-
nię również aspekt semantyczny nazw.

Zbadałem wybrane typy mikrotoponimów – nazwy niezamieszkanych obiek-
tów terenowych lądowych i błot. Nazwy rzeczek i strumieni (łącznie z nazwami 
rzek) środkowej Rosji w XVI w. omówiłem wcześniej w innym miejscu [Sosnow-
ski 2008/2009: 135–149]. Wspomniana na wstępie publikacja Писцовыя книги 
Московскаго государства zawiera szesnastowieczne rejestry podatkowe pocho-
dzące z dużego obszaru środkowej Rosji i terenów przyległych.

Poddałem analizie językowej mikrotoponimy pochodzące z centralnych po-
wiatów Rosji. Są to następujące powiaty: Moskwa, Kołomna, Zwienigorod, Dmi-
trow, Władymir, Perejasław Zaleski, Suzdal, Murom i Twer.

W wymienionych jednostkach terytorialnych zaświadczono takie oto obiekty 
terenowe, których nazwy zaliczam do mikrotoponimów1: parów, wąwóz2: ros. враг 

1 Rozpoczynam przegląd od najczęściej występujących w zbadanych źródłach obiektów tere-
nowych, jakimi są parowy (wąwozy) i łąki. 

2 W dalszej części artykułu będę używać jednego z tych terminów topograficznych, a miano-
wicie „parów”.
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oraz zdr. вражек, czyli ogólnie znane овраг, овражек (Dal, SRJ), bardzo rzadko 
лоск (лоск to ‘płytki parów’ SRJ), por. np. Онцыфоров враг Mr, Поздеевской3 
враг Zw, Исток – jest to nazwa małego parowu, Kł (исток ‘źródło’ SRJ), Лесной 
вражек Kł, Песчаной лоск Kł (песчаный ‘piaszczysty’, SRJ); łąka: ros. луг oraz 
zdr. лужок (луг to ‘łęg; łąka kośna lub pastwisko’ SRJ), пожня (пожня to ‘łąka 
kośna’ SRJ), покос (jw.), лука (лука to ‘łąka kośna w zakolu rzeki, łąka zalewowa’ 
SRJ), por. np. Долгой луг Dm, Совостьянов (лужок) Tw, Спасские луги l. mn. 
Mk, Глиневец (пожня) Tw (por. глина), Кирилков (покос) Tw, Старица (лука) Sd 
(старица ‘stare koryto rzeki, starorzecze’ SRJ); las: ros. лес, роща (роща to zwy-
kle ‘las, który nie podlega wyrębowi, w którym dba się o drzewostan’ SRJ), остров 
(остров to ‘nieduży las, las wśród pól’ SRJ), por. np. Климятинской лес Mk, 
Горки (остров) Tw, Сурмина роща Kł, Сухая роща Kł, Долгой корь Kł (корь ‘la-
sek’ SRJ); dąbrowa: ros. дуброва, дубрава, дубровка, por. np. Кураева дуброва 
Kł; bór: ros. бор (бор to ‘las iglasty, głównie sosnowy’ SRJ), por. np. Выгарь Dm 
(выгарь ‘wypalone miejsce w lesie’ SRJ); granica, miedza: ros. рубеж, rzadko 
межа, por. np. Немчинов рубеж Kł, Степановская межа Kł; góra, wzgórze: ros. 
гора, холм (холм to ‘pagórek, łagodne wzniesienie, także kurhan’ Dal), вершина 
(вершина to ‘wzniesienie, ale także parów, jar’ SRJ), por. np. Савинская гора KŁ, 
Стулинской (zamiast Ступинской?) холм Kł, Сизовка (вершинка) Kł (сизовка 
‘rodzaj gliny’ Dal); pole: ros. поле, l. mn. поля, por. np. Ковыревское поле Tw, 
Жуковские поля Kł; bagno: ros. болото, болотина (болотина to ‘niskie, grzą-
skie miejsce’ SRJ), por. np. Плоское болото Tw (плоский ‘płaski, równy’ SRJ), 
Башкова болотина (= Башково болото) Kł; droga: ros. дорога, зимняк (зимняк 
to ‘droga, po której się jeździ tylko zimą’ SRJ), por. np. Московская дорога Tw, 
Окуловской зимняк Dm; teren w pobliżu źródeł rzeki: ros. верховье (SRJ), por. 
np. Косяевское верховье (od rzeczki Kosiajewki) Kł; pasieka: ros. бортный 
ухожай, por. Татаровской Sd; bród: ros. брод, por. Каменной брод Kł; teren 
za polami: ros. заполье, por. Коростелево Kł; polana: ros. поляна, полянка, por. 
Заручье Tw (заручье ‘miejsce za strumieniem’ SRJ).

W zbadanych rejestrach podatkowych nie jest używany termin topograficzny 
uroczysko: ros. урочище (Dal). Niektóre mikrotoponimy używane samodziel-
nie, bez określników – terminów typu враг, луг, лес, болото należy tymczasem 
uznać za uroczyska, por. np. Пупки Mk (por. пуп ‘wypukłość’ Dal), Марчюки Kł 
(od imienia Марк/Марко), Теремец Kł (теремец też ‘kaplica’ Srezn.), Велье Tw 
(велий ‘duży, wielki’ SRJ).

2. Struktura mikrotoponimów  

Pod względem struktury zbadane toponimy dzielą się na: 1) mikrotoponimy 
utworzone w wyniku onimizacji, a więc nazwy przeniesione z kategorii apelaty-

3 Z przyczyn technicznych stara litera „jać” została zamieniona na literę „е” (w powyższym 
przykładzie chodzi o pierwsze „е”).
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wów do kategorii mikrotoponimów bez zmian formalnych, 2) nieliczne mikroto-
ponimy utworzone drogą transonimizacji – przeniesienie innych nazw (w moim 
materiale chodzi o nazwy osobowe) do kategorii mikrotoponimów, 3) mikroto-
ponimy derywowane słowotwórczo (prawie wszystkie są tworami sufiksalnymi) 
oraz 4) zestawienia.

Wśród mikrotoponimów powstałych w wyniku onimizacji występują nazwy to-
pograficzne i – mniej częste – kulturowe. Są to rzeczowniki i nieliczne przymiotniki.

Nazwy topograficzne (obszerny wybór przykładów): Дубник, łąka, Kł (дубник 
‘las dębowy, dąbrowa’ SRJ), Гнилуша, parów, wąwóz, Kł (гнилуша ‘coś, co gnije, 
szczególnie zgniłe drzewo’ Dal), Горки zob. wyżej, Грязи, uroczysko, Zw (грязь 
‘grzęzawisko, bagno’ SRJ), Исток zob. wyżej, Ямище, łąka, Kł (ямище ‘dół, ba-
gno’ SreznD), Яндовищи l. mn., łąka, Mk (ендовище ‘wklęsła polana lub łączka; 
rozległe zagłębienie terenu’ Dal), Ключ, parów, Kł (ключ ‘źródło’ SRJ), Мошок, 
las, Tw (мох ‘bagno porosłe mchem’ SRJ), Мошки, łąka, Wd, Подвязье, łąka, Wd 
(подвязье ‘miejsce w pobliżu wiązów’ SRJ), Пупки zob. wyżej, Речка, las, Tw, 
Сизовка zob.wyżej, Старица zob. wyżej, Суходол, mały parów, Kł (суходол ‘sucha 
dolina, parów’ Dal), Струги, łąka, Tw (струга ‘potok, strumień’ SRJ); Красная, 
łąka, Tw (красный ‘ładny, piękny’ SRJ), Плоская, łąka, Dm, Sd, Подмельничной 
(луг), łąka, Mk (подмельничный ‘położony koło młyna’ Dal).

Nazwy kulturowe: Лубянка, las, Tw (лубянка – może tutaj ‘szałas z kory, 
buda, szopa’ Dal), Переделец, parów, Kł (переделец zdr. od передел ‘granica, 
miedza’ SRJ), Селище, łąka, Dm (селище ‘pozostałości po zasiedlonym miejscu’, 
także ‘pole lub zasiedlone miejsce’ Dal), Телятник, las, Tw (телятник ‘cielęt-
nik’, Dal), Теремец zob. wyżej, Воротище, chyba uroczysko, Kł (por. воротища 
l. mn. ‘miejsce, gdzie była brama’ SRJ); Поросячья, łąka, Wd (поросячий przym. 
od порося ‘prosię’ Dal).

Nazwa dwuznaczna – topograficzna lub kulturowa: Выгарь ‘wypalone miej-
sce w lesie’ SRJ.

Nazwy utworzone w wyniku transonimizacji to nazwy dzierżawcze: Ермак, 
łąka, Wd (por. imię Ермак, które pochodzi od imienia Ермолай), Новик, łąka, Wd 
(odnośnie do n. os. Новик por. n. os. Новиков VesO).

Nazwy dwuznaczne – kulturowe lub dzierżawcze: Козица, łąka, Wd 
(por. козица zdr. od коза lub n. os. Козица VesO); Портомои, uroczysko, Tw 
(портомой ‘ten, kto pierze odzież’ albo портомоя znacz. jw. oraz ‘miejsce 
lub pomieszczenie przeznaczone do prania odzieży itp.’ SRJ).

Nazwa rodowa: Марчюки, uroczysko, Kł (por. formę Марчук od imienia 
Марко). Nazwa dwuznaczna – topograficzna lub rodowa: Олешки, uroczysko, Kł 
(por. олешка ‘nieduża olcha’ SRJ oraz Олешко zdr. od imienia Олексей/Алексей).

Mikrotoponimy derywowane słowotwórczo są w większości nazwami topogra-
ficznymi. Spotykamy też nazwy kulturowe, dzierżawcze i nieliczne relacyjne. Są to 
rzeczowniki tworzone za pomocą następujących sufiksów: -ец, -ица, -иха, -ух, -уха, 
-j-, -ка i -овка, -ушка, -ик, -ок, -енье, -уша, -ища. Odnotowałem też jeden dery-
wat z formantem paradygmatycznym. Przykłady: Тиноватец, łąka, Wd (por. тина 
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‘wodorosty tworzące gęstą masę w zbiorniku wodnym’, przym. тиноватый Dal), 
Грязивица/Грязевица, uroczysko, PZ (por. грязивый ‘grząski, bagnisty’ SRJ), 
Голубиха, łąka, Wd (pewnie nazwa dzierżawcza, por. Голуба, n. os. kobieca oraz 
Голубь, n. os. męska, VesO), Хвастюх, mały parów, Kł (pewnie od jakiegoś an-
troponimu albo toponim równy jest antroponimowi – w tym przypadku byłaby 
to n. prymarna), Голуха, łąka, Sd (por. голый ‘niczym niepokryty’ SRJ), Засомье 
z suf. -j-, łąka, Mk (od за Сомью, por. nazwę rzeczki Сомь Mk), Каменка, parów, 
Kł, łąka, Tw (por. камень, каменный), Разсошка, łąka, Sd (od рассоха, россоха 
‘spływ, zbieg dwóch rzeczek, a także działka ziemi położona między tymi rzeczka-
mi’ SRJ), Высочка, uroczysko, Tw (por. высокий), Липовка, parów, Kł (por. липа, 
липовый), Устиновка, łąka, Wd (por. imię Устин/Юстин, a więc jest to nazwa 
dzierżawcza), Рыбенка, łąka, Wd (pewnie od n. jeziorka Рыбное), Погорелушка, 
łąka, Wd (por. погорелый ‘spalony’ SRJ), Дубоватик, las, Tw (por. дуб ‘dąb’), 
Искосник, łąka, Mk (por. искос ‘kośba, koszenie’ SRJ), Выморшок, las, Tw (por. 
выморшина ‘majątek, który pozostał bez właściciela’ SRJ), Залипенье, uroczysko, 
Wd (od wyrażenia за липами lub за липой), Круглуша, łąka, Tw (por. круглый 
‘okrągły’ SRJ), Моклокуша, dąbrowa, Kł (od моклаки l. mn. ‘moroszka, gatunek 
maliny’ lub моклок ‘gatunek dzikiej kaczki’ Dal, ale jest też n. os. Моклок VesO, 
tak więc Моклокуша może być nazwą topograficzną lub dzierżawczą), Выдрища, 
las, Tw (por. выдра); derywat z formantem paradygmatycznym: Подъ Морчюки, 
czyli Подмарчуки, uroczysko, Kł (jest to nazwa relacyjna, por. n. wsi Марчюк/
Марчюки, jest też uroczysko Марчюки, zob. wyżej).

Większość zbadanych mikrotoponimów rosyjskich w XVI w. stanowią zesta-
wienia, składające się z przymiotnika i rzeczownika. Przymiotnikiem jest najczęściej 
forma dzierżawcza z wykładnikami -ов, -ев, -ин lub -cк. Rzeczownik stanowi termin 
topograficzny, jak враг, луг, лес, болото itd. Przykłady zestawień: Бояринов враг 
Kł (por. боярин ‘bojar, feudał; najwyższy stopień służbowy w hierarchii urzędni-
czej w państwie moskiewskim’, SRJ), Оксиньин вражек Kł (por. Оксинья/Аксинья 
– ludowa forma imienia kobiecego Ксения), Аверкиев луг Kł (por. imię Аверкий), 
Троншинской лес Kł (por. Тронша – najpewniej forma imienia Трофим), Неелов 
покос Tw (por. n. os. Неел, VesO), Граворонова пожня Kł (por. n. os. Граворон, 
Граворонов, VesO), Вечково болото Tw (por. Вечко – najpewniej forma imienia 
dwuczłonowego Вечеслав/Вячеслав), Жидовинской рубеж Kł (por. жидовин 
‘Żyd’, SRJ) oraz Павлов колодезь – jest to łąka lub uroczysko, Kł (колодезь ‘źró-
dło’, SRJ). Do nazw dzierżawczych można dołączyć mikrotoponim Троетцкие луги 
Tw; łąki mogły być własnością jakiegoś klasztoru Świętej Trójcy lub należeć do cer-
kwi pod takim wezwaniem (por. Троица ‘Trójca’). Oprócz nazw dzierżawczych od-
notowałem nieliczne nazwy dwuznaczne, jak np. Орлов враг Kł – jest to nazwa 
topograficzna lub dzierżawcza (por. орел ‘orzeł’ oraz n. os. Орел VesO).

Wśród mikrotoponimów na -ск- napotkałem też nazwy topograficzne, 
por. Болотцкой луг Kł i Болотской (остров, czyli ‘las’) Tw (por. болото), 
Песоченское верховье Kł (por. песочный przym. od песок), Ольховской вражек 
Kł (por. ольха).
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Przymiotniki na -ов, -ев, -ин oraz -ск w zestawieniach często związane są 
z nazwami leżących w pobliżu wsi. Татарской (Тотаринов) враг znajduje się 
niedaleko pustkowia na miejscu wsi o nazwie Татаринова Kł, Горбушин враг 
– w pobliżu wsi Горбушино Kł (por. n. os. Горбуша VesO), Князщенской (луг) 
– w pobliżu pustkowia na miejscu wsi Князщина Mk (por. князь lub n. os. Князь 
VesO), Петров лес – w pobliżu wsi Петрово Tw, Щербининское (поле) – koło 
wsi Щербинино Tw (por. n. os. Щербина VesO), Вяхорово болото – koło wsi 
Вяхорово Tw (por. n. os. Вяхорь VesO). Mogła tu mieć miejsce nominacja rów-
noległa – w przypadku ojkonimów i mikrotoponimów. Z semantycznego punktu 
widzenia nazwy te – zarówno jedne, jak i drugie – należy zaliczyć do dzierżaw-
czych. Жарской рубеж leży koło wsi Жары Kł (por. жар ‘działka lasu wypalona 
pod pole orne’ SRJ) i należy go zaliczyć do nazw relacyjnych.

Niektóre przymiotniki na -ск- utworzone zostały od nazw rzeczek, por. 
np. Конской враг – pochodzi od rzeczki Конска (lub Конская) Kł, Городенской 
луг – od rzeczki Городенка Kł [odnośnie do Городенка zob. Sosnowski 
2008/2009: 143], Трестенской остров (czyli las) oraz Трестенская дорога 
– od rzeczki Трестна (Тресна) Tw (por. тресть ‘trzcina’ Dal), Велегощевское 
верховье – od rzeczki Велегоща Kł (tu por. imię dwuczłonowe Велегост). Takie 
mikrotoponimy określamy jako relacyjne.

W skład zestawień wchodzą też – obok rzeczowników – przymiotniki jakościo-
we i relacyjne. Mikrotoponimy o takiej strukturze są zwykle nazwami topograficz-
nymi, por. np. Водомоин враг PZ (водомойный ‘wymyty, podmyty’ Dal), Долгой 
враг Kł, Мокрой луг Kł (мокрый ‘grząski’ SRJ), Плоской луг Kł, Mk, Одворной 
лужок Kł (одворный ‘pobliski, położony w pobliżu wsi’ SRJ), Красная пожня 
Tw, Перстной лес Sd (por. персть ‘nasyp, wzgórek’ SRJ), Макова роща Kł (por. 
маковый), Задней бор Dm (задний ‘znajdujący się z tyłu, w końcu czegoś; daleki’ 
SRJ), Березово болото Kł (por. березовый), Белое болото Dm (nazwa niejedno-
znaczna, por. белый ‘zwolniony od powinności feudalnych’ SRJ, ale także белый 
to ‘należący do cerkwi’, белая земля ‘ziemia cerkiewna’ Dal; może jednak chodzi 
o jasny kolor bagna), Черное болотце Dm (por. черные воды ‘stojące, bagien-
ne’ Dal), Коровей брод, uroczysko, Kł, Гнилая Пасть, uroczysko, Kł (гнилой 
‘zgniły’, пасть ‘pułapka, potrzask, sidła’ SRJ, tak więc jest to nazwa kulturowa), 
Кислое болото, las, Tw (może chodzi o bagno, z którego tryska źródło kwasowę-
glowe, por. кислые воды, источники ‘źródła kwasowęglowe’).

Nazwa łąki Конюш остров Mr związana jest z wysoką godnością car-
skiego koniuszego, por. конюший ‘bojar kierujący Urzędem Koniuszennym’ 
(Конюшенный приказ ‘urząd dworski odpowiedzialny za zaprzęgi carskie 
i ściąganie podatków od handlu końmi’ SRJ).

W zbadanym materiale odnotowuję też zapisy, w których przymiotnik poprze-
dzony jest terminem topograficznym, por. np. луг Васильевской Wd, луг Чюрилов 
Wd (por. imię Чюрило/Кирилл), лука Скорлатова Sd (pewnie od możliwej 
n. os. *Скорлат), роща Дубенская („cъ отхожею рощею съ Дубенскою” Dm 
– od rzeczki Дубна), остр(ов) Коченовской (las), Tw (por n. os. Кочень VesO), 
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враг Глинной („на враге на Глинном” Tw; глинный ‘gliniasty’ SRJ), вражек 
Колодезной („на вражке на Колодезном” Kł; por. колодезь ‘źródło’ SRJ), луг 
Липовой Wd.

W użyciu codziennym możliwe było, jak się wydaje, pominięcie określo-
nego rzeczownika. Nie stwierdzimy dziś z całym przekonaniem, czy mówiono 
Бояринов враг czy Бояринов, Троншинской лес czy Троншинской, Троетцкие 
луги czy Троетцкие, Красная пожня czy Красная, остров Коченовской czy 
Коченовской, луг Липовой czy Липовой.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na nazwę najpewniej metaforyczną: 
Волчий Хвост (‘wilczy ogon’), jest to mały parów, Kł (nie można też wykluczyć, 
że nazwa parowu równa jest nazwie osobowej, a mianowicie przezwisku *Волчий 
Хвост – takie przezwisko jest prawdopodobne).

W zbadanym materiale odnotowałem ponadto obecność dwóch zestawień 
o strukturze liczebnik + rzeczownik: Пять Крестов (‘pięć krzyży’) jest to uro-
czysko, Kł oraz Два Наволочья, łąka, Tw (наволочье ‘niski brzeg rzeki z nanie-
sioną ziemią’, SRJ, tutaj pewnie: ‘działka ziemi nad brzegiem rzeki’).

3. Podsumowanie  

Wydobyte z rejestrów podatkowych państwa moskiewskiego mikrotoponi-
my szesnastowieczne są głównie zestawieniami – większość stanowią struktury: 
przymiotnik dzierżawczy na -ов, -ев, -ин, -ск + rzeczownik (termin topograficzny); 
kolejność członów może być też odwrotna: rzeczownik + przymiotnik. Częstokroć 
przymiotniki te związane są z nazwami wsi (są to wsie lub pustkowia na miej-
scu wsi), np. Горбушин враг położony jest koło wsi Горбушино, Жарской 
рубеж – koło wsi Жары. Wśród mikrotoponimów na -ск są też nazwy utwo-
rzone od nazw rzeczek, np. роща Дубенская (las) pochodzi od rzeczki Дубна 
i nad nią się znajduje.

Stosunkowo nieliczne w zebranym materiale są nazwy powstałe w wyniku oni-
mizacji (np. Выгарь, bór) i nazwy derywowane słowotwórczo (np. Березовка, łąka).

Z semantycznego punktu widzenia dominują w zbadanym materiale XVI w. 
nazwy dzierżawcze. Na kolejnych miejscach plasują się nazwy topograficzne i re-
lacyjne. Niewiele jest nazw kulturowych.
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Jan Sosnowski

Remarks on old Russian microtoponymy 

(Summary)

The article discusses Old Russian microtoponyms – the names of uninhabited land terrain 
objects including marsh. The material comes from central Russia and it was taken from tax reg-
isters of the 16th century Muscovy. The following terrain objects whose names are classified as 
microtoponyms have been registered: ravine/gorge (враг), meadow (луг, покос, пожня), wood 
(лес, роща, остров), oak wood (дуброва), coniferous, especially pine forest (бор), border, balk 
(рубеж, межа), mountain, hill (гора, холм, вершина), field (поле), marsh (болото, болотина), 
road (дорога, зимняк), the land near the source of the river (верховье), apiary (бортный ухожай), 
ford (брод), the land behind the fields (заполье), and forest clearing (поляна). Some of the named 
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objects can be described as wilderness but the topographic term урочище is not used in the analyzed 
texts. The majority of the researched microtoponyms is word-combinations; compare e.g. Бояринов 
враг, Троншинской лес, Вечково болото, Плоской луг, Красная пожня. Less frequent in the 
researched material are names formed by onymization (that is the names transferred from the cate-
gory of appellatives to the category of microtoponyms without formal changes; e.g. Выгарь, forest, 
выгарь which means ‘a place burned out in the wood’) and derivative names (nearly all of them 
are suffixal formations; Березовка, meadow, береза which means ‘birch-tree’). From the semantic 
point of view possessive names prevail in the 16th century.

Słowa kluczowe: mikrotoponimia, środkowa Rosja, XVI wiek, struktura mikrotoponimów.
Key words: microtoponymy, central Russia, 16th century, name structure of microtoponyms.
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Výskumné smery slovenskej a českej toponomastiky

1. Kritériá profilovania výskumných smerov toponomastiky  

1.1. Dichotomické rozčleňovanie onomastiky na antroponomastiku a topono-
mastiku patrí k východiskovým klasifikáciám vlastných mien. Predstavená klasifi-
kácia vychádza zo stratifikačného kritéria základné kategórie skutočnosti, ktorými 
sú ľudia a priestor (v ňom žijú alebo nežijú osoby), a vymedzuje dve hraničné 
výskumné oblasti: antroponomastiku, ktorá sa zaoberá výskumom antroponým 
a toponomastiku, ktorá skúma toponymá. Toponomastika je onomastická disciplí-
na, ktorá sa zaoberá toponymami. Toponymá sú vlastné mená neživého prírodné-
ho objektu a javu a toho človekom vytvoreného objektu, ktorý je v krajine pevne 
fixovaný [Svoboda a kol. 1973: 21].

1.2. Pri vyprofilovaní výskumných smerov slovenskej a českej toponomasti-
ky budeme prihliadať na nasledujúce kritériá:

1.2.1. druh skúmaného toponyma; výrazné sú výskumy ojkonymické, urba-
nonymické, anojkonymické, hydronymické, príp. aj oronymické a pod;

1.2.2. forma spracovania výskumnej problematiky; na základe formy spraco-
vania rozlišujeme monografické spracovania onomastickej problematiky, ktorej 
výsledkom je monografia zameraná analyticko-syntetickým spôsobom na niekto-
rý druh toponyma či na určitú vybranú toponomastickú problematiku, slovníkové 
spracovanie onomastickej problematiky, ktorej výsledkom je slovník spracováva-
júci heslovo-enumeračným spôsobom určitý druh toponyma alebo štúdia, ktorá je 
zameraná na čiastkovú toponomastickú problematiku;

1.2.3. spôsob spracovania výskumnej problematiky; na základe spôsobu 
spracovania rozlišujeme tradicionalistické alebo inovacionalistické výskumy. 
Tradicionalistické výskumy sú zamerané na témy, ktoré sa v minulosti už spracová-
vali, používa sa ustálená metodológia, príp. metodológia s malými modifikáciami, 
pomocou ktorej sa mapujú nové toponymá toho-ktorého druhu. Inovacionalistický 
spôsob spracovania výskumnej problematiky znamená použitie inej metodológie 
ako tradične používanej, využitie iného metodologického uhla pohľadu;
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1.2.4. časové aspekty toponyma, skúmanie toponyma v čase v zmysle opozí-
cie diachrónnosť – synchrónnosť toponyma; rozlišujeme diachrónne výskumy to-
poným, ktoré sú zamerané na historickú vývinovú líniu toponým v zmysle časovej 
postupnosti existujúcich toponým, resp. synchrónne výskumy toponým, ktoré sú 
orientované na súčasné a v dnešnej podobe v komunikácii používané toponymá, 
príp. synchrónno-diachrónne výskumy toponým, ktoré sú zacielené na súčasné aj 
minulé toponymá;

1.2.5. skúmaná dimenzia onymického systému v zmysle skúmania horizon-
tálnej alebo vertikálnej dimenzie. Výskumy horizontálnej dimenzie onymického 
systému znamenajú výskum jednej skupiny oným, napr. toponým. Výskumy ver-
tikálnej dimenzie oným čerpajú zo všetkých skupín oným v závislosti od dichoto-
mického alebo trichotomického členenia onymie;

1.2.6. použitá metodológia v zmysle napr. systémového, socioligvistického 
alebo iného lingvistického uhla pohľadu. Systémovolingvistické výskumy mapu-
jú druh toponyma ako subsystém onymického systému. Sociolingvistická meto-
dológia sa v onomastike zameriava na mapovanie vplyvu spoločnosti na vlastné 
meno;

1.2.7. modelovosť/nemodelovosť ako metóda spracovania, resp. ako kategó-
ria v rámci teórie vlastného mena; modelové poňatie výskumu oným znamená 
vytváranie modelov toponým prostredníctvom metódy modelovania, nemodelové 
chápania výskumu znamená nepracovanie s modelovaním a s modelmi.

2. Charakteristika výskumných smerov toponomastiky  

2.1. Výskumné smery slovenskej a českej toponomastiky budeme v kontexte 
predstavených kritérií charakterizovať takým spôsobom, že výskumný smer po-
menujeme, naznačíme jeho výskumný zámer a predstavíme dosiahnuté výsledky, 
príp. uvedieme ďalšie okolnosti súvisiace s výskumným smerom.

2.2. Výskumný smer zameraný na mapovanie toponymie. Mapovanie topo-
nymie chápeme ako základný výskum, ktorý je zameraný na zozbieranie topony-
mie určitého druhu.

Zámerom výskumného smeru je vybudovanie materiálových východísk to-
ponymických výskumov, resp. predstavenie toponymie určitého územia alebo 
územného celku v publikácii, napr. v slovníkovým spôsobom.

Výsledky: z českej onomastiky môžeme uviesť päťzväzkový slovník ojko-
nym/místních jmen v Čechách A. Profouse 1. diel [1947; 1954], 2. diel [1949], 
3. diel [1951], 4. diel [spolu s J. Svobodou 1957], 5. diel [1960, napísali V. Šmi-
lauer a J. Svoboda], dvojzväzkový atlas ojkoným/místních jmen v Čechách V. Šmi-
lauera [1969], dvojdielnu prácu L. Hosáka a R. Šrámka o ojkonymách na Morave 
a v Sliezku [1970; 1980], nateraz štvorzväzkový slovník anojkoným/pomístních 
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jmen v Čechách, ktorého spracovávanie pokračuje v elektronickej forme, resp. 
pripravovaný slovník anojkonym na Morave a v českej časti Sliezska.

Zo slovenskej onomastiky môžeme uviesť prácu M. Majtána o vývine slo-
venských ojkoným v rokoch 1773–1997 [1998], resp. sériu hydronymických 
slovníkov, ktorá mapuje hydronymiu slovenských riek: Turca [Krško 2003], Nitry 
[Hladký 2004], Hrona [Krško 2008] a pod., resp. plánovaný slovník slovenských 
terénnych názvov (Valentová, v tomto zborníku).

2.3. Výskumný smer systémovolingvistický, presnejšie systémovoonomastic-
ký vychádza z myšlienky, že onymá vytvárajú systém, ktorý sa skladá z častí.

Zámerom systémovoonomastického smeru je výskum systému aj častí systé-
mu z hľadiska obsahu a formy.

Výsledky: výstupmi sú články a štúdie zamerané na vysvetlenie obsahovej 
(motivickej, etymologickej) a formálnej (jazykovej) stránky onymie. Viaceré vý-
stupy majú klasifikačný charakter, pretože rozčleňujú druh onyma do menších 
celkov so zámerom ich presnejšieho spoznania, napr. pri klasifikácii urbanonymie 
sú známe členenia: funkčné [Odaloš 2005a], sémantické [Blicha 1986a; 1988; 
Krošláková 1988; Odaloš 2005b], morfologicko-slovotvorné [Blicha 1986b] 
a syntaktické [Habovštiaková 1988; Odaloš 1998]. Zreteľný je záujem tiež o for-
málnu stránku toponyma, napr. klasifikácie tvorenia toponým či širšie oným, 
vzniknuté na materiáli toponým: M. Majtána [1996: 22–28], J. Pleskalovej [1992] 
či M. Ološtiaka [2010].

Systémovoonomastický výskumný smer má aj svoju aplikáciu v zmysle za-
merania sa na onymá vo vyučovaní, napr. Beláková [2007], Sičáková [2011], Šrá-
mek [2008] a pod., pretože vyučovanie slovenčiny a češtiny má až do súčasnosti 
zreteľné systémovolingvistické základy.

Systémovoonomastický výskumný smer vyúsťuje tiež do štandardizácie ná-
zvov, napr. Fičor [2000], Horňanský [1990; 2000] a pod.

Systémovoonomastický výskumný smer sa napĺňa aj prostredníctvom skú-
mania diachrónno-synchrónneho fungovania toponyma v priestore a čase so za-
meraním sa na tendencie vývinu toponým, napr. urbanoným [Odaloš 1993].

2.4. Výskumný smer napĺňajúci tézu o kontinuitnom vývine jazyka, napr. 
slovenčiny a jeho odraze vo vlastných menách. Kontinuitný vývin slovenského 
národného jazyka z praslovančiny možno sledovať v najstarších slovenských 
toponymách prostredníctvom rozboru ich lexikálno-sémantickej, slovotvornej 
a hláskovej podoby [Majtán 1996: 145]. Vlastné mená sú prostriedkom na pocho-
penie vývinu slovenčiny. Výskumný smer je determinovaný zameraním oddelenia 
dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie JÚĽŠ SAV v Bratislave.

Zámerom výskumného smeru bolo vytvorenie materiálovej základne na spra-
covanie lexiky terénnych názvov. Materiálovú základňu tvorili terénne názvy 
prakticky z celého Slovenska, ktoré boli získané od roku 1965 anketovou akciou, 
z diplomových a seminárnych prác, z vedeckých štúdií, z ankety Slovenskej mu-
zeálnej spoločnosti, z katastrálnych máp a zo základnej mapy 1 : 10 000. Proces 
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zberu sa v podstate skončil v roku 1975. Následne sa vybudovala kartotéka, vy-
tvoril heslár a vyhotovilo sa viac ako 300 pracovných máp. Materiálová báza sa 
mala zúročiť v toponomastickom slovníku, v ktorom sa abecedným spôsobom 
zachytí apelatívna lexika doložená v súčasných terénnych názvoch. Areálové 
spracovanie lexiky sa malo realizovať v schematizovaných mapkách so zámerom 
zachytenia geografického rozšírenia jednotlivých slov a javov.

Výsledky: z  predstavených výskumných zámerov boli nateraz publikované 
najmä v monografii M. Majtána Z lexiky slovenskej toponymie [1996], v ktorej bolo 
predstavených 46 apelatívnych hesiel na s. 33–69 s vysvetlením ich etymológie 
a výskytu v terénnych názvoch, resp. bolo predložených 52 mapiek na s. 75–126 
v zmysle zachytenia areálov výskytu určitých terénnych názvov a zmapovania 
výskytu určitého slova v terénnych názvoch. Sumarizácia slovenských terénnych 
názvov obsahujúcich východiskové apelatívne časti a zachytenie ich výskytu 
na mapách priniesli základné poznatky o slovenskej anojkonymii.

2.5. Výskumný smer sociolingvistický, presnejšie socioonomastický vychádza 
z myšlienky determinácie proprií spoločnosťou. V slovenskej a českej onomasti-
ke má uvedené smerovanie aj teoretické podložie, napr. v teórii vlastného mena 
V. Blanára sa vychádza v rámci sémantiky propria z designácie na úrovni séman-
tických príznakov a tiež z informačno-encyklopedickej zložky propria, ktorá je 
utváraná v spoločnosti, resp. v teórii vlastného mena R. Šrámek v paradigmati-
ke funkčnej onomastiky sa implicitne ráta s fungovaním onyma v komunikácii. 
Predstavené možné teoretické východiská sociolingvistických pohľadov, ktoré 
sú výraznejšie v antroponomastike, napr. pri analýze rodných mien, priezvisk či 
prezývok, sú napĺňané pohľadmi o fungovaní onymie v komunikácii a o komuni-
kačných variantoch proprií [Harvalík 2012], o antroponymickom/ toponymickom 
registri jednotlivca/skupiny [Krško, v tomto zborníku] či o fungovaní urbanoným 
v oficiálnej a neoficiálnej komunikácii alebo o legislatívnej determinácii urbano-
ným [Odaloš 2000; Ignatowicz-Skowrońska, Odaloš 2004].

2.6. Výskumný smer napĺňajúci tézu modelového spracovania toponymie. Je 
prepojený s výskumným smerom zameraným na teóriu vlastného mena. Myšlien-
ka modelovosti v onymii a tiež aj toponymii nadväzovala na etapu vybudovanie 
východiskovej bázy toponymických názvov.

Zámerom modelového spracovania toponymie bolo vytvoriť spôsob zovšeo-
becneného paradigmatického uchopenia toponymických názvov.

Výsledky: modelové spracovanie ojkonymie ako miestnych názvov R. Šrám-
ka [1972: 307; 1999: 36] vychádzalo z paradigmy funkčnej onomastiky a z mode-
lu propriálne pomenovacieho aktu. Podľa R. Šrámka sa noetický vzťah pomeno-
vateľa k onymickému objektu prejavuje prostredníctvom motívu. Základný vzťah 
pomenovateľa je vymedzený vo vzťahovom modeli, ktorý je determinovaný štyr-
mi obsahovo-sémantickými kategóriami zastúpenými zámenami 1. kde, 2. kto, 
čo, 3. aký, za akých okolností, 4. čí. Každá obsahovo-sémantická kategória je 
špecifikovaná vzťahovými modelmi, ktoré R. Šrámek realizuje na ojkonymických 
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objektoch, na ojkonymách. Napr. obsahovo-sémantická kategória kde (lokalizujú-
ca) sa špecifikuje dvoma typmi modelov: model ojkoným „kde sme, kde bývame, 
kde sme sa usadili“ (napr. Dubany – ľudia bývajúci tam, kde bol/je dub, dubina, 
Mezilesice – ľudia bývajúci/usídlení medzi lesmi), model ojkoným „kde to je, kde 
leží“ (U Anděla – osada ležiaca tam, kde je krčma X, Jihlava – osada vzniknutá 
tam, kde je/tečie rovnomenná rieka), analogickým spôsobom boli špecifikované aj 
ďalšie obsahovo-sémantické kategórie do vzťahových modelov. Vzťahový model 
ako motivický, nejazykový bol konkretizovaný v slovotvornom modeli ako jazy-
kovom, pričom vzťahový a slovotvorný model spoluvytvárali pomenovací model.

Modelové spracovanie anojkonymie ako terénnych názov J. Pleskalovej 
[1992] nadväzovalo na výskumy R. Šrámka. Vzťahové modely pomenúva pís-
menkovo ako vzťahový model A, B, C, D. Zodpovedajú poradiu Šrámkových 
modelov, ktorý ich označoval rímskymi číslicami, napr. vzťahový model I. „kde 
sme, kde bývame, kde sme sa usadili“ zodpovedá vzťahovému modelu A atď. 
Vzťahové modely v dôsledku polymotivickosti v jednočlenných anojkonymách 
a existencii viacslovných anojkoným kombinuje, pričom vyznačuje hlavný motív 
a vedľajšie motívy. Vzťahové modely konkretizuje v štruktúrnych modeloch, spolu 
vytvárajú tiež pomenovací model. Zaujímavé by bolo porovnanie, ktoré Šrámkove 
vzťahové modely ojkoným sa opakujú v Pleskalovej vzťahových modeloch anoj-
koným, resp. ktoré vzťahové modely anojkoným sa nenachádzajú vo vzťahových 
modeloch ojkoným. Uvedená komparácia by vytvorila modely pre každý druh 
toponým samostatne aj spoločne, čím by poukázala na spoločné súvislosti obýva-
ných a neobývaných miest z pohľadu ich pomenovateľov.

V antroponomastike pracoval metódou modelovania V. Blanár, ktorý chápal 
antroponymický model ako súbor sémantických príznakov [Blanár 1973].

Na základe uvedených aj ďalších znakov modelov, modelovosti a mode-
lovania sme konštatovali v roku 2011 v Prešove, že uvedené smerovanie spĺňa 
podmienky profilovania onomastickej školy, presnejšie česko-slovenskej školy 
modelovania [Odaloš 2012]. Skutočnosť, že ide o školu dokazuje aj pokračovanie 
vo výskumoch, napr. v antroponomastike modelovanie rozvíja Valentová [2009], 
Jozefovič [2010], Kazík [2010], Kopásková [2010], resp. že sa modelovanie apli-
kuje aj do iných oblastí onymie a vznikajú rôzne aplikačné situácie.

Ako príklad uvedieme aplikovanie I. modelu/modelu A J. Krškom [2009: 
104] na hydronymá: „Takto vzniknuté hydronymá patria do prvého vzťahového 
modelu, teda, kde sa nachádza relačný objekt, ktorý bol motivantom hydrony-
ma, napr. Bachláč (terénny názov), Balkova dolina (rovnomenný názov doliny)“ 
a pod. Problematické je nielen priestorové stotožnenie hydronyma s relačným 
objektom, pretože hydronymum sa má vymedziť v teritoriálnom vzťahu k relač-
nému objektu, ale aj ponechanie aplikácie na úrovni obsahovo-sémantickej kate-
górie kde. J. Sičáková [2011: 20] vzťahový model A „kde“ vymedzuje ako hydro-
nymum vyjadrujúce polohu, smer toku v teréne vzhľadom na relačný objekt. Tok 
je pomenovaný podľa objektu, vedľa ktorého tečie, od ktorého tečie. Názov teda 
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vyjadruje polohu alebo smer toku. Uvedená aplikácia pretransformovala obsaho-
vo-sémantickú kategóriu kde na skúmaný onymický druh. Na základe materiálu 
J. Sičákovej [2011: 20–27] môžeme ešte spresniť lokalizáciu hydronyma v rámci 
vzťahového modelu I./A a na základe kritéria priestorovej determinácie vyčle-
níme tri vzťahové modely: a) vzťahový model označujúci tok, ktorý tečie z/od 
relačného objektu/východiskového miesta, napr. Ardovo – tečie z Ardova, Hrádok 
– tečie od vrchu Hrádok, predložky z/od vyjadrujú priestorové aj časové výcho-
disko; b) vzťahový model označujúci tok, ktorý tečie cez/vedľa relačného objek-
tu/teritoriálneho bodu, napr. Bašta – tečie cez obec Bašta, Muráň – tečie vedľa 
hradu Muráň, Pod Hájom – tečie popod Háj, Vyše Studnice – tečie vyše prameňa 
Studnica, predložka cez vyjadruje prenikanie priestorom/ teritoriálnym bodom, 
predložka vedľa vyjadruje smerovanie popri niečom (ponad/popod); c) vzťaho-
vý model označujúci tok, ktorý tečie do relačného objektu/cieľového bodu, napr. 
Do Páleníc – tečie do lokality Pálenice, predložka do vyjadruje miestnu/terito-
riálnu hranicu. Pri určovaní gramatického významu predložiek sme vychádzali 
z Krátkeho slovníka slovenského jazyka [2003].

Aplikovanie najmä Šrámkovej modelovej teórie poukázalo na riziká spojené 
s touto činnosťou. Niektoré aplikácie ostávali na úrovni obsahovo-sémantických 
kategórií kde; kto, čo; aký, za akých okolností a čí. Vzniknuté vzťahové modely 
síce reflektovali na obsahovo-sémantickú kategóriu napr. miesta/priestoru kde, no 
nereflektovali na jej aplikovanie na skúmaný onymický druh, čím vznikali vzťa-
hové modely všeobecné a prakticky aplikovateľné na akékoľvek onymum.

2.7. Výskumný smer orientovaný na onomastickú gramatiku. Myšlienka ono-
mastickej gramatiky sa zameriava na spracovanie gramatických charakteristík ony-
mie [pozri aj V. Blanár 2005], preto sa výskumný smer sústreďuje na vertikálnu di-
menziu onymického systému, lebo výskumne vychádza zo všetkých druhov oným.

Zámerom uvedeného prístupu je predstavenie oným, a preto tiež toponým, 
nielen ako lexikálnych, ale aj ako gramatických jednotiek, napr. v rámci proble-
matiky morfologickej paradigmatiky onymie.

Výsledky: vytvárať morfologickú paradigmatiku onymie možno dvojakým 
spôsobom: 1) možno pričleňovať skloňovanie proprií k apelatívam a zaraďovať 
propriá k singulárovým alebo plurálovým tvarom apelatív [Morfológia slovenské-
ho jazyka 1966; Sokolová 2007], 2) možno analyzovať a paradigmatizovať prop-
riá nezávisle, resp. relatívne nezávisle od apelatív (stále ostáva postupnosť apela-
tívnosť – proprializácia/onymizácia – transonymizácia), uvedenú prácu je možné 
uskutočniť len na korpuse, ktorý poskytuje dostatok materiálu na uvedené úvahy 
a analýzy. Tak postupoval M. Ološtiak a L. Gianitsová-Ološtiaková [2007] pri 
analýze prevzatých substantív na Slovenskom národnom korpuse a J. M. Tušková 
[2011] pri analýze deklinácie ženskej ojkonymie na Českom národnom korpuse. 
Metodológiu morfologickej propriálnej paradigmatiky možno vedecky spresňo-
vať na základe paradigmy presahujúcej slovo a rešpektujúcej formu aj obsah ja-
zykového znaku [Odaloš 2011].
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Vytváranie propriálnej morfologickej paradigmatiky ako pendanta apelatív-
nej morfologickej paradigmatiky znamená rešpektovanie metodológie apelatívnej 
paradigmatiky v zmysle ohýbacej paradigmy nepresahujúcej slovo: a) obsahujú-
cej jednočlennosť vzorového slova; b) vypúšťajúcej prvú/druhú časť propriálneho 
pomenovania, čím sa prakticky nerešpektuje formálna aj obsahová komplexnosť 
jazykového znaku. Metodologickým aplikovaním paradigmatiky apelatív na ur-
banonymum Tatranská ulica sa druhová časť systémovo ohýba podľa vzoru ulica 
a adjektívna rozvíjajúca časť sa automaticky (z pohľadu apelatívnej paradigmati-
ky vlastne nesystémovo) skloňuje podľa vzoru pekný. Takto sa denotát urbanony-
ma skloňuje podľa dvoch vzorov: vzoru ulica a vzoru pekný.

Vytváranie propriálnej morfologickej paradigmatiky nie ako pendanta apelatív-
nej morfologickej paradigmatiky znamená paradigmu presahujúcu slovo: a) rešpek-
tovanie štruktúry propriálnych jazykových znakov ako jednočlenných, dvojčlen-
ných až viacčlenných tvarov, ktoré sa profilujú ako konštrukcie jednomenné (bez 
druhových mien) a ako konštrukcie dvojmenné i viacmenné (s druhovými menami), 
resp. b) zohľadňovanie jednočíslovosti paradigiem proprií ako druhových jednotli-
vín, ktoré majú ako formu paradigmatického vyjadrenia singulárovú alebo plurálo-
vú paradigmu. Na základe uvedených metodologických rešpektovaní propriálnosti 
môžeme potom vyprofilovať pri urbanonyme Tatranská ulica jeden vzor [ibidem] 
v singulárovej paradigme, ktorý rešpektuje formálno-obsahovú komplexnosť jazy-
kového znaku, na základe ktorej plnia propriá základnú identifikačno-diferenciačnú 
funkciu v určitom čase a priestore jednoznačne identifikovať propriálny bod.

3. Záver  

Predstavené výskumné smery slovenskej a českej toponomastiky počas vý-
skumov v 20. a 21. storočí vytvorili nielen dostatočnú databázu toponým, ktorá sa 
priebežne dopĺňa, ale aj exaktné metodologické postupy a analyticko-syntetické 
výstupy v zmysle článkov, štúdií, slovníkov a monografií, ktoré umožnili lepšie 
spoznania a poznanie slovenskej a českej toponymie.
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Czech and Slovak toponomastics research directions

(Summary)

The aim of the article is to profile research directions of the Slovak and the Czech toponymy 
which consist of: research direction focused on collecting toponymy; system-linguistic research di-
rection, research direction focusing on continuing development of language and its reflection in on-
omastics (proper names); socio-onomastic research direction; research direction focusing on model 
processing of the toponymy; and the onomastic grammar.

Słowa kluczowe: kierunki badawcze toponomastyki, toponimia słowacka, toponimia czeska.
Key words: research directions, toponymy, Slovakia, the Czech republic.
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Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava

Zo zásad koncepcie spracovania lexiky  
slovenských terénnych názvov1

1. Výskum a spracovanie anojkonymie v Česku a na Slovensku  

1.1. Anojkonymia sa v súčasnosti formou slovníka spracúva v Česku, kde znikli 
dva projekty, a na Slovensku. Na onomastickom pracovisku Ústavu pro jazyk český 
AV ČR v Prahe prebehol výskum českej anojkonymie v rokoch 1963–1980. Zozbie-
ralo sa 500 000 anojkoným, z ktorých L. Olivová-Nezbedová a J. Matúšová na zákla-
de lingvistickej analýzy zistili 45 000 lexikálnych jednotiek a vypracovali Index 
lexikálních jednotek pomístních jmen v Čechách [1991] a Retrográdní index lexikál-
nych jednotiek pomístních jmen v Čechách [1991]. Predbežný výskum anojkonymic-
kého materiálu vyústil do kolektívnej monografie autoriek L. Olivovej-Nezbedovej, 
M. Knappovej, J. Malenínskej a J. Matúšovej Pomístní jména v Čechách, s podtitulom 
O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest [1995]. Koncepcia slovníka 
s ukážkovými heslami a mapami vyšla v r. 2000 ako úvodný zväzok Slovníka 
pomístních jmen v Čechách. Počítačové spracovanie sa stalo len nástrojom, pomôc-
kou pri koncipovaní tradičného slovníka, keďže v čase prípravy koncepcie a koncipo-
vania slovníka neboli ešte také možnosti ako dnes. Tradičný knižný slovník vychádzal 
priebežne, zatiaľ bolo publikovaných 5 častí: I (A) 2005, II (B–Bau) 2006, III (Bav–
Bíd) 2007, IV (Bíg–Bož) 2008, V (Bra–Buc) 2009. Ďalšie zväzky vychádzajú v elek-
tronickej podobe na internete (http://mam2.ujc.cas.cz/onomast-pj).

1.2. Pracovníčky dialektologického oddelenia Ústavu pro jazyk český AV ČR 
v Brne pod vedením M. Šipkovej v spolupráci s Fakultou informatiky Masaryko-
vej univerzity v Brne vyvinuli špeciálne pre tento typ slovníka digitálnu databá-
zu, ktorá tvorí podklad nielen pre tradičný knižný slovník, ale aj pre spracova-
nie anojkonymie formou digitálneho interaktívneho slovníka2. K dispozícii majú 

1 Príspevok je jedným z výstupov vedeckej úlohy Slovník slovenských anojkoným (č. 2/0071/ 
11) grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied VEGA.

2 Použitá je relačná databáza PostgreSQL, serverová časť systému je naprogramovaná v jazyku 
Ruby, klientská časť je realizovaná v jazykoch JavaScript a XUL za použitia produktu Mozilla, 
jazykom na výmenu dát medzi klientskou a serverovou časťou sú formáty založené na značkovacích 
jazykoch XML a RDF [Čižmárová 2010a: 79]. 
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kartotéku anojkoným z Moravy a Sliezska s asi 225 000 kartotečnými lístka-
mi (výsledky výskumu z rokov 1965–1989; kartotéka bola znovu doplňovaná 
od r. 2005). R. Šrámek a J. Pleskalová zostavili rukopisný Heslář [1992], ktorý 
obsahuje 33 000 heslových slov. Súpisu anojkonymie, jej digitalizácii, koncepcii 
elektronického i tradičného knižného slovníka, jeho využitiu, možnostiam ma-
pového spracovania, ktoré program umožňuje, a ukážkovým heslám je venované 
1. číslo publikácie „Acta onomastika“ [2010]3. Doposiaľ zdigitalizovali názvy 
písmen A–G a čiastočne písmena H, ale keďže každému slovu v názve je veno-
vaná digitálna karta (formulár), priebežne sa do elektronickej podoby spracúva 
celá kartotéka. Zdigitalizovaná je takmer polovica materiálu a skoncipovaných je 
20% hesiel z predpokladaného počtu 33 tis. [Šipková 2010: 75–76].

1.3. Toponymická materiálová základňa bola vytvorená aj v historickom od-
delení (dnes oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie) Jazykovedného 
ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Názvy boli získavané súpisnou akciou uskutočnenou 
v rokoch 1966–1975 podľa vzoru súpisnej akcie v Česku a na Morave, z diplo-
mových a seminárnych prác poslucháčov filozofických a pedagogických fakúlt 
(z rokov 1965–1975), z kolektívnych terénnych výskumov, ktoré boli súčasťou 
piatich seminárov o heuristickom výskume vlastných mien (v rokoch 1973–1977) 
zorganizovaných Slovenskou onomastickou komisiou, z publikácií a onomastic-
kých, jazykovedných, etnografických a i. časopisov, štúdií a článkov zhruba 
od 80. rokov 19. storočia do r. 1975, z ankety Slovenskej muzeálnej spoločnosti 
z 90. rokov 19. storočia (z viac ako 400 obcí), z katastrálnych máp, zo Základnej 
mapy ČSSR 1 : 10 000 a zo Základnej mapy ČSSR 1 : 50 000 [Majtán 1983a: 30]. 
Zozbieralo sa približne 250 000 názvov, ktoré sa pod vedením M. Majtána pred-
bežne spracovali do dvoch tradičných lístkových kartoték (podľa abecedy a podľa 
okresov a obcí), heslára a pracovných máp pre Atlas slovenských terénnych názvov, 
ktorý mal byť prirodzenou súčasťou národného Slovenského onomastického atla-
su. Rukopisný heslár obsahuje 42 803 hesiel, z toho osobitne je spracovaných 
13 218 apelatív a adjektív z vlastných mien. Kartotéka obsahuje nielen anojkony-
mický materiál, ale aj ojkonymá a urbanonymá. Koncepciu pripravovaného slov-
níka predbežne publikoval M. Majtán [1983b: 190–206; 29–36]. Táto koncepcia 
takisto nerátala s možnosťami počítačového spracovania, ktoré v tom čase ešte 
neboli k dispozícii. V niekoľkých štúdiách sa analyzovali jednotlivé slová, slovné 
základy, odvodené slová, slovné čeľade a významové skupiny, ktoré možno nájsť 
zhrnuté v monografii M. Majtána Z lexiky slovenskej toponymie [1996].

1.4. Anojkonymické slovníky, ktoré sa pripravujú v Prahe, Brne i v Bratisla-
ve, nie sú toponomastikony v pravom zmysle slova, kde základom stavby hesla 
sú názvy jedného geografického objektu (denotátu), ale slovníky toponymickej 
lexiky (apelatívnej i propriálnej), v ktorých východiskom stavby hesla je lexéma 

3 M. Šipková a L. Čižmárová koncepciu prezentovali aj na 15. poľskej onomastickej konfe-
rencii v Krakove [Šipková 2007: 321–324; Čižmárová 2007: 325–333].
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a jej výskyt v názvoch. Základnú koncepciu toponomastikonu predstavil napr. 
R. Šrámek [1975; 1978; 1999]. Koncepciu spracovania anojkonymickej lexiky 
publikoval spoločne s členmi onomastického oddelenia Ústavu pro jazyk český 
ČSAV v Prahe a v Brne aj v r. 1980. Lexikograficky i areálovo spracovať anoj-
konymiu nie je jednoduché. Do slovníka je nutné zachytiť čo najprehľadnejšie 
množstvo informácií a to nielen gramatickú, syntaktickú a slovotvornú charak-
teristiku, ktorá zahŕňa aj slovotvorný model a štruktúrne typy, ale aj sémantické 
príznaky, mimojazykové okolnosti, ktoré majú vplyv na vznik názvu, onymickú 
designáciu, obsahový, pri toponymách vzťahový model [Šrámek 1972: 305], mo-
tiváciu, frekvenciu názvu a jeho areálový výskyt, výskyt hláskových variantov, 
zakončení v rámci paradigmy, štruktúrnych typov názvov, ap., čo pri tradičnom 
knižnom slovníku nie je možné urobiť exaktne. Brnianska koncepcia spracovania 
a interpretácie materiálu využíva poznatky súčasnej onomastickej teórie a súčasne 
najmodernejšie digitálne prostriedky, ktoré umožňujú interaktívny prístup k mate-
riálu, a preto sme sa rozhodli pridať k tejto koncepcii. V spolupráci s dialektolo-
gickým oddelením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brne sa vytvára aj digitálna 
databáza slovenských anojkoným.

2.  Zásady tvorby a štruktúra heslového odstavca pripravovaného 
slovníka lexiky slovenských terénnych názvov  

2.1. V rámci projektu VEGA Slovník slovenských anojkoným sa v prvej 
fáze digitalizujú a koncipujú zatiaľ len oronymá (bez názvov pohorí a horstiev) 
a chotárne názvy. Knižné vydanie slovníka bude mať názov Lexika slovenských 
terénnych názvov. Termín terénny názov sa v slovenskej onomastike, tak ako aj 
v poľskej onomastike (nazwa terenowa) [Osnoven sistem… 1983: 213; http://
ono mastyka.uni.lodz.pl/strona-glowna/terminologia-polska], používa ako domáci 
synonymný výraz nielen k oronymu, ale ustálil sa ako rovnocenný k termínu anoj-
konymum (nesídelný názvov). Slovo slovník sme z názvu vynechali preto, lebo 
východiskom stavby hesla je lexéma a jej výskyt v názvoch.

2.2. Medzi druhy objektov, ktorých názvy sa v súčasnosti digitalizujú a konci-
pujú do hesiel, patria: baňa, dolina, chrbát, les, lúka, močiar, pasienok, pole, prie-
pasť, priesmyk, roklina, sedlo, sklala, strž, svah, vinica, vrch, výšková kóta, žľab. 
Keďže prioritou je zachytiť predovšetkým historické topolexémy, názvy jaskýň 
sa uvádzajú len tie, ktoré neboli vytvorené umelo (napr. Driny), pretože jaskyňu 
zvyčajne pomenúva ten, kto ju objavil. Nevylučujeme však možnosť digitalizovať 
všetky názvy jaskýň4 v ďalších etapách. Názvy dopravných ciest (hodonymá) sa 
zatiaľ nespracúvajú, lebo predstavujú veľmi malú skupinu. Lesné cesty zvyčajne 

4 Štandardizované názvy jaskýň a priepastí (Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku) vydal 
v r. 1979 Slovenský úrad geodézie a kartografie.
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nemali vlastný názov a staré názvy ako napr. Jantárová cesta majú len historický 
charakter. Dnešné cesty sú označované číslami, resp. písmenami a číslami (E 65, 
D 2, R 1). Názvy ulíc patria medzi urbanonymá a názvy napr. horolezeckých 
trás sú tiež utvárané umelo [pozri napr. Bauko 2007]. Trigonometrické body sa 
už nepoužívajú, dnes sa označujú ako výškové kóty. Často sú to názvy už iných 
existujúcich objektov. Spracúvajú sa len tie, ktoré sú z extravilánu obcí. Názvy 
výškových kót z intravilánu obcí predstavujú poväčšine názvy kostolov, budov, 
príp. názvy iných druhov objektov, ktoré sa zaraďujú medzi patrocíniá, urba-
nonymá či inštitúcionymá. Názvy výškových kót z kartotéky sa dopĺňajú údajmi 
z databázy štandardizovaných názvov výškových kót Úradu geodézie kartografie 
a katastra SR [2008]. Názvy majerov, samôt, kopaníc, lazov, skupín obývaných 
domov a miestnych častí sa zaraďujú medzi sídelné názvy (ojkonymá), a preto 
ich nespracúvame, hoci v českej onomastike sa tradične zaraďujú do anojkony-
mie, pretože mnohé z nich prevzali označenie pôvodných anojkoným [Pleskalová 
1992: 7]. Výskum a spracovanie hydronymie na Slovensku prebieha samosta-
tne podľa jednotlivých povodí veľkých tokov v rámci medzinárodného projektu 
Hydronymia Europaea5. Keďže po dokončení tejto grantovej úlohy sa plánuje 
samostatné syntetické spracovanie hydronymickej lexiky, vodné názvy zatiaľ ne-
budú súčasťou databázy. Predpokladáme, že po ukončení hydronymického vý-
skumu sa zistené informácie z jednotlivých hydronomastikonov stanú súčasťou 
interaktívnej digitálnej databázy slovenských anojkoným a ich spracovanie bude 
prebiehať podľa tejto koncepcie.

2.3. Terénne názvy a údaje o nich sa dopĺňajú z databázy štandardizovaných 
geografických názvov Úradu geodézie kartografie a katastra SR (aktualizovanej 
k 26. 1. 2012)6 z monografie Terénne názvy z Muránskej doliny [Krško 2001] 
a z novších diplomových a dizertačných prác a štúdií.

2.4. Štruktúra heslového odstavca je rovnaká ako v Slovníku pomístních 
jmen na Moravě a ve Slezsku [porov. Čižmárová 2010a: 85–90], pretože počíta-
čový program sám koncipuje prvé dve časti na základe informácií v digitálnych 
kartách7. Vyabstrahované heslové slovo reprezentuje jednoslovné názvy a časti 
viac slovných názvov v danom heslovom odstavci. Zapisuje sa veľkými písmena-

5 Publikované boli doposiaľ hydronomastikony: Hydronimia dorzecza Orawy [Majtán, Ry-
mut 1985], Gewässernamen im Flussgebiet des Dunajec (Nazwy wodne dorzecza Dunajca) [Rymut, 
Majtán 1998], v ktorej je samostatne spracovaná slovenská časť Dunajca a Popradu, Hydronymia 
slovenskej časti povodia Slanej [Sičáková 1996], Hydronymia povodia Ipľa [Majtán, Žigo 1999], 
Hydronymia povodia Turca [Krško 2003], Hydronymia povodia Nitry [Hladký 2004], Hydronymia 
povodia Oravy [Majtán, Rymut 2006], Hydronymia povodia Hrona [Krško 2008], Hydronymia povo-
dia Dudváhu [Hladký 2011], Hydronymia horného povodia Váhu [Krško 2011], Hydronymia povodia 
Kysuce [Krško, Velička 2011], Hydronymia slovenskej časti povodia Moravy [Závodný 2012].

6 Ďalšie názvy, ktoré budú štandardizované Názvoslovnou komisiou Úradu geodézie, karto-
grafie a katastra SR, sa budú priebežne dopĺňať. 

7 O štruktúre a spôsobe vypĺňania digitálnych kariet pozri L. Čižmárová [2010a: 81–86].
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mi, pretože môže ísť o apelatívum i proprium, v hláskovej a pravopisnej podobe 
súčasnej slovenčiny. Dolný číselný index udáva frekvenciu výskytu heslového slo-
va v názvoch. Za heslovým slovom sa uvádza gramatická charakteristika skratkou 
slovného druhu, pri substantívach skratkou gramatického rodu. Hláskové varianty 
sa uvádzajú v hranatých zátvorkách. Pri substantívnych heslách má heslové slovo 
tvar N sg. (BAHNO), pri adjektívnych heslách má tvar N sg. maskulín (VYŠNÝ). 
Morfologické varianty a niektoré slovotvorné varianty sa spracujú do zložených 
hesiel. Lexémy derivované rôznymi sufixami tvoria samostatné heslá (napr. BAH-
NO, BAHNOVKA, BAHNIŠTE, BAHNOVÝ, BAHNISKOVÝ, atď.) okrem po-
sesívnych adjektívnych tvarov. Na hláskové varianty a heslové slová v zložených 
heslách budú vytvorené odkazové heslá.

2.4.1. V časti 1 je súpis štandardizovaných alebo upravených terénnych 
názvov podľa zásad štandardizácie (okrem niektorých výnimiek8), ktoré obsa-
hujú heslové slovo s počtom zistených výskytov (dolný číselný index). Písme-
no a označuje bezpredložkové názvy, b predložkové názvy (podľa prvého znaku 
v digitálnej karte). Názvy sú usporiadané podľa motivácie, v rámci motivácie sú 
prvé singulárové, potom plurálové názvy. Východiskom tohto triedenia bola Šmi-
lauerova štúdia Třídění pomístních jmen [1960; 1972]. Názvy sú ďalej usporia-
dané podľa toho, či je heslové slovo v názve v hlavnom pomenovacom vzťahu 
(pred značkou ♦) alebo vo vedľajšom pomenovacom vzťahu (za značkou ♦). Vo 
vedľajšom pomenovacom vzťahu sú prívlastky. V rámci každej skupiny sú názvy 
usporiadané podľa posesivity: I – bez formálneho vyjadrenia posesivity (tých je 
väčšina), II – vyjadrenie posesivity genitívom substantíva (aj názvy s elidovaných 
určovaným členom), ktorých bude pravdepodobne málo, III – posesívne adjektíva 
na -ov, -ova/-ová, -ovo, -in/-ín, -ina/-iná, -ino (Bakov les, Bakova roľa, Bakovo 
pole, Bahnov jarok) – nesubstantivizované i substantivizované typy i typy s elido-
vaným určovaným členom (napr. Bakov, Baková, Bakovo) a tvary s privlastnením 
k rodine so sufixami -e, -eje, -oje, -(ov)ých/-(ov)ych, -ovie, -éch/-ech a i. (Adamo-
vie lúky).

2.4.2. Pri utváraní heslových slov vzniká veľa problémov, ktoré riešili aj pri 
digitalizácii a koncipovaní Slovníka pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku 
[Čižmárová 2010b: 94–105]. Napr. pri názve Bahnovo bez znalosti motivácie 
môže ísť o posesívne adjektívum z osobného mena Bahno, a preto sa uvádza 
pod heslom BAHNO n., ale môže to byť aj stredoslovenský nárečový variant 
bahnouo vlastnostného adjektíva bahnový [Atlas slovenského jazyka II/2, s. 100–
105; ďalej ASJ]. V takom prípade by sa mal názov zaradiť pod heslo BAHNOVÝ 
adj. a jeho upravená podoba podľa zásad štandardizácie by bola Bahnové. Ak sa 
to nedá zistiť, zaradí sa typ názvu Bahnovo podľa toho, ktorá možnosť sa v danej 
lokalite javí ako pravdepodobnejšia. Iná možnosť sa uvedie vo výkladovej časti 

8 Napr. ponecháva sa nezhodný prívlastok v anteponovanej pozícii (Za bahnom fľaky) alebo sa 
ponecháva predložka u aj v spojení s neživot. subst. (U bahna).
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hesla. V tomto prípade sme zistili, že názvov Bahnovo je posesívne adjektívum 
z priezviska Bahno, pretože v obci podľa databázy priezvisk [Ďurčo a kol. 1998] 
sa nachádzalo v r. 1995 priezvisko Bahno 20-krát a z danej obce sú doložené 
názvy Bahnovka a Bahnov jarok podľa priezviska majiteľa.

2.4.3. Problematické môže byť aj vytvorenie heslového slova pri posesívnych 
adjektívach zakončených na -in/-ín, -ina/-iná, -ino. Dnes sa týmito príponami tvo-
ria posesívne adjektíva od feminín, ale pri tvorbe názvov bola situácia odlišná, 
čo ukazujú príklady z ojkonymie i anojkonymie. Napr. J. Stanislav [1948: 136] 
uviedol pôvod názvu obce Dobšiná z osobného mena Dobša + posesívny sufix 
-ina, ktorý poukazuje na vlastnícky pomer vo feudálnej dobe, podobne aj ojkony-
mum Trenčín z osobného mena Trenka (+ -in), Kubín z Kuba (+ -in), Pribylina 
z Pribyla (+ -ina). Tvrdé mužské a-kmene a mäkké mužské ja-kmene, ktoré si 
zachovali zakončenie na -a (pretože pôvodne to vlastne boli feminíma rovnako 
ako feminína na -a, ale na základe svojho významu označovali mužské osoby), sa 
skloňovali ako ženské a-kmene a ja-kmene, až neskôr pod vplyvom prirodzeného 
rodu tieto substantíva preberali pádové prípony od o-kmeňov a jo-kmeňov a cez 
ne od u-kmeňov [Stanislav 1967: 177]. Maskulína teda priberali aj ženské po-
sesívne prípony. Zmena k/č (Trenka > Trenčín, Čepka > Čepčín, Pauka (Pavel) > 
Paučiná Lehota, Vojka > vrch Vojčin nad Novou Lehotou) je pôvodne tzv. I. pala-
talizácia predchádzajúcej zadnopodnebnej spoluhlásky, ktorá nastala pri sufixoch 
-in, -ina, -ino [ibidem: 282–283). Na základe týchto faktov sa napr. k terénnemu 
názvu Vojčin utvorí heslové slovo VOJKA m.

2.4.3. Súčasťou terénnych názvov sú aj kolektívne posesíva, ktoré majú 
pestrú paletu zmeravených tvarov najmä v stredoslovenskej oblasti. Hoci pôvod 
týchto foriem nie je celkom jasný a výklady ich vzniku sa rôznia9, J. Stanislav 
[1967: 280] a E. Pauliny [1990: 190–191] sa priklonili k názoru V. Vážneho [1926: 
174–177], podľa ktorého základným tvarom je zmeravený tvar N–A pl. zloženého 
skloňovania posesívnych adjektív s koncovkou -ové (sused-ové) – po difton-
gizácii é > ie vznikol tvar na -ovie na dolnej Orave, v Liptove, vo zvolenskej 
oblasti a v južných stredoslovenských nárečiach; zmena -ové/-ove na -eje nastala 
v Turci, pričom v časti Turca sa kontrahovala na -e. K tvarom na -ovie sa neskôr 
pridala koncovka -ch (-oviech) ako znak G pl. adjektív kongruentného skloňo-
vania. F. Cuřín [1964: 43], odvolávajúc sa na V. Vážneho, uviedol, že základný 
stredoslovenský tvar na -ové je sekundárna podoba východoslovenského zmera-
veného posesívneho tvaru N–A na -ovo (v menšej stredoslovenskej oblasti má aj 
podobu -ojo). Z adjektívnych osobných mien sa kolektívne posesíva tvoria pomo-
cou prípony G pl. -ých/-ych. Tvar s príponou -ových má podľa Paulinyho [1990: 
191] pôvod buď v N pl. m. životného zloženého skloňovania, alebo je to tvar 
G pl. Podľa J. Stanislava [1967: 280] tvar -ových je z G pl. (N pl. -oví) podobne 
ako G pl. -oviech (N pl. -ovie), kde koncové ch dakedy odpadlo v izolovanej 

9 Bližšie J. Stanislav [1967: 280–282].
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kategórii výrazov, v ktorých ch stratilo funkčné zaťaženie. Areálovú distribúciu 
jednotlivých sufixov rodinných mien je možno konfrontovať aj s Atlasom slo-
venského jazyka [III/1 mapa č. 115; III/2: 80–81]. Keďže tieto tvary vychádza-
jú z tvarov posesívnych adjektív, terénne názvy, ktoré ich obsahujú, sa zaraďujú 
pod základné substantívum v N sg. Kolektívne posesíva odvodené od adjektív-
nych osobných mien sa zaraďujú pod základné adjektívum v N sg. m. Upravujú 
sa podľa zásad štandardizácie do spisovného tvaru na -ovie (Doliny Adamičkéch > 
Adamičkovie doliny, heslové slovo ADAMIČKA; Adamé lúky > Adamovie lúky, 
heslové slovo ADAM). Pôvodné prípony sa uvádzajú vo výkladovej časti hesla 
s lokalitou, resp. areálom výskytu.

2.5. V druhej časti heslového odstavca sa uvádza súpis druhov objektov a ich 
počet (dolný číselný index) podľa frekvencie. Pri heslách, ktoré obsahujú 1–5 
dokladov, sa časti 1 a 2 spájajú a uvádza sa lokalita (názov obce a súčasná skratka 
okresu). Prvé dve časti obidvoch typov hesiel zostavuje počítačový program auto-
maticky na základe údajov z digitálnych kariet.

2.6. Výklad v tretej časti heslovej stati zostavujú autorky hesiel. Má povahu 
širšie koncipovaného komentára, ktorý sa usiluje o komplexný rozbor terénnych 
názvov, pričom sa zameriava na lexikálnu jednotku v názve zhodnú s heslových 
slovom. Obsahuje stručnú jazykovú analýzu, etymológiu, motiváciu, štruktúru, 
zachytené nárečové hláskové varianty a variantné nárečové tvary v rámci pa-
radigmy, ak boli pri výskume zaznamenané. Jazykové zvláštnosti sa zaznačujú 
s koncentráciou výskytu, prípadne s odkazmi na literatúru (podľa skratiek au-
torov a diel). Poukazuje sa na jazykové i mimojazykové súvislosti, ktoré mohli 
viesť k vzniku názvov. Po bodke nasleduje areál alebo lokality frekventovaného 
výskytu názvov. Tieto informácie sú predovšetkým v heslách, ktoré obsahujú 
6 a viac názvov, pretože v tomto type hesla sa neuvádza pri jednotlivých názvoch 
lokalita (pozri prílohu).

3.  Význam výskumu anojkonymickej lexiky a jej digitálneho 
spracovania  

Terénne názvy skrývajú v sebe apelatívnu lexiku a jej fonetické a morfolo-
gické ekvivalenty a spôsoby tvorenia, ktoré už v súčasnom spisovnom jazyku 
nenájdeme. Toponymická lexika dopĺňa pohľad na vývin slovnej zásoby a posky-
tuje cenné doklady pri skúmaní vývinu a členenia slovenských nárečí, vyskytuje 
sa v najstaršej slovenskej toponymii a predstavuje kontinuitu od praslovančiny 
k najstaršej slovenskej lexike až po súčasnosť, či poukazuje na medzijazykové 
kontaky. Využitím rovnakého počítačového programu a dodržaním rovnakej kon-
cepcie a spôsobu značenia do digitálnych formulárov ako pri spracúvaní mora-
vských a sliezskych anojkoným, budú obidve databázy kompatibilné, čo otvorí 
ďalšie možnosti predovšetkým pri konfrontácii štruktúry pomenovacích sústav 
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obidvoch jazykov, umožní ukázať frekvenciu jednotlivých anojkoným a ich 
výskyt, výskyt určitých štruktúrnych typov, izolexy a izoglosy jazykových javov 
ap. na celom území Moravy, Sliezska a Slovenska. Prioritne digitálne spracovanie 
a vytvorenie digitálnych interaktívnych slovníkov umožní automatické a rýchle 
spočítavanie a zoraďovanie údajov v heslách a zobrazenie vybraných údajov 
na mapách a na internete s možnosťami vyhľadávania v databáze podľa požiada-
viek. Na základe určitej funkčnej špecifikácie bude možné vytvoriť nielen slovník 
toponymickej lexiky, ale aj toponomastikon, ktorého východiskom stavby hesla 
je pomenovanie jedného geografického objektu (denotátu), alebo slovník z urči-
tej geografickej oblasti, či slovníky podľa jednotlivých druhov anojkoným (napr. 
oronymá, chotárne názvy, hydronymá ap.). Takéto spracovanie bude prínosom aj 
pre slovanskú porovnávaciu onomastiku s perspektívou pripojenia aj iných krajín 
s možnosťou zostavenia vlastných zásad koncipovania heslových statí.

Príloha

Ukážkové pracovné heslá.
Heslo so 6 a viac názvami.
V knižnej verzii slovníka sa budú uvádzať skrátené tvary heslových slov v názvoch. Digitálny 

slovník obsahuje aj typ hesla, v ktorom je pri každom názve uvedená lokalita, a typ hesla so zistený-
mi nárečovými podobami názvov.

BAHNO 133 n.
1 I a Bahno36; Bahná35; Čupové bahno, Malé/Veľké bahno, Hrubé bahno, Slané bahno, Staré bahno, 
Zhrnuté bahno, Urbárske Bahno, Marhátovo Bahno, Šturdíkovo bahno, Kozie bahno, Panské bah-
no; Malé/Veľké bahná, Hrubé bahná; Bahno pod Poliankou, Bahno pri Gašparinke, Bahno u ryb-
níka u Gašparinky, Slané Bahno od Unínskeho; Bahná od hája; Šúr Bahná b Do bahna, Na bahne2, 
Nad Bahnom2, Pod bahnom4, Pred Bahnom, Pred bahnom, Pri Bahne3, U bahna3, V Bahne, V bah-
ne3, Za Bahnom, Za bahnom4; Na Bahnách, Na bahnách3, V bahnách, Za bahnami3 ♦ a Zadný Va-
nišovec u Bahna; Pred bahnom močiare, Za bahnom fľaky; Vrch bahien, Vrch bahna III a Bahnovo 
♦ Bahnov jarok 2 a pole50, les21, lúka14, pasienok9, miesto8, výš. kóta6, močiar5, dolina, vrch, žľab 
b pole14, les10, lúka7, miesto3, pasienok3, výš. kóta3, vrch2 ♦ a les, lúka, miesto, močiar, pasienok, pole 
3 Zo subst. bahno. TN označujú vlhké, mokré, bahnité, močaristé miesto, môže tam byť rašelina. 
V obci Štefanov SE sa v poli nachádza žriedlo síričnato-živičnej jódovej vody, vo Vlkolínci RK 
miesto s močidlami (kde sa močil ľan). Predložkové TN označujú objekty v okolí takýchto miest 
alebo v nich. TN Zhrnuté bahno pomenúva povrch flyšového pieskovca v juž. okolí Bardejova. N pl. 
-a (Bahna) vo vsl., jzsl. oblasti a vo Vrbovom PN, L pl. -och (U bahnoch) vo Vyšných Remetách SO, 
I sg. -em (Za bahnem) v Kostolišti MA a pl. -í (Za bahní) v Lábe MA. Poses. adj. z OM Bahno + suf. 
-ov, -ov-o. TN Bahnovo v Lovčici-Trubíne ZH vznikol elipsou určovaného subst. pole. V obci sa 
P Bahno v r. 1995 vyskytlo 20-krát (DP) a sú tu aj TN Bahnov jarok a Bahnovka podľa OM majiteľa. 
• TN sa nachádzajú v zsl., hlavne záhor. oblasti, väčšie zoskupenie je na Liptove, miest. v strl. a vsl. 
oblastiach.

Heslá s 1–5 názvami:
BAHENSKÝ adj.

1+2 I ♦ a Bahenské role les, pole Borský Mikuláš SE (Borský Peter).
3 Zo subt. bahno + suf. -e-n-sk-é.
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BAHIENCE4 plt. [-HE-]
1+2 I a Bahience pole Senica SE, Bahience pole Borský Mikuláš SE (Borský Peter), Bahience pole 
Gajary MA, Bahience lúka, vrch Kostolište MA.
3 Zo subst. bahno + suf. -e-n-c-e. TN označujú bahnité miesta. V Gajaroch a v Kostolišti MA je št. 
tvar Bahience i ako variantný tvar Bahence. • Iba v záhor. oblasti.

BAHNISKO5 n.
1+2 I a Bahnisko pole Kameničná KN, Bahnisko lúka, pasienok, pole Vaniškovce BJ, Bahnisko 
miesto Tulčík PO; Svinské bahniská pole Orechová Potôň DS b Na bahniskách pasienok Soľ VT.
3 Zo subst. bahno + suf. -isk-o, pl. -isk-á. TN označujú bahnité miesta. • Výskyt zriedkavo v jzsl. 
a vsl. oblasti.

BAHNIŠTE2 n.
1+2 I a Bahnište pole Patince KN b Na Bahništiach pole Liptovský Mikuláš LM.
3 Zo subst. bahno + suf. -išt-e. TN označujú bahnité miesta.

BAHNOVKA4 f.
1+2 I a Bahnovka lúka Lovčica-Trubín ZH; Bahnovky les, pole Bátovce LV (Jalakšová), Bahnovky 
močiar Žemberovce LV, Bahnovky miesto Kusín MI.
3 Zo subst. bahno + suf. -ov-k-a, pl. -ov-k-y. TN označujú v Žemberovciach LV močiar s množstvom 
bahna, v Lovčici-Trubíne ZH štrkovito-pieskovitú lúku podľa P majiteľa Bahno.

Odkazové heslo

BAHENCE p. BAHIENCE.
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Iveta Valentová

On some principles of the conception of the Slovak anoikonym lexis processing

(Summary)

The Slovak anoikonyms (minor place names) are recently being processed in the Ľ. Štúr Insti-
tute of Linguistics Slovak Academy of Sciences in Bratislava by conception created at the Depart-
ment of Dialectology in the Institute of Czech Language of the Czech Academy of Sciences in Brno, 
where The Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms are also being processed. Bratislava 
focuses preferentially on creating a digital database and, at the same time, also on compiling a digital 
and a classical form of dictionary, which is based on appellative and proprial lexis and on its occur-
rence in place names. Digital database and structure of a dictionary entry is the same as in the case 
of The Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms, but some parts of a dictionary entry are 
compiled in accordance with individual principles. For example, there is a higher level of abstrac-
tion of headwords. The advantage of using the same computerized processing of anoikonyms is the 
possibility of confrontation of structures of naming systems of both languages.

Słowa kluczowe: anojkonim (nazwa terenowa), podstawa apelatywna nazw terenowych, 
słownik, hasło słownikowe, przetwarzanie komputerowe.

Key words: anoikonym (minor place name), lexis of anoikonyms (minor place names), dic-
tionary, dictionary entry, computerized processing.
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Българската академия на науките, София

Лексикално-семантични категории теренни имена 
в България

1. Увод  

Поради ограничения обем в настоящото изследване ще бъдат разгледа-
ни лексикално-семантичните категории само на теренните (местностните) 
имена, а не на всички топоними. Независимо от някои общи черти с другите 
класове топоними, теренните имена се отличават от тях по известни мотива-
ционнио-семантични особености. В изследването е използван ексцерпиран 
материал от всички излезли досега регионални топонимични изследвания 
в България.

Досега в българските ономастични изследвания са правени различ-
ни опити за класифициране на теренните (местностните) имена от реди-
ца учени, като Ив. Дуриданов [1952], Й. Заимов [1959], Н. Ковачев [1987], 
Л. Димитрова-Тодорова [2006; 2011] и др. на основата на предхождащи ги 
класификации от изтъкнати слависти ономасти: F. Miklosich [1860; 1927], 
O. Franck [1932], P. Skok [1921], Vl. Šmilauer [1963; 1970], W. Taszycki [1946], 
S. Rospond [1957], H. Borek [1988], В. А. Жучкевич [1980] и др. Освен това 
различни видове класификации са представени във всички регионални то-
понимични монографии. Най-често топонимите са разпределяни в два ос-
новни типа класификации: структурно-граматична и семантична, като обаче 
елементи от семантиката са включвани в рамките на структурно-граматич-
ната класификация, а формалноезикови елементи са внасяни в семантичната 
класификация. При това винаги едната област остава непълно представена. 
Затова най-целесъобразно е топонимите да бъдат включени и в двата типа 
класификации съобразно тематиката на класификациите. При разглеждане 
семантичната мотивация на топонимите за първи път в България се въвежда 
от Л. Димитрова-Тодорова [Димитрова-Тодорова 2006: 216–223] и по-новата 
разпредялба на Borek [Borek 1988: 51], която дава най-добра възможност да 
бъдат обхванати и откроени различните семантични типове топоними. 
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Предлаганата тук семантична класификация на теренните имена показ-
ва богатството от типове теренни имена Тя се различава от класификациите 
на другите класове топоними. Въз основа на произхода на теренните имена 
(т.е. от какъв вид име са образувани) и мотивите на номинация се открояв-
ат две основни групи и голям брой подгрупи названия: А. Деапелативни, 
деадективни, деадвербативни теренни имена, имена денумералии или име-
на, произлезли от междуметие. Б. Депроприални теренни имена: деантро-
понимични и детопонимични (релативни имена според терминологията на 
H. Borek [ibidem: 51]).

2.  Деапелативни, деадективни, деадвербативни теренни имена, 
имена денумералии или имена, произлезли  
от междуметие  

Деапелативните, деадективните и др. типове теренни имена се делят 
на: I. Топографски имена, наричани от различните ономасти още земепис-
ни имена, физико-географски имена, имена според природните условия. 
II. Имена във връзка с човешката дейност, наричани още културни имена 
или културно-исторически имена.

Към топографските имена спадат: 1. Имена от географски термин: Бъ̀р-
чината, Вàлозите, Вèждата, Длъбнùко, Долà, Лъкùте, Могùлките, Низинà-
та, Падùната, Равнùще, Чỳката и мн.др. 2. Имена от названия на почви 
и минерали или във връзка с техния цвят: Белùлката, Бèлия кàмък, Гнùл-
ниците, Кàменец, Кариèрите, Пръстнùцата, Сùнята пръст, Сùпея и др. 
3. Имена от названия на растения и дървета: Брèстите, Бỳковца, Бъ̀зето, 
Въ̀рбалакът, Габрàка, Гàбъра, Глòга и др. 4. Имена във връзка с отсъствието 
на растителност: Гòлеш, Голешùна, Гòли връх, Гòли рид, Гòло бъ̀рдо, Лùсец, 
Плешùвец и др. 5. Имена от названия на птици, животни и техни обитали-
ща: Въ̀лча дỳпка, Гàрван дол, Кòнската могùла, Лисùчени дỳпки, Свùнища, 
Съ̀рнево и др. 6. Имена според особения вид на местността или на обект 
в нея: Висòка могùла, Дълбòкия трап, Крùва, Острèц, Окòлчеста ливàда, 
Побùен кàмик и др. Към разглеждания тук тип теренни имена спадат и име-
ната, възникнали в резултат на метафоричен пренос, когато «наименование-
то на един или друг предмет или явление се пренася върху друг предмет 
или явление по силата на тяхното сходство, по съвпадение на един или друг 
признак» [Шмелев 1964: 57–58]: Вèждата, Гавàнца, Дисàгите, Камùната, 
Качỳля, Престòла, Пỳшката, Стъ̀пката, Трèпезник, Шàпка и др. 7. Име-
на по местоположение спрямо други обекти: Гòрник, Дòлното калè, Зад 
баùря, Крàйни рид, Между пàтищата и др. 8. Имена по положение спрямо 
слънцето (огрятост – неогрятост): Гюнèто, Мразлùв дол, Осòица, Пеклùца, 
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Печенùко, Припекàвището, Присòе, Усòйната и др. 9. Имена във връзка 
с атмосферни явления: Блъ̀снатия чукàр, Бỳрьово, Вя̀тровица, Громъ̀, Гър-
добùката, Убùт кавàк и др.

В българската топонимия след групата на топографските названия ва-
жно място заема и групата на културните названия, които със своето разно-
образие са огледало на дейността на човека в природата, и по-конкретно на 
неговата битова, стопанска дейност през различните исторически периоди, 
част от която е свързана с неговия религиозен мироглед или с неговата ду-
ховна култура.

В зависимост от разнообразието на стопанската и културно-историче-
ската дейност на хората и нейното отражение върху топонимията в България 
групата на културните топоними се разделя на няколко групи и подгрупи. 
1. Имена във връзка със земеделието – основен поминък на българите в ми-
налото. 1.1. Имена във връзка с вида на работната земя: Голя̀мата нùва, Нù-
вата, Нùвичката, Орнùцата, Пазàрска орнùца, Тарлàта и др. 1.2. Имена във 
връзка с начина за получаване на работната земя: а) чрез изсичане и изкоре-
няване на горите: Копàците, Коренàка, Коренèжа, Лòмището, Пънàкът, 
Сèчена корùя, Требàкът, Чùстеното и др. Съществува и една група теренни 
имена, създадени във връзка със запазването на горите: Брàнища, Брàнище, 
Брàнището от брàнище ’гора, забранена за изсичане’ и др. б) чрез опожаря-
ване на горите: Горелàка, Огорèното, Опàленото, Паленàкът, Пожарàко, 
Пърлàка, Угорèлец и др.; в) чрез разораване на нови земи: Новинùте, Нòвите 
нùви, Целинàта, Целинùте и др.; г) чрез оставяне за няколко години непло-
дородната земя да почива, без да е обработвана: Голèма орнùца, Орнùцата, 
Орничàк, Орничàко и др.; д) чрез наторяване на нивите: Гноùще, Тòрища, 
Торùщето, Торнàта нùва, Торнùцата, Торòвица, Ширòкото торùще и др.; 
е) чрез разораване: Плỳговината, Плỳговините, Плỳжница, Плỳжницата, 
Плỳг овасъ̀ ’поле за плуг’ и пр.; ж) чрез разделяне на земята на дребни учас-
тъци поради частната собственост: Делнùците, Крàйчето, Лехàта, Пар-
цàлчетата, Парцèлите, Парчèтата, Пъ̀рви учàсток, Втòри учàсток и др. 
Тук могат да бъдат отнесени и имената на местности, получени въз основа 
на разграничаване на отделните парцели земя чрез поставянето между тях 
на гранични знаци от типа на храсти, плетове, забити колове, камъни и др.: 
Висòкия слог, Междàка, Междàта, Пòчката, Сùнурът, Слòга, Ширòките 
сùнори и др.; з) чрез уедряване на земите, чрез обединяването им в трудово-
кооперативни земеделски стопанства (ТКЗС) в близкото минало: Блòка, Вèд-
нината, Вèдничкото, Кооператùвната нùва, Ортàшкото и др. 1.3. Имена 
във връзка с вършитбата на житни култури: Беглùшкия хармàн, Вèхтия ток, 
Гỳмнища, Гỳмното, Гỳмощник, Тòка, Хàрманлъка и др. 1.4. Имена във връзка 
с типа земеделска култура, засявана в именувания обект: Бòбенището, Грà-
ховете, Ечмèнището, Жùтницата, Картòфище, Лèненище и др. 1.5. Имена 
във връзка с вида на засажданите места: Бахчùите, Бостàна, Градùната, 
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Зеленчỳковата градùна, Лàхналъка, Разсàдника и пр. 2. Имена във връзка 
с овощарството и с вида на плодните насаждения: Овòшките, Прùсадите, 
Фùданлъка, Крỳшите, Сливàка, Черешàка и др. 3. Имена във връзка с лозар-
ството: Вùнена могùла, Грòзден, Лозàта, Лòзето, Марàшите, Мàточника, 
Нерезùи и др. 4. Имена във връзка с розарството: Гю̀ловете, Рòза, Рòзова до-
линà = Долинàта на рòзите, Розовàрната, Рòзовец, Рòзово, Рòзов клàденец 
и др. 5. Имена във връзка със скотовъдството. 5.1. Имена във връзка с вида 
на местата за паша на добитъка и на местата, които служат за фуражна база: 
Воловàрската мерà, Косенùната, Ливàдата, Лùстника, Мерàта, Пàрково-
то пàсище, Пàшата, Пладнùщето, Сенàрката и др. 5.2. Имена във връзка 
с хранилки, солища и водопой: Водопòите, Коритàта, Кърмùлото, Нàпо-
ите, Поùлата, Солùщето, Хрàнищата и пр. 5.3. Имена във връзка с мес-
тата за минаване на добитъка, по заграждения, за да не избягат пасящите 
животни и др.: Врàтникът, Заградèното, Минỳшката, Огрàдето, Прòка-
ра, Прòлеза, Прòмката, Стъ̀ргата и т.н. 5.4. Имена във връзка с различни 
домашни животни: Биволàрски рът, Кòзница, Говèжди пътèки, Кòнското, 
Магàрешко бъ̀рдо, Свùнски дол и др. 5.5. Имена във връзка с помещенията 
за добитъка, предимно в планините, с помещенията, в които се произвеждат 
млечни продукти или които са предназначени за пазачи на добитък: Бачùще, 
Грàждовете, Кашкавàлницата, Кошàрите, Къшлàта, Мàндрата, Пъдàр-
ницата, Хлèвището и др. Една част от тях са топоними, с които са наимену-
вани кошари за конкретни видове домашни животни: Биволàрника, Говедàр-
ника, Кравàрника, Овчàрника, Свинàрника, Телчàрника и др. 6. Имена във 
връзка с пчеларството: Кòшерен, Медàрнята, Пчелàрско пòлье, Пчелùнище, 
Пчелùнски рът, Пчèлнико и др. 7. Имена във връзка с бубарството: Бубàр-
ник, Бубàрника, Бубàрнико, Бубàрниците, Пашкỳлницата и др. 8. Имена 
във връзка с лова: Авджùйската чешмà, Лòвна лъкà, Лòвна спùрка, Лòв-
ната хùжа, Лòвната чешмà и др. 9. Имена във връзка с риболова: Рибàр-
ника, Рибàрица, Рибàрци, Рùбен, Рùбник, Рùбното èзеро и пр. 10. Имена 
във връзка със занаятите. 10.1. Имена във връзка с воденичарството, ши-
роко застъпено в миналото в бита на хората: Бèнта, Вàлцовата воденùца, 
Жèрката, Жъ̀рньовница, Караджèйката, Кèлевата воденùца, Мèлницата 
и др. 10.2. Имена във връзка със занаятите, свързани с водната сила: Валèви-
ците, Точùлото, Чàрковете и др. 10.3. Имена във връзка с рударството: Вùг-
нището, Мадàна, Плàвило, Плакàлница, Рỳдищата, Самокòвището, Сгỳри-
щето и др. 10.3.1. Имена във връзка с добивания метал: Златùца, Злàтцето, 
Бакъ̀ра, Срèбърна долчùна, Желèзница, Медèт и пр. 10.4. Имена във връз-
ка с добива и преработката на дървесина ‒ Бичкиджùйницата, Влàчище-
то, Дървàрския път, Дъскорèзницата, Сèчището, Стрỳжната, Тàлпата 
и др. 10.5. Имена във връзка с въглищарството: Въглищàрски дол, Гàрище, 
Жùжните, Куùята, Курùло, Кюмỳрица, Тỳрлата, Щèтина и др. 10.6. Имена 
във връзка с производството на барут: Барỳтницата, Барỳт дерменù, Ба-
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рутчùйницата и др. 10.7. Имена във връзка с грънчарството: Гръ̀нчевица, 
Грънчàрите, Грънчàрница, Чòмлекчия и др. 10.8. Имена във връзка с про-
изводството на вар ‒ Вараджùйницата, Варджùйниците, Варенùца, Кирèч-
ницата, Кирпùча и др. 10.9. Имена във връзка с производството на катран: 
Катранджùйка, Катранджùйски дол, Катранджùкя, Катранджùйското, 
Катрàнцата и др. 10.10. Имена във връзка с каменарството, добива на пя-
сък, пръст и глина: Гнùлника, Кàменната кариèра, Каменолòмната, Мèката 
кариèра, Пръ̀стницата и др. 10.11. Имена във връзка с търговията: Баждàр, 
Пазàрския път, Търгòвска нùва, Търгòвското, Чаршùята и др. 10.12. Имена 
във връзка с ковачеството и подковачеството ‒ Ковачùца, Налбантлàри, Нал-
бàнтовата и др. 10.13. Имена във връзка с коларството (арабаджийството) 
и кираджийството (превозване на стоки с кон или кола): Арабаджù даямà, 
Колàрево, Колàрката, Колàрския път, Колàрца; Кираджùйския мост и др. 
10.14. Имена във връзка с производството на тухли, керемиди и цигли във 
връзка със строителството: Керемидчùйницата, Кермидàрка, Кирпичлùка, 
Тухлàрната, Циглàрницата и др. 10.15. Имена във връзка със строител-
ството: Дюлгèря, Дюлгèрска бачùа, Дюлгèрска воденùца, Дюлгèрски орнùци, 
Зидàрци и др. 10.16. Имена във връзка с кожарството ‒ Табакханàта, Таба-
ханùте, Табàците, Табàшки мост, Шòпова табàн и др. 10.17. Имена във 
връзка с даракчийството: Дарàка, Дарàков мост, Дарàците, Дарàшка вàда 
и др. 10.18. Имена във връзка с производството на седла: Самарджùйското, 
Сарàча, Сарàчкио клàденец, Сарàчкото, Сарàшка корùя и др. 10.19. Имена 
във връзка с производството на казани: Казанджùйницата, Казанджùйски 
дол, Казанджùйското и др. 10.20. Имена във връзка с клането на добитък: 
Касàпник, Касàпнята, Касàпски дол, Касàпското, Клàницата, Сàлханата 
и др. 10.21. Имена във връзка с други занаяти, застъпени по-слабо в терен-
ните имена, за част от които съдим по прякорите, от които са образувани 
топонимите: а) производство на свредели: Бỳргуджийката и др.; б) гребе-
нарство: Гребенàрката; в) медникарство: Бакърджù гьол ’медникарска лок-
ва’ и др.; г) калайджийство: Калайджùйската чешмà, Каладжùска ливàда 
и др.; д) производство на каци: Кацàрницата, Кацàрска махалà и др.; е) про-
изводство на гайтани: Гайтанджùйницата и др.; ж) производство на сапун: 
Сапунджùска бàра, Сапунджùски дол, Сапунджùйското. 

Към тази сравнително голяма група имена влизат и такива по други ред-
ки занаяти. 11. Имена във връзка с постройки и съоръжения на човешката 
дейност, като порти, огради, единични къщи и пр.: Врàтнята, Кантòна, 
Колùбата, Огрàднята, Пирамùдата, Плетнùк, Стàрата плèвня, Чардàка, 
Хàнчетата, Шосèто и др. 12. Имена във връзка с пътища, пътни съоръ-
жения, крайпътни наблюдателни постове, бродове и пр.: Беклемèто, Бèров 
брод, Вàрдата, Гечùта, Конàчето, Летùщето, Мòстчето, Нòвия път, 
Пъ̀теката, Стрàжица, Стъ̀лбите и др. 13. Имена във връзка с истори-
чески и археологически обекти, укрепления и пр.: Градùще, Истикàмите, 
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Калèто, Крепосттà, Метирùза, Окòпите, Пàметника, Тàбята, Хисарлъ̀ка 
и др. 14. Имена във връзка с гробове, гробища, некрополи и лобни места: 
Брàтската могùла, Грòбищата, Грòбницата, Латùнския гроб, Мàшат-
лък, Мезàра, Тюлбèто и др. 15. Имена във връзка със случки и събития: 
Войнùшка корùя, Гърмèния блок, Заклàния човек, Заклèтата корùя, Мòми-
на стенà и др. 16. Имена във връзка с култови обекти ‒ черкви, манастири, 
параклиси, кръстове, оброчища и пр.: Джамùйския мост, Кръ̀ста, Лàзар-
нята, Манастùр, Мусалà таш, Обрòка, Светù Илùя, Текèто, Черкòвище-
то и др. 17. Имена във връзка с легенди, предания, религиозни представи: 
Джùнов дол, Змèйова дỳпка, Имàнето, Къ̀рвавия дол, Мàркова стъ̀пка, 
Русалùйски грòбища и др. 18. Имена във връзка с обществени движения 
‒ религиозни или съпротивителни: Богомùлски грòбища, Бỳнкера, Комùт-
ски кòрдел, Партизàнска пещерà, (Х)арамùя и др. 19. Имена във връзка 
с поселищните отношения в миналото, свидетелстващи за наличието на 
селища в миналото: Вèтото сèло, Градèц, Двòрища, Пустосèл, Стàри 
юрт, Стàрото сèлище и др. 20. Имена във връзка с поземлени отношения 
в миналото: Бèйските нùви, Вàкувската мèлница, Кавгалùйски учàсток, 
Казиòнното, Чиф лùкя и др.

3.  Депроприални теренни имена: деантропонимични  
и детопонимични (релативни имена)  

Деантропонимичните теренни имена се делят на няколко групи: 1. Име-
на от единични антропоними ‒ посесивни и паметни (мемориални). 2. Име-
на от събирателни антропоними, произлезли от антропоним. 3. Имена от 
събирателни антропоними, произлезли от апелатив.

1. Теренните имена или т.нар. посесивни теренни имена от единични 
антропоними много добре представят частнособственическите отношения 
в миналото, които след политическите промени през 1989 г. отново се въз-
становяват в България. Те най-често носят в себе си името на собственика на 
местността, която именуват, или името на собственика на обект в нея. Този 
тип имена са многобройни и се делят на няколко групи имена: 1.1. Изцяло 
от лично име: Братвàна, Бỳгдана, Гергùна, Димитрàш, Дрàгни, Кръстùна, 
Пàвля и др. 1.2. Изцяло от прякор: Бурмàта, Гъ̀зетата, Кàраджата, Кòбак-
чията, Кòзар, Късъ̀ра, Самỳра и др. 1.3. По андроним: Бàбината Йордàн-
чина нùва, Васùлица = Васùлината нùва, Гàньовчината нùва, Дàскалчината 
башчùя, Мàрковчина гроб и др. 1.4. По лично име: Бàньов кàмък, Алèксьова-
та къ̀щичка, Андòновия боàз, Андрèйовите кошèри, Бàньов кàмък, Бèлчово-
то пладнùще и др. 1.5. По прякор: Бъ(х)лèвата воденùца, Гъ̀ркова врàтник, 
Дàскаловата воденùца, Дàскаловата горà, Костùлковото лòзе, Пипèрьова-
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та воденùца, Сланùнкова чаùр и др. 1.6. По фамилно име: Коджàовата во-
денùца, Коджà Сланùнковата ливàда, Кòлчовата корùя, Кòтьоолу, Сàрова 
трап и др. 1.7. Паметни (мемориални) имена: Караджàта, Стàмо Кòстов. 
Тези имена са сравнително малко. Най-често с тях се именуват железопътни 
кантони в полето. 2. Теренни имена от събирателни антропоними по родо-
во име: Бèберев кулàк, Вàнкоолте нùви, Дрàговската чешмà, Козàровския 
кулàк, Тòйовската могùла и др. 3. Теренните имена от събирателни деапе-
лативни антропоними се делят на няколко групи имена: 3.1. По етноними: 
Бèджане, Влах тарлà, Карàкачени = Карàкаченските колùби, Кумàнца, 
Македòнското, Татàрските нùви, Тỳрската бозалъ̀чка, Черкèзки нùви и др. 
3.2. По служебни (професионални) имена: Бùрниковата крỳша, Бакàлската 
махлà, Белбèр пунàр, Даулджùито и др. 3.3. От жителски имена: Горỳнни, 
Дèрнени, Рàщени. Последните теренни имена са старинни. Те показват, че 
назоваваните с тези имена местности са били в миналото населени места.

Детопонимичните теренни имена също биват няколко типа: дехидро-
нимични, деойконимични и деоронимични. Те също се делят на няколко 
групи: 1. Подновени имена с метонимична функция, възникнали в резултат 
от промяната или разширяването обсега на името върху съседни обекти: 
Колокòч (река) > Колокòч (връх). 2. Пренесени имена от по-рано назован 
друг обект поради някаква прилика с него, т.е. имена с метафорична функ-
ция: Дòбруджа (плодороден район в Североизточна България) > Дòбруджа 
(местност с плодородни ниви). 3. Имена с диференцираща функция: Гòрния 
Сòпот и Дòлния Сòпот. 4. Имена с локализираща функция, която служи 
за определяне положението на новоназован обект спрямо друг вече назован 
обект: Над Бàлко, Зад Укрàйна, Под Гòрник. 5. Паметни (мемориални, нари-
чани още и възпоменателни) имена ‒ пренесени в памет или в чест на мяс-
то, свързано с историческо събитие или с друго емоционално съдържание: 
Октомврùйска революция, Пèткова бỳнкер. 6. Вторично възникнали имена 
чрез структурно преоформяне на теренни имена или на друг тип топоними: 
Добросèл > Добросèлската могùла, Елèново > Елèновския блок и др.

В особени групи могат да бъдат отделени имената от: 1. Изчезнали апе-
лативи или прилагателни: Джỳгела ‒ от изчезнало нарицателно джỳгел ’чу-
кара’, запазено като нарицателно само под формата джỳглина със същото 
значение; Свещù плаз ‒ първият компонент е от изчезналото днес прилага-
телно свещù от апелатива свещ. 2. Изчезнали значения на живи думи в го-
вора: Песнùца ‒ от апелатива пес с изчезнало днес значение, който днес се 
използва само със значение ’куче’. 3. Редки живи думи в говора: Теклùцата 
‒ от апелатива теклùца ’жилава земя’, запазен в говора, но изчезнал в дру-
ги говори от страната. 4. Изчезнали лични имена в района или в страната: 
Димитрàш ‒ от изчезнало лично име Димитрàш, чиято основа е запазена 
в личното име Димитрàшко; Дòтко тарлà  по изчезнало лично име, произ-
водно от рядко срещаното днес име Дòто. 5. Изчезнали прякори: Костùл-
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ковото лòзе ‒ от изчезнал прякор Костùлката, от който е фамилното име 
Костùлков от друг регион. 6. Изчезнали родови имена: Тоташлàр ‒ от изчез-
нало родово име Тоташлàр, което е по прякор.

В отделни групи могат да бъдат отнесени двузначните и многозначните 
теренни имена, имената с несигурна или с неясна етимология, както и име-
ната от чужд произход, заемки, калки и полукалки.

4. Заключение  

Обособяването на семантичните категории теренни имена в отделна 
група е обусловено от онимичната специфика на топонимите и от свърза-
ната с нея мотивация в акта на назоваването. Всеки топоним възниква въз 
основа на присъщ за назовавания конкретен обект мотивиращ белег и при 
семантичната мотивационна класификация се откроява ясно мотивационна-
та връзка между топонима и назовавания обект.
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Liljana Dimitrova-Todorova

Topical classification of semantic category of place names in Bulgaria

(Summary)

This paper deals with lexical-semantic categories of place names in Bulgaria which distinguish 
from the other categories of toponyms by some motivation-semantic characteristics. On the basis of 
the origin of the place names and the denomination motivation are differentiated two main groups 
and many subgroups of names. The first main group includes place names derived from appellatives, 
adjectives, adverbs and numeratives. Two types of names are differentiated here: topographical and 
cultural, which split into a large number of subtypes. In the second main group are included the 
place names from proper names which also have two basic types of place names from anthroponyms 
and from toponyms to which refers a number of subtypes. Many other semantic categories of place 
names exist too, among which are the single meaning and double meaning names, the names with 
uncertain or unclear etymology, the loans translation and others.

Słowa kluczowe: nazwy terenowe, toponimy, motywacja nazwotwórcza, kategorie semantyczne.
Key words: place names, toponyms, denomination motivation, semantic categories.
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Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego  
i Języków Obcych w Katowicach

Z badań nad starymi ojkonimami w Bułgarii1

1. O współczesnym stanie badań ojkonimicznych w Bułgarii  

1.1. Badania nad ojkonimią w Bułgarii prowadzone są paralelnie z badaniami 
nad mikrotoponimią mniejszych regionów (byłych powiatów). Zajmują się nimi 
językoznawcy w kilku ośrodkach uniwersyteckich oraz Bułgarskiej Akademii 
Nauk w Sofii, a także regionaliści, etnografowie, historycy, archeolodzy i inni 
w muzeach miast wojewódzkich i mniejszych.

Oprócz licznych monografii poświęconych toponimii byłych powiatów, w któ-
rych analizowane są także nazwy wsi, miast itd., w ostatnich dwóch dekadach 
ukazało się drukiem 9 monografii poświęconych właśnie ojkonimii. Wymieniam 
nazwiska ich autorów według chronologii pojawienia się publikacji: Намерански 
1991, Николов 1996, Ерулски 1997, Чолева-Димитрова 2002, Славов 2003, 
Топалов 2005, Михайлов 2010а, Павлов 2011, Балкански 2012. Prace te róż-
nią się od siebie pod wieloma względami, w tym i wartości naukowej (języko-
znawczej). Nie ulega wątpliwości, że każda z nich znalazła lub znajdzie swoich 
odbiorców, że wymagający czytelnik odkryje wiele rzeczy dotyczących regionu, 
którego najlepszym znawcą pozostaje jednak i tak miejscowy regionalista.

1.2. W niniejszym artykule proponowana jest alternatywna analiza pocho-
dzenia, budowy słowotwórczej i pierwotnego znaczenia kilkunastu starych ojko-
nimów, które jak dotąd nie doczekały się zadowalających objaśnień.

Zanim przejdę do krytycznej analizy interesujących nas ojkonimów, pozwolę 
sobie na parę słów wstępu. Do charakterystycznych cech bułgarskiej ojkonimii 

1 Przyczynek wykonany jest w realizacji projektu naukowego „Тezaurus toponimii bułgar-
skiej – niewyczerpalne źródło informacji o historyczno-kulturowej przeszłości i tożsamości narodo-
wej”, finansowanego przez Fundusz Badań Naukowych Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Nauki 
(ДОО2-156/16.12.2008); (Докладът е разработен в реализация на научен проект „Тезаурус на 
българската топонимия – неизчерпаем източник на информация за културно-историческо 
минало и народностна идентичност”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОМН 
[ДОО2-156/16.12.2008], tłum. L. S.).
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należy m.in. jej historyczna zmienność. Wraz z utratą i następnie odzyskaniem 
niepodległości kraju, wraz ze zmianą ustroju politycznego mnóstwo osiedli otrzy-
mało nowe, zazwyczaj narzucane przez władzę nazwy. Podczas panowania turec-
kiego liczne wsie zmieniały nie tylko nazwy, lecz także miejsca na mapie, albo 
kompletnie znikały. Od wyzwolenia w 1878 r. aż do dziś kilka pokoleń Bułgarów 
było świadkiem zmiany nazwy rodzinnej wsi lub rodzinnego miasta, ulicy, na któ-
rej stoi ich dom. Najbardziej znamienny pod tym względem był rok 1934, kiedy 
to na mocy dziewięciu rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Zdro-
wia Carstwa Bułgarii „przemianowano 32,6% zasiedlonych miejsc i 14,4% miast 
bułgarskich”, co spowodowało, że „31 grudnia 1934 r. w Bułgarii było ogółem 
5752 zasiedlonych miejsc: 97 miast, 4260 wsi oraz 1395 przysiółków” [Михайлов 
2010b: 548, tłum. L. S]. W pracy specjalnej „Komisji do zbadania projektu ustawy 
zmiany nazw niektórych zasiedlonych punktów w Carstwie”, powołanej do życia 
w 1931 r., brali udział tacy wybitni uczeni, jak geograf Anastas Iszirkow, historycy 
Gawrił Kacarow i Wasył N. Złatarski, językoznawca Stefan Mładenow, a także 
lektor języka tureckiego w Uniwersytecie w Sofii Dimityr Gadżanow. W tej jakże 
odpowiedzialnej pracy starali się oni przede wszystkim zastępować turecką formę 
językową (lub tureckie zniekształcenie dźwiękowe) odpowiednią bułgarską, zacho-
wując, o ile to możliwe, znaczenie leksykalne, wyrażane tą nazwą. Kierowali się 
zasadami, które zaproponował na początku lat 20. XX w. Anastas Iszirkow. Próbę 
sprawdzenia tych zasad na podstawie porównania nowych nazw 46 wsi w gminie 
(części byłego powiatu) Omurtag ze starszymi stanowi artykuł miejscowego geo-
grafa, m.in. władającego ojczystym językiem tureckim [Якуб 2012: 280–314].

Jak wiadomo, nazwy wsi w Bułgarii nie są dobrze udokumentowane na piś-
mie, a większość poświadczeń pochodzi z rąk Turków, w których wymowie nazwy 
bułgarskie, a także innego – nie tureckiego – pochodzenia ulegały modyfikacjom, 
na dodatek zapisywane były pismem arabskim (z pominięciem samogłosek). Lud-
ność bułgarska także zniekształcała nazwy tureckie. To wszystko znacznie utrud-
nia pracę badaczom zarówno przy identyfikacji nazwy z odpowiednią miejscowo-
ścią, jak i przy jej analizie.

Pomimo wspomnianej krótkiej żywotności części ojkonimów, niektóre star-
sze nazwy osiedli przez dłuższy czas funkcjonowały/funkcjonują paralelnie, 
a czasem nawet zamiast nowych. W niejednym przypadku wciąż tylko stare na-
zwy miejscowości cieszą się przywilejem występowania w roli podstaw, od któ-
rych tworzone są nazwy obywateli albo przymiotniki względne. Starsze nazwy 
funkcjonują także – czasem dla badacza postronnego incognito – w podstawach 
nazwisk odojkonimicznych, nie zawsze trafnie analizowanych. I tak, np. nazwi-
sko Лаутлиев tłumaczono, jakoby pochodziło od nazwy instrumentu muzycz-
nego лаута ‘lutnia’ [Илчев 1969: 298], zamiast od nazwy wsi Лаут (dziś dziel-
nicy Płowdiwu), zaś nazwisko Стидовски – jakoby „od dial. (czas.) стидя се 
(‘wstydzić się’) (?)” [ibidem: 465], zamiast jakо odtoponimiczne, od nazwy góry 
Стидовo.
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Dla toponomasty starsze nazwy wsi stanowią ważny problem badawczy, 
albowiem występują one także w podstawach derywowanych od nich dalszych 
toponimów. Jeśli zignorujemy lub zapomnimy o starszej nazwie miejscowości 
badanej lub z nią sąsiadującej, możemy popełnić poważne błędy. Spróbuję to za-
demonstrować na krytycznej analizie kilku starych nazw miejscowości/wsi.

2.  O trzech nazwach wsi z byłego powiatu Karłowo: Даваджово, 
Айрене i Кюселерe  

2.1. W publikacji pt. Топонимията на Карловско [Първанова-Грьошел 
2011] nie znajdujemy wzmianki o starszej nazwie wsi Даваджово (obecnie 
Миромир, 0,5 km od m. Hisar). Tym tłumaczy się błąd autorki, który spróbuję 
skomentować.

Objaśnienie nazwy terenowej Даваджòвски лозя ‘Davadżovskie winice’ 
jako powstałej „od imienia rodowego Даваджов, pochodzącego od даваджия 
‘oskarżyciel’ ” (ibidem: 112, tłum. L. S.) jest niefortunne, bowiem imienia ro-
dowego *Даваджов nie ma. Autorka powołuje się na Słownik S. Iłczeva 
[Илчев 1969], w którym przy pomocy nomen agentis даваджия objaśniane jest 
– i słusznie – jednostkowo spotykane w Bułgarii Północnej nazwisko – nota bene 
– Даваджиев (a nie *Даваджòв). Tymczasem toponim Даваджòвски лозя, 
odnotowany około wsi Miromir, to nic innego jak ‘winnice w granicach wsi 
o byłej nazwie Davadżovo’ (o której autorka wcale nie wspomina). Komponent 
Даваджòвски to regularnie utworzony przymiotnik od nazwy wsi Даваджòвo.

2.2. Podobne są przyczyny nietrafności analizy hydronimu Айрàнска река 
(7 km na północ od miasta Hisar). Nazwę tej „niewielkiej, często mętnej  rzeczki” 
autorka wyprowadza „od rzeczownika айрàн – tur. ayran ‘(niby) mętna rzeka’ ” 
[Първанова-Грьошел 2011: 68, tłum. L. S.]. Tu pierwszy błąd: pospolite айрàн/
ayran nie znaczy ‘mętna rzeka’, lecz ‘kefir’ (o nazwie bułgarskiej мътеница). 
W 1934 r. starszą nazwę Ajrène, sąsiadującej wsi, przemianowano (właściwie 
poniekąd „przetłumaczono”) na Мътеница: rzeczownik мътеница (zapoż. tur.) 
айран (tzn. ‘kefir’). A więc w tym wypadku – drugi błąd – również nie brano 
pod uwagę starszej nazwy Айрене wsi Мътеница, z której terytorium zbiera 
wodę Айрàнска река (w związku z czym postać Айрàнска nie wydaje się auten-
tyczną – powinno być *Айрèнска).

2.3. W książce Pyrvanovej-Grjošel nie zwrócono odpowiedniej uwagi 
na starszą nazwę wsi Хисар Кюселере, od roku 1934 znanej już jako Мoмина 
баня, obecnie dzielnica miasta Hisar (баня to ‘łаźnia’, zaś момина – to przy-
miotnik od мома ‘dziewczynka, panna’). Druga część starszej nazwy, mianowicie 
Кюселере, występuje w książce w kilku wariantach: 2.3.1. Кюселер, w starszej  
n. wsi Кюселер обасъ (= obecnie Каравелово), słusznie wyprowadza się „od tu-
reckiego nazwiska/przydomku rod. Кьосе” [Първанова-Грьошел 2011: 173, 
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tłum. L. S.], oczywiście w l. mn. köseler (po bułg. кьосевци), od köse ‘(dorosły) 
mężczyzna bez brody i wąsów’. Wariant z początkowym кю- w miejsce tur. kö- 
wykazuje redukcję samogłoski; 2.3.2. Киселèри, nazwę starszej dzielnicy miasta 
Hisar, „przemianowanej na dzielnicę Момина баня”, badaczka niepoprawnie wy-
wodzi „od tur. kizlar ‘dziewczynka, panna’ ” [ibidem: 157, tłum. L. S.]. Wyraz tu-
recki powinien mieć postać kızlar (nie kizlar), а jego tłumaczenie – ‘dziewczynki’ 
(w l.mn.). Co innego jest tu ważniejsze. Autorka zakłada, że może nowsza nazwa 
Момина баня stanowi tłumaczenie starszej Киселер-, którą mylnie utożsamiła 
z zupełnie odmiennym wyrazem tur. kızlar, bagatelizując ewidentną różnicę gło-
sową (i znaczeniową) między Киселèр- i kızlar: Киселèри to tureckie Köseler 
(por. 2.3.1), z redukcją i delabializacją (tur. kö- > bułg. кю- > ки-), do którego 
dodano bułg. końcówkę l.mn. -i; 2.3.3. Кисларе (Момина баня), przy nazwie 
Кислярско дерè [ibidem: 157] to postać niewiarygodna – w śródgłosie powin-
na być zgłoska -ля-, skoro motywuje nazwę rzeczki Кислярско дерè (дерè to 
‘potok’). W podstawie *кисляр występuje w poniekąd innej postaci dźwiękowej 
wspomniana wyżej nazwa miejsc. Киселèр-, z elizją samogłoski е drugiej zgłoski 
i szerszą u Turków artykulacją е końcówki l.mn. (tur.) -ler (> [bułg.] -ляр).

3.  O dwóch nazwach wsi z byłego powiatu Kazanłyk: Куюджỳк 
i Кьой джейс  

3.1. W monografii, pt. Топонимията на Казанлъшко czytamy (podaję w tłu-
maczeniu): „Куюджỳк = Кьой джейс – Сел(це), stara nazwa wsi. – Оd tur. 
köycük ‘wioska’ ” [Константинова 2008: 547, tłum. L. S).

W tym przypadku również stwierdza się poważny błąd: postaci Куюджỳк 
nie da się wywieść od tur. köycük ‘wioska’. Od podstawowego tur. köy- nie można 
oczekiwać *кую-, ponieważ: 1) miękkość spółgłoski k nie znika w pozycji przed 
tylną samogłoską u; 2) nie do przyjęcia jest, by jednozgłoskowe *кьой-/köy- zostało 
zastąpione przez dwuzgłoskowe *кую-/kuyu-, gdyż na odwrót – wyrazy dwuzgło-
skowe skracane są do postaci jednozgłoskowych. W istocie, nazwa wsi Куюджỳк, 
choć trochę podobna do tur. köycük, jest zupełnie innym wyrazem. Interesujące nas 
куюджỳк to rzeczywiście zdrobnienie tureckie (o sufiksie -cuk > -джук), tylko nie 
od tur. köy ‘wieś’, lecz od tur. kuyu ‘1. studnia; 2. kopalnia; 3. dół’. Spośród trzech 
nazw, „Куюджỳк = Кьой джейс – Сел(це)”, odnoszących się do jednej i tej sa-
mej wsi, niefortunnie wybrano jako identyczne pod względem semantyki pierwszą 
i trzecią, tzn. Куюджỳк i Сел(це), nie zaś Кьой джейс i Сел(це), por. pkt 3.2.

3.2. Drugą nazwę tej samej wioski, tzn. Кьой джейс, wyprowadzano „od tur. 
köy ceviz ‘orzech wsi’ ” [Константинова 2008: 554], gdzie köy, jak już wiemy 
(por. pkt 3.1), to ‘wieś’, natomiast ceviz to ‘orzech (drzewo)’. A jako całość na-
zwa wioski Кьой джейс (czy od tur. *köy ceviz?) ponoć oznacza ‘orzech wsi’, 
w sensie ‘(stanowiący) majątek wsi’. Z taką analizą i objaśnieniem pierwotnego 
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znaczenia tej nazwy nie sposób się zgodzić. Jak zobaczymy poniżej, oznacza ona 
to samo, co bułgarska nazwa Сел(це), tzn. ‘wioska’. Tego autorka nie przypusz-
czała, zakładając, iż za dokładny odpowiednik semantyczny bułgarskiej nazwy 
Сел(це), tzn. ‘wioska’, należy uważać postać Куюджỳк, którą błędnie analizowa-
ła jako oznaczającą ‘wioskę’, zamiast ‘studnię’ i in. (por. pkt 3.1).

Ojkonim Кьой джейс składa się bez wątpienia z dwóch części, z tym, że – nota 
bene – należących nie do jednej i tej samej płaszczyzny języka, jak sugeruje pisownia. 
Przypuszczane połączenie tureckich ceviz ‘orzech’ oraz köy ‘wieś’ w syntagmę nomi-
nalną nie może mieć postaci *köy ceviz, tylko köy cevizi, tzn. jak w toponimie Нишан 
джевизи, z pierwszym składnikiem (tur.) nişan ‘tarcza strzelnicza’ [ibidem: 629]. 
Zgodnie z proponowaną obecnie alternatywną analizą, za drugą częścią zagadkowe-
go *Кьой джейс kryje się nie morfem leksykalny, nie oddzielny leksem, lecz sufiks 
zdrabniający, tur. -ceğiz. Na dodatek sufiks ten w zależności od wokalizmu morfemu 
pierwiastkowego, jak również od dźwięczności ~ bezdźwięczności jego wygłosu wy-
stępuje w czterech postaciach alomorficznych: -ceğiz / -çeğiz / -cağız / -çağız. Ponad-
to, jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze okoliczność, iż ortograficzne tur. ğ w pozycji 
między samogłoskami tylnymi nie wymawia się, zaś między tylnymi zmienia się w j, 
możemy sobie wyobrazić ilość gwarowych wariantów u samych Turków etnicznych, 
a także ich substytucji w przekazie bułgarskim tego sufiksu zdrabniającego, choć 
nieco trudniejszy do wyodrębnienia i niezrozumiały dla Bułgarów sufiks -ceğiz zna-
ny był niektórym badaczom – por. nazwy: Чaмджàс, Чемджàс (w Pirdopskiem), 
Чaмджàс тепе (przy miejsc. Kriczim), „od tur. çam ‘jodła’ oraz sufiks toponim. 
-cağız” [Заимов 1959: 87, 279]; Чамджас, paralelne do Чамджаъз [Стойков 1960: 
440], od roku 1934 Борика, powiat Ichtiman, stanowiące tłumaczenie tur. Çamcağız; 
Чàмжас, przysiółek w gminie Smoljan [Саламбашев 1976: 171].

A zatem, analizowany obecnie ojkonim *Кьойджейс, abstrahując od pisow-
ni rozdzielnej Кьой джейс, wyprowadzany już od tur. köyceğiz, znaczy tyle, co 
‘wioska’ = bułg. селце, z sufiksem zdrabniającym -це od село [Гълъбов 1957: 51).

Warto przy tej okazji przytoczyć dalsze nazwy miejscowości pochodze-
nia tureckiego o podobnej budowie słowotwórczej, jak Суджас кьой, od roku 
1934 Водица, wojew. Warna, stanowiące tłumaczenie tur. Sucağız köy [Стойков 
1961: 383] (pierwsza część stanowi zdrobnienie o sufiksie -cağız od podstawy 
su ‘woda’); por. także Суджас // Суджаз (z opuszczeniem członu köy ‘wieś’), 
od roku 1934 Студеница, wojew. Szumen.

4.  Dwa warianty jednej i tej samej nazwy – czy dwie różne nazwy 
tej samej wsi?  

W niektórych przypadkach nie jest do końca jasne, czy badacz ma do czynie-
nia z jedną nazwą, tylko występującą w różnych wariantach, czy też z odrębnymi 
nazwami jednej i tej samej miejscowości.
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I tak np. nazwą wsi Чарда (z byłego powiatu Jamboł) zastąpiono w 1934 r. 
starszą – Суруджалии, na której oparta jest nazwa mieszkańca сурджилиец, 
wciąż aktualna obok nowej чàрденец, utworzonej od Чарда (nie przeszka-
dzają mieszkańcom niektóre różnice w podstawach obu nazw – motywującej 
Суруджалии i motywowanej сурджилиец, zaznaczone pogrubieniem). Stara 
nazwa Суруджалии poświadczona jest na rosyjskiej mapie z czasów wojny ro-
syjsko-tureckiej (1828–1829). W jednej z najnowszych publikacji na ten temat 
historyk regionalista I. Slavov pisze, że „stara nazwa wsi brzmiała Саръ ходжа 
albo Суруджолу” (Славов 2003: 94, tłum. L. S.). Nieco niżej, powołując się 
na starszych badaczy, relacjonuje, że miała ona oznaczać „wieś głuchego hodży” 
albo „żółty hodża”: komponent (czy komponenty?) Саръ/Суру- identyfikowano 
z tur. sağır ‘głuchy’ albo sarı ‘żółty’. Zatem, według I. Slavova, Саръ ходжа 
i Суруджолу to dwa warianty jednej i tej samej nazwy, aczkolwiek nie przytacza 
on, wyjściowej dla obu wariantów (pra)postaci. Nie do przyjęcia jest także przy-
puszczenie, że nazwy Саръ ходжа i Суруджалий „stanowiły łatwo wymawiane 
postaci nazwy Саръ ходжа” [ibidem: 94, tłum. L. S.].

Nie zauważywszy istotnej przecież różnicy (formalnej i znaczeniowej) mię-
dzy nazwą Саръ ходжа z jednej strony, a nazwą Суруджолу/Суруджалий z dru-
giej, I. Slavov dziwi się, że przy przemianowaniu wsi Суруджалии w roku 1934 
„nadano jej nazwę Чарда, która oznaczała ‘stado bydła’ i nie miała nic wspólnego 
ze starą nazwą, lecz prawdopodobnie związana była z jednym z podstawowych 
zajęć ludności – z hodowlą bydła” [ibidem: 94, tłum. L. S.]. W rzeczywistości na-
tomiast to właśnie wyrazem odziedziczonym черда/чарда ‘trzoda, stado’ zastą-
piono turcyzm сурия/сюрия (z tur. sürü ‘stado’), a w ten sposób także суруджия 
‘pasterz stada owiec lub handlarz’ (z tur. sürücü ‘poganiacz, woźnica’), tkwiący 
w podstawie starszego ojkonimu Суруджалий. Członkowie komisji dokonującej 
zmiany nazw miejscowości w 1934 r. starali się zachowywać, w miarę możliwo-
ści, zawartą w nich informację o przeszłości mieszkańców, tak jak w tym konkret-
nym przypadku – o hodowli bydła jako ich podstawowym zajęciu.

5.   O dwóch nazwach wsi z byłego powiatu Pyrwomaj: Чакърджи 
i Юртчии  

5.1. W tej dziedzinie mogli się pomylić nawet badacze bardzo doświadczeni.
Ojkonim Чакърджи (tak u Duridanova) lub Чакaрджии, Чикърджии, starą 

nazwę wsi Градина (powiat Pyrwomaj), wybitny badacz wyprowadza „od przy-
domka (tur.) Çakırcı, pochodnego od çakır ‘o niebieskich oczach’, albo od çakır-
cı ‘sokolnik’ ” [Дуриданов 1958: 89]. Pierwsza opcja jest nie do przyjęcia: suf. 
-cı nie może współdziałać z nazwą çakır ‘o niebieskich oczach’. Poprawna jest 
druga propozycja: „od çakırcı ‘sokolnik’ ”, a nie byłoby błędem, gdybyśmy brali 
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pod uwagę także çakırcı w innym znaczeniu – jako ‘producent/sprzedawca wina’, 
opartym na nazwie çakır oznaczającej także ‘wino’ [o tym Магазаник 1931: 185].

5.2. Błędne jest wyprowadzanie nazwy wsi Юртчии (od 1906 r. Ljubeno-
wo, były powiat Pyrwomaj) „od (tur.) yurtçu ‘(ten) kto buduje miejsca zamieszka-
nia’ ” [Дуриданов 1958: 89], zam. od tur. yoğurtçu ‘producent/sprzedawca mle-
ka/jogurtu’, zgodnie z najstarszym, z lat 1576–1577, poświadczeniem nazwy wsi 
Югуртчи/Югуртчу [Стойков 1960: 431, 456], o którym była wzmianka przy 
innej okazji [Selimski 2010: 71; Селимски 2012: 204].

6. Wnioski  

Na podstawie alternatywnej analizy pochodzenia, słowotwórczo-semantycz-
nej budowy oraz pierwotnego znaczenia kilkunastu starych nazw terenowych 
i miejscowości dochodzimy do konkluzji charakteru ogólniejszego, a także odno-
szącego się do metodyki badań ojkonomicznych.

6.1. Z zasady każdą nazwę należy badać z osobna, sprawdzając wszystkie 
możliwe motywacje na podstawie poświadczeń w różnych źródłach. Sama, nawet 
najbardziej przejrzysta budowa słowotwórcza i semantyczna może nie być wy-
starczająca, a co gorsza, może naprowadzić na niewłaściwą drogę, np. na pierw-
szy rzut oka n. miejsc. Ловчанци (gmina Dobricz) sugerowałaby przesiedlenie się 
z miasta Ловeч lub jego okolicy, a tymczasem chodzi, jak stwierdza badacz miej-
scowy, o nazwę memorialną, upamiętniającą bohaterski czyn żołnierzy 16. pułku 
stacjonującego w Łoweczu, poległych w wojnie za wolność tamtej, okupowanej 
w latach 1913–1918, części kraju [Топалов 2005: 294–296].

6.2. Zestawiając aktualne nazwy osiedli ze starszymi, badacz powinien po-
ważnie zastanawiać się nad pytaniem, z czym ma do czynienia:

a) czy nazwy te stanowią warianty fonetyczne (ewentualnie morfologiczne/
słowotwórcze) jednej i tej samej podstawy;

b) czy są to nazwy o identycznej treści/semantyce pierwotnej, lecz pocho-
dzące z różnych języków/dialektów, a zatem kalki (prawdziwe czy też rzekome);

c) czy stanowią one nazwy zupełnie odrębne, a tylko na pozór identyczne 
(homonimia międzyjęzykowa i innego typu), czy też wtórnie zbliżone itd.

W każdym razie mnóstwo starszych nazw miejscowości w Bułgarii wciąż 
czeka na wnikliwą analizę.
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Ludwig Selimski

From studies of the old names of settlements in Bulgaria

(Summary)

The present research deals with several old names of settlements and the toponyms which 
are derived from them. It proposes an alternative analysis of their origin, word-formation structure 
and semantics, paying attention to sound and other changes they have undergone throughout their 
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existence. Taking into account the historically conditioned changeability of names of settlements, 
the author tries to confirm also their historical continuity, even if it can be established only on the 
semantic level. He notes that some of the old names of settlements occur in contemporary language 
as bases from which adjectives, names of inhabitants and surnames are derived. The study of them 
is interesting in this regard also.

Słowa  kluczowe: nazwy osiedli, przekształcenia fonetyczne, historycznie uwarunkowana 
zmienność nazw, ciągłość nazw.

Key words: names of settlements, changes in sound shape, historically conditioned change-
ability, semantic continuity.





Elżbieta Umińska-Tytoń

Uniwersytet Łódzki

Trwałość i ulotność nazw terenowych

1. Wprowadzenie  

Nazwy terenowe od dawna są przedmiotem zainteresowania onomastów 
w różnych aspektach. Ustalono ich specyfikę na tle innych toponimów z jednej 
strony i złoża apelatywnego z drugiej. Wypracowano zasady klasyfikacji formal-
nej i semantycznej. Przedmiotem analizy bywał materiał nazewniczy historyczny, 
wydobyty z dokumentów i dawnych map oraz współczesny, zbierany w terenie. 
Dawne i nowsze zasoby mikrotoponimiczne ujmowano w ich zróżnicowaniu re-
gionalnym, strukturalnym, leksykalnym. Omawia się systemy mikrotoponimicz-
ne określonego obszaru oraz wybrane struktury nazewnicze w szerszej perspek-
tywie geograficznej.

Stosunkowo niewiele uwagi poświęcono dotychczas trwałości nazw tereno-
wych w obrębie lokalnego systemu nazewniczego. Pytanie o sposób funkcjono-
wania mikrotoponimów w komunikacji społecznej nawiązuje do sformułowane-
go przed laty przez Władysława Lubasia przekonania o potrzebie uwzględniania 
czynnika socjalnego w teorii onomastycznej [Lubaś 1983: 20]. Wprawdzie cyto-
wany autor zastosował ujęcie socjolingwistyczne przede wszystkim do ustalenia 
definicji nazwy terenowej, co w praktyce badawczej pozwala oddzielić nazwy 
od apelatywnych określeń miejsca, to jednak wydaje się, że obecnie zasadne jest 
zastosowanie metody socjolingwistycznego opisu w szerszym niż dotąd zakresie.

Przedmiotem obserwacji uczyniłam mikrotoponimię Działoszyna. Jest to 
miejscowość leżąca nad Wartą w południowej części województwa łódzkiego 
na Wyżynie Wieluńskiej. Od 1945 r. jest siedzibą gminy. W dokumentach Dzia-
łoszyn pojawia się w 1412 r. jako miasto. Z nazwy wynika, że mógł być założony 
przez kogoś herbu Działosza. Następnymi właścicielami miasta byli Kobylańscy 
herbu Grzymała i Męcińscy herbu Poraj. W końcu XVIII w. Stanisław Męciński 
– starosta wieluński przebudował tutejszy dwór i założył ogród francuski oraz win-
nicę. Gościem bywał tu sam król Stanisław August, szkolny kolega Męcińskiego. 
W 1804 r. dobra działoszyńskie przeszły w ręce Myszkowskich herbu Jastrzę-
biec, a następnie Wzdulskich. Kolejni dzierżawcy oraz właściciele pochodzenia 
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żydowskiego w drugiej połowie XIX w. spowodowali upadek majętności i ruinę 
dworu. W 1870 r. Działoszyn, podobnie jak wiele innych miast Królestwa, utracił 
prawa miejskie. Odzyskał je dopiero 1 stycznia 1994 r.

Działoszyn nigdy nie miał charakteru wyłącznie rolniczego, zawsze duży 
procent autochtonów stanowiła tu ludność, której głównym źródłem utrzymania 
były handel i rzemiosło. Niemniej, przez stulecia mieszkańcy miasteczka upra-
wiali ziemię, która była dla jednych podstawą utrzymania, dla innych uzupełnie-
niem dochodów uzyskiwanych z innej działalności.

Nowe warunki rozwoju zyskał Działoszyn od 1960 r., gdy zaczęto na tym 
terenie budowę Cementowni Warta I, a później Warta II. Zmieniło to w znacz-
nym stopniu strukturę ludności i charakter miasteczka, które stopniowo prze-
kształcało się, nabierając miejskiego charakteru. Powstało nowoczesne osiedle 
mieszkaniowe, dzielnica domów jednorodzinnych, eleganckie zakłady usługowe 
i gastronomiczne, a nawet charakterystyczne dotąd dla środowisk silnie zindu-
strializowanych – ogródki działkowe. W latach 70. XX w. radykalnie zmalała 
liczba osób uprawiających ziemię. Na skutek prowadzonej w tym czasie komasa-
cji gruntów w znaczący sposób zmienił się układ pól i dróg polnych. Wielu miesz-
kańców znalazło pracę w Cementowni, w pobliskich kamieniołomach, w nowo 
powstałych w miasteczku szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych, w ad-
ministracji gminnej i usługach. Na przełomie XX i XXI w. zaczęto urbanizo-
wać pola i nieużytki wokół Działoszyna. W rezultacie nastąpiły istotne zmiany 
w strukturze ludności, stylu życia i charakterze miasteczka, co znalazło odbicie 
m.in. w obyczaju, języku, a także nazewnictwie1.

Odpowiedź na pytanie o trwałość nazw terenowych wymaga diachronicznego 
ujęcia zasobu nazewniczego. Punkt wyjścia w analizie stanowią nazwy terenowe 
zebrane od mieszkańców Działoszyna oraz wsi okalających miasto: Raciszyna, 
Trębaczewa i Szczytów. Materiał pochodzi od informatorów najstarszego i śred-
niego pokolenia. Ilustruje on stan nazewnictwa żywotny do mniej więcej połowy 
XX w. Wtedy w użyciu były liczne nazwy pól i łąk, terenów leśnych oraz dróg. 
Ujęcie diachroniczne wymaga uwzględnienia dwu perspektyw. Jedną wyznacza 
materiał historyczny, drugą zaś relacja do stanu współczesnego.

2. Materiał historyczny  

Zgromadzenie dawnych nazw terenowych z Działoszyna nie jest zadaniem 
łatwym. Historia nie była dla tego miasta łaskawa. Wielokrotnie palony, nawie-
dzany przez obce wojska i morowe powietrze, nie przechował wielu dokumen-
tów przeszłości. Skorzystamy tu z zachowanych ksiąg miejskich obejmujących 

1 Wpływ taki obserwowałam przed laty w zakresie tradycji imienniczych, por. Umińska 1983: 
133–163.
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zapisy od końca XVI do końca XVIII w.2 W tym pokaźnym zbiorze tekstów, 
liczącym ponad 900 stron, utrwalono stosunkowo niewiele mikrotoponimów. 
Zdecydowana większość z nich dziś już jest nieznana. Niemożliwa też jest lo-
kalizacja obiektów, do których się odnosiły. Nie pojawiły się też w materiale 
XX-wiecznym. Są to: Błonie || Miejskie Błonie: z ogrodem ktory liezy na blo-
niu 1612; ogrod na bloniu mieyskim 1646. Brama Widawska: domostwo lezy 
ku Bramie Widawskiey 1719. Obiekt, do którego odnosi się nazwa jest trudny 
do ustalenia, ponieważ Działoszyn nie miał murów obronnych. Być może nazwa 
ma charakter metaforyczny? Gaj ku Lisowicom: ogrod w gaiu ku Lisowicom 
1639; Ogrod ktory iest za gaiem ku Lisowicom 1640. Kąt Gliński || Gliński 
Kąt: łąka lezy między pasternikiem panskim […] w tyle kąta Glinskiego 1636; 
ogrod w Glinskim kącie 1678. Kielec: ogrod lezący pod samym pasternikiem 
panskim kielcem nazwanym 1728; ogrod lezący pod samym kielcem 1727; łąka 
do opłotek idąca ku Kielcowi 1721. Klin: ogrod ku młynowi ktory zowią klinem 
1636. Krzywdy || Stare Krzywdy: rola lezy na Krzywdach wedle roli Vrbano-
wey 1639; rola na krzywdach 1640; z pulankiem Panskim miedzy rolami stare 
krzywdy nazwanymi lezącym 1727; pullanek miedzy roliami stare krzywdy 1730; 
pullanek na starych krzywdach 1774 Księża Łąka || Łąka Księża (Plebańska): 
y z ogrodem w Gaiu nad rzeką podlie Xięzey łąki 1627; ogrod liezący przy piecu 
wapiennym nad łąką plebanską wedle drogi idącey ku Lisowicom 1734. Łany 
Raciskie: łączke […] ktora liezy na przeciwko Łanom Racziskim 1647; n.m. Ra-
ciszyn ‘wieś sąsiadująca z Działoszynem’. Małe Łączki: łąka ktora lezy w ma-
łych łączkach 1671. Miejskie Łąki: ogrod za łąkami mieyskimi 1641. Niwki ku 
Lisowicom: ogrod w Gaiu pod Niwkami nazwanymi ku Lisowicom 1650; ogrod 
na Niwkach ku Lisowicom 1639; niwa leząca na Niwkach ku Lisowicom 1681. 
Opłotki Małe: ogrod, ktory lezy w koncu opłotek małych 1640; ogrod podlie 
zamczyska za opłotkami małymi 1690. Pasternik Pański: z ogrodem […] ktory 
liezy miedzy pasternikiem panskim a miedzy łąką xięzą w Gaiu 1621. Przed-
kierkowie: stodola miedzy innymi Stodołami na przedkierkowiu 1763; nazwa 
od Kierków ‘potoczna nazwa cmentarza żydowskiego’. Przedszczerkowie: Mie-
dzy innemi stodołami na przedszczerkowiu 1763; nazwa od nazwiska Szczerkow-
ski. Półłanek Skowronowski: Pułanek Mieyski nazwany Skowronowski 1763; 
od nazwy osobowej Skowronek. Skrzypowy Dół: kawałek gruntu ciągnący się 
prosto od ich pułłankow mieyskich na górze przy kierchowie żydowskim […] 
do samego dołu nazwanego skrzypowego 1731. Średnie Pole: staię roli wszrzed-
nim polu 1666. Wielkie Opłotki: ogrod w wielkich opłotkach ku młynowi 1699; 
ogrod w wielkich opłotkach ku mostowi 1681. Załączne Ogrody: y z łąką ktora 
liezy za załącznymi ogrodami 1622. Zawodzie: ogrod do tego domu nalezący 

2 Wykorzystano: Księgi miejskie Działoszyna, Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. 
27076–27082. Źródła odczytała i eksplorowała pani Teresa Szczerkowska, której za udostępnienie 
materiałów serdecznie dziękuję.
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na Zawodziu podlie Ogroda Panskiego 1640; Ogrod lezący na Zawodziu przy 
strumieniu rzeki Warty 1666; przy ulicy po nad zawodziem ciągnącej się 1767. 
Część zapisów poświadcza ponad stuletnie istnienie nazw (Zawodzie, Krzywdy).

Zestawienie materiału historycznego ze stanem zarejestrowanym dla połowy 
XX w. pozwala wyodrębnić pokaźną grupę nazw poświadczonych w dokumen-
tach, które były jeszcze w użyciu w XX w. Do takich należą: Kierchów || Kirchol: 
na Górze przy kierchowie żydowskim 1731; kawałek gruntu ciągnący się prosto 
od ich pułankow mieyskich na gorze przy kierchowie żydowskim 1731. Cmentarz 
żydowski założono w 1655 r. Po II wojnie światowej stracił funkcję grzebalną, 
lecz nazwa pozostała w użyciu. W końcu XX w. teren został zagospodarowa-
ny i jego stara nazwa zachowała się w pamięci jedynie najstarszych mieszkań-
ców miasta. Koniec: dom lezy na koncu ku Trębaczowu 1637. Wschodnią część 
miasta, najbliższą terenom Trębaczewa nadal potocznie nazywa się Końcem (on 
mieszka na Końcu, na Końcu była apteka, on jest z Końca, cytując za użytkowni-
kami nazwy). Krzewie: ogrod z drugiey strony łączek pod krzewiem rzeki Warty 
1680. Pasternik Szczycki || Pastwnik Szczycki: ogrod w pasterniku Szczyckim 
1648; łączka na małych łąkach w końcu pasternika szczyckiego 1681; stodółkę, 
ktora lezy ku pastewnikowi szczyckiemu 1680; ogrod ciągnie się wzdluz od drogi 
ktora idzie do młyna aż do pasternika szczyckiego mokrego 1714. Obecnie jest 
jeszcze w użyciu nazwa Szczyckie Łąki. Pod Górami: dom ciągnie się wzdluz 
y od ulicy idącey dio Koscioła az do drogi, ktora idzie pod gorami 1701; kawa-
łek Placu pod gorami lezącego 1734; domek pod gorami ku drodze ozegowskiey 
1767. Północna granica miasta opiera się o łagodne wzgórza zwane „górami”. Tę 
część miasta do dziś określa termin Pod Górami. W lokalnej urbanonimii wyra-
żenie to stało się podstawą nazwy ulicy Podgórnej. Załuże: stodola w Gaiu ku 
Lisowicom, niwa leząca pod zaluzem 1734.

Dużą trwałością wykazują się nazwy dróg. Wyodrębnia się tu przede wszyst-
kim nazwy kierunkowe, a także nazwy dużych dróg polnych, niekiedy notowane 
już w XVI w. Droga Trębacka: roli staie od drogi trębackiey 1740; od drogi 
Trębackiey az do własnego Izraelowicza Domu łokci 16 1763. Droga prowadzi 
z rynku w Działoszynie do sąsiedniej wsi Trębaczew. Nazywana tak jeszcze 
w XX w., potem utrwalona w nazwie ulicy Trębackiej, po II wojnie światowej 
przemianowanej na ul. Hanki Sawickiej, a obecnie Piłsudskiego. Droga Ożegow-
ska: domek przy drodze ożegowskiey do miasta idącey 1736. Droga prowadząca 
do pobliskiego Ożegowa, z chwilą przekształcenia w ulicę noszącą nazwę Oże-
gowska. Wieluńska Droga: stodoła przy Wielunskiey drodze 1673. Droga prowa-
dząca do Wielunia, bywała też nazywana drogą ku Szczytom. Utrwalona w nazwie 
ulicy Wieluńskiej. Wielka Droga: w łanie, ktory liezy od Wielgiey drogi ku Ra-
doszewicom 1567; łan liezący na iedney Stronie Wielgiey drogi podlie xięzey roli 
1567; staie roli od Wielgi drogi wtore ku Ozegowu 1676; z Strony Wielgiey drogi 
miedzy roliami Vrbanową a Szczcininą 1621; za wielgą drogą podlie roli Marcina 
Szczecina y podlie Macieia Vrbana 1621. Jest to droga polna łącząca trzy wsie. 
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Obecnie na pewnych odcinkach wchłonięta przez drogi państwowe, w znacznej 
jednak części nadal biegnie przez pola między Szczytami a Trębaczewem. Z tego 
powodu w Szczytach obecnie bywa nazywana Trębacką drogą.

3. Materiał współczesny  

Drugą perspektywę oglądu działoszyńskich toponimów wyznacza druga po-
łowa XX w. i początek XXI. Sprawdzenie znajomości tego materiału wśród mło-
dych mieszkańców Działoszyna i ustalenie jego obecnego statusu pozwoli zaob-
serwować zmiany zachodzące na przełomie XX i XXI w.

Część nazw terenowych z okolic Działoszyna zyskała status nazw oficjalnych 
przez umieszczenie ich na mapach i w przewodnikach turystycznych. Tak się stało 
z nazwami okolicznych wzniesień: Góra Zelce, Krzemionki, Krzemionczki, Krze-
miony, Buki, Draby, Wapiennik, Kapliczna, św. Genowefy zwana dawniej Jarzę-
bieską Górą, Wielka Góra, Góry Bugajowe, Gliżyńskie, Bobrowskie, także Góra 
Raciszyn potocznie zwana Raciską Górą. Na terenie miasta najwyższa jest Wia-
traczna Góra, zwana potocznie Wiatrakową Górą. Oficjalny charakter mają na-
zwy jaskiń: Dwuwylotowa, Mała, Niespodzianka, Samsonowicza, Stalagmitowa, 
Szachownica, Za Kratą, Zanokcica. Nazwy te zasadniczo nie są używane przez 
mieszkańców z wyjątkiem nazwy jaskini Draba (od nazwiska właściciela terenu, 
na którym jest położona).

Innym sposobem utrwalania nazw terenowych w warstwie nazw oficjalnych 
jest nazewnictwo miejskie. Stąd nazwy ulic: Bugaj, Łąkowa, Ożegowska, Podgór-
na, Podłęczna, Wiatrakowa, Wieluńska i nazwa osiedla Na Wiatrakowej Górze.

Trwałość nazw terenowych funkcjonujących w potocznej, nieoficjalnej ko-
munikacji związana jest z rodzajem obiektu, którego dotyczą. Nadal w użyciu 
pozostają nazwy miejsc wyraźnie wyodrębnionych w przestrzeni miasta, waż-
nych dla mieszkańców. Tu zaliczyć można: Chłopskie Lasy – lasy prywatne mię-
dzy Działoszynem a Bobrownikami, należące do chłopów; Góra (Św.) Jana || 
Jana – wzniesienie, na którym stoi figura św. Jana Nepomucena; Kępa – teren 
nad Wartą, okresowo zalewany przez rzekę; Koniec – wschodnia część miasta; 
Krzewie – teren zakrzewiony za rzeką w kierunku Zalesiaków; Olszynki – las 
nad Wartą w przeważającej części olchowy; Pod Górami – północna część mia-
sta; Rządowy Las – las będący dawniej własnością państwową; Sikawiczny Dół 
– obniżenie terenu, gdzie spływały wody z wyższych terenów; obecnie zalesiony. 
Szczyckie Łąki – teren zielony w zakolu Warty. Trylinka – droga z Działoszyna 
do Cementowni wyłożona trylinką; Wielka || Wielga Droga – droga łącząca trzy 
wsie: Niżankowice, Szczyty i Trębaczew (por. wyżej).

Jednocześnie obserwuje się obecnie szybkie zanikanie nazw terenowych. 
Przyczyn tego zjawiska jest kilka:
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1. Komasacja gruntów przeprowadzona w latach 70. XX w. spowodowała 
zmianę układu pól i dróg, przez co część nazw straciło swoje terenowe uzasadnie-
nie. Przykładowo, nazwa Pola przy Ścieżce straciła sens, bowiem w toku scala-
nia gruntów zniknęła droga polna wiodąca z Działoszyna na koniec wsi Szczyty 
zwana Ścieżką, wzdłuż której wytyczane były pola uprawne. Układ tych pól także 
uległ zmianie. W wyniku scalania gruntów tereny zwane Załuże w całości przejęło 
Kółko Rolnicze. Tym samym nazwa wyszła z użycia. Przykłady zaniku nazw pół 
można mnożyć, bowiem zmienia się także przekrój społeczny ludności zamiesz-
kującej Działoszyn i jego okolice. Do nielicznych należą rolnicy, utrzymujący się 
z uprawy ziemi. Znacząco zmniejsza się liczba osób uprawiająca w polu warzywa 
na własne potrzeby. Nazwy pól były w użyciu tak długo, jak długo uprawiano zie-
mię. Gdy zaprzestano rolnictwa, nazwy te poszły w niepamięć. W świadomości 
najmłodszego pokolenia zupełnie już nie istnieją takie nazwy, jak Doły, Glina, 
Kamienie, Niwy, Osieki, Pustki itp.

2. Rozwój cywilizacyjny spowodował istotne zmiany w ukształtowaniu i za-
budowie terenu. Powstawanie dróg powodowało niwelację terenów, toteż straciły 
uzasadnienie takie nazwy, jak Spławy ‘teren, po którym spływał nadmiar wód opa-
dowych z obszaru wyżej położonego’ czy Rowy ‘tereny wokół ulicy Wieluńskiej 
wyżłobione przez spływającą wodę z Góry Wiatrakowej’. Zanikła nazwa Pański 
Las, bowiem na jego miejscu powstała Cementownia Warta. Część pól i nieużyt-
ków okalających miasto zostało przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 
Jednak stare nazwy pól nie zachowały się w pamięci młodego pokolenia. Wnuk, 
którego dziadkowie, a potem rodzice mieli pole Chmielnik, obecnie wybudował 
na nim dom, w którym zamieszkał. Starej nazwy tego miejsca zupełnie nie poznał.

3. Zmiany szaty roślinnej. Zasadniczo informacje o rodzaju szaty roślinnej są 
trwałym elementem w nazwach, pozostającym nawet wtedy, gdy realia się zmie-
niły. Świadczą o tym nazwy typu Brzezie, odnoszące się raz do lasu sosnowego, 
innym razem do pola pod lasem; W Pastwach – las koło Cementowni, dawniej 
pola, czy Dąbrowy oznaczające pole. Bywa jednak, że zmiany realiów eliminują 
nazwę. Tak się stało z nazwą Sadzonki, z chwilą, gdy z małych sosnowych sadzo-
nek wyrósł duży las.  

4. Zmiany komunikacyjne spowodowały, że stopniowo zmniejsza się rola 
dróg polnych jako nienadających się do komunikacji samochodowej. Tracą też 
na znaczeniu w rolnictwie. Część z nich stopniowo wchłaniają drogi państwo-
we. Tak się stało ze znaną od XVI w., wymienianą tu już Wielką Drogą. Rzadko 
uczęszczane są polne drogi, których nazwy znane są jedynie z map turystycznych, 
np. Kozia Droga, Mała Droga czy Lisowska Droga. Przystosowanie dróg do no-
wych warunków polega niekiedy na wytyczeniu nowych. Tak się stało, gdy po-
wstała Cementownia Warta. Wówczas nowo wytyczona droga dojazdowa do tere-
nu budowy zyskała nazwę utworzoną od rodzaju nawierzchni, rzadko spotykanej 
wówczas na tym terenie – Trylinka. Z nowoczesną komunikacją na wsi wiąże się 
też Droga Traktorowa.
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4. Wnioski  

Dokonany przegląd działoszyńskich nazw terenowych pokazuje, że cechuje 
je zarówno trwałość, jak i ulotność. Trwałe są nazwy tych obiektów, które wy-
raźnie wyodrębniają się w terenie i w niewielkim stopniu podlegają zmianom 
w czasie – są widoczne, znane są granice obiektu i istnieje społeczna potrzeba 
językowego ich oznaczania. W ostatnim czasie zmiany cywilizacyjne powodują 
istotne zmiany w krajobrazie, następuje niwelacja terenu, giną mniejsze wzniesie-
nia, doły i nierówności, wysychają stawy, rowy, bagna, zmieniają swój charakter 
i przeznaczenie niedawne pola uprawne. Postępująca urbanizacja i industrializa-
cja wprowadza nowe elementy krajobrazu kosztem dotychczasowych obiektów, 
które znikają wraz z nazwami.

W tym stanie rzeczy szczególnie ważnym i pilnym zadaniem onomastów 
w najbliższym czasie jest dokumentacja istniejących jeszcze w pamięci ludzkiej 
mikrotoponimów.
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Stability and transience of ground names

(Summary)

The subject of analysis are toponyms from Działoszyn and its neighbourhood. Działoszyn is 
a town in Lodz region, where in the mid-20th century, as the result of rapid industrialization, sig-
nificant civilization changes were to observe. The author compares the microtoponyms existing in 
the memory of the oldest and middle-aged inhabitants to the historical material, excavated from the 
town records of the 16th–18th centuries. She also confronts it with the state of linguistic awareness 
of the youngest generation. The analysis illustrates the stability of certain names and the disappear-
ance of other ones. The reasons for that is the type of objects, their unchanging meaning for users as 
well as the civilization developments. A need to collect the remaining microtoponyms was indicated 
as an urgent task for the onomastics.
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Uwagi o zbieraniu i budowie nazw terenowych

Mikrotoponimia jest działem toponimii, który w ostatnich latach staje się co-
raz bardziej popularnym obszarem badawczym. Nazwy terenowe – pól, łąk, la-
sów, pastwisk, dołów, wzniesień, pagórków i podobnych obiektów – mają zasięg 
użycia ograniczony do wiejskiej wspólnoty komunikacyjnej, w której są tworzone 
i przekazywane pokoleniowo. W Polsce nazwy terenowe dotychczas nie zostały 
w całości zebrane i opisane, stanowią interesujący temat prac licencjackich, magi-
sterskich i doktorskich. Kłopotliwe jest ich zebranie, ponieważ wymaga przepro-
wadzenia badań terenowych, wyszukania informatorów mieszkających od uro-
dzenia w danej wsi i obeznanych z topografią terenu.

1. Nazwa i jej warianty  

Pierwszym problemem wymagającym rozstrzygnięcia, na który napotyka 
badacz w czasie eksploracji terenowej jest ustalenie, czy dane określenie użyte 
przez informatora jest nazwą terenową czy apelatywnym określeniem miejsca. 
Pomocne mogą tu być metody proponowane przez onomastów i dialektologów, 
jak chociażby M. Kucałę w pracy Co już jest, a co jeszcze nie jest nazwą własną 
[Kucała 1967: 153–161] czy K. Dejnę, E. Rzetelską-Feleszko, H. Górnowicza, 
W. Lubasia, W. Śmiecha, M. Kornaszewskiego i innych badaczy [zob. Biblio-
grafia]. Podczas rozmów w informatorami należy ustalić, czy dany obiekt po-
siada inne nazwy oboczne lub czy mieszkańcy używają wariantów danej nazwy 
własnej. Przykładowo, łąki na zachód od wsi Samborowo na Mazurach noszą 
dwie nazwy oboczne: Pod Drwęcą i Za Samborowem, podane przez dwóch infor-
matorów w tej samej wsi1. Zdarza się, że obiekt nosi różne nazwy oboczne uży-
wane w sąsiadujących miejscowościach. Utrwalenia wymagają również warianty 

1 Podane przykłady pochodzą głownie z mojej pracy Mikrotoponimia byłego powiatu ostródz-
kiego [Biolik 1994] oraz materiałów zbieranych do pisanych pod moim kierunkiem prac magister-
skich przez studentów filologii polskiej UWM w Olsztynie.
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nazwy, formy gwarowe, np. pole ok. 1 km na wschód od Szyman (gm. Szczyt-
no) zostało przez jednego informatora nazwane: Sztuki, inny podał nazwę Stuki 
z mazurzeniem s/š. Zadaniem badacza podczas eksploracji terenowej jest usta-
lenie, czy podawane przez informatora określenia (nazwy oboczne i warianty) 
mają charakter apelatywny, czy też należą do grupy onimów. Podczas eksploracji 
terenowej ważne jest nie tylko zapisanie nazwy w formie gwarowej lub potocz-
nej, lecz także zapisanie jej form fleksyjnych. Najczęściej w pracach z zakresu 
mikrotoponimii przytaczane są formy mianownika, dopełniacza i miejscownika.

2. Obiekt i jego lokalizacja  

Uznanie przez badacza danego określenia za nazwę własną wymaga okre-
ślenia rodzaju nazywanego obiektu oraz ustalenia jego dokładnej lokalizacji. 
Podczas badań terenowych należy również uzyskać od informatorów dodatkowe 
informacje dotyczące samej nazwy, pomocne w późniejszym ustaleniu jej ety-
mologii i budowy (znaczenie motywacyjne) [Kornaszewski 1986: 6–7], np. las: 
Na Śmierdziuchu położony na północ od wsi Szymany jest związany z nazwą 
rowu Śmierdziuch, płynącego na zachód od wsi Nowiny. Nazwa Rów Pancerny 
używana we wsi Marksoby nawiązuje do umocnień wojskowych z okresu mię-
dzywojennego wzdłuż dawnej granicy z Polską. Nazwa pola Po Ostapiukach, le-
żącego ok. 2 km na północny zachód od wsi Wawrochy, pochodzi od nazwiska 
Ostapiuk – dawnego właściciela itd. Tego typu informacje uzyskane w terenie, 
a dotyczące znaczenia motywacyjnego danej nazwy są często zamieszczane w ar-
tykułach hasłowych nazw i służą późniejszej typologii semantyczno-motywacyj-
nej i strukturalno-gramatycznej.

3. Nazwy dawne  

Opracowując mikrotoponimię danego obszaru, badacz nie powinien po-
przestawać na informacjach uzyskanych w terenie, ale winien poszerzyć mate-
riał badawczy o nazwy historyczne, używane przez dawnych mieszkańców wsi. 
Szczególnie dużo takich nazw obocznych noszą obiekty terenowe na Warmii i Ma-
zurach, np. Lipowieckie Lasy leżące na południowy wschód od Szczytna daw-
niej nosiły nazwę Forst Reusswalde. Opracowanie mikrotoponimii danego obsza-
ru wymaga analizy źródeł historycznych – wypisania z nich nazw zaginionych, 
nazw obocznych i ich wariantów zapisanych na mapach i w dokumentach oraz 
w zbiorach Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych2. 

2 Są to częściowo opublikowane Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, 
Warszawa 1963–1972.
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W dokumentach historycznych – opisach granic posiadłości, testamentach, podzia-
łach majątków ziemskich, spisach robionych dla celów podatkowych – wymienia-
ne są bardzo liczne nazwy lasów i zarośli, pól, poszczególnych ról i włók, nazwy 
granic i miedz, dróg, młynów, ogrodów, rzek i jezior. Aby stwierdzić, jak liczne są 
to nazwy, wystarczy przywołać pracę R. Mrózka opisującą system mikrotoponi-
miczny Śląska Cieszyńskiego w XVIII w., prace E. Rzetelskiej-Feleszko i J. Dumy 
z Pomorza, czy mazowieckie nazwy terenowe [Wolff, Rzetelska-Feleszko 1982].

Przydatność dokumentów historycznych w badaniach terenowych może uza-
sadniać fragment dokumentu opisujący powinności poddanych Klasztoru Wigier-
skiego z roku 1745: Wieś Białowierśnie czynszowa, włók 6. […]. Podwoda z wło-
ki parą koni do Krolewca. Łąkę Grębzdy z drugiemy wsiami sprzątnąć i siano 
do klasztoru zwieść powinni. […] Łąki w puszczy będące na uroczyskach Camry 
i Pręty według dyspozycji klasztornej […].

4. Typologia nazw terenowych  

Zebrane nazwy terenowe wymagają opracowania. Zagadnienie klasyfikacji 
mikrotoponimów nie zostało jeszcze w polskiej toponimii do końca rozwiąza-
ne. Stosowane w różnych pracach klasyfikacje wynikają z przyjętych założeń 
metodologicznych [por. Jakus-Borkowa 1983; Górnowicz 1975, 1983, 1987; 
Biolik 2010, 2013], powinny jednak zawsze zachować jednolitość, kompletność 
i celowość kryteriów nadrzędnych oraz podkryteriów klasyfikacyjnych. Badacz 
– analizując materiał toponimiczny pod względem semantycznym lub formal-
nym – może utworzyć dowolną klasyfikację spełniającą te kryteria.

Często w pracach z zakresu mikrotoponimii stosowane są podziały seman-
tyczno-motywacyjne (etymologiczne) i strukturalno-gramatyczne. Jeżeli chodzi 
o podział semantyczno-motywacyjny, to badacze najczęściej posługują się kla-
syfikacją W. Taszyckiego [Taszycki 1946], modyfikują tę klasyfikację lub sto-
sują własne szczegółowe podziały znaczeniowe [Górnowicz 1983: 9]. Więcej 
problemów sprawia klasyfikacja strukturalno-gramatyczna. Jest to klasyfikacja 
formalna, analizująca mikrotoponimy jako jednostki gramatyczne o określonej 
strukturze morfologicznej. W pracach opisujących nazwy terenowe często sto-
sowana jest klasyfikacja strukturalno-gramatyczna S. Rosponda, zawierająca po-
dział nazw własnych na prymarne, sekundarne i komponowane.

Celem mojego opracowania jest wskazanie nazw własnych derywowanych 
słowotwórczo i niederywowanych, które w literaturze nie są interpretowane 
w sposób jednoznaczny, a tym samym mogą sprawiać kłopoty w ustalaniu ich 
budowy gramatycznej3 i zaliczeniu nazwy do właściwej grupy typologicznej.

3 Próby analizy nazw terenowych podejmują historycy, dziennikarze i pedagodzy. Wymogiem 
niezbędnym podczas klasyfikacji formalnej (strukturalno-gramatycznej) toponimów jest znajomość 
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Pod względem formalnym mikrotoponimy można dzielić różnie, w zależno-
ści od przyjętych własnych założeń metodologicznych. Można też analizować 
materiał badawczy, stosując podziały opracowane przez innych badaczy, np. wy-
odrębnić nazwy ze względu na liczbę wyrazów/składników, wydzielając grupę 
mikrotoponimów jedno- i wieloskładnikowych (wielowyrazowych)4.

Grupę mikrotoponimów jednoskładnikowych5 (jednowyrazowych) będą 
tworzyć nazwy prymarne – niederywowane słowotwórczo, równe już istniejącym 
wyrazom pospolitym lub innym nazwom własnym. Drugą strukturę nazewniczą 
mogą tworzyć derywaty nazwotwórcze. Będą to również mikrotoponimy jedno-
składnikowe, według klasyfikacji S. Rosponda – nazwy sekundarne – a trzecią 
mikrotoponimy wieloskładnikowe, nazwane przez S. Rosponda nazwami złożo-
nymi (composita) [Rospond 1957: 47], czyli „zestawienia właściwe (typu Bliź-
nia Rola, Lipowski Grań, Trzycieskie Zarzecze), zestawienia prepozycyjne (typu 
Grapa nad Stawy, Odkrzas pod Krążelką, Plenisko w Równym), a także eliptyczne 
zestawienia adiektywne (typu Bukowa Mała) i eliptyczne nazwy prepozycyjne 
(typu Na Podlesiu, Na Kopaninę między Lasem)” [Mrózek 1990: 27].

5. Procesy onimizacji i transonimizacji  

Nazwy jednoskładnikowe, prymarne, niederywowane słowotwórczo (dery-
wowane semantycznie) mogły powstawać w wyniku onimizacji wyrazów pospo-
litych i transonimizacji nazw własnych oraz w wyniku redukcji (elipsa) składni-
ków w mikrotoponimach wieloskładnikowych.

Onimizacja, czyli przeniesienie gotowych tworów apelatywnych na płasz-
czyznę onimiczną, miała miejsce – przykładowo – w nazewniczych jednostkach 
substantywnych, takich jak wyraz pospolity góra > nazwa własna Góra; górka > 
Górka; zaścianek > Zaścianek.

W takich nazwach, jak: Rzeczka (: rzeczka), Rowek (: rowek), Dróżka 
(: dróżka), Dolinka (: dolinka), Stoczek (: stoczek) derywacja dokonała się na płasz-
czyźnie apelatywnej. Mały staw był określany stawkiem. Wyraz stawek został 

zasad słowotwórstwa współczesnego języka polskiego i słowotwórstwa historycznego. Ważne jest 
także odróżnienie struktury nazwy od opisu sposobu jej powstania, ale pamiętać należy, że sposób 
utworzenia onimu ściśle łączy się z jego formą.

4 Przy czym, jak pisze R. Mrózek, „pojęcie składnika – któremu na płaszczyźnie apelatywnej 
odpowiada pojęcie wyrazu – wiąże się tu z segmentem językowej ekspozycji funkcji proprialnej” 
(Mrózek 1990: 27). 

5 Warstwę mikrotoponimów jednoskładnikowych współtworzą nazewnicze jednostki substan-
tywne (typu Groblica, Kopanisko, Rosochacz, Odrzydołek) oraz eliptyczne twory adiektywne (typu 
Bukowa, Jatny, Zarąbane); jedne i drugie w genetycznym rozwarstwieniu na nazwy prymarne, tzn. 
wyposażone w funkcję toponimiczną gotowe (formy) apelatywne i sekundarne, czyli derywaty na-
zwotwórcze” (Mrózek 1990: 27).
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przeniesiony na płaszczyznę onomastyczną, tworząc nazwę Stawek. W wielu pra-
cach przyjmuje się, że jeżeli wyraz pospolity jest notowany w słownikach w tym 
samym znaczeniu, to nazwa własna utworzona w wyniku jego onimizacji będzie 
niederywowana słowotwórczo [Lubaś 1963: 207].

Transonimizacja ma miejsce wtedy, gdy istniejąca wcześniej nazwa własna 
zostanie wykorzystana do nazwania innego obiektu, np. imię Hanna < nazwa 
terenowa Hanna. Tak powstają nazwy własne obiektów terenowych równe na-
zwom osobowym: Hanna, Zośka, Kazimierz, Wojciech, Kopernik, Modzelewski. 
Niederywowane słowotwórczo struktury nazewnicze to również nazwy tzw. im-
portowane lub przeniesione, np. Korea – pola leżące z dala od wsi, podobnie 
nazwy Betlejem, Ameryka, Syberia itd. [Borek 1988; Treder 1979, 1981; Bubak 
1965, 1966].

Inną strukturą nazewniczą wśród jednoskładnikowych nazw niederywowa-
nych słowotwórczo będą nazwy adiektywne: Kamienna, Kamienne, Dębowe, Gli-
niane, Księże, Pańskie, Wielbarskie, Spalone itd. Niektóre z nich mogły powstać 
na skutek elipsy członów określanych: Dobre < Dobre [Pole]; Kościelne < Ko-
ścielne [Pole]; Podleśna < Podleśna [Łąka] lub Wyrąbany [las], Spalony [las].

6. Nazwy własne w liczbie mnogiej  

Do nazw jednoskładnikowych – prymarnych – niektórzy badacze zalicza-
ją nazwy pluralne. Można je analizować jako niederywowane nazwotwórczo 
tylko wtedy, gdy udowodnimy, że zostały w formie liczby mnogiej przeniesio-
ne na płaszczyznę proprialną z płaszczyzny apelatywnej, np. rowki > Rowki; 
glinki > Glinki. Kategoria liczby jest cechą gramatyczną wyrazów pospoli-
tych. Nazwy terenowe w swojej podstawowej funkcji referencyjnej występują 
tylko w liczbie pojedynczej – singulare tantum lub tylko w liczbie mnogiej 
– plurale tantum. Liczba mnoga w opozycji do liczby pojedynczej występu-
je w nazwiskach, gdyż oznaczają one albo jednego człowieka, np. Kowalski, 
albo rodzinę: Kowalscy [Cieślikowa 2002: 11–12]. W toponimii rzeczownik 
apelatywny w liczbie pojedynczej może zostać przeniesiony na płaszczyznę 
onimiczną, tworząc nazwę pluralną: brzoza > Brzozy; budzisko ‘licha buda’ > 
pole Budziska. Mamy wtedy do czynienia z derywacją paradygmatyczną. Jej 
przyczyną, obok innych czynników [Bal 1963: 171–194], może być prawo po-
laryzacji apelatywno-toponimicznej, polegające na tendencji do wytworzenia 
maksymalnej różnicy między wyrazem pospolitym a nazwą własną [Głuszczak 
1972: 164].

Jako nazwy – derywowane paradygmatycznie poprzez zmianę kategorii licz-
by – trzeba analizować także nazwy terenowe motywowane przez inne nazwy 
własne, np. pole Podlipia (: n. wsi. Podlipie), Madziary (: nazwisko Madziar).
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7. Derywaty nazwotwórcze (słowotwórcze)  

Mikrotoponimy jednoskładnikowe derywowane słowotwórczo to według 
S. Rosponda nazwy sekundarne, czyli derywaty nazwotwórcze. W. Lubaś zalicza 
tu nazwy „różniące się pod względem słowotwórczym i znaczeniowym od wyra-
zów pospolitych, terminów topograficznych i nazw etnicznych posiadaniem cha-
rakterystycznych formantów” [Lubaś 1963: 206]. W grupie nazw derywowanych 
nazwotwórczo można wydzielić różne struktury nazewnicze, np. ze względu na ro-
dzaj derywacji. Najlepiej w pracach toponomastycznych została opisana derywacja 
sufiksalna, jako najbardziej charakterystyczna w słowotwórstwie nazw polskich.

Analiza każdej nazwy własnej derywowanej sufiksalnie jest zależna od po-
danej podstawy derywacyjnej (motywacyjnej), np. nazwa pola Kobylak może być 
derywowana sufiksem -ak od wyrazu kobyła (z wymianą l : ł), uzasadniona infor-
macją, że ‘na polu pasła się kobyła’; od przezwiska Kobyła ‘pole było/jest wła-
snością człowieka, którego przezywają Kobyła’; od nazwiska Kobylarz po dezin-
tegracji podstawy Kobyl[arz] lub niederywowana od nazwiska Kobylak. Nazwa 
rzeki Leśnica może być derywowana sufiksem -nica (z wymianą ‛e : ‛a, s : ś) 
od wyrazu las ‘bo płynie przez las’ lub sufiksem -ica (z wymianą n : ń) od przy-
miotnika leśny. Nazwa lasu Lipowiec może być derywatem utworzonym za po-
mocą sufiksu -owiec od lipa lub nazwiska Lip[ski] przy parafrazie ‘lasek przy 
siedlisku Lipskiego’ albo za pomocą sufiksu -ec od przymiotnika lipowy (z wy-
mianą w : w’) lub nazwiska Lipowski przy motywacji ‘bo zalesiono pole, którego 
właścicielem był Lipowski’ (Lipow[ski], po jej dezintegracji z wymianą w : w’).

To, do jakiej struktury nazewniczej zostanie zaliczona nazwa derywowana 
sufiksalnie, zależy od jej motywacji (podstawy nazwotwórczej – motywującej 
nazwę). Dobrze jest wskazać towarzyszące derywacji wymiany morfologiczne 
(samogłoskowe i spółgłoskowe) oraz ucięcia (dezintegracje) podstaw derywacyj-
nych. W nazwach własnych, podobnie jak w wyrazach pospolitych, zachodziły 
procesy asymilacji, powodując ich leksykalizację, np. opisując nazwę: Kozacka 
od kozak z motywacją ‘kozacy rozbijali tam obozy’, trzeba wydzielić sufiks -ska, 
podobnie jak w nazwisku Piwnicki od piwnica [Biolik 2001: 5–19].

8. Nazwy terenowe od wyrażeń przyimkowych  

Podstawą mikrotoponimów jednoskładnikowych derywowanych słowo-
twórczo mogą być wyrażenia przyimkowe. Analizując bardzo produktywne 
w mikrotoponimii struktury nazewnicze, takie jak Podlesie, Padgaje, Podskale, 
Podrzecze, Podbrzezie, Poddębie, Podlipie, należy pamiętać, że zostały one de-
rywowane historycznym sufiksem *-ьje > ’e: Podgórze (: pod górą z wymianą 
r : rz). Na skutek zmian zachodzących w języku polskim sufiks uległ ściągnięciu 
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*-ьje > ’e, stając się końcówką fleksyjną, która pełni funkcję formantu. Rzeczow-
niki pochodne od wyrażeń syntaktycznych poddasze (: pod dachem), bezdroże 
(: bez drogi) są w gramatykach współczesnego języka polskiego zaliczane do de-
rywatów paradygmatycznych [Grzegorczykowa 1979: 58]. Nazwy własne: Pod-
buże (: pod Bugiem, rzeka Bug), Podróże (: pod Różem, rzeka Róż), Podgóra 
(: pod górą), Podlas (: pod lasem), Podryn (: pod Rynem, wieś Ryn), podobnie jak 
podane wyżej wyrazy pospolite, należy zaliczyć do derywatów paradygmatycz-
nych z formantami odpowiednio: -’e, -a, -ø. Zawsze ważna jest podstawa moty-
wacyjna, np. nazwę Zagaj można uznać za niederywowaną słowotwórczo przy 
motywacji wyrazem gwarowym zagaj ‘zagajnik’ lub za derywowaną formantem 
-ø od podstawy ‘za gajem’.

9. Nazwy terenowe derywowane paradygmatycznie  

Derywaty paradygmatyczne, w których funkcję formantów pełnią końców-
ki fleksyjne stanowią produktywną strukturę nazewniczą. Tworzą ją struktury 
z formantem -ø jako tzw. derywaty wsteczne, np. Biel od czasownika bielić oraz 
liczne struktury nazewnicze o charakterze posesywnym, zwane dopełniaczowy-
mi, które wskazują na przynależność obiektu do osoby, np. formant -i/-y Bronki 
(: imię Bronka z wymianą k : k’ lub Bronek z wymianą e : -ø i k : k’); Marynki 
(: Marynka); Anny (: Anna), Kowalichy (: kowalicha ‘żona kowala), -a: Antoniu-
ka (: nazwisko Antoniuk), Józia (: Józio). Grupę mikrotoponimów paradygma-
tycznych powiększają struktury nazewnicze z formantami: -ich Modzelewskich  
(:Modzelewscy), -ej Czerniakowej (: Czerniakowa ‘żona Czerniaka’), Adamowej 
(: Adamowa ‘żona Adama’), -ego Krajewskiego (: Krajewski).

10. Nazwy terenowe z formantem -ow-  

Przy toponimach z formantem -ów (końcówka dopełniacza liczby mnogiej), 
np. Antoniuków (: Antoniuki), Augustów (: Augusty), Bartników (: Bartniki), Fran-
ków (: Franki), można przyjąć za S. Rospondem, że końcówka fleksyjna dopełnia-
cza6 stała się morfemem słowotwórczym i pełni funkcje identyczne jak przyrostek 
dzierżawczy -ów, -owa, -owe [Rospond 1971: 143], por. np. synowa ‘żona syna’ 
i określenia apelatywne: pole synowej lub pole syna, synowe pole oraz pole synów 
(np. dwóch). Model nazewniczy nazw terenowych derywowanych za pomocą 

6 Są to formanty utworzone z końcówek fleksyjnych. S. Rospond określa je mianem mor-
femów słowotwórczych i mianem formantów. Nie będzie błędem uważanie nazw zakończonych 
na -ów: Antoniuków (: Antoniuki), Janów (: Jany, to jest Jan i jego rodzina) jako derywowanych 
paradygmatycznie z formantem -ów.
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sufiksu -ów można wskazać np. w nazwie Kowalów przy motywacji ‘pole przy 
domu kowala’ czy Lipów ‘pole, na którym rośnie lipa’, Przejazdów od przejazd, 
‘bo ludzie przejeżdżają przez to pole’.

Tylko na podstawie parafrazy można rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia 
z derywacją sufiksalną czy paradygmatyczną, np. nazwę lasu Dębowo przy mo-
tywacji ‘rosną tam dęby’(: dąb) uznamy za derywowaną sufiksalnie, a przy mo-
tywacji przymiotnikiem dębowy za derywowaną paradygmatycznie [Kęsikowa 
1976: 187).

Nazwę Wójtowa można analizować jako – jednoskładnikową, niederywowa-
ną, adiektywną – równą przymiotnikowi w rodzaju żeńskim wójtowa, por. wój-
towy ‘przymiotnik od wójt’ lub w przypadku parafrazy motywacyjnej ‘łąka przy 
domu wójta’ jako nazwę derywowaną za pomocą sufiksu -owa. Sufiks -owy moż-
na wydzielić w nazwie: Adamkowy (: Adamek/Adamko), sufiks -owo w nazwach 
pól: Cyganowo (: Cygan), Adamowo (: imię Adam), Bąkowo (: nazwa osobowa 
Bąk) itd., ale nazwę pola Kowalowe przy parafrazie ‘pole przy domu kowala’ 
można zaliczyć do derywowanych za pomocą sufiksu -owe od rzeczownika kowal 
lub utworzoną w wyniku onimizacji przymiotnika kowalowe.

Nazwy terenowe mogły być tworzone także za pomocą sufiksów: -ow-ski, 
-ow-ska, -ow-skie, np.: Pisarzowski (: pisarz), Kocurowski (: nazwisko Kocur), 
Wójtowskie (: wójt), Krzysztofowska (: Krzysztof) [Breza 1978: 95–119; Bio-
lik 2009: 71–79], mogły też powstawać na skutek elipsy członów utożsamiają-
cych wcześniejszych nazw komponowanych – dwuskładnikowych, np. Wójtowa 
(: Wójtowa [Łąka], Baltazarowska (: Baltazarowska [włóka, ziemia]).

Jednoskładnikowe nazwy derywowane sufiksalnie mogły być tworzone także 
na skutek uniwerbizacji nazw wieloskładnikowych, jak np. Danielówka za pomo-
cą sufiksu -ka od Danielowe [pole] lub Danielówka od [pole] Daniela sufiksem 
-ówka.

11. Derywacja wymienna w mikrotoponimii  

W mikrotoponimii można spotkać mało produktywne derywaty utworzone 
za pomocą derywacji wymiennej. Jej przykładem może być nazwa Podlaś od na-
zwiska Podleś z wymianą e na a czy nazwa pola Burak od nazwiska Bulak.

12. Mikrotoponimy wieloskładnikowe  

W typologii nazw terenowych ważne miejsce zajmują nazwy wieloskładni-
kowe, nazywane złożonymi (nazwy komponowane). Nazwy te najczęściej nie 
sprawiają kłopotów podczas ich analizy strukturalnej. Są to tzw. dwuskładnikowe 
zestawienia właściwe, złożone z:
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a) przymiotnika i rzeczownika, typu: Dobry Las, Dalekie Pola, Mokre Łąki, 
Biała Droga, Ciemny Lasek, Czerwony Most. Do grupy tej należą również nazwy, 
w których człon pierwszy jest przymiotnikiem utworzonym od nazwy własnej, 
np. nazwy miejscowości: Lemańskie Lasy (: wieś Lemany), Lipowieckie Lasy 
(: wieś Lipowiec);

b) rzeczownika i przymiotnika: Aleja Brzozowa, Droga Lipowska, Droga 
Marksowska, Droga Pużarska, Droga Strachów, Górka Szkolna, Łąki Gburskie 
(: gbur ‘bogaty gospodarz’);

c) rzeczownika i rzeczownika: Olszyna Jarka, Góra Czarownicy, Schroni-
sko Dzików, Ścieżka Torami;

d) rzeczownika i wyrażenia przyimkowego w funkcji przydawki: Droga 
do Jabłonki, Droga na Sędrowo, Droga nad Granicę, Łąka od Rogalska, Pole 
na Glinkach, Jesion na Górce, Łąki na Lizaku, Łąki na Rokitce, Pole koło Muchy, 
Las koło Krzyża, Las koło Murzyna, Łąki po Rydlu, Pole pod Martą;

e) przymiotnika i przymiotnika: Bukowa Mała, Leszczynowa Stara;
f) liczebnika i rzeczownika: Trzy Włóki, Cztery Pręty, Siedem Morgów 

lub rzeczownika i liczebnika: Parowa Pierwsza itd. [Kurek 1986: 59–85].
Do grupy nazw komponowanych należy zaliczyć nazwy terenowe w po-

staci wyrażeń przyimkowych. Są to bardzo liczne wśród nazw terenowych tzw. 
eliptyczne nazwy prepozycyjne, najczęściej określające położenie nazywanego 
obiektu względem jakiegoś innego obiektu lub miejsca w terenie. Pierwotnie były 
to wyrażenia apelatywne, które poprzez zmianę funkcji stały się nazwami wła-
snymi, np. pole pod lasem > Pod Lasem, por. inne nazwy: Koło Drogi, Za Lasem, 
Za Młynem, Za Okopami, Za Pieńkosem. Licznie tworzone są też nazwy wska-
zujące na wcześniejszą przynależność obiektu, np.: Po Kopaczu, Na Blochowe, 
Na Brzózkowym, Po Dawidzie, Po Florczakach. Nazwy terenowe od wyrażeń 
przyimkowych były wielokrotnie analizowane i literatura na ich temat jest bogata 
[Tomaszewska 1996; Rzetelska-Feleszko 1982].

13. Wnioski  

Uznanie przez badacza określenia obiektu terenowego za nazwę własną 
wymaga podania lokalizacji nazywanego obiektu oraz uzyskania dodatkowych 
informacji o motywacji, znaczeniu i budowie nazwy. Nazwy terenowe są naj-
częściej opisywane pod względem semantyczno-etymologicznym i struktural-
no-gramatycznym. Klasyfikacje stosowane do opisu nazw terenowych powinny 
umożliwiać jednolity podział materiału według wcześniej ustalonych kryteriów. 
Analizując nazwy własne, należy pamiętać o historycznych procesach języko-
wych, które zachodziły w dialektach i polskim języku ogólnym.
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Notes on the collection and construction of field names

(Summary)

The analysis of structural and grammatical field name has not been fully described in Polish 
word-formation. In the case of difficult names, which in literature are not interpreted straightfor-
wardly, it is not easy to determine their grammatical structure. When it comes to derivate names, 
it is very important to identify its appellative or onomastic derivational form as well as the type of 
processes that occur in language.

Słowa kluczowe: onomastyka, nazwy terenowe, derywacja, kompozycja, wyrażenie przyimkowe.
Key words: onomastics, field names, derivation, composition, prepositional phrase.
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Metafory i metonimie w oronimach tatrzańskich

1. Wprowadzenie  

Językoznawstwo kognitywne drugiej generacji zakłada, że ludzki system po-
jęciowy wyraża się w języku i jest w dużym stopniu oparty na metaforze i me-
tonimii [Lakoff, Johnson 1988, 1999; Sweetser 1990]. Znacząca obecność tych 
mechanizmów w języku potocznym stała się celem licznych analiz [Dirven 1993; 
Lakoff 1987a, 1987b, 1993; Radden, Kövecses 1999; Kövecses 2002, 2005]. 
Onomastyka nie jest tu wyjątkiem. Metafora i metonimia odgrywają zasadniczą 
rolę w procesie tworzenia różnych kategorii nazw. Dla przykładu, wiele nazw 
osobowych w języku niemieckim opiera się na metonimii, ponieważ pochodzą 
one od wykonywanych zawodów, miejsc, a także elementów topografii terenu 
[Jäkel 1999].

2. Onomastyka tatrzańska  

W dotychczasowych analizach oronimów tatrzańskich występuje spora róż-
norodność perspektyw. Niektórzy badacze akcentują wielość motywacji dla tych 
nazw, a także ich aspekty etymologiczne [Rozwadowski 1914]. Inni koncentru-
ją się na motywacjach wynikających z uczestnictwa twórców oronimów w okre-
ślonych środowiskach i grupach społecznych, w tym także zespołach wspinaczy, 
czyli przyjmują perspektywę pragmatyczną [Rutkowski 2001a, 2001b]. Procesy 
pojęciowe towarzyszące tworzeniu oronimów także stanowiły już przedmiot opisu. 
Należy tu zwłaszcza wymienić dość obszerną analizę Ewy Komorowskiej [2000] 
– autorka stosuje kognitywną teorię metafory, ale nie uwzględnia szczegółowych 
klasyfikacji tego mechanizmu pojęciowego. Istotą metafory w tym ujęciu jest 
przede wszystkim wykorzystanie podobieństwa kształtu odnośników oronimów 
do ludzi, zwierząt i przedmiotów. Dość liczne źródła nielingwistyczne [Puškáš 
1957–1989; Kotański 1971; Korosadowicz, Biedrzycki 1972; Szaflarski 1972; 
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Radwańska-Paryska, Paryski 2004; Bohuš 1996; Cywiński 1997] podają motywa-
cje dla różnych nazw, ale nie wspominają o aspektach pojęciowych ich struktury.

3. Metafora i metonimia  

Metafora i metonimia to dwie różne strategie pojęciowe [Dirven 1993], mimo 
że w niektórych przypadkach wchodzą w interakcję [Goossens 1990; Radden 
2000]. W najbardziej ogólnym ujęciu metafora opiera się na porównaniu i umoż-
liwia rozumienie określonego pojęcia za pomocą innego, natomiast metonimia 
akcentuje przyległość elementów w obrębie jednego modelu pojęciowego, a bar-
dziej wyrazisty z nich służy „kierowaniu uwagi” na mniej wyraziste elementy 
[Kövecses 2002: 147–148].

3.1. Metafora wyobrażeniowa  

Metafory wyobrażeniowe (ang. image metaphors) stanowią tylko jeden typ 
w obrębie całej kategorii [Lakoff 1993]. Opierają się one na konwencjonalnych 
obrazach lub wyobrażeniach. Przykładem może być fragment wiersza pt. Wolny 
związek André Bretona [1931]: „Moja żona… której talia jest klepsydrą” [Lakoff 
1987a: 221]. Obydwa elementy metafory są konkretne, a wyobrażenie wąskiego 
środka klepsydry ulega „nałożeniu” na wyobrażenie talii szczupłej kobiety. W ten 
sposób powstaje tylko jedno wyrażenie metaforyczne i dlatego właśnie metafory 
te zwane są jednorazowymi przeniesieniami (ang. one-shot mappings) [ibidem: 
221]. Są one możliwe, ponieważ obydwa obrazy są na tyle „elastyczne”, że szcze-
gółowe różnice pomiędzy występującymi w nich kształtami mogą zostać łatwo 
zniwelowane [ibidem: 220]. Tylko wyobrażenia są skonwencjonalizowane, same 
metafory już nie [ibidem: 221; Lakoff 1993: 229–231].

3.2. Metonimia  

Kognitywna analiza metonimii opiera się na pojęciu Idealizacyjnego Modelu 
Poznawczego – IMP [Lakoff 1987b: 45, 68; Kalisz 2001: 53]. Takie modele są 
„relatywnie stabilnymi” umysłowymi przedstawieniami różnych teorii lub wie-
dzy o świecie, którymi posługują się użytkownicy języka [Evans, Green 2006: 
270]. Określony element modelu, zwany „nośnikiem” (ang. vehicle), umożliwia 
„dostęp pojęciowy” do innego elementu modelu, zwanego „celem” (ang. target) 
[Radden, Kövecses 1999: 21]. Dla przykładu, w zakres IMP produkcji wchodzą 
takie elementy, jak producent, sposób wytwarzania, produkt i inne. Pierwszy 
z nich często używany jest jako „nośnik” metonimii, zwłaszcza gdy jego związek 
z produktem ma charakter artystyczny, wynalazczy lub jest w inny sposób unikal-
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ny. Dlatego mówiąc „Mam Forda”, mamy na myśli samochód wyprodukowany 
w fabryce Henry’ego Forda w Detroit [ibidem: 39–40]. Możliwe są także różne 
inne modele poznawcze, np. rzecz i jej części, rzecz i jej składniki fizyczne, wy-
darzenie i jego części, lokalizacja i jej aspekty [ibidem: 31–42].

Wiele z takich modeli leży u podstaw metonimii, będących częścią struktury 
oronimów. Dla przykładu, w obrębie IMP lokalizacji i jej aspektów można wy-
różnić takie elementy, jak góra i pobliskie osiedle. Dobrym przykładem związku 
pojęciowego pomiędzy nimi jest potoczne wyrażenie pod Giewontem, które od-
nosi się do Zakopanego, a opiera się na metonimii góra za osiedle lub lokalizacja 
w pobliżu góry za osiedle.

4. Oronimy tatrzańskie: perspektywa kognitywna  

Poniższa analiza przyjmuje szeroki zakres pojęcia oronimu, choć niektórzy 
badacze są zwolennikami bardziej wyodrębniającego podejścia [Mrózek 2001]. 
Omawiane są nazwy naturalnych elementów krajobrazu górskiego, czyli gór, do-
lin i hal podgórskich oraz ich części, np. przełęczy, a także zbiorników wodnych 
położonych w dolinach lub u podnóży szczytów. Przedmiotem dyskusji jest 67 
oronimów znanych części Tatr Polskich i Słowackich. Niektóre z przykładów 
nazywają te same obszary górskie, np. Kozi Wierch i Czarne Ściany. Nazwy al-
ternatywne dla tego samego rejonu górskiego, o ile nie różnią się w swej treści, 
np. Rybi Staw i Rybie Jezioro jako dawne nazwy Morskiego Oka, traktowane są 
jako jeden oronim. Kilkanaście przykładów było już przedmiotem wcześniejszej 
analizy w języku angielskim [Kosecki 2006]. Zarówno pod względem meryto-
rycznym, jak i metodologicznym jej zakres był węższy niż w obecnym przypadku.

4.1. Oronimy metaforyczne  

Wszystkie poniższe nazwy opierają się na metaforach wyobrażeniowych. 
Góry lub przełęcze przypominają swym wyglądem elementy zawarte w treści 
tych części oronimów, które nie są apelatywami toponimicznymi.

Przełęcz pod Chłopkiem – nazwa pochodzi od apelatywu „chłopek”, który 
w gwarze podhalańskiej oznacza iglicę skalną, przypominającą swym wyglądem 
postać człowieka. Wierch pod Fajki – nazwa pochodzi od apelatywu „fajka”, któ-
ry w gwarze podhalańskiej oznacza niewielką turniczkę, przypominającą swym 
kształtem fajkę; nazwa ta może też pochodzić od niemieckiego słowa Orgel pfeife, 
czyli piszczałka będąca częścią organów, a szczyt ma przypominać kilka takich 
piszczałek ustawionych obok siebie. Gęsia Szyja – ten wąski, wygięty upłaz przy-
pomina swym kształtem szyję gęsi. Kazalnica Mięguszowiecka – pierwszy człon 
nazwy tego szczytu jest taternickim określeniem płasienki lub platformy na zboczu 



Krzysztof Kosecki 210

górskim bądź w ścianie skalnej, która z trzech stron podcięta jest bardzo stromy-
mi lub przewieszonymi urwiskami, skąd obrazowe podobieństwo do kazalnicy 
kościelnej. Kopieniec Wielki – ten szczyt przypomina swym wyglądem kopę 
lub kopiec. Kościelec – od północnej strony szczyt ten tworzy piramidę, która 
przypomina kościół. Krywań – nazwa pochodzi od słowackiego apelatywu kri-
váň, które w języku potocznym oznacza człowieka skrzywionego, czyli garbusa. 
Krzyżne – ta przełęcz położona jest na skrzyżowaniu trzech grzbietów górskich, 
skąd bierze się podobieństwo do trójramiennego krzyża. Mnich – ten szczyt 
przypomina swym wyglądem nieco pochylonego i zakapturzonego mnicha. No-
sal – ten szczyt to grupa skał, które wyglądają jak ostro zarysowane ludzkie nosy. 
Ptak – ta część Buczynowych Turni jest bardzo podobna do głowy siedzącego 
ptaka. Nazwa Rohacze, odnosząca się do dwóch słowackich szczytów, pochodzi 
od podhalańskiego słowa rohacz, które używane jest na określenie wybitnych 
wierzchołków, a samo pochodzi od słowackiego leksemu roh, czyli róg. Świni-
ca – ten szczyt od strony północnej przypomina swym wyglądem świnię. Grań 
Wideł (Widły) – nazwa pochodzi od kształtu grani z południowej strony, który 
przypomina widły [Radwańska-Paryska, Paryski 2004: 142, 264, 321, 505–506, 
558, 570, 611, 617, 760, 824, 992, 1022, 1217, 1328].

Żelazne Wrota to nazwa dwóch przełęczy w grani Tatr Wysokich. Rożni się 
ona od innych przykładów, ponieważ zawiera metaforę w obydwu członach, 
z których pierwszy motywowany jest kolorem otaczających skał, a drugi oznacza 
przełęcz górską wyglądającą jak wrota lub brama [ibidem: 1447].

Problem obecności metafor wyobrażeniowych w powyższych i podobnych 
oronimach wymaga uściślenia. Istotą ich użycia jest korelacja pojedynczych obra-
zów i wynikający z tego brak konwencjonalizacji [Lakoff 1987a: 221; 1993: 229–
231]. Jednak istotą nazwy jest to, że w wyniku częstego używania staje się ona 
wyrażeniem skonwencjonalizowanym. Z tego względu metafory wyobrażeniowe, 
które są powszechne w użyciu i skonwencjonalizowane, ulegają przekształceniu 
w metafory ontologiczne [Kalisz 2001: 98]. Tak z pewnością jest w przypadku 
oronimów – są one metaforami wyobrażeniowymi przede wszystkim na wcze-
snym etapie ich użycia. Proces konwencjonalizacji przekształca je w kategorię 
hybrydową – pozostają metaforami wyobrażeniowymi w strukturze, lecz często-
tliwość użycia czyni je metaforami ontologicznymi.

4.2. Oronimy metonimiczne  

Ta grupa nazw została podzielona na dziesięć podkategorii. Kryterium przy-
należności stanowi treść nośnika metonimicznego. W niektórych przypadkach 
nośnik ten jest tożsamy z podstawą słowotwórczą wyrażenia [Panther, Thornburg 
1999: 285–291; Kosecki 2005: 65–66]. Dla przykładu, w oronimie Limbowe me-
tonimia roślina za obszar górski zlokalizowana jest tylko w elemencie limb-.
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4.2.1. Nazwy pochodne od nazw ludzkich osiedli  

Motywację dla tworzenia tych oronimów stanowi położenie obszarów 
górskich w bezpośrednim sąsiedztwie ludzkich osiedli. Gierlach/Gierlachow-
ski Szczyt – nazwa pochodzi od wsi Gierlachów na Spiszu. Dolina Jałowiecka 
zawdzięcza swą nazwę pobliskiej wsi Jałowiec. Łomnica – ta nazwa pochodzi 
od częściowego położenia szczytu we wsi Wielka Łomnica. Dolina Staroleśna 
bierze swą nazwę od spiskiej wsi Stara Leśna, w której granicach katastralnych 
kiedyś się znajdowała. Dolina Wielicka – nazwa pochodzi od miasteczka Wiel-
ka na Spiszu [Radwańska-Paryska, Paryski 2004: 325, 448, 691, 1140, 1329]. 
W strukturze tych oronimów występuje metonimia osiedle za obszar górski.

Dolina Kościeliska to nazwa nieco bardziej złożona, ponieważ pochodzi 
od Polany Stare Kościeliska, a ta nazwa od kościółka, który najprawdopodob-
niej stał tam w okresie prowadzenia robót górniczych [ibidem: 574]. Metonimię 
część obszaru górskiego  za  całość poprzedza tu metonimia budynek  za  część 
obszaru górskiego. Na istnienie podobnych ciągów nominacyjnych wskazuje 
też Rutkowski [2001b: 326], ale nie opisuje ich w kategoriach procesów poję-
ciowych.

4.2.2. Nazwy pochodne od nazwisk dawnych właścicieli  

Nazwy te stanowią podkategorię, ponieważ dawni właściciele terenów 
górskich nie tylko wykorzystywali je gospodarczo, lecz także często mieszkali 
w ich pobliżu. Hala Goryczkowa – nazwa pochodzi od nazwiska dawnego bacy 
Goryczki. Hala Jarząbcza – nazwa pochodzi od nazwiska dawnych właści cieli 
Jarząbków. Polana Kalatówki bierze swą nazwę od pierwotnych właścicieli, 
czyli górali o nazwisku Kalata, którzy w XIV w. mieszkali w Szaflarach. Hala 
Kasprowa – nazwa pochodzi od Kasper, czyli imienia lub przezwiska dawnych 
właścicieli, na Podhalu notowanego już w XVII w. Hala Kondratowa – na-
zwa pochodzi od nazwiska pierwotnego właściciela Kondrata. Hala Miętusia 
zawdzięcza swą nazwę pierwotnym właścicielom, czyli sołtysom Miętusom 
z Miętustwa przy wsi Ciche. Walentkowy Wierch – ta nazwa jest pochodną 
imienia pasterza liptowskiego Walka lub Walentego, który pasł woły na przy-
legającym terenie [Radwańska-Paryska, Paryski 2004: 350, 460, 487, 501, 552, 
747, 1316]. We wszystkich przypadkach występuje metonimia osoba za obszar 
górski.

Jaworzynka Łuszczkowa – ta dawna nazwa Hali Jaworzynki ma bardziej zło-
żoną strukturę. Jej pierwszy człon pochodzi od rosnących tam kiedyś jaworów, 
a drugi od Łuszczków, dawnych właścicieli, którzy mieszkali na Zębie i na By-
strem w Zakopanem [ibidem: 474]. Nazwa ma więc w swej strukturze dwie nieza-
leżne metonimie: roślina za obszar górski i osoba za obszar górski.
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4.2.3.  Nazwy pochodne od nazw działalności gospodarczej typowej 
dla obszarów górskich  

Są one stosunkowo liczne, ponieważ w XIX stuleciu i wcześniej prowadzono 
na terenach górskich i podgórskich ożywioną działalność gospodarczą. Najczę-
ściej przybierała ona formy górnictwa i pasterstwa.

Dolina Zadnich Koperszadów to nazwa pochodząca od niemieckiego złoże-
nia Kupferschächte lub spisko-niemieckiego Kopperschächte – „miedziane sztol-
nie”, w których wydobywano miedź. Hala Smytnia bierze swą nazwę najprawdo-
podobniej od używanego w XVI w. przez polskich górników leksemu szmitnia, 
pochodnego od niemieckiego Schmiede, czyli kuźnia [Radwańska-Paryska, Pary-
ski 2004: 558, 1114]. W strukturze tych oronimów występuje metonimia zakład 
gospodarczy za obszar górski.

Hala Pyszna to nazwa ludowa dla rejonu Tatr Zachodnich, w którym miały 
znajdować się najlepsze (pyszne?) pastwiska. Sery tam wyrabiane, zwane bruska-
mi, również były uznawane za najlepsze [ibidem: 997]. W tym przypadku wystę-
puje metonimia efekt jakości za obszar górski.

Nazwa Hala Stara Robota pochodzi od starych i opuszczonych kopalni na za-
chodnich zboczach Ornaku w Tatrach Zachodnich [ibidem: 1138]. Opiera się ona 
na metonimii dawna działalność gospodarcza za obszar górski.

4.2.4. Nazwy pochodne od nazw zwierząt gospodarskich  

Zwierzęta te zostały wprowadzone na obszary górskie przez człowieka. Ja-
gnięce lub Hala Jagnięca to nazwy pochodzące od jagniąt wypasanych dawniej 
na tych terenach. Wolarnia nad Kępą – nazwa pochodzi od wołów kiedyś wypasa-
nych w tym miejscu [Radwańska-Paryska, Paryski 2004: 444, 1355]. W obydwu 
przypadkach występuje metonimia zwierzę gospodarskie za obszar górski.

Cielęce Tańce – ta nazwa została wprowadzona przez pasterzy, a pochodzi 
od zwierząt hasających w tym rejonie Tatr Zachodnich [ibidem: 159]. Opiera się 
na metonimii zachowanie  zwierząt  gospodarskich  za  obszar  górski. Jednocze-
śnie człon Tańce jest metaforą wyobrażeniową, która porównuje swobodne ruchy 
zwierząt do ruchów tanecznych. Nazwa ta ma więc bardziej złożoną strukturę, 
w której metonimia wchodzi w interakcję z metaforą. Przyjmuje ona formę meta-
fory w metonimii (ang. metaphor-in-metonymy), czyli jednej z form metaftonimii 
(ang. metaphtonymy) [Goossens 1990: 335].

4.2.5. Nazwy pochodne od flory górskiej  

Ta grupa nazw pochodzi od nazw roślin, które często występują tylko na te-
renach górskich. Ciemnosmreczyńska Turnia  to nazwa pochodna od Ciemnych 
Smreczyn, czyli starych i gęstych lasów w Dolinie Koprowej, nad którą góruje. 
Dolina Koprowa – nazwa może pochodzić od rosnącego tam w dużych ilościach 
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kopru. Przełęcz Liliowe – pochodzi od góralskiej nazwy Lelijowe, a ona z kolei 
od leluja lub lelija, czyli rośliny pełnik złotogłów, która występuje w tym rejonie. 
Limbowe to nazwa pochodna od limb, które rosną w tym miejscu [Radwańska
-Paryska, Paryski 2004: 159, 161, 559, 651, 653]. W strukturze tych oronimów 
występuje metonimia roślina za obszar górski.

4.2.6. Nazwy pochodne od fauny górskiej  

Te nazwy pochodzą od nazw zwierząt występujących w górach, ale nie wy-
korzystywanych w celach gospodarczych. Obecnie najczęściej podlegają one 
ochronie.

Kozi Wierch bierze swą nazwę od kozic spotykanych przez pasterzy po połu-
dniowej stronie szczytu. Rybi Staw lub Rybie Jezioro to dawne nazwy Morskiego 
Oka, które najprawdopodobniej pochodzą od występujących w nim ryb, czyli na-
turalnych stanowisk pstrągów. Żabie – ta nazwa części gór w rejonie Morskiego 
Oka związana jest z występującymi tam żabami [Radwańska-Paryska, Paryski 
2004: 583, 769, 1046, 1444]. W strukturze tych oronimów obecna jest metonimia 
zwierzę za obszar górski.

4.2.7. Nazwy pochodne od nazw innych elementów orograficznych  

Dość liczne nazwy pochodzą od nazw innych elementów orograficznych. 
Jest tak dlatego, że szczyty, doliny i hale często położone są w bezpośrednim 
sąsiedztwie albo nawet stanowią części innych, już nazwanych obszarów. Bys-
tra – nazwa tego szczytu bierze się od potoku, który spływa z jego południo-
wych stoków. Grześ – nazwa tego szczytu pochodzi z gwary podhalańskiej, 
a określa grzędę lub grzbiet spadający ostro po obydwu stronach. Krzesanica to 
podhalańskie określenie stromej ściany lub urwiska skalnego; w tym przypadku 
chodzi o część szczytu, która opada na północ do Doliny Mułowej. Małołącz
niak – nazwa szczytu pochodzi od Hali Mała Łąka, której tereny wypasowe 
sięgały prawie samego wierzchołka [Radwańska-Paryska, Paryski 2004: 129, 
383, 615, 715]. W strukturze powyższych oronimów występuje metonimia 
część obszaru górskiego za całość.

Giewont – nazwa tego szczytu stanowi onomastyczną zagadkę. Może ona 
pochodzić od niemieckiego słowa Gewände, które w narzeczach południowo-
niemieckich oznacza skały lub ściany górskie [Rozwadowski 1914]; inna hi-
poteza wskazuje jako źródło również niemieckie wyrażenie jähe Wand, które 
oznacza stromą ścianę, a ta stanowi północną stronę Giewontu; jeszcze inną mo-
tywację podał w 1874 r. Stanisław Eljasz Radzikowski, według którego słowo 
giewont to w gwarze podhalańskiej „słup, belka lub coś podobnego stojącego 
pionowo”; wreszcie Jan Radwański uważa, że oronim ten pochodzi od podhalań-
skich wyrazów giew, gwy, giewy, giewa, które znaczą „prostopadły, spadzisty” 
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[Radwańska-Paryska, Paryski 2004: 328]. Dwie pierwsze motywacje nazwy 
opierają się na metonimii część  obszaru  górskiego  za  całość, trzecia stanowi 
metaforę wyobrażeniową, zaś czwarta zawiera metonimię cecha  orograficzna 
za obszar górski.

Dolina Kołowa – nazwa pochodzi od leżącego w tej dolinie stawu, który 
kształtem przypominał koło [ibidem: 542]. Oronim ten również zawiera w swej 
strukturze metonimię część obszaru górskiego za całość, ale ponieważ jej nośnik 
sam opiera się na metaforze wyobrażeniowej, jest to kolejny przykład metafory 
w metonimii [Goossens 1990: 335].

4.2.8. Nazwy pochodne od nazw minerałów  

Błyszcz – nazwa tego szczytu pochodzi od leksemu błyszcze, który określa 
ciężkie i połyskliwe związki metali z siarką, na przykład antymonit i galenę. 
Związki te występują w jego rejonie. Granaty – nazwa tych trzech szczytów to 
jednocześnie nazwa półszlachetnych i prawie czarnych kamieni, które występują 
w ich skale. Nazwa Dolina Koprowa, omawiana już w pkt 4.2.5 powyżej, może 
również pochodzić od niemieckiego słowa Kupfer – „miedź”, której złoża znajdu-
ją się w tym rejonie gór. Szpiglasowa Przełęcz bierze swą nazwę od niemieckie-
go złożenia Spiessglanz, czyli antymonit [Radwańska-Paryska, Paryski 2004: 96, 
369–370, 559, 1195]. We wszystkich przypadkach występuje metonimia substan-
cja/minerał za obszar górski.

4.2.9. Nazwy pochodne od wrażeń wzrokowych  

Dla tej kategorii można podać wiele przykładów. Czarny Staw Gąsienicowy 
i Czarny Staw pod Rysami – pierwszy człon każdej z nazw pochodzi od ciemnej, 
prawie granatowej barwy, która jest wynikiem obecności sinic w wodach tych 
jezior. Czerwone Wierchy – nazwa pochodzi od barwy rośliny sito skucina, która 
obficie rośnie w rejonie tych szczytów, a wraz z nastaniem późnego lata czerwie-
nieje. Osobita – nazwa tego szczytu pochodzi od jego położenia, które sprawia, 
że wygląda on jakby wznosił się oddzielnie od innych; osobitý w języku słowac-
kim znaczy „odrębny, swoisty, indywidualny”. Rysy – zawdzięczają swą nazwę 
północnym zboczom tego i sąsiednich szczytów, które wyglądają jak porysowane. 
Wysoka – nazwa pochodzi od dużej wysokości tego szczytu, którą dodatkowo 
uwydatniają jego smukły kształt i odosobnione położenie. Żółta  Turnia bierze 
swą nazwę od żółtej barwy wielosporka jaskrawego, czyli porostu pokrywającego 
skały na jej zboczach [Radwańska-Paryska, Paryski 2004: 179, 181, 193, 860, 
1050, 1371, 1453]. W strukturze tych oronimów występuje metonimia wrażenie 
wzrokowe za obszar górski.

Czarne Ściany to nazwa Koziego Wierchu nadana przez pasterzy. Pochodzi 
ona od ciemnych urwisk znajdujących się po jego północnej stronie [ibidem: 583]. 
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W pierwszym członie występuje metonimia wrażenie wzrokowe za obszar górski, 
zaś drugi jest metaforą wyobrażeniową.

Czerwona Ławka stanowi podobny przypadek. Jest to polska nazwa przełę-
czy w słowackich Tatrach Wysokich. W jej pierwszym członie obecna jest me-
tonimia wrażenie wzrokowe za obszar górski, która motywowana jest rudawym 
kolorem skał występujących pod przełęczą [Nyka 2000: 340], co może wynikać 
z obecności mylonitów w tym miejscu. Drugi człon jest natomiast metaforą wy-
obrażeniową, dla której motywację może stanowić kształt przełęczy, otoczonej 
stromymi szczytami.

4.2.10.  Nazwy pochodne od osiągnięć, doświadczeń i wypadków  
wysokogórskich  

Poza nazwami dróg wspinaczkowych lub ich części [Rutkowski 2001b: 327] 
tych oronimów jest stosunkowo niewiele, choć wydarzeń stanowiących potencjal-
ną motywację nie brakuje. Żleb Kulczyńskiego – nazwa pochodzi od prof. Wła-
dysława Kulczyńskiego seniora (1854–1919), przyrodnika i działacza Towarzy-
stwa Tatrzańskiego, który w 1893 r. jako pierwszy przeszedł jego częścią. Mylna 
Przełęcz zawdzięcza swą nazwę trudnościom ze znalezieniem drogi w kierunku 
Zmarzłego Stawu, jakich w 1902 r. doświadczył tam wspinacz Janusz Chmielow-
ski (1878–1968). Żleb Blatona – ta nazwa pochodzi od Jana Blatona (1907–48), 
znanego fizyka, który zginął w tym rejonie Świnicy. Żleb Dregé’a bierze swą 
nazwę od Jana Dregé’a (1890–1911), studenta z Warszawy, który pierwszy zginął 
podczas próby zejścia nim z Orlej Perci [Radwańska-Paryska, Paryski 2004: 624, 
795, 224; Nyka 1992: 171, 186]. W strukturze tych nazw występują, odpowiednio, 
metonimie: osoba za obszar górski, w którym dokonała osiągnięcia; doświadcze-
nie za obszar górski, w którym nastąpiło; osoba za obszar górski, w którym uległa 
wypadkowi.

5. Podsumowanie  

Powyższa analiza wskazuje, że w strukturze wybranych oronimów tatrzań-
skich dominują dwa mechanizmy pojęciowe: metafora wyobrażeniowa i meto-
nimia. Zdecydowanie więcej nazw, bo aż 48 (71,64%) ma charakter całkowicie 
metonimiczny, z czego w jednym przypadku występują dwie różne metonimie. 
Dwa oronimy (2,99%) opierają się na metaftonimii. 15 nazw (22,38%) opiera się 
na metaforze wyobrażeniowej, z czego w jednej obecne są dwie różne metafory. 
W dwóch oronimach (2,99%) metonimia i metafora występują obok siebie.

Trudno o jednoznaczną kategoryzację oronimów. Niektóre nazwy moż-
na zakwalifikować do więcej niż jednej kategorii, np. Szpiglasowa Przełęcz ma 
nazwę związaną z występującym w jej rejonie antymonitem, ale także z jego 
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z wydobyciem, co różne źródła w innym stopniu akcentują [Radwańska-Paryska, 
Paryski 2004: 1195; Nyka 1992: 262]; z kolei nazwa Czerwone Wierchy pochodzi 
od wrażeń wzrokowych, ale te są wynikiem obecności na zboczach tych szczytów 
określonych roślin [Radwańska-Paryska, Paryski 2004: 193; Nyka 1992: 238]. 
Sporą grupę stanowią nazwy pochodne od innych nazw niebędących oronimami, 
np. nazwy hal i dolin motywowane nazwiskami ich użytkowników lub właścicie-
li, czyli antroponimami, a także nazwy szczytów pochodne od makrotoponimów 
określających pobliskie osiedla.

Poza tym możliwe są jeszcze inne kategorie oronimów. Przykłady to Smoczy 
Staw i Smoczy Szczyt w rejonie Wysokiej, które odzwierciedlają ludowe podania 
o istnieniu smoka w Tatrach, a więc są motywowane etnograficznie [Radwańska
-Paryska, Paryski 2004: 1108].

Należy także wspomnieć o roli etymologii ludowych w wyjaśnianiu moty-
wacji dla niektórych nazw. Hala Goryczkowa, na przykład, ma nazwę pochodzą-
cą od nazwiska dawnych właścicieli Goryczków, a nie, jak niektórzy uważają, 
od rośliny zwanej goryczką, która w tym rejonie gór nie występuje [ibidem: 351]. 
Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że gdyby nazwa tego obszaru górskiego 
pochodziła od wspomnianej rośliny, również opierałaby się na metonimii.
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Krzysztof Kosecki

Metaphor and metonymy in Tatra oronyms

(Summary)

The paper employs the methodological framework of the second generation cognitive lin-
guistics, which emphasizes the role of metaphor and metonymy in human conceptual system 
and language [Lakoff, Johnson 1999]. The framework is used in the analysis of selected Polish 
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and Slovakian Tatra oronyms. Historical motivation for the emergence of the names in question is 
provided. The results of the analysis clearly point out to dominance of image metaphors and me-
tonymies in the structure of the selected names. Problems related to categorisation of oronyms are 
also discussed.

Słowa kluczowe: metonimia, metafora wyobrażeniowa, oronim.
Key words: image metaphor, metonymy, oronym.
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Makro- i mikrotoponimy: zmiana statusu w nazewnictwie  
miejskim (na przykładzie nazw nowych dzielnic Poznania)

1. Wprowadzenie  

Duże miasta rozrastają się terytorialnie przez przyłączanie wsi i osad pod-
miejskich. Nie inaczej rozrastał się Poznań. Do końca Pierwszej Rzeczypospolitej 
(co w wypadku Poznania oznacza: do drugiego rozbioru w roku 1793) przetrwała 
ukształtowana już w XV w. „[…] wielka konurbacja poznańska, złożona z czte-
rech niezależnych miast: starego miasta biskupiego Śródka, nowego królewskie-
go miasta Poznania wraz z przedmieściami oraz kapitulnych miast Chwaliszewo 
i Ostrówek” [Wiesiołowski 2003: 11]. W płaszczyźnie osadniczo-przestrzennej 
na tę konurbację składały się następujące elementy: gród książęcy, a potem miasto 
biskupie Ostrów Tumski; osada targowa, a później miasto biskupie Śródka; osada 
Komandoria; miasto kapitulne Chwaliszewo; miasto kapitulne Ostrówek (lokowa-
ne w 1444 r. przez Władysława Warneńczyka najmniejsze miasto Rzeczypospo-
litej, liczące około 100–200 mieszkańców); efemeryczne prywatne (magnackie) 
miasta na prawym brzegu Warty (Łacina, Piotrowo, Berdychowo, Stanisławowo); 
Poznań lewobrzeżny, lokowany w 1253 r. (przez Przemysła I i Bolesława Poboż-
nego, synów Władysława Odonica); ze skupionymi wokół kościołów osadami 
Święty Marcin, Święty Gotard i Święty Wojciech; obejmujący też od późnego śre-
dniowiecza wyspy Garbary, Piaski, Błonie, Grobla czy Rybaki [ibidem: 11–19].

W 1797 r., już pod panowaniem pruskim, wszystko to zostało połączone w je-
den organizm miejski – Poznań (w obiegu oficjalnym funkcjonowała już wówczas 
zgermanizowana postać tej nazwy: Posen). Włączono też wówczas do miasta poło-
żoną na zachód od starego miasta lokacyjnego wieś Kundorf (mniej więcej dzisiejsze 
Śródmieście) i tereny za Bramą Dębińską, a wkrótce potem, w roku 1800, położone 
na wschód od Warty, graniczące ze Śródką – Zawady. W takimi kształcie przestrzen-
nym miasto przetrwało przez cały wiek XIX. Wydatne powiększanie przestrzeni 
miejskiej rozpoczęło się dopiero w roku 1900. Kolejne wsie, osady i w ogóle obszary 
podmiejskie zostały włączone do Poznania w następującym porządku:
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900 –  dawne wsie miejskie (niektóre ze znacznym odsetkiem ludności bamber-
skiej – potomków kolonistów z Bambergu, sprowadzonych przez władze 
miejskie w XVIII w.) Wilda, Łazarz i Jeżyce, a także Górczyn i Wola;

907 – folwark Sołacz;
925 –  na prawnym brzegu Warty Główna, Rataje i Starołęka, na lewym Dębiec, 

Winiary i Winogrady;
933 – Golęcin i Podolany;
940 –  wielkie obszary (powierzchnia miasta wzrosła wówczas w dwójnasób), za-

równo w części prawobrzeżnej (Główieniec, Antoninek, Chartowo, Żegrze, 
Minikowo), jak i lewobrzeżnej (Świerczewo, Kotowo, Fabianowo, Rud-
nicze, Kopanina, Junikowo, Ławica, Marcelin, Edwardowo, Krzyżowniki, 
Smochowice, Psarskie, Strzeszyn, Naramowice);

942 –  dalsze rozległe obszary w części prawobrzeżnej: Kobylepole, Marlewo, 
Garaszewo, Pokrzywno, Szczepankowo, Spławie, Krzesiny, Krzesinki, 
Głuszyna, Piotrowo;

972 – Piątkowo;
987 –  Koziegłowy i Janikowo w części prawobrzeżnej, a Umultowo, Morasko, 

Radojewo, Kiekrz i Plewiska w części lewobrzeżnej [Pogorzelski 1975; 
Topolski (red.) 1988; Mrugalska-Banaszak 1998; Wiesiołowski 2003; 
Zagórski (red.) 2008].

2. Zmiana statusu w nazewnictwie  

Wraz z włączeniem wsi czy osady podmiejskiej do miasta następuje zmiana 
statusu jej nazwy: z makrotoponimu (nazwy miejscowej) staje się mikrotoponi-
mem (nazwą części miasta – urbanonimem). Wiążą się z tym zazwyczaj składnio-
we zmiany okoliczności jej użycia, regulowane przez gramatykę onomastyczną. 
Chodzi o zmianę konstrukcji do + dopełniacz i w + miejscownik na konstrukcje 
na + biernik i na + miejscownik.

Jak wiadomo, konstrukcje te przeciwstawiają sobie nazwy obszarów me-
tropolitalnych, dzielnic stołecznych – i obszarów prowincjonalnych, pery-
feryjnych: w Wielkopolsce, w Małopolsce, ale na Mazowszu, na Podlasiu itd. 
(ograniczam się tutaj, dla oszczędności miejsca, do form miejscownika, ale za-
wsze konstrukcji w + miejscownik odpowiada wyrażająca kierunek konstrukcja 
do + dopełniacz: mieszkam w Wielkopolsce i jadę do Wielkopolski, a konstrukcji 
na + miejscownik – wyrażająca kierunek konstrukcja na + biernik: mieszkam 
na Podlasiu i jadę na Podlasie), nazwy obszarów kontynentalnych – i obszarów 
wyspowych: we Francji, we Włoszech, ale na Kubie, na Malcie itd., nazwy cen-
trów miast – i dzielnic peryferyjnych: w Centrum, w Śródmieściu, ale na Żolibo-
rzu, na Kleparzu, na Bałutach itd., nazwy samodzielnych państw – i obszarów za-
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leżnych (zwykle w płaszczyźnie historycznej, co najlepiej widoczne w nazwach 
części składowych dawnej Rzeczypospolitej): w Polsce, w Rosji, ale na Litwie, 
na Łotwie, na Białorusi, na Rusi, na Wołyniu, na Podolu, na Ukrainie, na Buko-
winie, na Słowacji (z perspektywy Węgier: Słowacja przez tysiąc lat była częścią 
monarchii węgierskiej jako tzw. Górne Węgry) itd. Oczywiście, choć ogólna ten-
dencja jest w tym zakresie wyraźnie widoczna, zdarzają się wyjątki: na Kubie, 
na Malcie, na Filipinach itd., ale w Wielkiej Brytanii czy w Japonii (tu samo-
dzielność państwowa okazuje się ważniejsza niż wyspowe położenie), na Litwie 
czy na Łotwie, ale w Kurlandii (Kurlandia była lennem Rzeczypospolitej, a więc 
obszarem ewidentnie zależnym), wreszcie na Węgrzech, co już nie znajduje żad-
nego w miarę racjonalnego wyjaśnienia [Miodek 2013; Malinowski 2013]. Nie-
mniej jednak, jak stwierdziliśmy wyżej, ogólna tendencja jest wyraźna, można 
by się zatem spodziewać, że włączenie wsi czy osady podmiejskiej w granice 
miasta pociągnie za sobą zmianę składniowego funkcjonowania jej nazwy, tzn. 
zmianę konstrukcji do + dopełniacz i w + miejscownik na konstrukcje na + bier-
nik i na + miejscownik.

Tymczasem rzeczywistość onimiczna nie przedstawia się tak prosto. Do ta-
kiego wniosku doszedł już Zygmunt Zagórski, który badał nazwy części Poznania 
(dzielnic, osiedli, wsi, osad miejskich) i w sporządzonym słowniku przy każdej 
nazwie podał formę miejscownika. W podsumowaniu tak o nich pisze (cytat jest 
przydługi, ale trudno by było go skrócić):

W formie miejscownika funkcjonujących współcześnie nazw części Poznania zdecydowaną 
przewagę ma przyimek na (ponad 3/5 nazw; np. na Dębcu, na Golęcinie, na Górczynie, na Grun-
waldzie, na Kopaninie, na Ławicy, na Morasku, na Ogrodach, na Osiedlu Bohaterów II Wojny Świa-
towej (występowanie przyimka na w miejsc. nazw mających człon Osiedle jest regułą), na Sołaczu, 
na Śródce, na Woli itp.); znacznie rzadziej występuje przyimek w(e) (mniej niż 1/5 nazw; np. w An-
toninku, w Kiekrzu, w Spławiu, w Strzeszynie, w Szczepankowie itp.); rzadziej też wystąpiły wahania 
(znacznie mniej niż 1/5 nazw; np. na Edwardowie || w Edwardowie, na Głuszynie || w Głuszynie, 
na Piotrowie || w Piotrowie, na Starołęce || w Starołęce itp., na Boninie (|| w Boninie – rzadziej) itp., 
w Krzesinach (|| na Krzesinach – rzadziej) itp.).

Kryterium takiego układu nie jest w sumie dość wyraźne. Na przykład centralne części współ-
czesnego miasta: miejsc. z przyimkiem na: na Chwaliszewie, na Garbarach, na Piekarach i in.; 
części oddalone od centrum: na Białej Górze, na Podolanach, na Umultowie i in.; miejsc. z przyim   -
kiem w: z reguły w mniejszym lub większym stopniu oddalone od centrum części Poznania: w Anto-
ninie, w Fabianowie, w Kotowie i in. Wahania w użyciu na || w dotyczą w mniejszym zakresie cen-
tralnych części miasta, np. na Berdychowie || w Berdychowie, na Jeżycach (|| w Jeżycach – rzadziej), 
na Piotrowie || w Piotrowie, w większym zaś zakresie w nazwach części miasta oddalonych od jego 
centrum, np. na Franowie || we Franowie, na Głównej || w Głównej, na Nadolniku || w Nadolniku, 
na Smochowicach || w Smochowicach, na Junikowie (|| w Junikowie – rzadziej) in.

Jeżeli wziąć pod uwagę (jako punkt wyjścia) datę włączenia poszczególnych miejscowości 
do obszaru miasta w nowszych czasach […], to wypada stwierdzić, że miejscownik z przyimkiem 
na występuje w nazwach części Poznania włączonych do jego obszaru zarówno wcześniej, jak 
np. na Chwaliszewie (1800 r.), na Ostrowie Tumskim (1800 r.), na Ostrówku (1800 r.), na Śród-
ce (1800 r.) i in., jak i później, np. na Górczynie (1900 r.), na Marcelinie (1940 r.), na Piątkowie 
(1973 r.) i in. Przyimek w występuje zazwyczaj w miejscowniku nazw obszarów wcielonych później 
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do Poznania, np. w Sytkowie (1933 r.), w Darzyborze (1940 r.), w Marlewie (1942 r.) i in. (w tym 
wcielonych po II wojnie światowej, np. w Kiekrzu i in. […]. Oboczności na || w dotyczą obszarów 
wcześniej włączonych do Poznania, np. na Berdychowie || w Berdychowie (1896 r.) i in. oraz póź-
niej, np. na Krzesinkach || w Krzesinkach (1942 r.) i in.

Ten w znacznym stopniu skomplikowany układ form z przyimkami na i w (z przewagą ilo-
ściową tego pierwszego przyimka) nie pozwala jednoznacznie stwierdzić istnienia określonej ten-
dencji rozwojowej (polegającej na ekspansji przyimka na kosztem przyimka w). Z normatywnego 
punktu widzenia można tu zastosować tzw. kryterium lokalne (geograficzne) i traktować użycie 
na i/lub w w tego rodzaju wyrażeniach przyimkowych jako poprawne [Zagórski 2008: 152–153].

Nie kwestionując przykładów Zygmunta Zagórskiego ani opartego na nich 
jego końcowego wniosku, należy zauważyć, iż przykłady te, choć dotyczące form 
miejscownika „funkcjonujących współcześnie nazw części Poznania” (przy na-
zwach dziś już nieistniejących (nieużywanych), znanych tylko z dawnych, histo-
rycznych zapisów, autor żadnych form fleksyjnych nie podaje), nie wszystkie są 
sensu stricto współczesne. Wynika to ze źródeł opracowania, które redaktor tomu 
charakteryzuje następująco:

Zbierając obszerny materiał językowy, korzystaliśmy z różnych źródeł dokumentacyjnych 
i interpretacyjnych. […]. Korzystaliśmy z wielu źródeł rękopiśmiennych i drukowanych. Współ-
czesny materiał nazewniczy uzupełniano wielokrotnie (dotyczy to szczególnie współczesnych form 
gramatycznych i nazw potocznych oraz półoficjalnych) informacjami ustnymi.

Przejrzeliśmy i w miarę potrzeby wykorzystaliśmy bardzo obszerne zbiory archiwalne świec-
kie i kościelne (znajdujące się m.in. w Archiwum Państwowym i w Archiwum Archidiecezjalnym 
w Poznaniu). W szerokim zakresie wykorzystaliśmy też materiały wydane drukiem (roty, kodek-
sy, wizytacje dóbr, inwentarze itp.) i bardzo wiele opracowań kartograficznych (planów, atlasów 
itp.), w tym map katastralnych, o dużej rozpiętości czasowej ze współczesnymi opracowaniami 
włącznie, a także sporo starszych i nowszych spisów nazw miejscowości, przewodników itp. 
[ibidem: 15].

Bezspornym świadectwem niewyłącznie współczesnej natury uwzględnio-
nych zapisów (choć, powtórzmy, dotyczących nazw „funkcjonujących współcze-
śnie”) jest wypadek miejscownika nazwy starej wsi miejskiej Poznania, włączo-
nych do miasta w 1900 r. Jeżyc (wtórnie też całej północno-zachodniej dzielnicy 
administracyjnej Poznania). W słowniku Zygmunta Zagórskiego miejscownik 
ten brzmi na Jeżycach (|| w Jeżycach). Forma w Jeżycach musi odzwierciedlać 
jakiś starszy zapis, gdyż dziś (i to już od dawna) w użyciu jest wyłącznie forma 
na Jeżycach. Dla dzisiejszego mieszkańca Poznania forma w Jeżycach brzmi tak, 
jak by dla mieszkańca Warszawy zabrzmiała forma w Mokotowie, w Pradze czy 
w Żoliborzu, dla mieszkańców Krakowa – forma w Kleparzu czy w Zwierzyńcu, 
a dla mieszkańców Łodzi – forma w Bałutach czy w Księżym Młynie.

W tej sytuacji postanowiłem przyjrzeć się ściśle współczesnemu uzusowi 
w tym zakresie. Oprócz własnej kompetencji językowej (w Poznaniu mieszkam 
od roku 1960, a więc od półwiecza) i form zasłyszanych, wyzyskałem poznań-
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skie dzienniki („Głos Wielkopolski” i lokalny dodatek „Gazety Wyborczej”) z lat 
2010–2012 (oczywiście wybiórczo), a zgromadzony w ten sposób materiał uzu-
pełniłem serią mini-ankiet, których pełne wyniki pozostają w mojej dyspozycji 
(respondentami byli mieszkańcy Poznania, przy czym w kwestii miejscownika 
od nazw określonych przestrzeni miejskich wypowiadali się mieszkańcy usytu-
owanych tam części miasta). Wyniki przedstawiają się następująco: typ na + bier-
nik i na + miejscownik bezwyjątkowo panuje w wypadku nazw administracyjnych 
dzielnic Poznania (Poznań pod względem administracyjnym dzieli się na pięć 
dzielnic: Nowe Miasto, Stare Miasto, Jeżyce, Grunwald i Wilda): mówi się więc 
wyłącznie: jadę na Nowe Miasto, Stare Miasto, Jeżyce, Grunwald, Wildę i miesz-
kam na Nowym Mieście, Starym Mieście, Jeżycach, Grunwaldzie, Wildzie. Gdy 
chodzi o nazwy nieoficjalne (w sensie: nieadministracyjne), zwyczajowe – typ 
ten (z wyjątkiem „centralnej” nazwy Śródmieście – tu wyłącznie do Śródmieścia 
i w Śródmieściu) panuje bezwyjątkowo w wypadku nazw tych części Poznania, 
które zostały do niego włączone do czasów II wojny światowej, a więc (ograni-
czymy się do form miejscownika) na Chwaliszewie, Ostrowie Tumskim, Śródce, 
Łacinie, Garbarach, Berdychowie, Grobli, Rybakach, Boninie, Winiarach, Wi-
nogradach, Wildzie, Łazarzu, Jeżycach, Sołaczu, Głównej, Ratajach, Starołęce, 
Dębcu, Golęcinie, Podolanach czy Woli.

Natomiast już w odniesieniu do nazw wsi czy osiedli włączonych do Pozna-
nia przez Niemców w czasie ostatniej wojny (w latach 1940 i 1942) pojawiają się 
wahania uzusu. Bezwyjątkowo typ na + biernik i na + miejscownik panuje w wy-
padku takich nazw, jak Ławica, Junikowo, Kopanina, Rudnicze, Fabianowo, Ko-
towo czy Świerczewo. Najczęściej przeważają liczebnie konstrukcje na + biernik 
i na + miejscownik, ale niektórzy mieszkańcy Poznania zachowują starsze (w od-
niesieniu do tych denominatów) konstrukcje do + dopełniacz i w + miejscow-
nik. Na przykład słyszy się formy na Chartowie, na Minikowie czy na Marlewie 
(ok. 70–80% użyć), ale też w Chartowie, w Minikowie, w Marlewie (ok. 20–30% 
użyć). Czasem starszy typ zdecydowanie przeważa bądź nawet jest jeszcze dziś 
prawie bezwyjątkowy – tak jest w wypadku form w Antoninku, Żegrzu, Kobylem-
polu, Szczepankowie czy Spławiu; wyłącznie wystąpiły w moim materiale formy 
w Pokrzywnie, Krzesinach, Krzesinkach, Głuszynie, Piotrowie.

I podobnie przedstawia się sprawa w wypadku nazw wsi czy osiedli włączo-
nych do Poznania po wojnie (w latach 1972 i 1987). Bezwyjątkowo typ na + bier-
nik i na + miejscownik panuje w wypadku takich nazw jak Piątkowo, Umultowo 
czy Morasko, do Smochowic i w Smochowicach przeważa nad na Smochowice 
i na Smochowicach, a w wypadku nazw Strzeszyn, Psarskie, Kiekrz i Koziegłowy 
wyłączne są konstrukcje do + biernik i w + miejscownik.

W tej sytuacji pojawia się pytanie, od czego zależy uzus w tym zakresie 
– oczywiście poza upływem czasu, faworyzującym konstrukcje na + biernik 
i na + miejscownik.
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Zrazu mi się wydawało, że mogą tu grać rolę czynniki morfologiczne, tzn. 
kształt morfologiczny nazwy. Zastanawiało bezwyjątkowe na w wypadku takich 
(w polskiej toponimii chyba w pewnym sensie prototypowych) nazw na -owo, -ewo 
jak Świerczewo, Junikowo, czy wreszcie (jako nazwy części miasta) nowszych: 
Piątkowo i najnowszych: Umultowo – wobec bezwyjątkowego do, w dla takich 
mniej typowych (a więc „nieprototypowych”) nazw jak Żegrze, Koziegłowy czy 
Kiekrz.

3. Podsumowanie  

Szczegółowa i wielostronna analiza zgromadzonego materiału ujawniła, 
że rozstrzygające są w tym względzie dwa czynniki, zresztą w pewien sposób 
z sobą powiązane.

Po pierwsze, jest to istnienie osiedli, zwłaszcza osiedli typu blokowisk. Wy-
soce instruktywny – i zarazem bardzo dobrze mi znany – jest tu casus nazwy Piąt-
kowo. Jest to nazwa wsi, która do roku 1972 graniczyła od północnego wschodu 
z włączonymi do Poznania już w 1933 r. Podolanami. Jako mieszkaniec Podolan 
słyszałem podówczas wyłącznie formy do Piątkowa i w Piątkowie. Gdy wieś zo-
stała włączona do Poznania, a na jej gruntach powstały wielkie osiedla mieszka-
niowe typu blokowisk, bardzo szybko formy do Piątkowa i w Piątkowie ustąpiły 
formom na Piątkowo i na Piątkowie, i te ostatnie są dziś absolutnie bezwyjątkowe 
– nawet w odniesieniu do części Piątkowa o zabudowie jednorodzinnej. Charak-
terystyczne też, że w wypadku starego, właściwego Strzeszyna jeździ się tylko 
do Strzeszyna i mieszka w Strzeszynie, ale gdy na gruntach wsi Strzeszyn wyrosło 
osiedle mieszkaniowe o zróżnicowanej architekturze (bloki, ale niewysokie, sze-
regowce itp.), zwane Strzeszynem Greckim (od nazw ulic w rodzaju Arystofanesa, 
Eurypidesa, Homera itd.), coraz częściej się słyszy: jadę  na  Strzeszyn Grecki, 
mieszkam na Strzeszynie Greckim.

Po drugie, istotne są tu szerzej pojęte realia topograficzne. Jeśli włączona 
do miasta wieś czy osada zachowuje pierwotną zabudowę, a od zwartej zabu-
dowy poznańskiej jest oddzielona lasem, parkiem, łąką, polem itp., a więc jest 
wyraźnie wyodrębniona urbanistycznie – jej nazwa zachowuje właściwe jej 
pierwotnie konstrukcje do + biernik i w + miejscownik. Jest to casus Kobyle-
gopola, Pokrzywna, Krzesin, Krzesinek, Głuszyny (pięknej, dobrze zachowanej 
starej wsi, z trzynastowiecznym, wysokiej klasy architektonicznej wczesnogo-
tyckim kościołem św. Jakuba, wsławionej miejscem urodzenia największego 
polskiego podróżnika-odkrywcy, badacza Australii, Pawła Edmunda Strzelec-
kiego), Piotrowa, Strzeszyna czy Kiekrza. Jak długo się taka sytuacja utrzyma, 
pokaże czas.
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Nowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych w Polsce

1. Wprowadzenie  

Urbanonimia czyli nazewnictwo miejskie doskonale odzwierciedla zmiany 
w kulturze, zwłaszcza w mentalności użytkowników języka. W ostatnich dwóch 
dekadach po upadku komunizmu w Polsce na uwolnionym rynku nieruchomości 
zaczęły działać liczne firmy deweloperskie, oferujące domy i mieszkania, ogła-
szające się w Internecie, prasie itd. i to często zanim jeszcze dana inwestycja 
rzeczywiście powstała. W ten sposób zaistniała konieczność identyfikacji takich 
nowych inwestycji na potrzeby obiegu informacji między sprzedającymi a klien-
tami. Jak się okazało, tradycyjna forma identyfikacji domów lub osiedli, czyli 
adres, często była i jest w takiej sytuacji niewystarczająca. Po pierwsze dlatego, 
że nowe osiedla i domy niejednokrotnie powstają na terenach dotąd niezabudowa-
nych, a więc nieoznaczonych na planie miasta jako ulice, place itp., czyli na tere-
nach bez nazwy. Po drugie, nazwa okazuje się czynnikiem, który może wpływać 
dodatnio na chęć zakupu mieszkania w tej właśnie firmie, bowiem spełnia tu bar-
dzo ważną rolę reklamową.

Nazwy inwestycji mieszkaniowych czy komercyjnych są kategorią onimów, 
której nie da się wprost zaliczyć do nazw miejscowych, a dokładniej do nazewnic-
twa miejskiego (inaczej: urbanonimów). Sytuują się raczej na pograniczu między 
nazwami miejscowymi a chrematonimami, ponieważ z jednej strony odnoszą się 
– jak nazwy miejscowe – do obiektów usytuowanych na stałe w jakimś miejscu 
w przestrzeni miejskiej, ale – z drugiej strony – po zakończeniu danej inwestycji 
czasem te nazwy wychodzą z obiegu, zanikają, a zamiast nich funkcję identyfi-
kacyjną spełnia zwykły adres. Ich byt właściwie jest powiązany głównie z obie-
giem informacji i dokumentów na etapie planowania i realizacji danego przed-
sięwzięcia budowlanego, a nawet można powiedzieć, że najpierw powoływana 
jest do życia nazwa, a dopiero potem powstaje obiekt przez nią identyfikowany. 
Z tego względu można by je zaliczyć do chrematonimów, rozumianych jako na-
zwy własne wszelkich wytworów działalności człowieka niezwiązanych na stałe 
z przestrzenią.
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2. Analiza nazw nowych inwestycji mieszkaniowych  

Nazwy inwestycji budowlanych są kreowane przez deweloperów w akcie no-
minacji konwencjonalnej, sztucznej, w którym na kształt nazwy wywierają wpływ 
następujące czynniki: komercyjno-reklamowe, informacyjno-topograficzne, sno-
bistyczno-prestiżowe, estetyczne1. Nieprzypadkowo na pierwszym miejscu zosta-
ły wymienione czynniki komercyjno-reklamowe, ponieważ nazwa ma na rynku 
nieruchomości do spełnienia bardzo ważne funkcje: powinna się wyróżnić na tle 
innych nazw, przykuć uwagę, zachęcić i przekonać do kupna.

Czynnik informacyjno-topograficzny przejawia się w tym, że nazwa w jakiś 
sposób wskazuje na miejsce, w którym jest budowany dany dom czy osiedle. 
Najbardziej oczywiste są nazwy zawierające odniesienie do już istniejącej ulicy 
lub dzielnicy, np. Ostoja Myśliwska – osiedle w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej, 
Pasaż Łużycki przy ul. Łużyckiej w Krakowie, ale powstają też nazwy motywo-
wane charakterystyczną topografią danego miejsca, np. Apartamenty Przy Bulwa-
rze (K) czy Wiślane Tarasy (K), rzeczywiście położone przy bulwarze nad Wisłą, 
Osiedle Jurajskie (K) położone niedaleko Jurajskiego Parku Krajobrazowego 
w Krakowie, osiedle Nad Jeziorem w Gdańsku czy Nad Wartą w Poznaniu. Część 
nazw motywowana jest lokalizacją inwestycji i nawiązuje wprost do nazwy mia-
sta, dzielnicy lub pobliskich ulic, np. Villa Vratislavia (Wr), Odra House (Wro-
cław), Enklawa na Woli (chodzi o Wolę Justowską, dzielnicę Krakowa). Nie za-
wsze są to proste przeniesienia nazw, czasem autor nazwy prowadzi z odbiorcą 
swoistą grę znaczeniami. I tak, np. inwestycja mieszkaniowa w Swoszowicach 
leżących pod Krakowem nosi nazwę Krakowskie Przedmieście. Taka nazwa rze-
czywiście opisuje topografię osiedla położonego na przedmieściach Krakowa, za-
razem wywołuje oczywiste skojarzenia z Krakowskim Przedmieściem – nazwą 
ulicy w Warszawie. Z kolei osiedle przy ul. Bociana w Krakowie zyskało na-
zwę Bocianie Gniazdo. W tym przypadku nazwa ulicy zainspirowała dewelopera 
do wykreowania nazwy osiedla przez jeden jej składnik – przymiotnik bocia-
ni – nawiązujący wprost do już istniejącej ulicy. Osiedle przy ul. Macedońskiej 
w Krakowie reklamuje się pod nazwą Słoneczna Macedonia. We Wrocławiu po-
wstaje osiedle Maestro, zlokalizowane przy ul. Vivaldiego i stąd zapewne czer-
piące inspirację do swej nazwy, bowiem maestro to ‘tytuł wyrażający uznanie 
dla kunsztu muzycznego kompozytora, dyrygenta lub wykonawcy; także: osoba 
tak tytułowana’ [USJP]. Liczne nazwy są nazwami tylko pozornie topograficz-
nymi, bo choć powielają strukturę nazw orientujących w przestrzeni, to wcale 
nie opisują rzeczywistego miejsca danej inwestycji. Zdarzają są onimy wręcz 

1 Materiał językowy wykorzystany w tym opracowaniu pochodzi głównie z prasy i stron in-
ternetowych z lat 2010–2011. Lokalizacja geograficzna omawianych obiektów podawana jest w na-
wiasie, przy czym stosowane są następujące skróty: G – Gdańsk, K – Kraków, W – Warszawa, 
Wr – Wrocław. Nazwy innych miast są podawane w pełnej postaci. 
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pod tym względem mylące, np. w Krakowie w dzielnicy Bronowice wybudowa-
no zespół domów pod nazwą Salwator City, podczas gdy dzielnica o historycznej 
nazwie Salwator położona jest w zupełnie innej części Krakowa. Co gorsza, ta 
niefortunna nazwa wpisana została w krajobraz miasta na stałe, bo na jednym 
z wieżowców zamontowano taki właśnie ogromny napis. Powiązanie z topografią 
czy raczej geograficznym położeniem inwestycji pośrednio widać czasem w do-
borze słów występujących w nazwie, a kojarzonych np. z obszarami nadmor-
skimi, por. Trzy żagle (Gdańsk), Orłowska Bryza (Gdańsk Orłowo), Na Złotych 
Wydmach (Międzywodzie). Zasadniczo jednak topografia w niewielkim stopniu 
wpływa na nazewnictwo osiedli, a stosowane w nazwach słownictwo onoma-
styczne w przeważającej mierze nie ma żadnej motywacji topograficznej. Two-
rzywem nazw na zasadzie konwencjonalnego wyboru często są różne inne nazwy 
własne: nazwy miejscowe odnoszące się do realiów polskich i obcych, np. Willa 
Wisła (K), apartamentowiec Lizbona (K), antroponimy polskie i obce, np. Willa 
Rejtana (K), biurowiec Edison (K).

Czynnik snobistyczno-prestiżowy wpływa na tworzenie nazw, które w pew-
nym stopniu mają funkcję magiczną, kreują w wyobraźni przyszłych klientów 
i mieszkańców domu lub osiedla miejsce do zamieszkania lepsze niż inne, bo 
położone w piękniejszym miejscu, zacisznym, zielonym, spokojnym, w miej-
scu zamieszkanym przez wyższe klasy społeczne, ludzi zamożnych, należących 
do elity, w takim miejscu, w którym czujemy się swojsko. I tak, skojarzenia 
z pożądaną idealną lokalizacją mieszkania wśród zieleni są obecne w nazwach 
opartych na podstawach leksykalnych z kręgu semantycznego ‘przyroda’. Można 
tu wskazać rzeczowniki z tego kręgu znaczeniowego, takie jak: ogród, polana, 
polanka, las, sad, park, np. Zimowe Ogrody (W), Osiedle Las (W), Młody Las 
(Pruszcz Gdański), Biała Polana (K), Słoneczna Polana (Włocławek), Osiedle 
Leśnej Polanki (W), Wiśniowy Sad (W), Owocowy Sad (W), Owocowy Park (G). 
Podobne konotacje mają często wykorzystywane przymiotniki: zielony, leśny, 
np. Zielona Galicja (K), Zielone Osiedle (K), Zielone Tarasy (Toruń), Zielone 
Agresty (Wr), Zielony Zakątek (K), Zielona Przystań (Baranowo), Zielona Wyspa 
(Wr), Zielony Gaj (Konstantynów), Kolonia Leśna (W), Leśne Apartamenty (Wr). 
Bodajże najpopularniejszym nośnikiem wskazanych tu skojarzeń jest jednak 
rzeczownik ogród, używany najczęściej w liczbie mnogiej i funkcjonujący jako 
człon główny wielu nazw – zestawień, por. Berberysowe Ogrody (W), Wiszące 
Ogrody (G), Zimowe Ogrody (Wr), Złote Ogrody (Poznań), Ogrody Garbiszyńskie 
(Wr). Do modnych rzeczowników stanowiących człon główny nazwy należy też 
taras, zwykle występujący w liczbie mnogiej, por. Dębowe Tarasy (Katowice), 
Wiślane Tarasy (K), Zielone Tarasy (Toruń). Z centrum tematycznym ‘przyroda’ 
wiąże się krąg pojęć dotyczących pogody, do których nawiązują nazwy z przy-
miotnikami słoneczny, pogodny, typu: Słoneczny Dom (Lublin), Słoneczna Po-
lana, Słoneczna Morena (G), Słoneczny Stok (Puławy), Osiedle Słoneczne (W), 
Słoneczne Przedmieście (W), Słoneczne Miasteczko (K), Osiedle Pogodne (G), 
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i nazwy inne, np. Klimaty (G), Ku Słońcu (Szczecin). Przyjemne konotacje słów 
zakątek, zacisze, ustronie sprzyjają użyciu ich w nazwach, np. Zakątek Tyniecki 
(K), Słoneczny Zakątek (K), Saskie Zacisze (W), Ustronie (Kielce).

Bogato reprezentowane w nazwach inwestycji mieszkaniowych są przeróżne 
nazwy roślin, zwłaszcza drzew, np. Pod Brzozami (W), Pod Dębami (W), Pod Pla-
tanami (Wr, Poznań), Złociste Jarzębiny (Wr), Sosnowa Polana, Osiedle Sosen-
ka (Bydgoszcz), Brzozowa Aleja (Ł), Klonowa Aleja (W), Akacjowy Dom (K), 
Świerkowe Osiedle (Kiełczów), Świerkowa Polana (Poznań), Jaworowe Wzgórze 
(Gdynia), Osiedle Leszczynowe (G), i kwiatów, np. Osiedle Kwiatowe (Tychy), 
osiedle Stokrotki (K), osiedle Tulipany (W), Osiedle Chabrowe (G), Osiedle Kali-
nowe (Poznań), Osiedle Krokusowe (G), Osiedle Wrzosowe (K), Osiedle Różane 
(W), Osiedle Rumiankowe (Wr), Osiedle Dzikiej Róży (Nowa Wola), Patio Róży 
(Gdynia), Makowe Pola (Szczecin), Konwaliowa Dolina (Katowice), oraz innych 
roślin, np. Osiedle Malinowe (K), Osiedle Truskawkowe (Komorniki), Willa Ag
restowa (Kiełczów), Lawendowe Wzgórza (G), osiedle Ziołowe (Czernica).

Nastrojowy charakter pięknej przyrody przywoływanej przez takie nazwy 
uruchamia ciąg skojarzeń z krainami szczęścia i motywami z bajek, stąd nazwy: 
Arkadia (Niemcz), Eldorado (K), Osiedle Bajkowe (Jarocin), Siedem Życzeń (Su-
chy Las), Zaczarowany Młyn (K), Magiczne Wzgórze (K). Ponieważ to właśnie 
przyroda zapewnia naszemu życiu barwną oprawę, w tym centrum tematycznym 
można też pomieścić nazwy nawiązujące do kolorów, kojarzone z wesołym na-
strojem, np. Osiedle Amarantowe (Opole), Tęczowe Osiedle (Wr), Kolorowy Dom 
(Bydgoszcz), Pastelowa Kraina (Wr), Pastelowy Gaj (Wr), Błękitna Kaskada (G).

Na uwagę zasługują tu też nazwy obiecujące nabywcy zwiększenie presti-
żu przez włączenie go do grupy osób uprzywilejowanych. Ta obietnica wynika 
z walorów onimów „historycznych”, konotujących odniesienia do wyższych, za-
możniejszych warstw społecznych. W tym celu sięga się po przymiotniki kró-
lewski, książęcy, szlachecki, kasztelański, rzeczownik dworek, np. Królewskie 
Wzgórze (G), Osiedle Książęce (Katowice), Osiedle Szlacheckie (K), Apartamen-
ty Kasztelańskie (K), Apartamenty Przy Dworku (K). Nawet przymiotnik miesz-
czański dla twórców nazw niesie pozytywne skojarzenia z wysokim prestiżem, 
por. np. Osiedle Mieszczańskie (Wr). Dodawanie prestiżu wiąże się też z użyciem 
w nazwie przymiotników odnoszących się do elitarnych zawodów lub grup spo-
łecznych, np. Osiedle Akademickie (K), Osiedle Literackie (Wr).

Czasem widać w nazwach odwołanie się do pragnień klientów, aby być oby-
watelem świata, mieć „światowy” adres. Dlatego popularne jest tworzenie nazw 
nowych polskich osiedli z nazwami geograficznymi różnych miejsc, np. konty-
nentów czy miast, państw w Europie lub na świecie, por. Osiedle Europejskie (K), 
Osiedle Angielskie (G), Osiedle Hiszpańskie (G), Mała Skandynawia (Katowice), 
Tarasy Verona (K). Poniekąd na przeciwnym biegunie sytuują się nazwy ewo-
kujące poczucie bycia u siebie, swojskości, familiarności, por. np. Zapiecek (G), 
Osiedle Familijne (K), Fajny Dom (K), Mój Dom (Szczecin), Sielanka (Tarnow-
skie Góry), Nasze Miasteczko (W).
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Tworzywem leksykalnym opisywanych tu nazw bywa ponadto słownictwo 
ogólnoreklamowe, nazywające – najogólniej rzecz biorąc – przyjemne, pożąda-
ne doznania i wyrażające pozytywne oceny. Temu służą przede wszystkim przy-
miotniki, takie jak: miły, np. Osiedle Miłe (G), Miłe Zacisze (Katowice), Osiedle 
Miłe Mieszkania (G), piękny, np. Piękne Południe (Oława), przytulny, np. Osiedle 
Przytulne (W).

W zbiorze podstaw leksykalnych współczesnych nazw nowych osiedli i do-
mów działa zjawisko irradiacji semantycznej, polegające na tym, że wybór słowa 
z jakiegoś kręgu tematycznego inspiruje kolejnych twórców nazw do dalszego 
eksploatowania tego samego kręgu tematycznego (por. Kosyl 1993: 443). I tak, 
np. wskutek owej irradiacji semantycznej mnożą się nazwy czerpiące z pola se-
mantycznego ‘drogocenne kamienie i kruszce’, por. np. Bursztynowy Dom (K), 
Osiedle Jantarowe (Gdynia), Szmaragdowe Wzgórze (G), Nefrytowe Apartamen-
ty (Wr), Perłowa Rezydencja (K), Złota Brama (K), Złota Podkowa (Wr), Złoty 
Zakątek (Wr), Złote Wille (Suchy Las), Srebrzysta Podkowa (G), a nawet Osiedle 
Spiżowe (Wr). Modne jest też czerpanie tworzywa leksykalnego z pola znaczenio-
wego ‘ptaki’, por. Skowronkowe Wzgórze (Wr), Dom Pod Słowikiem (K), Pelikan 
(Poznań), czy też ‘muzyka’, np. Osiedle Symfonia (W), Etiuda (Łódź), Aparta-
menty Kwartet (Łódź), Osiedle Fi (K).

Dającą się zauważyć tendencją jest też ekspansja nazw opartych na obcoję-
zycznych podstawach leksykalnych. W grę wchodzą zapożyczenia z języka angiel-
skiego, rzadziej z innych języków, np. włoskiego (por. Rua Bonita (K) – tłumacze-
nie na włoski frazy ulica Śliczna) oraz różnego rodzaju zabiegi stylizujące nazwę 
tak, że udaje obcą. W nazwach obcych lub stylizowanych na obce w roli członu 
podstawowego występują głównie następujące rzeczowniki: ang. house, np. Baltic 
House (G), Odra House (Wr), Ołbin House (Wr), Garden House (Szczecin), ang. 
residence, np. Lea Residence (K), ang. tower, np. Sky Tower (Wr), Alma Tower (K), 
Platinum Towers (W), wł. villa, np. Villa de Novo (K). Często jako człon określany 
pojawia się słowo park, przy czym nieraz trudno rozstrzygnąć, czy chodzi o polski 
wyraz park w znaczeniu „duży ogród z alejkami i ścieżkami spacerowymi’ [USJP], 
czy o zapożyczony z języka angielskiego wyraz przekalkowany ze znanych nazw 
własnych typu Park Lane ‘ulica w Londynie’, por. nazwy: Magnolia Park (Szcze-
cin), City Park (Poznań), Aviator Park (Wr), Jasień Park (G), Neptun Park (G), 
Panorama Park (Kościelna Wieś), Liberty Park (Brzeg). W zbiorze badanych nazw 
obecność części nazw obcojęzycznych można tłumaczyć chęcią dotarcia przez de-
welopera do zagranicznych nabywców. Nazwy obce to najczęściej nazwy-cytaty 
z języka angielskiego, np. Angel City ‘miasto aniołów’ (Kr), Angel Wings ‘skrzydła 
aniołów’/‘anielskie skrzydła’ (Wr), Big Boy (G). Niekiedy nazwa ma dwie wersje: 
rodzimą, polską i obcojęzyczną, np. Sunhill – Słoneczne Wzgórze (Lublin).

Analiza semantyczna nazw nowych inwestycji mieszkaniowych pozwala od-
czytać zawarty w nich obraz wymarzonego domu współczesnego Polaka. Powi-
nien on być pięknie położony w otoczeniu bujnej przyrody, słoneczny, zaciszny, 
dający poczucie luksusu i przynależności do lepszego świata.
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3. Budowa formalna nazw osiedli  

Pod względem budowy formalnej współczesne nazwy osiedli są mało uroz-
maicone. Są to nazwy bez kreacji formalno-językowej, słowotwórczej, lecz kon-
strukcje składniowe – zestawienia. Przeważającym modelem strukturalnym są na-
zwy dwuczłonowe, złożone z członu określanego i członu określającego. W funkcji 
członu określanego, głównego, zależnie od charakteru nazywanego obiektu wystę-
pują najczęściej rzeczowniki: dom, kamienica, rezydencja, willa – jeśli obiektem 
jest pojedynczy budynek; zaś osiedle, enklawa, rzeczownik w liczbie mnogiej apar-
tamenty, ogrody – jeśli obiektem jest zespół budynków. Znakiem czasów jest wpro-
wadzanie tu nazw mających podnieść w oczach nabywcy wartość i prestiż budynku, 
który nie jest po prostu domem, tylko rezydencją lub willą, podobnie mieszkania 
stają się – przynajmniej w nazwie – apartamentami. Widać zresztą semantyczną 
ewolucję słowa apartament, które – za Uniwersalnym słownikiem języka polskiego 
pod red. Stanisława Dubisza – do niedawna oznaczało: 1. luksusowo urządzone, 
reprezentacyjne wnętrze, 2. wielopokojowe, luksusowe mieszkanie, 3. kilkupoko-
jowe komfortowe pomieszczenie w hotelu, a dziś powoli staje się synonimem słowa 
mieszkanie. Przyczyną takiej zmiany znaczenia może być też semantyczny wpływ 
języka angielskiego, w którym apartment oznacza m.in. mieszkanie.

Funkcję członu określającego w opisywanych tu nazwach pełnią przydaw-
ki przymiotne, por. Bursztynowy Dom (K), Kamienica Perłowa (K), Kamienica 
Teatralna (Gorzów Wielkopolski), Rezydencja Pałacowa (W); przydawki dopeł-
niaczowe, np. Willa Księcia Witolda (Wr), Villa Rejtana (K), Willa Vogla (W), 
Wieża Leszka Białego (G), Wzgórze Magellana (G); przydawki przyimkowe, 
np. Apartamenty Na Skale (K), Apartamenty Przy Dworku (K), Przy Źródełku 
(Katowice), Apartamenty Pod Magnoliami (K), Enklawa na Woli (K), osiedle 
Nad Jeziorem (G), Osiedle Na Złotych wydmach (Międzywodzie) oraz przydawki 
rzeczowne w związku zgody, np. osiedle Malwy (K), osiedle Oaza (K).

Ciekawym zjawiskiem jest właśnie moda na nazwy rodzime z przydawką 
przyimkową w funkcji pozornie topograficzno-lokalizującej. Najchętniej twórcy 
nazw wykorzystują przyimek pod, np. Osiedle Pod Dębami, Apartamenty Pod Ma-
gnoliami; występują też przyimki na, nad, przy, por. Enklawa na Wo li (K), Osie-
dle Nad Jeziorem, Osiedle Przy Lesie (Poznań). Obserwowana tendencja przeczy 
tezie wysuniętej kilkanaście lat temu przez Kwirynę Handke, że „ginie w polskim 
nazewnictwie miejskim typ nazw o postaci wyrażeń przyimkowych, reprezento-
wany licznie w materiale historycznym” (Handke 1998: 297).

4. Podsumowanie

Charakter nazwy w pewnym stopniu zależy od rodzaju nazywanego obiektu. 
Na rynku nieruchomości swoje nazwy własne mogą mieć nie tylko pojedyncze bu-
dynki czy całe nowe osiedla, lecz także zespoły kilku budynków, z których każdy 



Nowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych w Polsce 233

ma nazwę powiązaną semantycznie z nazwami innych budynków w tym zespole. 
Można jako przykład wskazać powstałe niedawno w Krakowie trzy wielopiętrowe 
biurowce: Edison, Newton, Galileo czy też wybudowane w Gdańsku, tworzące ze-
spół, cztery budynki o nazwach Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Ciekawym chwytem 
marketingowym jest inwestycja pod nazwą Krakowskie Kamienice Herbowe, czyli 
budynki tworzące zespół inwestycyjny, noszące nazwy wielkich polskich miast: 
Poznań, Wrocław, Gdańsk. Podobnie funkcjonuje inna inwestycja deweloperska 
w Krakowie, Osiedle Europejskie, które oferuje zamieszkanie w domach noszą-
cych nazwy miast europejskich, np. Lizbona, Bruksela, Amsterdam, Ateny.

Na nowe nazwy osiedli można też spojrzeć z punktu widzenia nazw dawniej-
szych, które przyjęły się w polskich miastach, wpisały się na stałe w ich krajo-
braz, rozważając, na ile nowe nazwy są innowacyjne pod względem językowym 
w stosunku do tych starszych. Tym, co szczególnie zwraca uwagę, jest obecnie 
prawie zupełne odejście od tzw. nazw pamiątkowych, odwołujących się do posta-
ci lub wydarzeń historycznych typu: Osiedle Dywizjonu 303, Osiedle Tysiąclecia, 
Osiedle Wandy, które przed laty, zwłaszcza w okresie PRL, były dość częste.
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New trends in naming of housing estates in Poland 

(Summary)

Semantic analysis of new housing names can show image of the modern Pole’s dream home 
contained in it. It should be beautifully surrounded by nature, sunny, quiet, giving a feeling of luxury 
and belonging to a better world. In terms of formal construction, contemporary names of settlements 
are not very varied. Naming convention, to a certain extent, depend on the type of object called. On 
real estate market, not only single buildings or entire new settlements have their names, but also 
sets of several buildings – each of which has a name semantically associated with names of other 
buildings within the set.

Słowa kluczowe: urbanonimia, nazwy osiedli, mechanizmy kreacji nazw osiedli.
Key words: urbanonymy, naming of housing estates, creation of housing estates.
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Wielka Rewolucja Francuska oraz Rewolucja Październikowa 
a toponimy. Polityka a toponimia

1. Zmiany nazewnicze a uwarunkowania historyczno-polityczne  

Na przestrzeni wieków można obserwować wpływ polityki na toponimy. Po-
kazują to przykłady od czasów starożytnych do współczesności. W odniesieniu 
do starożytności ilustrują to liczne nazwy miejscowe, które Rzymianie nadawali 
nowo utworzonym przez siebie osadom na podbitych obszarach lub takie, który-
mi zastępowali tam wcześniejsze formy rodzime. Powołamy się na znane fakty 
nazewnicze związane z rozszerzaniem granic Cesarstwa Rzymskiego. I tak, z ob-
szaru Galii można przytoczyć: Caesarodunum, dziś Tours, Caesaromagus, dziś 
Beauvais, Augustonemetum,  dziś Clermont-Ferrand, Augustobona,  dziś Troyes; 
z obszaru Hiszpanii: Caesaraugusta (wcześniej Salduba), dziś Zaragoza;  z ob-
szaru starożytnej Belgiki: Augusta Treverorum, dziś niem. Trier. Czasy Cesarstwa 
Rzymskiego reprezentuje też Adrianopolis || Hadrianopolis (wcześniej Orestia), 
dziś tureckie Edirne, które odrestaurował cesarz Hadrian, stąd wzięło ono nazwę 
od jego imienia. Imię tego cesarza otrzymały jeszcze trzy inne miasta położone 
na różnych obszarach podległych Cesarstwu Rzymskiemu.

Należy tu jeszcze dodać nazwy obozów warownych (twierdz), które Rzymia-
nie zakładali na granicach swojego imperium, np. nad Renem: Colonia Agrippina 
lub Agrippinense, nazwa upamiętniająca żonę cesarza Klaudiusza Agryppinę, dziś 
niem. Köln; Moguntiacum, forma zlatynizowana nazwy galijskiej, dziś niem. Mainz; 
w Hiszpanii: Legio, miejsce stacjonowania rzymskiego legionu VII, dziś León.

W odniesieniu do czasów nowożytnych odwołamy się do zmiany nazwy Oslo, 
stolicy Norwegii, która od 1536 do 1814 r. podlegała Danii. To miasto po pożarze 
w 1624 r. i po jego odbudowie zostało zwane Chrystiania na cześć Chrystiana IV, 
ówczesnego króla duńskiego. Gdy Norwegia od 1905 r. stała się samodzielnym 
państwem, przywrócono jej stolicy dawną nazwę Oslo w 1925 r.

Niezliczone  są  przykłady  nazw  miast  zmienionych  w  krajach  podbitych 
i  zawłaszczonych  przez  państwa  zaborcze.  Dotyczy  to  głównie  nazewnictwa 
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w krajach podbitych przez Turcję, Cesarstwo Niemieckie, Austrię, Węgry i Ro-
sję. Restytucja nazewniczych form narodowych współtworzyła niekiedy odradza-
nie się niepodległości i szła w ślad za odzyskaniem suwerenności.

Przytoczone formy nazewnicze pokazują podwójną funkcję toponimów. Do-
kumentują  one  bowiem przynależność  uwarunkowaną  zmianami  politycznymi, 
równocześnie  zaś uświetniają  imiona  aktualnych władców. Druga  z  tych  funk-
cji,  upamiętniająca, mogła  się  przejawiać  jako główna motywacja  nazewnicza. 
Reprezentatywnym  przykładem w  tym względzie  dla  starożytności  jest  nazwa 
Constantinopolis, której cesarz rzymski Konstantyn Wielki przekazał swoje imię 
w 330 r., przenosząc do dawnej kolonii doryckiej Byzantion stolicę swojego pań-
stwa. Analogicznym przykładem jest Petersburg, ros. Pietierburg, któremu nadał 
swoje  imię  car Piotr Wielki,  budując  od  1703  r.  nową  stolicę Rosji w miejsce 
Moskwy.

Zdarzają  się  czasem  doraźne  sytuacje  polityczne,  które  odmieniają  kształt 
nazwy. Tak było wskutek pogorszenia  stosunków Rosji  z Niemcami w 1914  r. 
Wówczas formę tej nazwy utworzoną na wzór niemiecki Petersburg zmieniono 
na postać rosyjską Pietrograd.

S. Gendron, podnosząc zagadnienie wpływu polityki na toponimy, na pierw-
szym miejscu kładzie plateonimy [Gendron 2008: 58–61]. Ich uzależnienie od po-
lityki przejawia  się bowiem w sposób najbardziej masowy. Funkcję polityczną 
pokazał on również na przykładach zmian toponimów z obszarów kontynentów 
kolonizowanych przez różne państwa europejskie, często zmieniające swoje po-
siadłości [ibidem: 61–63].

W tym artykule chcemy poświęcić uwagę uczestnictwu toponimów w proce-
sie przemian politycznych, społecznych oraz ideologicznych okresu Wielkiej Re-
wolucji Francuskiej. Podobne funkcje, choć w ograniczonym zakresie, narzucono 
toponimom po Rewolucji Październikowej w Związku Radzieckim.

2.  Wpływ Wielkiej Rewolucji Francuskiej na nazewnictwo 
we Francji  

Nazwy geograficzne Francji zostały przez działaczy rewolucyjnych zaanga-
żowane do walki  ze  starym porządkiem. Była  to  specyficzna  funkcja politycz-
na,  którą  wówczas  wyznaczono  toponimom.  Cytowana  monografia  Gendrona 
na podstawie opracowania R. de Figuèresa [Figuères 1901] informuje obszernie 
o pracy czteroosobowej komisji do zmian nazw gmin, powołanej 16 października 
1793 r. [Gendron 2008: 161–162]. Nadrzędnym zadaniem jej prac było wykorze-
nić pozostałe w nazwach refleksy dawnego ustroju monarchicznego, feudalnego, 
związku z religią oraz wypowiedzieć walkę regionalizmom i dialektyzmom. Ko-
misja ta w krótkim czasie zmieniła 3092 nazwy gmin, to jest 8,22% ogólnej ich 
liczby 37 600 nazw. Liczby te mówią o rozmiarze przeprowadzonych zmian.
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Zmiany, które w toponimach dotyczyły wymazywania ustroju monarchicz-
nego, polegały na usuwaniu wyrazów roi ‘król’ i reine ‘królowa’ oraz wyrazów 
odnoszących się do związku z ich panowaniem, np.: Bois-le-Roi > Bois-la-Na-
tion, Bucy-le-Roi > Bucy-la-République, Neuvy-le-Roi > Neuvy-la-Loi; Bourg-la-
-Reine > Bourg-Égalité; Coulonges-les-Royaux > Coulonges-sur-l’Autise.

Przekreślenie związku z ustrojem feudalnym wyrażało się poprzez usunięcie 
z toponimów tytułów prince, duc, comte, comtesse, vicomte, noble, np.: Port-au-
-Prince > Port-Libre, Bar-le-Duc > Bar-sur-Ornain, Villeneuve-le-Comte > Vil-
leneuve-les-Bordes (la borde dial. ‘folwark’), Tremblay-le-Vicomte > Tremblay- 
 -sans-Culotte.

Dotyczyło  to  również  nazw  budowli  charakterystycznych  dla  feudalizmu: 
château, châtel ‘zamek’, bellegarde ‘wieża strażnicza’, np.: Chasteaux > La Fra-
ternité, Yèvre-le-Châtel > Yèvre-le-Patriote, Fort-Bellegarde > Midi-Libre.

Rewolucja  Francuska  zwalczała  także  religię,  którą  uznawano  za  źródło 
ciemnoty,  przesądów  i  zabobonów,  co  hamowało  przekształcanie  obywateli 
w  społeczeństwo oświecone. W związku z  tym wykreślony został w nazwach 
człon saint ‘święty’ bardzo licznie w nich występujący, np.: Saint-Ésprit > Jean 
Jacques Rousseau,  Saint-Arnoult > Arnoult,  Saint-Marcellin > Thermopyles. 
Usunięto także w toponimach człony Temple ‘świątynia’, Église ‘kościół’, Cha-
pelle ‘kaplica’, Abbaye ‘opactwo’,  np.:  Savigny-le-Temple > Savigny-le-Port, 
Lussac-les-Églises > La Patrie, Les Chapelles > Des Sillons (le sillon ‘bruzda’, 
literackie les sillons ‘pola, niwy’), Lonlay-l’Abbaye > Lonlay-sur-Égrenne. Wy-
cofywano również tytuły określające funkcje kościelne: l’évêque ‘biskup’, l’ar-
chevêque ‘arcybiskup’, l’abbesse ‘opatka, ksieni’ i inne, np. Frenay-l’Éveque > 
Fresnay-le-Sec (sec ‘suchy’), Neuville-l’Archevêque > Marat-sur-Saône, Nogent- 
-l’Abbesse > Mont-Nogent.

W kategorii nazw związanych z religią uszły jednak uwagi komisji reformu-
jącej nazewnictwo niektóre nazwy, np. w zakresie toponimów od imion świętych, 
którzy otrzymali tytuł dom lub dam z łac. dominus ‘pan’ w nazwie gminy Damma-
rie-les-Lys usunięto les Lys (=lilie) symbol królewski, a zostawiono Dammarie, 
nie orientując się, że znaczy to ‘Sainte Marie (Matka Boska)’.

Wymieniona komisja sporządziła listę wyrazów, które miały zastępować wy-
cofywane człony nazewnicze. Należały do nich terminy z zakresu geomorfologii 
(np. roc ‘skała’, mont ‘góra’, pic ‘szczyt’, cime ‘wierzchołek,  szczyt’,  sommet 
‘szczyt’ i inne), wyrazy odnoszące się do świata roślinnego (np.: pomme ‘jabłko’, 
poire ‘gruszka’, chanvre ‘konopie’, lin ‘len’ i inne) oraz z innych zakresów tema-
tycznych. Najbardziej preferowaną grupą znaczeniową były cnoty obywatelskie 
oraz słownictwo haseł rewolucyjnych, np.: liberté, égalité, fraternité, montagnard 
‘członek konwentu, góral’, patriotes, compatriotes, peuple ‘lud, naród’, républi-
cain, national itp. Jako podstawy nazewnicze zalecano także nazwiska działaczy 
rewolucyjnych (wśród nich Marat) oraz wybitnych ludzi proklamowanych przez 
lud: Jean-Jacques Rousseau, Voltaire i inne.
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Zmiany w  toponimach  obejmowały  nie  tylko  ich  podstawy  nietolerowane 
przez ideologię rewolucyjną, ale nawet takie wyrazy, których forma dźwiękowa 
lub pisana kojarzyła się ze słowami wrogimi z punktu widzenia  rewolucji. Po-
kazują to zmiany nazw: Corquilleroy > Corquille-Libre oraz Melleroy > Melle- 
-le-Peuple, w których sylaba -roy kojarząca się dźwiękowo z wyrazem roi ‘król’ 
została wymieniona na Libre oraz le Peuple.

Wielkie pole do zmian dawały nazwy placów i ulic w obrębie miast. Postulo-
wano, by miały one charakter kompleksowy. W odniesieniu do nazw placów i ulic 
zalecano, aby największy plac każdej dzielnicy miał nazwę od jednej z głównych 
cnót obywatelskich, zaś nazwy ulic w dzielnicy z danym placem powinny nosić 
nazwy cnót obywatelskich związanych z tą cnotą. Można się też było posłużyć na-
zwiskami wybitnych ludzi znanych z wartości obywatelskich, ale takie nazwy ulic 
winny być rozmieszczone w dzielnicy nazwanej od podstawowej wartości tych lu-
dzi. Przykładowo, w Paryżu miały być przeprowadzone następujące zmiany nazw: 
le Palais National > Temple (temple w nowym znaczeniu ‘miejsce kultu cnót oby-
watelskich’) lub Centre du Républicanisme; la place du Parvis de Notre-Dame > 
place de l’Humanité républicaine; La Halle > place de la Frugalité républicaine 
(Skromności). Ulice  przyległe  do  pierwszego  obiektu miały mieć  nazwy: de la 
Générosité (Szlachetności), de la Sensibilité (Wrażliwości, Uczuciowości) itp., zaś 
ulice sąsiadujące z drugim z tych obiektów: de la Tempérance (Powściągliwości, 
Umiarkowania), de la Sobriété (Umiarkowania, może  też Trzeźwości)  itp. Gen-
dron przytacza cytat z protokołu posiedzenia Konwentu Narodowego (4 listopada 
1793  r.).  „Nazwy  ulic winny  powodować,  żeby  lud w  każdym momencie miał 
nazwę danej  cnoty obywatelskiej w  swych ustach  i  co  za  tym  idzie, moralność 
obywatelską w swym sercu” [Gendron 2008: 165, tłum. Z. Z., K. Z.].

Trudno stwierdzić, w jakim stopniu program komisji powołanej w trakcie re-
wolucji, dotyczący zmian nazw gmin, został zrealizowany. Z pewnością wprowa-
dzone zmiany napotykały na opór ze strony Francuzów. Ostatecznie nawet tam, 
gdzie nowe nazwy zostały wprowadzone, w okresie restauracji po 1815 r. przy-
wracany był, poza niewielkimi wyjątkami, dawny porządek nazewniczy.

Trwałą spuścizną nazewniczą z okresu rewolucji są nazwy departamentów, 
utworzone wówczas w związku z nowym podziałem administracyjnym Francji, 
a ich większość do dziś jest w użyciu.

3.  Wpływ Rewolucji Październikowej na nazewnictwo  
w Związku Radzieckim, a następnie w Rosji i na Ukrainie  

Nie mamy informacji o wpływie zmian w nazewnictwie Francji z okresu re-
wolucji na przekształcenia nazewnicze w Związku Radzieckim. Można przypusz-
czać jednak, że inspiracją do zmian nazewniczych w Związku Radzieckim mogła 
być  transformacja  nazewnicza  okresu Wielkiej  Rewolucji  we  Francji.  Na  po-
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czątku XX w. wielu Rosjan przebywało we Francji, wśród nich także niektórzy 
z późniejszych przywódców Rewolucji Październikowej. Warto dodać, że pamięć 
o Wielkiej Rewolucji odżyła we Francji w jej stulecie, kiedy to z tej okazji wznie-
siono pomnik Dantona. Innym przejawem zainteresowania nią była wymieniona 
praca R. de Figuèresa [Figuères 1901].

Poza ogólną motywacją do zmian nazewniczych wypływającą z ideologii re-
wolucyjnej nie można mówić o wpływie programu zmian stworzonego w trakcie 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej na zmiany nazewnicze w Związku Radzieckim. 
We Francji,  jak  już była o  tym mowa, został  stworzony kompleksowy program 
zmian nazw gmin, w Związku Radzieckim natomiast dokonywano zmian doraźnie.

M. Karpluk w ważnym dla interesującego nas zagadnienia artykule podjęła 
problem zmian nazewniczych, które miały podłoże polityczne po Rewolucji Paź-
dziernikowej w Związku Radzieckim [Karpluk 2003: 163–182]. Autorka na pod-
stawie  dotychczasowej  literatury  dotyczącej  tego  problemu  [Sieliszczew 1968: 
45–96; Nikonow 1966] zebrała znaczącą liczbę odnośnych przykładów.

Z kolei nasz materiał w tym artykule pochodzi dla okresu sprzed Rewolucji 
Październikowej z Atlasu Andreego [Andree 1896, mapy 89–90, 91, 91a, 92], zaś 
dla  czasów późniejszych  z Polskiego nazewnictwa geograficznego świata  [Ra-
tajski, Szewczyk, Zwoliński 1959: 183–185, 206, 220–221, 233–234], z Nowej 
encyklopedii powszechnej PWN [1998–1999, t. I–VII] oraz z Wielkiego ilustrowa-
nego atlasu świata [Wyd. Pascal, b.r., mapy 58–59, 60–61, 62]. Wynika z niego, 
że w Związku Radzieckim na pierwszym planie znalazły się zmiany nazw zwią-
zanych z caratem, podobnie jak z monarchią we Francji. Najwcześniejszą z tych 
nazw było Carskoje Sieło, letnia rezydencja carów koło Petersburga. W 1918 r. 
nazwa ta została zmieniona na Dietskoje Sieło, a w 1937 r. na Puszkin. W dal-
szej kolejności eliminowano toponimy od imion carów lub członków ich rodzin. 
Widoczne to jest w nazwach: Jekatierinodar od 1793 r., a od 1920 r. Krasnodar; 
Jekatierin(en)sztad (założony w 1765 r. jako kolonia niemiecka Baronsk, zwana 
też Jekatierin(en)sztad), od 1920–1941 Markssztad, od 1941 r. Marks; Aleksan-
drowsk od 1806 r., od 1921 r. Zaporiżżia; Sankt-Pietierburg od 1703 r., od 1914 r. 
Pietrograd, od 1924 r. Leningrad, od 1991 r. Sankt-Pietierburg; Jelizawietgrad 
od 1775  r., od 1924–1934 Zinowjewsk, od 1934–1939 Kirow, od 1939  r. Kiro-
wohrad; Jekatierinburg od 1723 r.  (nazwany na cześć Katarzyny I), od 1924 r. 
Swierdłowsk, od 1991 r. Jekatierinburg; Jekatierinosław od 1783 r., od 1926 ros. 
Dniepropetrowsk, ukr. Dnipropetrowśk; Mariupol od 1779 r., od 1948 r. Żdanow, 
od 1989 r. Mariupol.

Dźwiękowe  skojarzenie  nazwy  Carycyn z  tytułem  caryca ‘car-kobieta’ 
(w istocie błędne etymologicznie, gdyż w rosyjskim wydaniu Słownika Vasme-
ra  jest  informacja, że Carycyn  jest adaptacją nazwy Saryγszyn, stolicy państwa 
Chazarów [Vasmer 1987, t. IV: 290]) spowodowało zmianę tej nazwy, podobnie 
jak innych nazw związanych z caratem: Carycyn poświadczony od 1589 r., Sta-
lingrad od 1925 r., Wołgograd od 1961 r.
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Programowy ateizm i walka z religią w Związku Radzieckim nie przełoży-
ły się na przekształcanie toponimów powiązanych z prawosławiem. Prawdopo-
dobnie niewielka liczba nazw w Rosji nawiązujących do religii, odziedziczonych 
przez Związek Radziecki, nie była wystarczająco zauważona. I tak, nazwa waż-
nego miasta Archangielsk (i pochodna od niej Archangielskoje) już zapewne nie 
kojarzyła się z Michałem Archaniołem, do którego odwoływała się nazwa. Poza 
tym związek z  religią miało  jeszcze kilka nazw miast, ale o małym znaczeniu, 
a także kilka obiektów topograficznych na krańcach imperium lub bardzo odle-
głych. Należą tu: Biełaja Cerkow’ || ukr. Biła Cerkwa, Monastyrszczina (dwie na-
zwy), Kriesty (dwie nazwy), Bogorodsk, Woskriesiensk. Tu należy też człon Swia
toj występujący w nazwach kilku przylądków  jako Swiatoj Nos (nad Oceanem 
Arktycznym oraz nad Jeziorem Bajkał). Według cytowanego wydania Słownika 
Vasmera człon Swiatoj w tych nazwach miał charakter ostrzegawczy przed nie-
bezpieczeństwem grożącym w czasie burzy w pobliżu tych przylądków. Jedynym 
sposobem uniknięcia zagrożeń była modlitwa. Z tego względu uznano tam te na-
zwy za tabuistyczne [Vasmer 1987, t. III: 585].

Warto też zwrócić uwagę na formę cerkiewną członu -grad w stosunku do ro-
syjskiej -gorod. Odejście od formy rosyjskiej i zastąpienie jej przez cerkiewną za-
uważyliśmy już w odniesieniu do XVIII w. [Zierhofferowie 2011: 146] i tę zmianę 
formy wyjaśniliśmy potrzebą podkreślenia wysokiego stylu nazw, wśród których 
były imiona władczyń Rosji. Człon -grad utrzymywał się mimo walki z cerkwią, 
gdyż nie był z nią i jej językiem już kojarzony.

Jeśli  spojrzeć  na  całość  nazw,  które  uległy  zmianom,  to  jest  rzeczą  ude-
rzającą,  że  znaczna  ich  liczba pod względem znaczenia  była  neutralna wobec 
ideologii rewolucyjnej. Zmiany tych nazw stwarzała potrzeba pokazania nowej 
rzeczywistości,  a  zwłaszcza  nowych  przywódców. Demonstrują  to  przykłady: 
Olwiopol, od 1920  r. Perwomajśk; Kolczugino, od 1922  r. Lenino, od 1925  r. 
Leninsk Kuznieckij; Symbirsk, od 1944 r. Uljanowsk, od 1992 r. Symbirsk; Juzow-
ka, od 1924 r. Stalino, od 1961 r. Donećk; Twier, od 1931 r. Kalinin, od 1990 r. 
Twier; Pokrowsk, od 1931  r. Engels; Kojdanow, od 1932  r. Dziarżynsk; Niżnij 
Nowgorod, od 1932 r. Gorkij, od 1991 r. Niżnij Nowgorod; Wiatka, od 1934 r. 
Kirow, od 1990 r. Wiatka; Chibinogorsk, od 1934 r. Kirowsk; Samara, od 1935 r. 
Kujbyszew, od 1991 r. Samara; Ługanśk, od 1935–1958 i od 1970–1991 Woro-
szyłowgrad, od 1991 r. Ługanśk; Ridder, od 1941 r. Leninogorsk; Lenino, wieś 
na  Białorusi  w  obwodzie  mohylowskim  (12–13  października  1943  r.  –  rejon 
bitwy  1 Dywizji  Piechoty  im. T. Kościuszki  z Niemcami); Turyjskie Rudniki, 
od  1944 r. Krasnoturjinsk; Königsberg, od  1946  r. Kaliningrad; Tilžė (obszar 
Litwy), od 1946 r. Sowietsk; Oranienbaum, od 1948 r. Łomonosow; Orienburg, 
od 1938–1957 Czkalow, od 1957 r. Orienburg; Krystynopol, od 1953 r. Czerwo-
nohrad; Proskurow, od 1954 r. Chmelnyćkyj; Stanisławów (pol.), Stanisław (ros. 
i ukr.), od 1962 r. IwanoFrankiwśk.
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Powstające w Związku Radzieckim nowe obiekty miejskie, wśród nich tak-
że rozwinięte z małych osad, otrzymywały nazwy nacechowane politycznie. Oto 
kilka przykładów: Dziarżynsk (od 1930 r.), Kirowśk (od 1962 r.), Komsomolsk-
-na-Amurie (od 1932 r.), Krasnouralsk (od 1932 r.), Krasnokamsk (od 1938 r.), 
Krasnoarmijśk (od 1938 r.).

Warto  się przyjrzeć podstawom nazewniczym nowo  tworzonych nazw.  Je-
śli idzie o apelatywy, to ich zasób jest raczej skromny na tle bogactwa podstaw 
nazewniczych w  nazwach  francuskich  okresu Wielkiej Rewolucji. Apelatywne 
podstawy nowych nazw po Rewolucji Październikowej zdominował przymiotnik 
krasnyj, ukr. czerwonyj, jako kolor symbolizujący rewolucję, w tym kolor sztan-
daru. Tym kolorem określano też armię rewolucyjną, a potem armię Związku Ra-
dzieckiego. Ideologicznie nacechowaną była też nazwa pochodna od zestawienia 
pierwyj maj,  będącego nazwą międzynarodowego  święta  robotniczego,  a  także 
przymiotnik oktiabrskij (: Wielikaja Oktiabrskaja Socialisticzeskaja Riewolucija) 
w nazwach Oktiabrskij, Oktiabrskoje i inne oraz nazwa Mir na Białorusi (: mir 
‘pokój’). Piętno  ideologiczne wykazują  jeszcze nazwy Komsomolsk-na-Amurie 
i Sowietsk. Pierwsza pochodzi od apelatywu komsomoł, będącego skrótem nazwy 
organizacji Komunisticzeskij Sojuz Mołodiożi. Druga nawiązuje do części skła-
dowej nazwy Sowietskaja Socialisticzeskaja Riespublika, odnoszącej się do Re-
publiki Litewskiej. M. Karpluk na podstawie uwzględnionych artykułów rozsze-
rza tę listę o dalsze podstawy nazewnicze [Karpluk 2003: 163–182].

Nowymi toponimami od podstaw nienacechowanych ideologicznie były to-
ponimy od nazw regionów: Donećk (: Zagłębie Donieckie)  i Zaporiżżia (: ukr. 
Zaporiżżia, pol. Zaporoże) oraz od nazw rzek: Dnipropetrowśk i Wołgograd.

Wśród nowych podstaw toponimicznych na podkreślenie zasługują nazwiska. 
Na początku była wzmianka o upamiętniającej  funkcji  nazewniczej. We wcze-
śniejszej praktyce odnosiła się ona przede wszystkim do władców, poprzez wpro-
wadzanie ich imion do toponimów. W Związku Radzieckim tę funkcję przejęły 
nazwiska, które służyły teraz do wyeksponowania zasług politycznych poszcze-
gólnych  przywódców  partyjnych. Wartość  tych  zasług  ulegała  niejednokrotnie 
dyskwalifikacji wobec przewrotów, jakie się w partii dokonywały. Przekładało się 
to na odnośne zmiany toponimów. Trwałą wartość zachowywały postacie teore-
tyków komunizmu Marksa i Engelsa, których nazwiska w toponimach do dziś się 
utrzymały. Do znacznie rzadszych należały nazwiska spoza kręgu ideologów re-
wolucyjnych i członków partii: Puszkin, Łomonosow, Gorkij, Lew Tołstoj, Szew-
czenko, Iwan Franko, Chmielnicki i inne.

M. Karpluk, powołując się na artykuł S. A. Nikitina [Karpluk 2003: 180–181; 
Nikitin 2001: 363–371], informuje, że kontrola zmian nazewniczych od 25 lipca 
1919 r. należała do NKWD, a później do Komisji Administracyjnej WCIK ZSRR. 
Nie było to jednak ściśle przestrzegane przez miejscowe władze. Należy ponadto 
dodać,  że wydano  zakaz  zmian nazw miejscowości, w których  znajdowały  się 
telegraf, poczta, stacja kolejowa, by nie zakłócać funkcjonowania tych instytucji.
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4. Refleksje końcowe  

W odniesieniu do Francji przypomnijmy, że komisja do zmiany toponimów 
powołana przez władze  rewolucyjne dogłębnie  przeprowadziła  ich  reformę,  za-
cierając ślady dawnego ustroju politycznego i społecznego, to znaczy monarchii 
i feudalizmu oraz ich związku z religią. Sięgnęła nawet w sferę mentalności, gdyż 
jej ogólnym celem było zaszczepienie idei rewolucyjnych, które miały przekształ-
cać obywateli w nowe nowoczesne społeczeństwo. Udział toponimów w tym dziele 
świadczy o randze, jaką im nadawano. Informuje o tym przytoczony powyżej cytat 
określający zadanie urbonimów w nowej rzeczywistości społecznej [por. wyżej].

Miejsce toponimów w programie ideologicznym Związku Radzieckiego było 
znacznie skromniejsze. Poza wymazaniem śladów panowania carów nałożono na nie 
funkcję upamiętnienia głównych przywódców rewolucyjnych (Lenin, Stalin, Kalinin 
i inni), ale w większym stopniu eksponowania aktualnych działaczy partyjnych.

Nicią łączącą zmiany toponimiczne we Francji i w Związku Radzieckim było 
najogólniej mówiąc wciągnięcie ich do współdziałania w reformach politycznych 
i społecznych w obu państwach – z tym, że we Francji pole tego działania było 
bardzo  szerokie,  ale  krótkotrwałe,  natomiast w Związku Radzieckim było  bar-
dziej ograniczone, ale długotrwałe, a poza tym zmienne.

Rewolucje  nazewnicze we Francji  i w Związku Radzieckim  (choć  ta  dru-
ga miała węższy zakres) zakłócały najważniejszą funkcję toponimów, którą było 
i  jest nazywanie określonego miejsca w przestrzeni. Trudno się  tu nie odwołać 
do oporu ludności we Francji przeciwko zastępowaniu dawnych nazw nowymi. 
Zastępowanie dawnych nazw nowymi, co łączyło się z zachwianiem ich funkcji 
użytkowej, prowadziło równocześnie do zubożenia narodowych wartości histo-
rycznych, które były zawarte w toponimach.

Powyższe  względy  były  motywem  do  przywracania  dawniejszych  nazw. 
Oczywiście, odbywało się to na fali kolejnej transformacji politycznej. We Fran-
cji był to okres restauracji po 1815 r., zaś w Związku Radzieckim były to czasy, 
kiedy zaczęto ograniczać eksponowanie w toponimach nazwisk przywódców par-
tyjnych. Częściowy powrót do dawnych nazw przyniosła polityczna transforma-
cja Związku Radzieckiego po 1991  r.,  jednak pewna  ich  liczba zaakceptowana 
ideologicznie weszła w skład trwałego zasobu nazewniczego.

Artykuł  pokazuje  dostosowywanie  toponimów do  bieżących  sytuacji  poli-
tycznych. Nowa  szata  językowa przenosi nazwę w  sferę polityki,  a więc  z nią 
współdziała.
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The Great French Revolution and the October Revolution  
vs. toponyms. Politics vs. toponymy

(Summary)

The names of the settlements in Gaul, changed by the Romans along with their conquest of 
the land, have been used to show the political function of toponyms. Adaptation of name forms to 
the language of the conquerors was practiced over centuries. The practice was often linked with the 
commemoration of the names of victorious rulers. The specific function supporting the new political 
and social order was given to toponyms during the Great French Revolution. Naming conventions 
related to monarchy, feudal system and religion were replaced with lexis stemming from the spirit 
of the revolution. After 1815, during the restoration period, nearly all former names were restored. 
After the October Revolution name changes accompanied the obliteration of any traces of tsar rul-
ers. Names of leaders of the revolution and party activists became the basis for many toponyms. 
When party leaders changed the old names were frequently replaced with new names. The majority 
of pre-revolution names were restored after 1991.

Słowa kluczowe: toponimy, Wielka Rewolucja Francuska, Rewolucja Październikowa.
Key words: toponyms, the Great French Revolution, the October Revolution.
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Mikrotoponimia chińska. Chińskie nazwy miejsc widokowych

1. Wprowadzenie  

Analiza chińskich opracowań toponomastycznych prowadzi do wniosku, 
że chińscy toponomaści nie są szczególnie zainteresowani mikrotoponimami 
lub też pojęcie mikrotoponim jest im niepotrzebne. W większości klasyfikacji na-
zewniczych nie uwzględnia się mikrotoponimów jako odrębnej klasy, kategorii 
czy też warstwy toponimów, co jednak nie znaczy, że nie prowadzi się badań ich 
dotyczących, czyli badań nazw obiektów uważanych przez niechińskich badaczy 
za mikrotoponimy.

2. Klasyfikacje chińskich nazw geograficznych a mikrotoponimy  

Standardowo chińskie nazwy geograficzne, podobnie jak nazwy w innych 
językach, dzieli się w zależności od charakteru nazywanego obiektu na dwie pod-
stawowe grupy [Kałużyńska 2001: 128; Chu, Yin, Sun 1994: 74]:

1) nazwy obiektów geografii fizycznej, zìrán dìlĭ dìmíng 自然地理地名, 
przede wszystkim nazwy obiektów orograficznych i hydrograficznych;

2) nazwy obiektów geografii humanistycznej, rénwén dìlĭ dìmíng 人文地理
地名 (funkcjonuje też termin „nazwy obiektów geografii gospodarczej, jīngjì dìlĭ 
dìmíng 经济地理地名”) [Liu 1984: 47], czyli nazwy kontynentów, państw, jed-
nostek podziału administracyjnego, nazwy miast i wsi, nazwy obiektów geogra-
ficznych zbudowanych przez człowieka: kanałów, zbiorników wodnych, mostów, 
świątyń, grobowców, zabytków itp.

W bardziej szczegółowych klasyfikacjach wydziela się w obrębie wspomnia-
nych grup liczne podgrupy. Terminy „makrotoponimy” czy „mikrotoponimy” 
w takich klasyfikacjach nie występują.

Termin „mikrotoponimy” (ale nie termin „makrotoponimy”) – ewidentna 
kalka semantyczna – pojawia się w podziale obejmującym system toponimiczny, 
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dìmíng xìtŏng 地名系统, w różnych jego uwarunkowaniach, warstwach, stopniu 
sformalizowania [Chu, Yin, Sun 1994: 15–16]. Cały system toponimiczny został 
podzielony na trzy główne „pnie”:

1) zbiory toponimów, dìmíng jiéqún 地名结群 (toponimiczne ugrupowania, 
warstwy i krajobrazy);

2) punkty toponimiczne, dìmíng diăn 地名点;
3) podsystemy toponimów, dìmíng fēnxì 地名分系 (podsystem regionalny, 

typologiczny, leksykalny).
W „pniu” nazwanym „punkty toponimiczne” (wyjaśnionym jako „indywi-

dualne toponimy odnoszące się do obszarów geograficznych różnej wielkości 
i o różnym stopniu wewnętrznego zróżnicowania i rozwarstwienia”) znajdują się 
następujące „gałęzie”:

1) toponimy standardowe, biāozhŭnhuà dìmíng 标准化地名, nazwy odpo-
wiadające normom ustalonym przez państwo pod względem wymowy, zapisu 
i znaczenia oraz o ściśle określonej przynależności administracyjnej nazywanych 
obiektów;

2) toponimy niejasne, móhu dìmíng 模糊地名, nazwy odnoszące się do 
obiektów o niesprecyzowanej przynależności administracyjnej, np. na grani-
cy mia sta i wsi, czy też o nieprecyzyjnie wytyczonych, „niejasnych” granicach 
teryto rialnych;

3) mikrotoponimy, wēidìmíng 微地名;
4) toponimy numerowe, dosł. liczebnikowe, shùcí dìmíng 数词地名, nazwy 

złożone wyłącznie z liczb lub mające charakter mieszany;
5) toponimy zapożyczone, jièchōng dìmíng 借充地名, nazwy instytucji czy 

przedsiębiorstw, które same nie są toponimami, ale ze względu na swój charakter 
stanowią obiekty w przestrzeni terytorialnej, stąd są traktowane jako „toponimy 
zapożyczone”.

Według omawianego podziału, a także innego opracowania prawdopodobnie 
tego samego autora [Chu 1992: 6], mikrotoponimy (wēidìmíng 微地名) to jedna 
z warstw toponimów, obejmująca m.in.:

1) pełną nazwę (adres: ulica z numerem) pojedynczych budynków czy osied
li w miastach, inaczej dosł. „toponimy tabliczki adresowej” (ménpái dìmíng 
门牌地名) czy „toponimy numeru budynku” (lóuhào dìmíng 楼号地名), np. Uni-
wersytet Pedagogiczny w Pekinie mieści się przy Xisanhuanlu 105 (西三环路
105) i nazwa ulicy z numerem jest uważana za mikrotoponim;

2) zwyczajowe, lokalne nazwy niewielkich terenów wiejskich przy wsiach, 
dosł. „nazwy niewielkich obszarów ziemi’ (xiăo dìkuài de míngchēng 小地块的
名称), np.: Trójkątne Pole (Sanjiaodi 三角地), Wschodnie Podwyższenie Terenu 
czy też Wschodnia Wysoczyzna (Donggaotou 东高头), Pole na Zachodnim Zbo-
czu (Xipodi 西坡地);

3) lokalne nazwy niewielkich półwyspów i wysp na rzekach, jeziorach czy 
morzu;
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4) nazwy niewielkich terenów wchodzących w skład wielkich obszarów 
przemysłowych czy parków kultury;

5) nazwy numerowe (czy też liczebnikowe) portów, doków portowych czy 
pól lub szańców bitewnych.

Jak podkreślają badacze – autorzy wspomnianej klasyfikacji – mikrotoponi-
my odnoszą się zazwyczaj do obiektów zajmujących niewielki obszar, charakte-
ryzuje je często ograniczona znajomość w społeczeństwie (zna je lokalna ludność, 
pracownicy konkretnych instytucji czy jednostek). Zauważają jednak, że niektóre 
z tak wydzielonych mikrotoponimów nie odpowiadają powyższej charakterysty-
ce, np. adres Uniwersytetu Pekińskiego (Beijing Daxue ménpái 北京大学门牌) 
odnosi się do znacznego obszaru i jest powszechnie znany.

3.  Kryteria wydzielania zbiorów mikrotoponimów i chińska  
„mikrotoponimia widokowa”  

Wyłonione w powyższej klasyfikacji grupy mikrotoponimów mają charak-
ter niejednorodny i nie wszystkie spełniają podstawowe „zachodnie” kryteria ich 
wyróżnienia (przy założeniu, że mikrotoponimia to zbiór nazw miejsc i obiektów 
na terenach niezamieszkanych – mikrotoponimy mają charakter nieoficjalny, nie 
są odnotowywane w dokumentach administracyjnych, funkcjonują w lokalnych 
wspólnotach komunikacyjnych).

Części tych kryteriów nie spełnia też niejednorodny zbiór nazw, jaki roboczo 
został tu nazwany chińską „mikrotoponimią widokową”, czyli zbiór znaków 
proprialnych, które powstały i funkcjonują w obrębie środowiska „turystycznego” 
dla identyfikacji środowiskowo wyodrębnionych lub wytworzonych obiektów, 
elementów przestrzennych, związanych z krajobrazem i jego walorami estetycz-
nymi. Taki zbiór nazw można zaliczyć do jednej z podgrup toponimów, określo-
nych w chińskich opracowaniach [Niu 1998: 100] mianem „nazewnictwa par-
ków krajobrazowych” (fēngjĭng yuánlín mìngmíng 风景园林命名 lub jĭngyuán 
mìngmíng 景园命名). Jednakże w żadnym z chińskich opracowań tego rodzaju 
nazw nie podjęto próby ich zakwalifikowania do jakieś obszerniejszej kategorii 
czy warstwy toponimicznej, np. mikrotoponimów.

Sztuka nazewnictwa krajobrazowego w Chinach rozwijała się wraz z histo-
rią chińskich ogrodów, stanowiła nieodłączny element sztuki ogrodowej, datu-
jącej swe początki na czasy legendarnych władców Yao i Shuna (ok. XXIV w. 
p.n.e.), rozwijającej się intensywnie w czasach kolejnych dynastii historycznych 
aż po czasy współczesne, gdy wiąże się z intensywnym rozwojem turystyki. Licz-
ne wzmianki dotyczące nazw miejsc widokowych (czy nazw parków krajobra-
zowych) i ich etymologii można znaleźć w zapisach historycznych, podaniach 
ludowych, powieściach i poezji. W opracowaniach [ibidem: 100] podkreśla się, 



Irena Kałużyńska 248

że nazywanie krajobrazu mającego walory estetyczne wiąże się ze stosunkiem 
do niego, charakteryzującym się kreatywnością, zrozumieniem i docenieniem 
jego walorów estetycznych, stanowi „proces stapiania uczuć z krajobrazem” 
(qíng-jĭng jiāoróng de guòchéng 情景交融的过程).

Chińscy badacze z wielkim przekonaniem twierdzą [ibidem: 101], że chińska 
kultura krajobrazu jest kulturą humanistyczną, chińskie nazwy parków krajobra-
zowych (w odróżnieniu od nazw „zachodnich”) nie ograniczają się do wskaza-
nia jedynie „co to jest”, lecz niosą ładunek emocjonalny, stanowią wyraz doznań 
i emocji nazywającego je człowieka mający wywołać podobny odzew emocjo-
nalny u odbiorcy. Chińskie tworzywo językowe (język w znacznym stopniu mo-
nosylabiczny, pismo ideograficzne) jest uważane za szczególnie odpowiednie 
dla nazewnictwa krajobrazowego, jako umożliwiające niezwykłą kondensację 
treści w krótkiej formie językowej: „jednym wyrazem/znakiem można przekazać 
znaczenie, z dwóch stworzyć zdanie, trzema czy czterema można przekazać nie-
zwykle bogatą treść” [ibidem: 102].

Krajobrazy, ze względu na ich powiązania z człowiekiem, są dzielone na czte-
ry rodzaje [ibidem: 102–103]:

1) krajobrazy w pełni naturalne, np. wodospady, góry;
2) krajobrazy naturalne przeobrażone w jakimś stopniu przez człowieka, 

czyli właściwie wszystkie krajobrazy naturalne udostępnione do zwiedzania tu-
rystycznego;

3) utworzone przez człowieka „miejskie góry i lasy”, czyli ogrody czy parki;
4) miejsca pierwotnie nieposiadające walorów krajobrazowych, ale ze wzglę-

du na powiązania z ważnymi postaciami czy wydarzeniami historycznymi stają-
ce się znanymi i cenionymi miejscami turystycznymi.

Z turystycznego punktu widzenia trzy pierwsze grupy to „miejsca o walorach 
krajobrazowych” (míngshèng 名胜), a czwarta grupa to „miejsca o walorach hi-
storycznych” (gŭjì 古迹). Z kulturowego punktu widzenia pierwszą grupę współ-
tworzą nazwy odzwierciedlające kulturę ludową, trzy zaś kolejne grupy to nazwy 
kultury wysokiej.

Pod względem zakresu nazwy krajobrazowe podzielono [ibidem: 103–118] 
na poniższe grupy:

1) nazwy zestawu krajobrazów czy miejsc widokowych danego miejsca;
2) nazwy krajobrazowych budowli architektonicznych: pawilonów, altan, wież;
3) nazwy ogrodów;
4) nazwy jako inskrypcje na kamiennych lub drewnianych tablicach, ścia-

nach, filarach, kamieniach.
Nazwy zaliczane do zestawu miejsc widokowych (krajobrazów) danego 

miejsca, jĭngyuán zŏngxù de mìngmíng 景园总叙的命名, mają swoje charakte-
rystyczne cechy:

1) w nazwie całego zestawu krajobrazowego występuje liczba będąca wielo-
krotnością 2 lub 3, szczególnie 6, 8, 10, 24, 36, np.: Sześć widoków góry Tiantai, 
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Osiem widoków Yanjing, Dziesięć widoków Xi Hu (Jeziora Zachodniego), Dwa-
dzieścia osiem widoków Xiang Shan (Pachnących Wzgórz) itd.;

2) nazwy miejsc widokowych czy też widoków tworzących zestaw są zazwy-
czaj czterowyrazowe/znakowe, rzadko zbudowane są z trzech wyrazów/znaków, 
np.: Dziesięć widoków Xi Hu (Jeziora Zachodniego), Xī Hù Shíjĭng 西湖十景: 
苏堤春晓, 柳浪闻莺, 曲院风荷, 平湖秋月, 三潭印月, 南屏晚钟, 雷峰夕照, 
双峰插云, 花港观鱼, 断桥残雪; nazwy czterowyrazowe/znakowe uważane 
są za formy idealne, mogące w zwięzłej formie językowej przekazać dwie naj-
istotniejsze informacje: jakie atrakcyjne rzeczy znajdują się w danym miejscu 
i na czym ta atrakcyjność polega – nazwy takie zazwyczaj dzielą się cezurą na ze-
społy 2/2, odpowiednio przekazujące te informacje;

3) nazwy miejsc widokowych tworzących zestaw są zazwyczaj dziełem ar-
tystów (literatów, malarzy) lub, współcześnie, specjalistów od reklamy turystycz-
nej. I tak, nazwy zestawu Dziesięć widoków Jeziora Zachodniego miały powstać 
od nazw pejzaży malarskich tworzonych podczas plenerów organizowanych przez 
Instytut Malarstwa w czasach Południowej Dynastii Song (1127–1279) w mieście 
Hangzhou w obecnej prowincji Zhejiang. Wtedy wielu znanych malarzy, np. Ma 
Yuan 马远 (1160/1165–1225), tworzyło swe malarskie dzieła na brzegu Jeziora 
Zachodniego, już wtedy wielkiej atrakcji miasta Hangzhou, i nadawało im poetyc-
kie nazwy. Później niektóre z tych tytułów stały się podstawą dla nazw najsłynniej-
szych widoków okolic Jeziora Zachodniego [Liu 1990: 91; HLS 1985: 42].

4. Dziesięć widoków Jeziora Zachodniego  

Poniżej znajduje się krótka prezentacja i omówienie nazw najsłynniejszych 
widoków Jeziora Zachodniego, czyli Dziesięciu widoków Jeziora Zachodniego:

1) Sū dī chūn xiăo 苏堤春晓, Early Spring on the Su Causeway; Wiosen-
ny poranek na grobli Su, dosł. ‘grobla Su, wiosenny poranek’ (grobla o długo-
ści 2,8 km, wybudowana na Jeziorze Zachodnim za Północnej Dynastii Song, 
960–1127, przez zarządcępoetę Su Dongpo 苏东坡w 1089 r.) [Tan 1980: 82; 
Liu 1990: 89];

2) Liŭ làng wén yīng 柳浪闻莺, Orioles Singing in the Willows; Słuchać wilg 
wśród fal wierzb; Słuchać wilg w gęstwinie witek wierzbowych falujących na wie-
trze, dosł. ‘fale wierzb, słuchać wilg’ (były cesarski ogród z okresu Południowej 
Dynastii Song, 1127–1279, ze sztucznym stawem i skałami, często słychać tam 
żółte wilgi siedzące na gałęziach wierzb) [HLS 1985: 8];

3) Qū yuàn fēng hè 麯/曲院风荷, The Yard of Lotus; Wietrzne lotosy na win-
nym podwórzu, dosł. ‘winne podwórze, wietrzne lotosy’ (miejsce produkcji i de-
gustacji wina za Południowej Dynastii Song, drobna zmiana nazwy przez cesarza 
Kangxi, 1662–1722, z dynastii Qing, 1644–1911) [Liu 1990: 91];
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4) Píng hù qiū yuè 平湖秋月, Autumn Moon on the Calm Lake; Jesienny 
księżyc nad spokojnym jeziorem, dosł. ‘spokojne jezioro, jesienny księżyc’ (w Pa-
wilonie Oglądania Jeziora z tarasu zbudowanego za dynastii Tang, 618–907, lu-
dzie oglądają księżyc i jego odbicie w wodzie podczas Święta Środka Jesieni, 
piętnastego dnia ósmego miesiąca księżycowego) [Tan 1980: 84; Liu 1990: 89];

5) Sān tán yìn yuè 三潭印月, Three Pools Mirroring the Moon; Three Pools 
Reflecting the Moon; Trzy Stawy Odbicia Księżyca [Praktyczny przewodnik… 
2001: 344]; Trzy stawy odbijające księżyc, dosł. ‘trzy stawy odbijają księżyc’ 
(trzy stawy na terenie wyspy Xiaoying Zhou – nazwa widokowa funkcjonuje też 
jako druga nazwa tej wyspy – są tam trzy kamienne wieże z pięcioma okrągły-
mi otworami, wybudowane w wodzie w 1089 r., na zlecenie zarządcypoety Su 
Dongpo w celu oznakowania najgłębszych miejsc jeziora, zburzone za dynastii 
Yuan, 1260–1368, odbudowane w 1607 r. za dynastii Ming, 1368–1662; w noce 
pełni księżyca zapalano w wieżach świece, a otwory zalepiano papierem; odbicia 
księżyca i światła świec na jeziorze dawały wrażenie szesnastu księżyców pływa-
jących po wodzie) [HLS 1985: 21; Tan 1980: 84, Liu 1990: 89];

6) Nán píng wăn/xiăo zhōng 南屏晚/晓钟, Evening Knell on Nan Ping; Wie-
czorne dzwony na Nanping, dosł. ‘Nanping, wieczorne dzwony’ (dzwon wybu-
dowany za Późniejszej Dynastii Zhou, 951–960, w świątyni Jingci Si 净慈寺, 
dzwonił co wieczór i skłaniał ludzi do przemyśleń; drobna zmiana nazwy widoku 
przez cesarza Kangxi z dynastii Qing) [Liu 1990: 91];

7) Léi fēng xī zhào 雷峰夕/西照, The Glow of the Setting Sun at the Lei Feng 
Pagoda; Dusk over Lei Feng Pagoda; Zachodni blask nad pagodą Lei Feng, dosł. 
‘Lei Feng, zachodni blask’ (pagoda Lei Feng wybudowana ok. 975 r. na Szczycie 
Grzmotów, Lei Feng 雷峰, przez króla państwa WuYue, 907–978, na cześć naro-
dzin syna, zniszczona w 1924 r.; o zachodzie słońca rzucała długi cień; niewielka 
zmiana nazwy przez cesarza Kangxi z dynastii Qing) [HLS 1985: 54, Tan 1980: 
82; Liu 1990: 91];

8) Liăng/shuāng fēng chā yún 两/双峰插云, Two Peaks Piercing the Cloud; 
Dwa szczyty przeszywające chmury, dosł. ‘dwa szczyty przeszywają chmury’ 
(podczas okresu deszczowego nad szczytami Nangao Feng 南高峰 i Beigao Feng 
北高峰 pasma Tianzhu Shan 天竺山 gromadzą się chmury i mgła, a góry to się 
wyłaniają, to znikają; nazwa widoku ulegała zmianom: nazwa za dynastii Song 
to Liăng fēng chā yún 两峰插云, za dynastii Yuan nazwa brzmiała Liăng fēng bái 
yún 两峰白云, dosł. ‘dwa szczyty, białe chmury’; ostatnia zmiana nazwy przez 
cesarza Kangxi z dynastii Qing) [Liu 1990: 91; HLS 1985: 35];

9) Huā găng guān yú 花港观鱼, Viewing Fish in Huagang; Watching Fish in 
a Flowery Pond; Sadzawka Czerwonych Karpii [Praktyczny przewodnik… 2001: 
344]; Oglądanie ryb w Hua Gang, dosł. ‘Hua Gang, oglądać ryby’ (za czasów 
dynastii Song prywatny teren urzędnika Lu Xunshenga 卢允升 o nazwie Ogród 
Lu, Lu Yuan 卢园, obecnie park, w stawie dużo ryb, wokół stawu bogata roślin-
ność; z góry Huajia Shan 花家山 spływał do jeziora strumień, stąd nazwa miejsca 
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Huagang 花港, dosł. ‘kwietny port’. Cesarz Kangxi z dynastii Qing tę nazwę wi-
dokową własnoręcznie wykaligrafował i następnie została ona wyryta na kamien-
nej steli, a cesarz Guangxu, 1875–1908, z dynastii Qing napisał o tym widoku 
ceniony wiersz) [HLS 1985: 42; Tan 1980: 88];

10) Duàn qiáo cán xuě 断桥残雪, Snow on the Broken Bridge; Remnant of 
Snow on Broken Bridge; Resztki śniegu na Złamanym Moście, dosł. ‘Złamany most, 
resztki śniegu’ (po opadach śniegu, zacieniona część mostu łukowego nad fragmen-
tem Zachodniego Jeziora jest pokryta śniegiem, a na części słonecznej śnieg się 
szybko topi, most wygląda jakby był złamany, stąd nazwa) [Tan 1980: 82].

Przedstawione powyżej nazwy zestawu Dziesięć widoków Jeziora Zachod-
niego należą do najlepiej znanych nazw widokowych w Chinach, tym niemniej 
etymologia niektórych z nich nie jest w pełni wyjaśniona, różnią się także in-
terpretacje ich znaczenia leksykalnego czy asocjacyjnego, choć semantyczna 
transparencja tych nazw jest ewidentna. Rozbieżności występują także w ich 
zapisie w chińskiej transkrypcji fonetycznej pinyin i głównie dotyczą pisania 
z wielkiej czy małej litery, w cudzysłowie lub bez. Podobne rozbieżności widać 
w przekładach nazw na języki zachodnie. Tradycyjny chiński zapis znakowy tych 
„niepewności” nie ukazuje.

5. Podsumowanie  

Nazwy zestawu Dziesięć widoków Jeziora Zachodniego stały się wielowie-
kowym wzorcem dla tysięcy (a może już milionów) nazw miejsc widokowych 
czy też nazw parków krajobrazowych w Chinach. Są uważane za nazwy właści-
wie doskonałe pod względem zarówno informacyjnym, jak i estetycznym i emo-
cjonalnym. Jak zauważają chińscy badacze [Niu 1998: 103], zasadnicza różnica 
pomiędzy starymi, tradycyjnymi a współczesnymi nazwami krajobrazów tury-
stycznych polega na tym, że nazwy tradycyjne były dziełem artystów (literatów, 
malarzy), dających wyraz swym doznaniom pod wrażeniem piękna otaczające-
go ich krajobrazu, natomiast nazwy nadawane współcześnie w pewnej mierze 
formalnie naśladują nazwy tradycyjne, jednakże ich głównym zadaniem jest za-
intrygowanie turystów i zwiększenie liczby zwiedzających, stąd pełnią funkcje 
pragmatyczne, reklamowe czy biznesowe.
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Chinese microtoponymy. Chinese names of scenic spots

(Summary)

The paper deals with the various attitudes of Chinese place name researchers to the issue of 
microtoponymy, its scope and its position in the Chinese naming system of the Peoples’ Republic 
of China. It presents the only classification of names called “microtoponyms”, as found in the Chi-
nese works on toponyms. It points out some difficulties in interpretation caused by heterogeneous 
divisional criteria, and shortly discusses the main types and groups of Chinese microtoponyms. The 
paper pays attention to some specific features of microtoponyms as belonging to a certain category 
of place names, as well as to their features due to the Chinese naming tradition and the characteris-
tics of the Chinese language and its writing system. The more elaborated description concerns the 
chosen group of names, i.e. Chinese names of scenic spots, classed as microtoponyms belonging to 
the Chinese landscape park names. Chinese terms and the examples of Chinese microtoponyms are 
presented as written in Pinyin transcription, Chinese characters, translation into Polish made by the 
author, and, sometimes, translation into Polish or English according to the referred sources.

Słowa kluczowe: chińskie mikrotoponimy, klasyfikacja mikrotoponimów chińskich, chińskie 
nazwy parków krajobrazowych, chińskie nazwy miejsc widokowych.

Key words: Chinese microtoponyms, classification of Chinese microtoponyms, Chinese land-
scape parks names, Chinese names of scenic spots.
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Główne procesy w nominacji za pomocą nazw własnych  
(w kontekście związków między toponimami i chrematonimami) 

1.  Nominacja onimiczna i związane z nią rozróżnienia pojęciowo- 
-terminologiczne, charakterystyka i typologia procesów

Zabiegi nominacyjne w zakresie nazw występujących w obszarze szeroko 
rozumianej chrematonimii są zróżnicowane w tym sensie, że wspomniane onimy 
mogą wchodzić w obieg językowy na różnych zasadach oraz z uwzględnieniem 
różnych warstw językowych i zbiorów motywacyjnych. Są powoływane do ży-
cia na zasadzie translokacji, to jest przez wybór gotowej formy językowej, któ-
rą może być jednostka wyrazowa należąca do słownictwa pospolitego polskiego 
lub obcego (wybór słowa następuje w tym wypadku po wyborze języka) i prze-
niesiona na płaszczyznę onimiczną języka, lub też jednostka nazewnicza przenie-
siona z jednego zbioru nazw do innego. Poza tym, w innych wypadkach, onimy 
wchodzą do uzusu na zasadzie tworzenia zupełnie nowych struktur językowych, 
czyli przez nazwotwórstwo w ujęciu formalnym, czyli przez zespół środków słu-
żących do tworzenia nazw własnych, środków mających oparcie w systemie dery-
wacyjnym języka, analogicznie czy też na wzór słowotwórstwa rozpatrywanego 
w zakresie wyrazów pospolitych [por. na ten temat: Borek 1983a].

Wybór gotowej formy językowej prowadzi do nazw o językowej motywacji 
translokacyjnej [por. Kowalik-Kaleta 1983: 236]. W jej wyniku następuje prze-
niesienie jednostki wyrazowej z jednej płaszczyzny języka do drugiej i zmiana 
zakresu użycia oraz funkcji danej jednostki, która to zmiana jest w tym procesie 
nieoznaczona formalnie na płaszczyźnie derywacji nazwotwórczej. Możemy mieć 
do czynienia z translokacją jednostki na zewnątrz i wtedy następuje przeniesie-
nie tej jednostki ze zbioru apelatywów do odpowiedniego zbioru nazw własnych, 
na zasadzie onimizacji. Inny przypadek stanowi translokacja wewnętrzna, to zna-
czy taka, jaka dokonuje się wewnątrz kategorii nazw własnych i polega na tym, 
że dana nazwa własna, pozostając nazwą własną, zyskuje nową wartość deno-
tacyjną [por. Kosyl 1983: 13–14] i zaczyna wskazywać na inną niż pierwotnie 
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klasę obiektów nazewniczych. Mamy tu do czynienia z translokacją na zasadzie 
transonimizacji. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że dana nazwa, zyskując nowe 
właściwości jako transonim, nie traci zupełnie swojej podstawowej semantyki 
onimicznej i ten, kto się z taką nazwą styka, tę semantykę sobie uświadamia [por. 
Blanar 1996: 29]. Jest to niekiedy wręcz niezbędne do zrozumienia, na jakich 
zasadach dana nazwa funkcjonuje w odniesieniu do określonego obiektu, jaki był 
powód użycia danej nazwy w charakterze transonimu. Dodajmy, że sprawdza się 
to w odniesieniu do wszelkiego typu przeniesień, np. w obszarze toponimii, w sy-
tuacji występowania nazw przeniesionych z jednego odległego obiektu na dru-
gi, jak to się dzieje przy imporcie nazw typu Ameryka czy Betlejem na osady 
w Polsce, co należy wiązać w pierwszym przykładzie z ruchem emigracyjnym 
i reemigracyjnym, w drugim z życiem religijnym społeczności językowej, w któ-
rej takie użyte wtórnie nazwy funkcjonują [na ten temat: Bubak 1965–1966]. Są 
to nazwy o charakterze kulturowym, nie charakteryzują one bezpośrednio terenu, 
choć na zasadzie konotacji przekazują informację zawierającą element topogra-
ficzny: Betlejem przeważnie oznacza obiekt ubogi, natomiast Ameryka – bogaty, 
może to być też miejsce odległe (jak Ameryka) [por. Jakus-Borkowa 1987: 97; 
Borek 1988: 49].

Jeśli do znaczenia merytorycznego nazwy [por. Rzetelska-Feleszko 1988: 
115] zaliczymy elementy określające jej związek z określonym typem obiektu 
na podstawie cech właściwych odpowiedniej kategorii rzeczy, to np. toponimowi 
Wall Street (= ulica w Nowym Jorku, na Manhattanie) można przypisać określony 
sem taksonomiczny (o jaki obiekt chodzi) oraz korelację z powierzchnią ziemską 
i zespół koordynat. Z kolei Wall Street jako nazwa instytucji i zarazem placówki 
handlowej odnosi się już do innego typu obiektu (= kantor walut w Lublinie) – to 
najogólniej rzecz biorąc chrematonim. Zmienia się więc opisujący go sem takso-
nomiczny, a korelację z powierzchnią ziemską i utrwalony związek z krajobrazem 
zastępuje występowanie obiektu w określonych układach kultury. Translokacja 
toponimu w chrematonim ma uzasadnienie w potencjalnym elemencie znaczenia 
ekonomicznego, który opisuje obiekt toponimiczny: Wall Street to ulica, przy któ-
rej zlokalizowane są główne instytucje finansowe Stanów Zjednoczonych, koja-
rząca się ze światem papierów wartościowych i pieniędzy. Nazwa po translokacji 
nawiązuje do tego elementu znaczeniowego, nazywa obiekt, którego indeksem 
branżowym jest handel walutą.

Transonimizacja bywa opisywana jako proces analogiczny do nadawania sło-
wom nowych znaczeń leksykalnych, czyli do przeniesień mających za podstawę 
system semantyczny języka [por. Superanskaja, Staltmane et al. 1986: 47–48], 
w innych ujęciach podkreśla się to, że jej następstwem jest powstanie homonimii. 
Obiektywnie problem ujmując, mamy tu do czynienia z formą językową, która 
na poziomie uzusu funkcjonuje w różnych środowiskach onimicznych. Można 
przypuszczać, że nie zawsze użytkownik języka ma na ten temat wiedzę wyraź-
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ną; w pewnych przypadkach wraz z upływem czasu zachodzi tu proces podobny 
do leksykalizacji, która dotyczy nazwy w związku z obiektem, na który została 
przeniesiona. Na przykład przeciętny mieszkaniec Lublina zna nazwę Rusałka 
jako określenie ulicy, natomiast prawdopodobnie nic nie wie o jej wcześniejszym 
„znaczeniu”, to jest o tym, że wcześniej taką nazwę nosił nieistniejący już te-
atr letni.

Istnieje pogląd, że transonimizacja i przeniesienie nie są w aspekcie onoma-
stycznym pojęciami równoznacznymi. Ta pierwsza realizuje się pod warunkiem 
przejścia nazwy z jednego obiektu na inny obiekt i, dodatkowo, z jednej klasy 
onimicznej do innej. Sądzę, że nie ma potrzeby robić tego typu rozróżnień – to 
transonimizacja, tylko że jednorodna i niejednorodna.

W pewnych ujęciach interpretacyjnych przeniesienie może być traktowa-
ne jako odpowiednik translokacji w każdym z podanych wyżej przypadków. 
Na przykład Edward Breza [1998], powołując się na innych badaczy – Huber-
ta Górnowicza i Czesława Kosyla – pisze, że „pod względem słowotwórczym 
chrematonimy są nazwami przeniesionymi albo nieprzeniesionymi” i że wśród 
przeniesionych wyróżnia się odapelatywne, np. Borowik, Kurka, Kozak – nazwy 
domków letniskowych od apelatywnych nazw grzybów, odimienne: Danusia, 
Piotr itp. – nazwy pensjonatów i domów wczasowych, czy również odmiejscowe. 
I dalej stwierdza: „Przenoszenie nazw własnych w chrematonimii jest jej cechą 
wyróżniającą”, w tak szerokim zakresie nie występuje ona w antroponimii ani też 
w toponimii [ibidem: 352].

Przejdę teraz do nazwotwórstwa, które w proponowanym przeze mnie uję-
ciu stanowi inny niż translokacja sposób powoływania do życia nazw własnych 
– można powiedzieć, że jest to rodzaj transformacji, w której biorą udział formalne 
elementy języka. Zdaję sobie przy tym sprawę, że istnieje tu możliwość przyjęcia 
innej koncepcji, w której nazwotwórstwo jako termin może oznaczać każdy przy-
padek tworzenia nazw, nawet jeśli nie jest oznaczony na poziomie form języko-
wych. Warto w tym miejscu przywołać pogląd Henryka Borka, który rozpatrując 
kwestie opisu morfologicznych środków tworzenia nowych leksemów, jednocze-
śnie zwracał uwagę na pojęcie derywacji semantycznej przy procesach tworzenia 
nowych jednostek leksykalnych drogą zmian znaczeniowych (substantywizacja, 
adiektywizacja, metaforyzacja itp.). Zdaniem tego badacza nazwotwórstwo tym 
różni się od słowotwórstwa apelatywnego, że „ze względu na swoją wtórność 
może tworzyć modele nazwotwórcze bez żadnego wykładnika formalnego” [Bo-
rek 1983b: 54].

W tym opracowaniu chcę mówić o nazwotwórstwie per analogiam do sło-
wotwórstwa jako procesie tworzenia nazw jako zupełnie nowych jednostek ję-
zykowych o określonej formie i funkcji, mających charakter neologizmów na-
zewniczych o motywacji leksykalnej w typie przede wszystkim morfologicznym, 
z uwzględnieniem afiksów i afiksoidów, członów złożeń i innych elementów 
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kreacji formalnojęzykowej. Chodzi tu więc o dobór określonego tworzywa języ-
kowego na użytek nazwotwórczy, choć nie muszą to być np. środki derywacyjne 
występujące w języku w funkcji wyłącznie lub prawie wyłącznie onomastycznej. 
O nazwotwórstwie można np. mówić w przypadku nazw, które jako onimy han-
dlowe (w proponowanej przeze mnie terminologii: emporionimy) realizują nie-
spełnione możliwości słowotwórstwa apelatywnego w zakresie kategorii nomina 
loci, niekiedy są też formami alternatywnymi w stosunku do form utworzonych 
i już funkcjonujących jako wyrazy pospolite. Mamy tu np. nazwy pomieszczeń 
zamkniętych na -nia i -ownia typu Fryzjernia – salon fryzjerski, Stylownia i Efek-
townia – sklepy z odzieżą używaną (przykłady z Lublina), Rowerownia – sklep 
z rowerami (w Poznaniu), por. też: Pizzownia – alternatywnie do nazwy ogólnej: 
pizzeria (w Zabrzu). Nazwy mogą być tworzone od podstaw apelatywnych, ale też 
onimicznych lub pośrednio onimicznych. Do już wymienionych nazw miejsc z su-
fiksem -nia można dodać tego typu przykład: Lubelnia, od przymiotnika toponi-
micznego: lubelski, w związku z nazwą miasta: Lublin (chodzi o restaurację w tym 
mieście).

Przedstawione przykłady są o tyle jednostronne, że w istocie nie pokazu-
ją różnicy między wyrazami pospolitymi a nazwami własnymi jako odrębny-
mi klasami leksykalnymi; eksponują identyczność formalną używanych w nich 
środków derywacyjnych. Jest to wynik istniejących obiektywnie zależności 
językowych. Przyjmując formalny punkt widzenia, trudno w praktyce na tego 
typu materiale wykazać różnicę między derywacją słowotwórczą (w odniesieniu 
do apelatywów) i derywacją nazwotwórczą. Można by w interpretacji różnych 
analogicznych form językowych uwzględnić uwagę Anny Superanskiej odno-
śnie do przebiegu procesu nominacyjnego. Zgodnie z jej propozycją na poziomie 
wstępnej nominacji czy też w mikronominacji, która jest związana z pierwszym 
użyciem nowo utworzonego słowa, nie mamy jeszcze do czynienia ani z apelaty-
wem, ani z nazwą własną [por. Superanskaja 1973: 238]. O statusie językowym 
decyduje w tym wypadku tryb funkcjonowania, który jednak nie zawsze jest 
jednoznaczny, i kontekst. Jeśli mamy mówić o nazwotwórstwie, to konieczne 
jest zwrócenie uwagi na formalny aspekt tworzenia nazw, na ich cechy struktu-
ralne. Praktyka analityczna ujawnia trudności z tym związane. Można przyjąć, 
że nazwa własna Papiernia, która odnosi się do sklepu z artykułami papierowy-
mi (w Chełmie, woj. lubelskie) została utworzona niezależnie od wyrazu pospo-
litego papiernia w znaczeniu ‘zakład produkujący papier’ [US III: 38], ale nie 
można też wykluczyć, że doszło tu do przeniesienia (translokacji zewnętrznej) 
tego wyrazu i uzyskania przez niego właściwości nazwy własnej. Nie da się tego 
ustalić bez dodatkowych danych, umożliwiających rekonstrukcję rodzaju moty-
wacji językowej.

Podsumowaniem teoretycznych ustaleń na temat głównych procesów wystę-
pujących w nominacji za pomocą nazw własnych jest zaprezentowany schemat 
(rys. 1).
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Rysunek 1. Główne procesy występujące w nominacji za pomocą nazw własnych 
(opracowanie własne)

2.  Związki toponimiczno-chrematonimiczne w świetle analizy  
nazewnictwa różnych obiektów handlowych i usługowych oraz firm  

Przechodzę teraz do głównego wątku rozważań. Zastanawiając się nad moż-
liwymi powiązaniami między toponimią i chrematonimią, a dokładniej łączonym 
z nią zbiorem nazw sklepów i firm, służących identyfikacji wskazanych obiektów 
w procesie wymiany handlowej, muszę już na wstępie stwierdzić, że te powiąza-
nia mają przede wszystkim charakter leksykalny, i ten właśnie typ koresponden-
cji między reprezentacjami różnych porządków i klas onimicznych wydaje się tu 
najbardziej oczywisty, od niego też zacznę odpowiedź na postawione w trakcie 
pisania tego szkicu pytanie: ile jest toponimii w chrematonimii?

Z badań, które prowadziłem nad nazewnictwem odnoszącym się do sklepów 
i placówek usługowych w Lublinie wynika, że w mieście traktowanym jako po-
wierzchnia reklamowa przeważają nazwy, których podstawami leksykalnymi są 
toponimy nazywające pozapolskie obiekty geograficzne. Trzeba jednak wyraźnie 
podkreślić, że nie jest ich w zebranym materiale dużo – idą w dziesiątki, podczas 
gdy w całym zbiorze, na którym opieram swoje rozważania, znalazło się blisko 
tysiąc przykładów użyć nazw w odniesieniu do indywidualnych obiektów, spisa-
nych na miejscu z witryn i szyldów oraz tablic reklamowych [por. Siwiec 2012: 
173–202]. Są to m.in. nazwy miast, np. Amsterdam (galeria i sklep, m.in. z me-
blami holenderskimi), Hanoi (restauracja wietnamska), Shanghai (restauracja 
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z kuchnią chińską), Paris (sklep z odzieżą damską oraz sklep z modą ślubną i wie-
czorową), Dakar i Hawana (sklepy z kosmetykami), Vegas (sklep z alkoholami 
i kantor; por. Las Vegas), Miami i Malibu (solaria), El Paso (pub), Chicago (sklep 
z odzieżą), występują też nazwy dzielnic kojarzonych ze światowymi metropolia-
mi: Manhattan (sklep z odzieżą), Hollywood Cafe itp. Inne przykłady to nazwy 
krajów, czyli choronimy, które pojawiają się na szyldach handlowych, np. Alaska 
(sklep z futrami), Toskania (restauracja śródziemnomorska), Pizza Italia, Egipt 
i Maroko (bary), India (sklep indyjski i hurtownia odzieży); nazwy łańcuchów 
i pasm górskich: Andy (sklep turystyczny), Himalaje (kiosk z herbatami), nazwy 
wysp: Capri (salon odzieży damskiej i hurtownia). Mamy tu nazwy odnoszące się 
do obiektów geograficznych pozapolskich, używane w formie polskiej lub obcej, 
odpowiadającej obszarowi, na jakim dany obiekt się znajduje.

Nazwy odnoszące się do realiów geograficznych polskich pojawiają się w na-
zewnictwie firm i określają miejsce prowadzonej działalności, którym jest miasto, 
np. Chemia Lublin, Herbapol-Lublin, Elektromontaż-Lublin, Energo Tech Lublin, 
Instal-Lublin, Miastoprojekt-Lublin, Stalmet-Lublin itp. Szerszy zasięg geogra-
ficzny łączy się z nazwą kraju, państwa. W tym wypadku jest to toponim Polska, 
który z zasady występuje w funkcji członu odróżniającego, dodanego do wła-
ściwej nazwy firmy i wskazującego na to, że dana firma pochodzi z Polski, jak 
Cemex Polska, lub na jej obszarze prowadzi działalność, np. jako firma zagranicz-
na działa w naszym kraju, por. Reimpex Polska (w strefie krajów bałtyckich firma 
działa pod nazwą Reimpex Baltic).

Odrębną grupę przykładów stanowią w krajobrazie Lublina nazwy obiektów 
handlowych i usługowych, które łączą się bezpośrednio z terenem wewnątrzmiej-
skim i powtarzają jako transonimy istniejące w tej przestrzeni nazwy części mia-
sta czy osiedli, w których znajdują się nazywane sklepy i inne punkty, por. Błonie 
(delikatesy), Świt (apteka), przeniesione z ulic: Księżycowa (kawiarnia), Zamoj-
ska (lombard) itd., odsyłające do innych wyróżniających się elementów topogra-
ficznych, np. do rzeki przepływającej przez miasto: Bystrzyca (auto-komis) itd.

Badania prowadzone na innym materiale potwierdzają fakt stosunkowo sła-
bego wykorzystania toponimów na zasadzie wtórnego użycia w charakterze nazw 
obiektów i instytucji handlowych i szerzej – związanych z sektorem gospodarki. 
Pisze na ten temat Ewa Rzetelska-Feleszko, omawiając nazwy sklepów (w War-
szawie w 1992 r., w Łodzi w 1994 r.) oraz nazwy firm handlowych i usługowych 
z branży budowlanej (w Warszawie w latach 1997–1998). Z badań przeprowadzo-
nych przez autorkę wynika, że „Nazwy własne jako podstawy nazw sklepów to 
przede wszystkim imiona i nazwiska, rzadziej nazwy geograficzne” [Rzetelska-
-Feleszko 2000: 144]. Do podobnego wniosku można dojść na podstawie prze-
glądu podstaw leksykalnych w zakresie nazw firm, które w opracowaniu stanowią 
osobny blok materiałowy ze względu na ich odrębny charakter [ibidem: 146].

Przypomnę jeszcze wyniki badań z innego ośrodka miejskiego. Danuta Ko-
pertowska, analizując nazewnictwo przemysłowo-usługowe w Kielcach w latach 
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90. XX w., zwraca uwagę na to, że wykorzystuje się w nim wyrazy pospolite 
i nazwy własne, głównie antroponimy, „rzadziej toponimy”, zarówno polskie, jak 
i obce; dalej pisze o „ubóstwie toponimicznym” badanego przez siebie materiału 
[por. Kopertowska 2001a: 162]. W innym artykule, uwzględniającym materiał 
z lat 1989–1998 obejmujący 1120 nazw i przykłady pochodzące sprzed tego okre-
su, wskazana badaczka stwierdza, że „Toponimy w funkcji nazw firmowych nie 
należą do częstych” i że wśród odnotowanych nazw jest „trzy procent motywa-
cji tego typu” [Kopertowska 2001b: 26]. Podaje przykłady nazw obcych państw, 
wysp, miast, przeniesionych (translokowanych) na sklepy oraz podobne obiekty 
wewnątrzmiejskie, por. Cafe France, Capri, i polskie, lokalne: Łysogóry, Nida. 
Zwraca uwagę na te spośród nazw, które powtarzają w niezmienionej formie inne 
nazwy topograficzne z terenu Kielc, np. Białogon i Bukówka (apteki). W swoich 
rozważaniach badaczka wychodzi poza transonimy pochodzenia toponimicznego 
i uwzględnia formy derywowane oraz wyrażenia przyimkowe, a także człony to-
ponimiczne nazw w formie wyrazów skrótowo-złożonych typu Italotex (tkaniny 
włoskie, por. Italia), Amer-Pol czy Poltank (stacja benzynowa) itp.

Tego rodzaju przykłady pokazują, że w rozważaniach nad związkami toponi-
miczno-chrematonimicznymi oprócz przykładów translokacji czy też transonimi-
zacji trzeba brać pod uwagę przykłady transformacji reprezentujące typ powiązań 
strukturalnych z przypadkami motywacji morfologicznej o charakterze pochod-
ności językowej, polegającej na określeniu budowy wewnętrznej leksemów, która 
oparta jest na ich stosunku do innych leksemów, i wszelkimi innymi opartymi 
na zmianie formalnej. Ten sam typ powiązań będą też realizować zwracające uwa-
gę realizacje cytatów struktur toponimicznych, niedające się opisywać w katego-
riach derywacyjnych.

Interesujące wydają się przykłady nazwotwórstwa typu sufiksalnego, jak 
w nazwie Londynek. Użyty tu formant -ek wychodzi poza swój pierwotny zakres 
derywacyjny w formach apelatywnych. Jest jasne, że stanowi on element ogólne-
go tworzywa językowego, ale w cytowanej formie, utworzonej od podstawy Lon-
dyn, staje się elementem specyficznie nazwotwórczym przez nawiązanie do typu 
nazw relacyjnych znanych z toponimii [por. np. Borek 1988]. W tym wypadku nie 
jest to jednak toponim, tylko nazwa odnosząca się do innego typu obiektu (w Lu-
blinie) – sklepu z używaną odzieżą z Anglii, m.in. z Londynu – mamy tu korelację 
podstawy toponimicznej z funkcją chrematonimiczną.

Dodam przy okazji, że inną genezę ma forma Londynek w nazwie miejskiej 
New Londynek Townhouses. Jest to bowiem forma translokowana z potocznego, 
używanego przez mieszkańców Bydgoszczy, toponimu Londynek, odnoszonego 
do dawnej robotniczej dzielnicy tego miasta, uważanej za miejsce zaniedbane 
i niebezpieczne [por. Czachorowska, Zimny 2011]. W cytowanej nazwie miejsce 
to zostaje w swoisty sposób dowartościowane dzięki wprowadzeniu w jej obręb 
leksemów angielskich. Pierwszy z nich: new „wprost nawiązuje do procesów re-
witalizacyjnych zachodzących na terenie tej dzielnicy” [ibidem: 104].
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Jako wyróżnik nazwowości chrematonimicznej może przy podstawach topo-
nimicznych występować sufiks -anka, znany od dawna i występujący w nazwach 
różnych obiektów użytkowych i instytucji, takich jak lokale gastronomiczne i ho-
tele, domy wczasowe czy kluby sportowe, por. np. Lublinianka (hotel z restauracją 
i kawiarnią, obecnie pod nazwą IBB Grand Hotel Lublinianka), też: Lublinian-
ka-Tour (biuro turystyczne). Ten typ strukturalny nasuwa jednak pewne uwagi 
ze względu na zbieżność w przebiegach translokacyjnych i w nazwotwórstwie. 
Zwrócił na to uwagę Edward Breza, opisujący nazwy obiektów gastronomicznych 
w województwie gdańskim w latach 80. XX w., stwierdzając nieprzydatność po-
działu na nazwy przeniesione i neologizmy nazewnicze, por. cytat: „W podanym tu 
materiale neologizmami nazewniczymi mogłyby być struktury typu Żukowianka, 
Pomorzanka, Kociewianka […], ale Żukowianka, Pomorzanka, Kociewianka zna-
ne są jako nazwy mieszkanek Żukowa, Pomorza i Kociewia”. Dalej jednak autor 
wskazuje na możliwość morfologicznej motywacji: „Takim neologizmem byłaby 
Kaszubianka, etnonim brzmi bowiem Kaszubka […]” [Breza 1988: 123]. Gdy-
by tego typu motywacja, wprowadzająca zmianę formalną w porównaniu do mo-
tywantu, została rozszerzona również na podane wcześniej przykłady, dałoby to 
asumpt do wydzielenia odrębnego typu nazwotwórczego w odniesieniu do katego-
rii obiektów użyteczności publicznej: handlowych, usługowych itp., instytucji. Nie 
brak jednak przesłanek przeciw takiemu postawieniu sprawy. Np. wśród nazw kin 
pomorskich, odnotowanych przez Stanisława Bąbę [Bąba 1967] są: Pomorzanin, 
Mazur, Kaszub i Warmianka. Skoro jest kino Pomorzanin od nazwy mieszkańca 
Pomorza, to również cytowana wcześniej Pomorzanka stanowi może tylko trans-
lokację nazwy mieszkanki tego regionu. Odstępstwem od tak ustalonej zasady jest 
niewątpliwie Warmianka, dla której podstawę stanowi toponim Warmia, a nie et-
nonim, który ma formę żeńską Warmiaczka [por. US IV: 350].

Elementy toponimiczne w strukturze nazw firm pojawiają się też na zasadzie 
pars pro toto odnośnego toponimu, co dzieje się w przypadku form skrótowo-zło-
żonych. W tym wypadku jest to tylko kwestia wyboru takiego właśnie materia-
łu językowego, chodzi o tworzywo, a nie strukturę toponimiczną. Np. cytowane 
już wcześniej nazwy Lublin i Polska mają odpowiedniki w postaci członu Lub-, 
por. Lub-Chem, Lub-Hand, LubNET, Lub-Trans itp. oraz Pol- lub -Pol: Pol-Bud, 
Pol-Farb, Pol-Tech, Dom-Pol, Hispano-Pol, Nar-Pol (sprzedaż narzędzi). Jednak 
wydaje się, że bezpośredni związek motywacyjny łączy podane przykłady raczej 
z przymiotnikami toponimicznymi niż z rzeczownikowymi nazwami. Podobnie 
jest w przypadku nazw firm z członem Euro, por. Euro Auto, Euro Meble, Euro-
-Pak, Euro-Tech itd., w których Euro można wywodzić od Europa i europejski, 
ale też od Unia Europejska, tu w znaczeniu ‘związany z Unią Europejską’ [por. 
Waszakowa 2005: 143 i n.], np. w zakresie pozyskiwania środków finansowych: 
Euro-Agro Consulting. Różnice między cytowanymi strukturami nazewniczymi 
polegają na tym, że element toponimiczny w jednych z nich pojawia się z ko-
nieczności [por. na ten temat: Kopertowska 2001a: 162], np. Lub-Trans (usługi 
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transportowe na terenie Lublina i województwa lubelskiego), LubNET (operator 
telekomunikacyjny działający w Lublinie), Hispano-Pol (handel międzynarodo-
wy), Euro-Tech (nowe technologie, materiały budowlane, import i eksport na ry-
nek europejski), a kiedy indziej wynika z potrzeb reklamy (człony Pol i Euro), 
działania nazewniczych konwencji i przypadkowego wyboru.

Przestrzeń wewnątrzmiejska jest obecna w nazwach przyjmujących formę 
wyrażeń przyimkowych, w których przyimek łączy się z elementem toponimicz-
nym, to jest nazwą jakiegoś obiektu miejskiego, pozostającego w relacji styczno-
ści przestrzennej do nazywanego za pomocą tej nazwy obiektu: sklepu, placówki 
usługowej, firmy itp. Bardzo często jest to wyrażenie przyimkowe zestawione 
z nazwą ulicy w funkcji lokalizującej dany obiekt, por. w Lublinie: Na Czerem-
chowej (salon fryzjerski), Na Kole (sklep spożywczy), Na Lwowskiej (księgarnia), 
Na Zana i Na Dożynkowej (apteki). Można przyjąć, że mamy w tego typu for-
mach do czynienia z nazwotwórstwem wprowadzającym konstrukcje składnio-
we, powstałe w wyniku derywacji fleksyjnej, lub z kompozycją nazwotwórczą, 
ze specyficznymi nazwami komponowanymi [por. klasyfikację tego typu struktur 
w: Rospond 1957]. Toponim, a dokładniej mikrotoponim miejski, jest tu elemen-
tem komponowanej nazwy, ale należy też zwrócić uwagę na to, że toponimiczną 
genezę ma sam schemat strukturalny nominacji, opartej na topograficznej moty-
wacji lokalizującej, która jest charakterystyczna dla nazewnictwa terenowego, po-
nieważ „nazwy przyimkowe są formacją sensu stricto terenową” [Sochacka 1970: 
80]. Podane wyżej nazwy w formie wyrażeń przyimkowych można opisywać tak 
jak mikrotoponimy jako formy, które są przydawkami okolicznościowymi odpo-
wiadającymi na pytanie: który? sklep, księgarnia, apteka itd., lub okolicznikami 
miejsca w związku z pytaniem: gdzie? znajduje się dany obiekt. Dodać należy, 
że wyrazy łączące się z przyimkiem w nazwach tego typu nie muszą być topo-
nimami, mogą to być osobowe nazwy własne, przede wszystkim zaś informację 
topograficzną mogą w nich przekazywać wyrazy pospolite, które występują jako 
terminy relacji przestrzennych i oznaczają wyróżniające się punkty orientacyjne, 
np. pewne elementy otoczenia naturalnego, różne urządzenia miejskie, por. Przy 
Rondzie (sklep spożywczy). W kolejnych realizacjach zmieniają się też przyimki 
określające typ ustosunkowania przedmiotowego w przestrzeni.

Przechodzę teraz do przykładów, które nie mieszczą się w zakresie środków 
derywacyjnych i kompozycyjnych używanych w celu nazwotwórczym. Chodzi 
o bardzo specyficzne cytaty struktur toponimicznych, które można uznać za szcze-
gólny rodzaj aluzji do występujących w toponimii i dla niej charakterystycznych 
kategorii i typów nazwotwórczych, służących bezpośrednio do tworzenia nazw 
własnych. Taki typ, który można zdefiniować jako klasę nazwową o tej samej 
funkcji kategorialnej i tym samym wykładniku nazwotwórczym [Borek 1983a: 
229], reprezentują w toponimii nazwy miejscowe o pierwotnym znaczeniu dzier-
żawczym wprowadzanym odpowiednimi przyrostkami, np. -ów, -owa i -owo. 
W poczuciu dzisiejszych użytkowników języka polskiego nazwy te są po prostu 
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nazwami miejscowości, które łatwo odróżnić od innych nazw ze względu na do-
konaną w języku strukturalizację typu nazwotwórczego czy wręcz określonych 
sufiksów używanych przede wszystkim do nazw tej kategorii nazwotwórczej. 
Tym większą innowacyjnością odznaczają się wychodzące poza tak ustalony 
uzus cytaty czy też translokacje struktur tego typu z toponimii do chrematoni-
mii, dające w efekcie nazwy odczuwane jako twory indywidualne i nieuzualne, 
np. Biesiadowo od podstawy biesiada ‘wystawne przyjęcie, uczta, bankiet’ [US I: 
259], chodzi więc w tym przykładzie o miejsce, gdzie można dobrze zjeść (pizze-
rie w Warszawie, Kielcach, Lublinie, Łodzi i innych ośrodkach miejskich), por. 
też pozostałe, mające za punkt wyjścia nomenklaturę asortymentu handlowego: 
Bucikowo.pl od bucik (sklep internetowy z obuwiem), Pierogowo od pierogi (sieć 
lokali gastronomicznych we Wrocławiu), Rowerkowo od rowerek (sklep w Ty-
chach), Skarpetkowo od skarpetki (sklep z artykułami pończoszniczo-bieliźniar-
skimi w Koninie), Zwierzątkowo od zwierzątko (sklep zoologiczny w Krakowie), 
tu też przykład, który może być odczytywany w kategoriach żartu językowego: 
Golonkowo Piwne, por. golonka i piwo (sezonowy punkt gastronomiczny w Po-
bierowie, woj. zachodniopomorskie). Innowacyjność formalną podanych nazw 
tłumaczą potrzeby reklamy, w której to, co nowe, co może zaskakiwać, ponieważ 
nie mieści się w ustalonych dla danej klasy nazw torach strukturalizacji języko-
wej, stanowi element przyciągający odbiorców oferty handlowej. Osobnym, dość 
specyficznym przykładem, dającym się porównać z już wymienionymi, jest Lu-
mumbowo (pub w Łodzi), który można łączyć z nazwiskiem kongijskiego działa-
cza niepodległościowego P. Lumumby (1925–1961, por. biogram w Encyklopedii 
popularnej PWN). W tym wypadku wskazany chrematonim nie jest jednak efek-
tem derywacji nazwotwórczej, jedynie powtarza już istniejącą i używaną nieofi-
cjalnie nazwę osiedla akademickiego przy ul. Lumumby. Jest to też sygnał, że do-
celową grupą klientów, do których kierowana jest oferta tak nazwanego pubu, są 
studenci.

3. Uwagi końcowe  

Podsumowując, można stwierdzić, że w przedstawionych tu rozważaniach 
znalazły się dwa wątki. Pierwszy, o charakterze teoretycznym, dotyczy procesów 
i zabiegów językowych, które dają w wyniku nazwę własną (nominacja onimicz-
na). Stoję na stanowisku, że takimi procesami są translokacja oraz nazwotwór-
stwo. Ta pierwsza przebiega na zasadzie onimizacji i transonimizacji. Przyjmuję 
za różnymi opracowaniami onomastycznymi, że są to przebiegi językowe nie-
związane z derywacją, reprezentujące „czyste” przejście słowa z jednej klasy 
nazw do innej [por. np. Superanskaja, Staltmane et al. 1986: 48]. Warto w tym 
miejscu dopowiedzieć, że istnieje też inne ujęcie tego zagadnienia, rozszerzone 
o formalne wykładniki opisywanych procesów, np. Aleksandra Cieślikowa pisze 
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o „onimizacji dzięki derywacji słowotwórczej” [Cieślikowa 2006: 49], w ten sam 
sposób można też podchodzić do transonimizacji, wprowadzając różne odmiany 
nominacji transonimicznej. Trzeba jednak pamiętać, że np. derywacja jest zwią-
zana z systemową organizacją nazw wewnątrz klas; nie jest to zmiana typu trans-
lokacyjnego, połączona z przeniesieniem onimu do innego szeregu onimicznego 
i zmianą funkcji obiektowej. Przypomnę jednak dla porządku, że Rudolf Šrámek 
pisze o dwóch rodzajach transonimizacji: czystej i rozszerzonej, ze zmianą formy 
[por. Šrámek 2003–2004], a referująca jego koncepcję Jana Marie Tušková dodat-
kowo wyróżnia transonimizację rozszerzoną na zasadzie morfologicznej (struk-
turalnej) i na zasadzie leksykalnej [Tušková 2011: 486–487]. Na ogół jednak 
odróżnia się transonimizacje od przypadków zmian językowych oznaczonych for-
malnie. Mária Imrichová, która ostatnio zajęła się transonimizacją w odniesieniu 
do nazw obiektów i instytucji handlowych, jest zdania, że jest to przejście (trans-
fer) nazwy z jednej onimicznej klasy do innej i to nie tylko w ramach onimicznych 
podsystemów (np. z toponimicznego do chrematonimicznego), ale też w ramach 
podklas tych podsystemów, bez formalnych zmian. Zaproponowany przez nią po-
dział transonimizacji ze względu na dopasowanie transonimu do obiektu, w tym 
wypadku do rodzaju działalności i profilu firmy, wnosi do opisu nowe interesujące 
szczegóły, nie zmienia jednak w istotny sposób obrazu tego zjawiska [Imrichová 
2012: 36–38].

Kolejny ważny proces to nazwotwórstwo, traktowane jako odpowiednik ape-
latywnego słowotwórstwa. Najważniejszy problem, który się tu nasuwa i wycho-
dzi poza zakres opisywanego materiału, odnosi się do tego, czy środki formalne 
służące tworzeniu nowych nazw mają być opisywane bez względu na stopień oni-
micznego nacechowania, czy też, do czego bym się przychylał, ma to być opis 
dyferencjalny, eksponujący specjalne typy i kategorie nazwotwórcze.

Drugi wątek rozważań, siłą rzeczy nieco ograniczający zakres rzeczowy tego 
pierwszego, wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: ile toponimii jest 
w chrematonimii?, a dokładniej, jak uwidacznia się ona w nazwach handlowych, 
czyli emporionimach. Okazało się, że interesujące mnie onimy cechuje „ubóstwo 
toponimiczne”, przy czym są to przede wszystkim transonimy. Przekazywana 
przez nie informacja pozwala eksponować obiekty ze względu na ich lokalizację 
i właściwość oraz zasięg prowadzonej działalności; w wypadku nazw spoza pol-
skiego obszaru geograficznego jest to informacja typu kulturowego czy też inna, 
niezwiązana z rodzajem i zawartością obiektu, ale podporządkowana reklamie. 
Sądzę, że różne branże otwierają różne pola skojarzeń, do których nie zawsze 
da się wprowadzić motywy toponimiczne. Pomijając kwestię styczności prze-
strzennej obiektów, można zapytać: jaki toponim, będący nazwą odległego kraju, 
miasta czy wyspy, będzie pasował do sklepu spożywczego lub branży budowla-
nej? Zupełnie inaczej będzie w gastronomii, w której nazwy są często przekaź-
nikami informacji geograficznej i przede wszystkim etnokulturowej w związku 
z tematem kuchni różnych regionów świata.
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Nazwotwórstwo z udziałem elementów toponimicznych to w opisywanym 
materiale na ogół mało wyróżniające się przykłady derywacji oraz formy kompo-
nowane i pokazujące tendencję do skrótu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że tego 
rodzaju elementy, podobnie jak i inne onimiczne, odgrywają tu bardzo ważną 
rolę, ponieważ wzmacniają mało wyraziste cechy onimiczności rozpatrywanej tu 
grupy nazw i chrematonimów w ogóle, cechy, które „lokują chrematonimię bliżej 
apelatywno-proprialnej sfery pogranicznej niż wśród głównych systemów oni-
micznych” [Mrózek 2000: 126].

Interesująco jako czynnik innowacyjny przedstawiają się cytaty struktur to-
ponimicznych, na które nakłada się przejrzysty komponent semantyczny, wystę-
pujący przy onimicznej identyfikacji i umożliwiający niejako rozpoznanie obiektu 
w nazwie na zasadzie przypisanych mu cech specyfikacyjnych (branża, właści-
wość działalności). Jest to też przypadek form tworzonych z intencją ludyczną, 
dla żartu językowego i z fantazji.
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Adam Siwiec

Major processes in proper name nomination  
(with a view to the relationship between toponyms and chrematonyms)

(Summary)

The presentation contains two lines of reasoning and research. The first one is theoretical and 
concerns the linguistic processes that result in the emergence of proper names (onimic nomination). 
It is claimed that these processes are translocation and nomination. Translocation is guided by the 
principles of onimization and transonimization: these are unconnected with derivation and represent 
“pure” transition of a word from one class of names to another. In this way links between toponyms 
and chrematonyms are described, the latter being represented here by the names of wholesale/retail 
businesses and services. The order of the description is correlated with the distinction between 
transnomination and formally marked cases of language change, i.e. nomination. The search for an 
answer to the question of how much toponymy there is in chrematonymy leads one to conclude that 
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the onyms under investigation here are “toponymically poor”. These are above all names transferred 
from one onimic class to another (transnomization); the information that they convey underscores 
objects with regard to their location, properties and the extent of the activity with which they are 
associated; the information may also be independent of those factors but subject to the considera-
tions of advertising. Nomination with the use of toponimic elements usually includes rather incon-
spicuous examples of derivation, as well as composed and abbreviated forms. An innovative aspect 
is found in citations of toponymic structures, with ludic forms, created for linguistic playfulness.

Słowa kluczowe: nominacja onimiczna, translokacja, transonimizacja, nazwotwórstwo, to-
ponim, chrematonim.

Key words: onimic nomination, translocation, transonimization, nomination, toponym, chre-
matonym.
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Aspekt lokalizujący chrematonimów  
w świetle mikrotoponimii i makrotoponimii

1. Wprowadzenie  

Nad związkami między toponimami a chrematonimami zastanawiano się już 
niejednokrotnie. Obydwie kategorie, szczególnie zaś druga, nowsza w klasyfi-
kacji nazewniczej, pozwalają na definiowanie się we wzajemnym świetle. Ka-
tegoria toponimów jako jednostek szeroko opisanych w onomastyce, uznawana 
za zbiór niemal prototypowy, bywa wręcz punktem wyjścia dla opisu i wyznacza-
nia funkcji chrematonimów. W niniejszym przyczynku chciałbym zastanowić się 
nad związkiem wytworzonym i wytwarzanym między toponimami a chremato-
nimami, w szczególności zaś nad dwoma najważniejszymi podtypami toponimii 
– mikrotoponimią i makrotoponimią a sferą nazw desygnujących obiekty kultury 
w jej najszerszej koncepcji – chrematonimią użytkową, tu głównie marketingową 
i instytucjonalną1.

2. Ku definicji mikrotoponimii i makrotoponimii  

Przez mikrotoponimię i makrotoponimię rozumiem zbiory nazw, które wska-
zują miejsca w terenie zamieszkałym i niezamieszkałym2, pozostającym jednak 
w jakimś związku z człowiekiem, już choćby przez sam fakt nazywania przez 
niego wyodrębnianych obszarów, traktów, punktów, miejscowości w poznanej 
lub opanowanej przez niego przestrzeni. Innymi słowy, są to nazwy obiektów topo-
graficznych. Problem, jaki tu się jawi, to wyznaczenie różnicy między obydwoma 

1 W sprawie klasyfikacji chrematonimii zob. Gałkowski [2011: 51–53]. 
2 Jest stosunkowo łatwo przyporządkować mikrotoponimowi równoznaczny termin anojko-

nim (nazwa terenowa); pewnym problemem jest natomiast zestawianie makrotoponimu z ojkoni-
mem (nazwą miejscową). Zob. definicje ojkonimów i anojkonimów w Bezlaj et al. [1983: 104–107]. 
Por. także Rzetelska-Feleszko [1991–1992: 160–161].
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toponimicznymi typami. Można by je uznać za „wielkości onomastyczne” pod-
legające podobnym funkcjom, ale jednak w innej skali, przy czym nie o skalę 
fizyczną miałoby tu głównie chodzić. Zgodnie z tradycyjnym podejściem przy 
pomocy mikrotoponimu można określić obiekt w terenie niezamieszkanym: pole, 
łąkę, las, polanę, ścieżkę, pagórek, dolinę, strumień itp. Zasięg użycia mikrotopo-
nimu ograniczony jest do wspólnoty lokalnej, zwykle wiejskiej, lub określonego 
typu dyskursu. Makrotoponim zaś w konfrontacji z mikrotoponimem oznaczałby 
obiekty o zasięgu terytorialnym, w głównej mierze będące miejscami zamieszka-
nymi przez człowieka: wsie, miasta, regiony, kraje, ale także punkty ukształto-
wania terenu, których nazwy podlegają szerokiemu obiegowi komunikacyjnemu, 
np. znaczące i większe wzniesienia, masywy górskie, zbiorniki i ciągi wodne3.

Tak ostre definicje nie mają jednak pełnego przełożenia na rzeczywistość ba-
dawczą. Trudno o jednoznaczne klasyfikowanie danych elementów pejzażu na-
turalnego lub przestrzeni zamieszkanych przez ludzi w kategoriach bezspornie 
mikrotoponimicznych lub makrotoponimicznych, również z tego powodu, że oby-
dwa typy mogą płynnie między sobą przechodzić i z siebie wynikać, szczególnie 
makrotoponim z mikrotoponimu (odwrotny proces również bywa obserwowany). 
Z drugiej strony, jest teoretycznie możliwe określenie mianem mikrotoponimu 
nazwy mniejszego obiektu terenowego, np. pola, łąki, miedzy, ścieżki, pagórka, 
kamienia, dołu, rowu, lasu, stawu, bagna itp., lecz sam fakt bycia obiektem „ma-
łym”, „drobnym” w przestrzeni lądowej nie jest wystarczający. Liczy się bowiem 
owo użycie komunikacyjne, które w wielu przypadkach mikrotoponimicznych 
jest chwiejne, a niekiedy przemijające. Utrwalone zaś w uzusie nabiera cech ma-
krotoponimicznych w sensie kulturowym, który nie odbiera nazwom przekształ-
conym na makrotoponimy z mikrotoponimów wartości nazw wskazujących na fi-
zycznie nieduże obiekty.

W tym kontekście interesująca jest także obserwacja, że obszar desygnowa-
ny przy pomocy makrotoponimu zawiera w swoim terytorialnym zasięgu obiek-
ty wskazywane przez mikrotoponimy. To pozwalałoby przyjąć, że np. w terenie 
określanym przez makrotoponim o charakterze administracyjnym powiat brod-
nicki znajduje się obiekt o statusie mikrotoponimicznym rynna jabłonowska, 
w której zasięgu płynie struga nosząca nazwę Lutryna (hydronim o niepewnym 
jednak statusie w świetle mikro- lub makrotoponimicznym). Nie oznacza to jed-
nak, że mikrotoponim może być hiponimem makrotoponimu lub na odwrót – ma-
krotoponim hiperonimem mikrotoponimu, jakkolwiek pewne związki zależności 
są tu zauważalne.

W obrębie miejscowości nazywanych siłą rzeczy przy użyciu makrotopo-
nimów występuje szereg nazw obiektów, które wciąż zachowują swój status topo-
nimiczny, aczkolwiek trudno jest je wprost zaliczyć do mikrotoponimii wiejskiej 

3 Niekiedy w rozpoznaniu mikro- lub makrotoponimu może być pomocne rozpoznawanie 
stratygrafii językowych stosowanych w nazwach, np. elementów identyfikujących naturę fizjogra-
ficzną obiektu [por. Raimondi 2003: 25–31].
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lub miejskiej (nazwy części wsi, dzielnic, osiedli, ulic, placów). Taka nomen-
klatura nie jest jednak obca badaniom onomastycznym [zob. Sabio González 
2009, passim]. W przypadku obiektów topograficznych w przestrzeni miejskiej 
udaje się tę kwestię precyzować, stosując termin urbanonim [zob. np. Zagórski 
2002]. Nierozwiązane pozostaje przy tym podejście do podobnie funkcjonują-
cych nominacji w obrębie wsi. Czy „mikrotoponimia wiejska” przy potencjal-
nie zbliżonej w funkcji „mikrotoponimii miejskiej” (urbanonimii) nie byłaby tu 
kategoryzacją porządkującą onomastyczne podejście do problemu? Wydaje się, 
że tak. Tym bardziej, że zasięg terminu mikrotoponim powinien dodatkowo ulec 
rewizji w kontekście neo-toponimii, toponimii przestrzeni zurbanizowanych i za-
siedlanych w obszarach dotąd niezamieszkanych, ale także tych już zamieszka-
nych (miejskich, podmiejskich i wiejskich) oraz poddawanych industrializacji. 
W konsekwencji nie obejdzie się bez zestawień rozpatrywanego tu zagadnienia 
z chrematonimią, w analizie której mikrotoponomastyczny i makrotoponoma-
styczny punkt widzenia może nierzadko okazać się kluczowy, choćby przez samo 
tło, na jakim niektóre rodzaje chrematonimów mogą być analizowane4.

3. Definicja chrematonimii  

Tak jak niełatwo jest bezdyskusyjnie określić, czym jest mikrotoponim i ma-
krotoponim, poza ich ogólnym wyznacznikiem toponimiczności, poddanym czę-
sto arbitralnym decyzjom przyporządkowania, tak wydaje się złożone zakreślenie 
pojemności merytorycznej w definicji chrematonimii. Przyjęcie jej wąskiego za-
kresu sprowadzałoby tę ogólną klasę onimów do nazw rzeczy w sensie material-
nym. Natomiast szersze jej ujęcie wskazuje na nazwy produktów wytworzonych 
przez człowieka. Tu już blisko do uznania za produkt każdego efektu działalności 
człowieka, czy to w sensie materialnym czy niematerialnym (w tym duchowym), 
co sprowadza problem do najszerszej definicji chrematonimii [zob. Gałkowski 
2011: 9–10]. Obok takiego podejścia odnotowuje się jeszcze inne koncepty, 
np. postrzeganie chrematonimów jako nazw wytworów współczesnej cywilizacji 

4 W uzupełnieniu do rozpatrywanych w tej sekcji kategorii toponimicznych w toponomastyce 
można by jeszcze przywołać termin „mezotoponimia”, oznaczający miejsca w topografii terenu 
o średniej skali wielkości w konfrontacji z mikrotoponimami i makrotoponimami, rozumianymi 
przez pryzmat fizycznej skali ich obiektów. Zob. Sabio González [2009: 331]: „La toponimia o to-
ponomástica, esto es, la disciplina que estudia los nombres de lugar, a la hora de abordar el sujeto 
de su análisis puede distinguir hasta tres tipos de topónimos en atención a la magnitud del objeto al. 
que se refieren: los macrotopónimos, los mesotopónimos y los microtopónimos. Los primeros 
atañen a realidades que van desde comarcas y regiones, hasta naciones o incluso continentes enteros; 
los segundos a entidades de mediana entidad, tales como ciudades, corrientes fluviales o acciden-
tes geográficos; y los terceros a elementos menores del paisaje, asentamientos humanos de escasa 
significación y unidades menores incluidas dentro de un núcleo de población” (wyróżn. – A. G.).
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[Breza 1998], a przecież właściwych nie tylko dla współczesnej kultury, bądź sto-
sowanie tego wygodnego terminu w bardzo dziś popularnych badaniach nad na-
zwami firm i produktów (towarów i usług komercjalizowanych pod określoną 
nazwą, zindywidualizowaną lub seryjną, często marką). Przyjmując najszerszy 
zakres chrematonimii, obok jej wymiaru marketingowego sprowadzającego się 
do nazewnictwa handlowego, postuluje się, że obejmuje ona także nazwy insty-
tucji, organizacji społecznych, grup sformalizowanych i niesformalizowanych, 
ale też przedsięwzięć i działań o charakterze artystycznym, edukacyjnym, nauko-
wym, technologicznym, militarnym, ideologicznym, religijnym, ludycznym itd. 
[por. Oliva 1999; Šrámek 1996; Knappová 1986].

4.  Różnice i związki między chrematonimią a toponimią 
(mikro- i makrotoponimią)  

Przyjmując nawet najszerszą definicję chrematonimii i uznając, że mikroto-
ponimia i makrotoponimia są głównymi obszarami badawczymi toponomastyki, 
w których odnajdują się wszelkiego rodzaju nazwy desygnujące miejsca w pla-
nie geograficznym, różnice między chrematonimami a toponimiami wydają się 
konstytutywnie rozdzielające obydwie kategorie. Spojrzenie jednak na niektóre 
obiekty przez pryzmat jednej bądź drugiej kategorii prowadzi do poglądu na te-
mat ich zbliżonych funkcji. W jednej z pierwszych definicji chrematonimii uzna-
no, że są to nazwy obiektów nieosadzonych w terenie, których w konsekwencji 
nie można zaznaczyć na mapach [zob. Gałkowski 2011: 17]. Niewątpliwie szuka-
no tu sposobu na konfrontację nowo wydzielonej kategorii onimów z utwierdzoną 
w badaniach onomastycznych toponimią. Był to zasadniczo dobry trop, bowiem 
najbardziej reprezentatywne dla sfery referencyjnej obiekty chrematonimii – to-
wary i usługi – trudno istotnie osadzić w terenie jako elementy jego fizjografii, 
a tym bardziej całą sferę działań o charakterze niematerialnym, które wskazywa-
ne są w szerokiej definicji chrematonimii. Zastanowić by się jednak trzeba, czy 
niektóre z obiektów podlegających nazewnictwu typu chrematonimicznego nie 
mają jednocześnie natury elementów odnoszonych do terenu i traktowanych jak 
miejsca, albo nie są z miejscami utożsamiane. Tak też w drugą stronę – czy nie ma 
takich mikro- lub makrotoponimów, które spełniają podwójną funkcję bądź wy-
wodzą się ze struktur mogących być pierwotnie ocenianymi w kategoriach chre-
matonomastycznych? Można to zilustrować, odwołując się chociażby do nazw 
zakładów, budynków, centrów handlowych, terenów użyteczności publicznej 
lub gospodarczej. W swej naturze formalno-prawnej są one jednostkami onimicz-
nymi, sprzyjającymi orientacji w przestrzeni handlowej, przemysłowej, budow-
lanej, transportowej itd., określającymi jednocześnie miejsca w danym terenie 
lub będącymi z takimi miejscami identyfikowanymi, co często ma swój wyraz 
również w pragmatyce językowej (iść do…, być w…, wracać z…, mieszkać w…).
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5. Mikro- i makrotoponimy społeczno-gospodarcze  

Niektóre z nazw infrastruktury danego obszaru, zasadniczo chrematonimów, 
można by w wielu sytuacjach komunikacyjnych określić mianem mikro- lub ma-
krotoponimów społeczno-gospodarczych. W mniejszych lub większych miejsco-
wościach (wsiach, miastach) będą to m.in. nazwy sklepów, lokali gastronomicz-
nych, hoteli, ale też szkół, urzędów, przychodni, szpitali, kin, teatrów, świetlic, 
bibliotek, tj. wszystkich tych „miejsc”, które w planie przestrzennym posiadają 
i spełniają również funkcje lokalizujące. A polega to na tym, że obiekty wskazy-
wane przy pomocy tych nazw w danym terenie występują i zgoła kartograficznie 
dają się namierzyć (np. z użyciem współrzędnych geograficznych w opisie map, 
urządzeń naprowadzających, jak GPS itp.). Odnalezione zaś w przestrzeni mogą 
być wprost punktem odniesienia dla innych miejsc i lokalizacji, tak jak nazwy 
z zakresu hodonimii – placów, dróg, ulic.

6.  Nazywanie obiektów infrastruktury przestrzennej na użytek ludzi  

Przywołanie chrematonimu, który określa obiekt o charakterze gospodar-
czym lub społecznym w granicach miasta, wsi, regionu, jest jednocześnie wska-
zaniem na miejsce, które ów obiekt zajmuje w terenie. W czasach dawniejszych 
tego rodzaju obiekty wraz z ich sformalizowanymi lub nie, symbolicznie indywi-
dualizującymi lub opisowymi nazwami, mogły spełniać bardziej jeszcze ewident-
ne funkcje lokalizujące niż obecnie. Tak z pewnością było z nazwami karczm, 
zajazdów, oberży, austerii i podobnych, które napotykali po drodze podróżujący. 
Funkcjonowały w ten sposób i w wielu przypadkach funkcjonują również dzisiaj, 
słynne karczmy Podhala, jak Szymkówka, U Rejnisa (później Janosik) w Bukowi-
nie Tatrzańskiej, Rzym w Suchej Beskidzkiej, Na Zbóju w Krzyszkowicach koło 
Myślenic, Antolka i Siedlisko przy trasie E7 w powiecie miechowskim, U Borzan-
ka w Nowym Targu, Maria Teresa w Spytkowicach itd.

Niewątpliwie nazwy tych karczm, jak i same obiekty przez nie określane, 
wtapiają się w krajobraz przestrzenny na zasadzie mikrotoponimu (w niektórych 
przypadkach być może nawet makrotoponimu). Dziś funkcjonują nie inaczej, na-
wet jeśli obiektów w postaci lokali gastronomicznych jest o wiele więcej, co zresz-
tą powoduje, że status ich nazw – pierwotnie chrematonimiczny – jest w gruncie 
rzeczy mikrotoponimiczny, bo znany w zawężonym gronie użytkowników.

Idąc w tych rozważaniach dalej i doszukując się w chrematonimach mikro- 
lub makrotoponimów funkcjonalnych, możemy w taki właśnie sposób spojrzeć 
na nazwy schronisk górskich, których zaznaczanie, np. na mapach turystycznych, 
jest zabiegiem szczególnie uzasadnionym. Dla przykładu, lokalizujące zadanie 
spełniają nazwy takie, jak w obszarze między Szklarską Porębą a Karpaczem 
Chata Barborka, Na Hali Szrenickiej, Strzecha Akademicka, Orle, Samotnia, 
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Na Stoku Izerskim, Pod Łabskim Szczytem, Chatka górzystów [sic!], Odrodzenie, 
Kochanówka, Szrenica, Dom Śląski, Na przełęczy Okraj. Co ciekawe i bardzo ty-
powe w nazewnictwie schronisk, są to często nazwy, które przez swoje nawiąza-
nie detoponimiczne jeszcze bardziej przyczyniają się do orientacji w przestrzeni, 
w której występują.

Za mikrotoponimy w dzisiejszej i dawnej topografii terenu, po którym po-
ruszają się mieszkańcy danego regionu, podróżnicy, turyści, goście w celach 
prywatnych i zawodowych, należałoby ponadto uznać nazwy hoteli, np. w po-
siadłościach typu pałacowego, zamkowego, dworskiego, klasztornego i podob-
nych, niejednokrotnie wskazywanych umyślnymi drogowskazami. Jako zakłady 
z usługami hotelarsko-gastronomicznymi lub instytucje chroniące dobra kultury 
są one często obiektami nazywanymi przy pomocy odpowiednio motywowanego 
chrematonimu. Nazwy tego rodzaju sprowadzają się do wyrażenia przekazujące-
go eksplicytną informację, która w wielu przypadkach nakierowuje na miejsce 
zajmowane przez obiekt traktowany w kategoriach gospodarczych bądź instytu-
cjonalnych. Tak wtopiły się w teren i jednocześnie plan chrematonimiczny nazwy 
typu: Pałac Wojanów (nazwa czterogwiazdkowego hotelu w posiadłości z pała-
cem w Wojanowie), Dwór Chotynia (nazwa trzygwiazdkowego hotelu w posia-
dłości z dworem w Chotyni), Pałac Sulisław Hotel&Spa (nazwa luksusowego ho-
telu, a jednocześnie Ośrodka Medycyny Ajurwedyjskiej w posiadłości z pałacem 
w Sulisławiu), Zamek Ryn (nazwa czterogwiazdkowego hotelu i muzeum wnętrz 
pałacowych w posiadłości z zamkiem w Rynie).

Funkcja onimiczna (toponimiczno-chrematonimiczna) wymienionych i podob-
nych nazw jest w rzeczywistości trojakiego rodzaju. Rozpatrując szczegółowo zna-
czenia funkcjonalne np. onimu Zamek Ryn, możemy przyjąć, że jest to chrematonim 
wskazujący, po pierwsze, na hotel, po drugie na muzeum, po trzecie zaś – jako zamek 
Ryn jest to mikrotoponim (lub być może już makrotoponim) oznaczający w dychoto-
miczny sposób sam budynek zamkowy albo posiadłość z tymże zamkiem.

7.  Nazewnictwo chrematonimiczno-toponimiczne w przestrzeni 
miejskiej (na przykładzie aglomeracji łódzkiej)  

Status chrematonimów oraz mikrotoponimów miejskich mają także nazwy 
nowych osiedli powstających w obrębie lub na peryferiach miast i mniejszych 
miejscowości. Przypatrzmy się takim nazwom na terenie aglomeracji łódzkiej. 
W każdym przypadku nazwa stosowana jest jako chrematonim marketingowy par 
excellence, ponieważ określając produkt handlowy, wchodzi w skład dyskursu 
promującego i reklamowego danego kompleksu mieszkalnego. Jednocześnie sta-
je się toponimem (urbanonimem), będąc wskazówką, która w przestrzeni miasta, 
regionu, wsi jest topograficznie odnotowana od samego początku istnienia osie-
dla, a często już na etapie jego planowania i budowy.
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Ciekawe jest także, że w wielu przypadkach nazwy osiedli noszą wskazówki 
odwołujące do miejsca, na którym powstały, włączając w to bardzo często status 
quo zasiedlanego terenu, jego wyróżniki fizjograficzne bądź przyporządkowa-
nie do punktów oznaczanych np. przy pomocy plateonimów (nazw ulic, placów) 
lub innych toponimów związanych z terenem osiedla (nazw dzielnic, dawnych 
miejscowości, znanych lokalnie mikrotoponimów).

Badanie tego typu nazw odbywa się przez analizę motywacji w podstawie 
nazwotwórczej. Spójrzmy na przykłady zaczerpnięte z przestrzeni miasta Łodzi: 
U Sheiblera (osiedle w rewitalizowanej i nowej zabudowie na terenie dawnych 
zakładów tkackich Karola Scheiblera przy ul. Tymienieckiego), Tobaco Park 
(osiedle na terenie dawnej fabryki papierosów przy ul. Pomorskiej), Nowe Pole-
sie (na terenie dzielnicy Retkinia-Polesie, nazwa kontrastująca z istniejącą i nieco 
zaniedbaną dzielnicą Stare Polesie), Botanicum (w okolicach Ogrodu Botanicz-
nego, dzielnica Polesie), Liściasta Park (osiedle przy ul. Liściastej), Rysy Park 
(osiedle w dzielnicy Stoki, gdzie wiele ulic nosi nazwy polskich gór i szczytów; 
tu przywołane znajduje się właśnie przy ul. Rysy), Starova (osiedle w Starowej 
Górze przylegającej do przedmieść Łodzi).

Równocześnie można przytoczyć nazwy, które nie nawiązują w żaden sposób 
do dawnego lub obecnego otoczenia w terenie, na którym powstały (np. osiedle 
Mewa Park przy ul. Nowej, kojarzone przez nazwę z mewą może z powodu le-
żących blisko Stawów Stefańskiego, nad którymi jednak mewy nie latają, co naj-
wyżej sporadycznie rybitwy); sugerowane w ich formie usytuowanie może być 
wręcz mylące (np. osiedle Centrum II w okolicach Księżego Młyna, blisko cen-
trum miasta, ale jednak pod nie niepodlegające; nazwa jest zapewne zabiegiem 
marketingowym: daje poczucie centralnej lokalizacji, naprowadza na przywileje 
przysługujące centrum jako takiemu, stosunkowo płynnie w Łodzi sytuowanemu, 
por. łódzki projekt urbanistyczny z nazwą Nowe Centrum Łodzi, mające konku-
rować z kompleksem handlowo-rozrywkowym Manufaktura, gdzie od paru lat 
koncentruje się z powodzeniem życie miasta).

Nazwy osiedli i centrów handlowych, parków rozrywki, przestrzeni z zakła-
dami przemysłowymi, stref specjalnie traktowanych przez administrację krajową 
lub samorządową, są dzisiaj bardzo rozpowszechnionym zjawiskiem, niewątpli-
wie podlegającym prawidłom zarówno oceny toponomastycznej, jak i chremato-
nomastycznej. Przyjrzyjmy się jeszcze innym przykładom z tego zakresu. Można 
je rozpatrywać w różnym planie, ponieważ obok tych, które są nowe i od mo-
mentu ustanowienia obiektu-nosiciela wchodzą w skład topografii, są też takie, 
które wskazują na miejsca z nieistniejącymi już fabrykami, basenami, stadiona-
mi, jednostkami wojskowymi, szpitalami, szkołami, ośrodkami wczasowymi itp. 
W pierwszym, jak i w drugim przypadku nazwy funkcjonują jako mikrotoponimy 
w postrzeganiu przestrzeni lokalnej przez uczestników życia społecznego, użyt-
kowników języka.
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W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ŁSSE (nazwa podlegająca po-
dobnie rozpatrywanym tu zjawiskom onomastycznym), rozpościerającej się nie 
tylko na terenie miast do niej należących, lecz także obszarów niezamieszkanych 
(np. w sąsiedztwie skrzyżowania autostrad A1 i A2), liczne chrematonimy desy-
gnujące duże zakłady przemysłowe są z powodzeniem nazwami z aspektem lokali-
zującym, który wyodrębniany jest np. w transporcie publicznym i ogólnie w proce-
sie asymilowania przez społeczność lokalną przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej. 
Tak funkcjonują np. nazwy zakładów: Dell (fabryka produkująca komputery, usy-
tuowana na południowo-wschodnich obrzeżach miasta, zajmuje blisko 50-hekta-
rowy teren, posiada własny przystanek autobusowy o nazwie Dell/parking), Proc-
ter&Gamble (fabryka kosmetyków w Aleksandrowie Łódzkim), Gillette (fabryka 
ostrzy i maszynek do golenia w dzielnicy Nowy Józefów na obrzeżach południowo
-zachodnich Łodzi; przebiegająca obok zakładu ulica nosi nazwę Gillette).

8.  Mikro- i makrotoponimiczność chrematonimów  
przestrzeni przemysłowej  

Ewidentnie toponimiczny (makrotoponimiczny w sensie kulturowym) sta-
tus wykazuje chrematonim Orlen, nazwa powszechnie kojarzona z producentem 
i dystrybutorem paliw, największa polska firma (w pełnym brzmieniu Polski Kon-
cern Naftowy Orlen SA – PKN Orlen SA). W Płocku fabryka leży na obszarze 
niewiele mniejszym od miasta, obok którego została wybudowana. Jest to jeden 
z ważniejszych punktów odniesienia terytorialnego dla regionu płockiego. Obszar 
zajmowany przez Orlen jest strategiczny. Makrotoponimiczność nazwy zakładu 
wraz z jego terenem i fabrycznymi zabudowaniami jest cechą bezsporną, przy 
jednoczesnym zachowaniu wartości chrematonimiczno-marketingowych.

Do analogicznych konkluzji skłania analiza nazw kopalń węgla kamienne-
go na terenach konurbacji górnośląskiej na południu Polski. Nazwy zakładów 
wydobywczych tego cennego surowca nabrały w licznych przypadkach znaczeń 
kulturowych, wśród których wskazać można na chrematonimiczność i toponi-
miczność, ale także odniesienia do pewnych dyskursów związanych z etnosem 
lokalnym, tradycjami, wydarzeniami historycznymi, polityką itd. Wiele „mówią-
ce” w takich kontekstach będą np. nazwy istniejących i nieistniejących już kopal-
ni Wujek, Katowice, Wieczorek, Wesoła, Boże Dary w Katowicach, Powstańców 
Śląskich, Rozbark, Łagiewniki, Szombierki, Bobrek w Bytomiu, Halemba, Śląsk, 
Pokój w Rudzie Śląskiej, Borynia, Jastrzębie, Pniówek, Jas-Mos, Zofiówka w Ja-
strzębiu-Zdroju itd.

Nazwy kopalni wciąż funkcjonujących, ale także tych dawnych, wchodzą 
do uzusu w efekcie potocznego ich zastosowania. Niejednokrotnie nazwy te są 
przenoszone na nieoficjalne określenia okolicznych dzielnic, terenów powstają-
cych w pobliżu osiedli czy miejsc użyteczności publicznej. Interesująco w tym 
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kontekście wygląda chociażby nazwa byłej kopalni Katowice (w Katowicach), 
która obecnie wchodzi w zakres projektu nazywanego Nowym Muzeum Śląskim. 
Identyczna sytuacja dotyczy nazwy Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego 
„Guido” w Zabrzu, która jako obiekt, ale też nazwa typu chrematonimiczno-topo-
nimicznego wchodzi w zakres nazwy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

9.  Różnorodność obiektów w nazewnictwie przemysłowym  
i infrastrukturalno-społecznym  

Wielopostaciowość onimiczna jest reprezentowana także przez nazwy wie-
lu innych zakładów, które w jakiś sposób powiązane są z terenem, na którym 
występują lub występowały. Chodziłoby tu o przeróżne formy przedsiębiorstw. 
Ich nazwy nabierają związków z aspektem lokalizującym miejsca, w którym na-
zywane obiekty występują, np. nazwy kamieniołomów, żwirowni, cementowni, 
cegielni, tartaków, elektrowni, ciepłowni, młynów5, kuźni, hut, gorzelni, bro-
warów, ale także nazwy wyspecjalizowanych i rejestrowanych jako firmy, a na-
wet marki, gospodarstw rolnych, np. ogrodów, sadów, lasów, winnic, a ponadto 
miejsc niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania struktur społecznych, któ-
rym również przypisywane są lokalizacje, zauważane niekiedy bardzo wyraźnie 
w miejscowym krajobrazie, jak wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków, szro-
ty, magazyny, a wreszcie zakłady hodowli i opieki nad zwierzętami, np. stadniny 
koni, kurniki, stawy rybne, schroniska dla psów itd.

10. Życie nazw przemysłowo-infrastrukturalnych  

Przykłady konkretnych nazw i ich pragmatycznego wydźwięku można by tu 
mnożyć. Dość byłoby się skupić na tych przypadkach, które zaowocowały fak-
tycznym pojawieniem się mikrotoponimu po wygaśnięciu funkcji chrematonimu, 
stojącego u podstawy pierwszego. Historia takich nazw bywa bardzo ciekawa 
i podlega niekiedy zaskakującym przeobrażeniom, które sprawiają, że nazwa 
trwa, oznaczając inną odsłonę pierwotnego obiektu. Tak jest np. z nazwą Liban, 
wskazującą dzisiaj jako mikrotoponim na teren po kamieniołomach w krakow-
skiej dzielnicy Podgórze. Nazwa, wbrew jej literalnej lekturze, nie ma nic wspól-
nego z nazwą kraju Liban, o ile nazwisko, od którego się wywodzi, takiego związ-
ku nie wykazuje. Onim Liban jest nazwiskiem właściciela Fabryki Produktów 

5 Teresa Gołębiowska konstatowała: „Na podkreślenie zasługuje fakt, że w grupie nazw kultu-
ralnych spotykamy dużą ilość nazw o charakterze metaforycznym, co wiąże się ze specyfiką obiek-
tu, jakim jest młyn, obiektu na pograniczu miejscowości  (osady młynarskie) i pojedynczego 
urządzenia przemysłowego [Gołębiowska 1969: 117, wyróżn. – A. G.]. 



Artur Gałkowski276

Chemicznych Liban SA, Bernarda Libana. Na jej terenie Niemcy w czasie II woj-
ny światowej utworzyli karny obóz pracy służby budowlanej z kamieniołomem, 
potocznie nazywanym Libanem.

Pod nader wyraźny aspekt lokalizujący chrematonimów można wpisać 
ponadto nazwy terenów lub punktów związanych z transportem lądowym, po-
wietrznym czy wodnym. Można się dla przykładu zastanowić, czy systemowe 
nazwy polskich autostrad A1 i A2 nie mają poza naturą hodonimiczną jakiegoś 
charakteru chrematonimicznego, skoro obiekty tak nazywane (być może wkrótce 
pod symbolicznymi mianami Solidarności – A1 i Wolności – A2) funkcjonują 
jako przedsiębiorstwa w sensie biznesowym.

Podobna uwaga będzie dotyczyć nazw lotnisk, często łączących w sobie wie-
le elementów wynikających z rozwoju nazwy, identyfikujących umiejscowienie 
lotniska, jego typ, symboliczne dedykowanie jakiejś postaci lub idei, np. Port 
Lotniczy Warszawa-Okęcie im. Fryderyka Chopina, Port Lotniczy Łódź-Lublinek 
im. Władysława Reymonta, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Port Lotni-
czy Kraków-Balice im. Jana Pawła II, Lądowisko Sportowe Częstochowa-Rudni-
ki, Lotnisko Przemysłowe Kamieńsk-Orla Góra. Nazwy polskich lotnisk bywają 
redukowane do wybranych członów składowych, np. Lotnisko Chopina – Lotni-
sko Okęcie – Lotnisko na Okęciu – Okęcie, Lotnisko na Lublinku – Lublinek – Lot-
nisko Reymonta. Lokalizujące znaczenia funkcjonalne będą miały nazwy tych lot-
nisk również w języku angielskim, właściwym dla przestrzeni aero-nazewniczej, 
jak również kody lotnisk w systemie IATA, np. Lodz Wladyslaw Reymont Airport 
– LCJ, Warsaw Chopin Airport – WAW. Wszystkie te opcje można rozpatrywać 
w kategoriach onimicznych, zarówno tych chrematonimicznych, jak i (mikro-/
makro-) toponimicznych.

11. Podsumowanie  

Aspekt lokalizujący chrematonimów desygnujących obiekty usytuowane 
w nieuchwytnej przestrzeni społeczno-gospodarczej pozwala się dostrzec, jeśli 
jednocześnie takie nazewnicze jednostki zajmują jakieś miejsce w przestrzeni 
(topografii) danego terytorium. Aspekt ten wzmacnia się wówczas, gdy nazwa 
staje się punktem odniesienia dla uczestników życia społecznego miejscowości 
lub regionu. Proces przyjmowania przez chrematonim funkcji mikrotoponimu 
lub makrotoponimu ma miejsce w przypadku nazw obiektów, które kulturowo za-
czynają być postrzegane jako element miejscowego pejzażu. Chrematonim może 
w tych sytuacjach przekształcić się stopniowo w toponim, zatracając pierwotną 
funkcję. Proces odwrotny jest możliwy na poziomie nazwotwórczym, szczegól-
nie wtedy, kiedy nazwa o charakterze mikro- lub makrotoponicznym motywuje 
kreację chrematonimu. Związki między chrematonimami a mikro- i makrotopo-
nimami objawiają się na tyle często, że można tu mówić o formalnej przestrzeni 
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przejściowej lub wspólnej dla tego rodzaju kategorii onimicznych. W skrajnych 
przypadkach, a nie jest to zjawisko rzadkie, może dochodzić do toponimizacji 
chrematonimów, tzn. całkowitego zatracenia przez nie funkcji chrematonimu i po-
zyskania wyłącznie funkcji toponimicznej (mikrotoponimu lub makrotoponimu).
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Artur Gałkowski

The localization aspect of chrematonyms in the light  
of microtoponyms and macrotoponyms

(Summary)

The aim of the paper is to present some onomastic phenomena of theoretic and formal rela-
tions between two onimic categories, chrematonyms and toponyms, especially microtoponyms and 
macrotoponyms. The author tries to formulate the definitions and to introduce the confrontation in 
the range of these terms adapted to their functional meaning. Many chrematonyms have the capacity 
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to indicate or to suggest places or some connections with them in natural environment. In that case 
they are similar in their functioning to the sphere of micro- and macrotoponyms. It is also possible to 
observe the process of toponymization of certain chrematonyms, e.g. names of mills, mines, gravel 
pits, buildings, ex-factories etc.

Słowa kluczowe: chrematonimy, toponimy, mikrotoponimy, makrotoponimy, lokalizowanie.
Key words: chrematonyms, toponyms, microtoponyms, macrotoponyms, localization.
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Nazwy części wsi, przysiółków, osad  
i rumunków – nazwy terenowe czy miejscowe? 
(na podstawie toponimów ziemi dobrzyńskiej)

1. Wprowadzenie  

Jednym z podstawowych zadań, jakie stawiają dziś przed sobą onomaści, 
jest wyznaczenie zakresu znaczeniowego terminów: nazwa terenowa i nazwa 
miejscowa. I choć wydawać by się mogło, że dotykamy kwestii oczywistych, 
wszak mówimy o względnie ustabilizowanym obszarze onimicznym [por. Mró-
zek 2003a: 11–12], to gdy skonfrontujemy różne stanowiska badawcze, okaże się, 
że wcale nie jest takie pewne, czy wszyscy podążamy w tym samym kierunku. 
Mimo wielu lat badań nad obiema subkategoriami toponimicznymi nie ma zgod-
ności co do sposobu ich ujmowania, rozróżniania, a tym samym metod badania. 
Najwięcej wątpliwości pojawia się w przypadku nazw części wsi, przysiółków, 
osad, czyli – najogólniej rzecz ujmując – z reguły obiektów niesamodzielnych 
[por. Lubaś 1963: 196; Dejna 1956: 103; Kucała 1959: 67].

Coraz rzadziej spotykamy się z włączaniem nazw osad niesamodzielnych 
do zbioru mikrotoponimów. Uogólniając, współcześnie zauważa się wyraźną 
tendencję do trójelementowego opisu systemu toponimicznego, uzależnionego 
od charakteru obiektu (kryterium kulturowe), określonego przez właściwości: 
1) nazw miejsc zamieszkanych (czyli nazwy miejscowe, inaczej makrotoponimy, 
ojkonimy); 2) nazw miejsc niezamieszkanych (nazwy terenowe lub mikrotopo-
nimy, anojkonimy); 3) nazw funkcjonujących w przestrzeni miejskiej [Mrózek 
2003b: 124]. Uwzględnienie kryterium kulturowego determinuje zatem podział 
wszystkich toponimów na trzy zbiory o wyraźnie zarysowanych granicach.

W związku z powyższym pytanie o toponimiczny status części wsi, przysiół-
ków itp. nie powinno wywoływać żadnych wątpliwości, tymczasem – jest inaczej. 
Niniejszy artykuł jest próbą uchwycenia zależności toponimicznych i mikroto-
ponimicznych na podstawie nazw obiektów niesamodzielnych. Bazując na okre-
ślonym wycinku toponimii ziemi dobrzyńskiej, spróbuję pokazać: po pierwsze 
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– dotychczasowe podejście badawcze do dobrzyńskiego nazewnictwa, po drugie 
– skonfrontuję wyniki badań własnych z systemową charakterystyką nazw miej-
scowych i terenowych. W ostatecznym rozrachunku powyższe działania powinny 
nie tylko doprowadzić do udzielenia odpowiedzi na pytanie postawione w temacie 
opracowania, lecz także przyczynić się, choćby w niewielkim stopniu, do uściśleń 
obszaru metodologiczno-terminologicznego, a wszystko to w myśl zasady: „naj-
cenniejszą wartością w terminologii jest jej jednolitość” [Bezlaj et al. 1983: 18].

2. Badania nad nazewnictwem ziemi dobrzyńskiej  

W całym bogactwie prac poświęconych polskiemu nazewnictwu osadnicze-
mu ziemia dobrzyńska zajmuje odległe miejsce. Znane są wprawdzie dwie prace 
Ł. M. Szewczyk [1981, 1987], brak jest natomiast monografii przedstawiającej 
dobrzyńskie toponimy – czy to w aspekcie strukturalnym, czy semantycznym.

Wychodząc od stanu współczesnego, ustalonego na podstawie Wykazu urzędo-
wych nazw miejscowości (WUN, t. I–III, 1980–1982) i jego zaktualizowanej wersji 
elektronicznej oraz spisu Urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficz-
nych, słownika Nazwy miejscowe Polski, zauważymy, że wśród wszystkich niesa-
modzielnych jednostek osadniczo-administracyjnych ziemi dobrzyńskiej znajdują 
się: części poszczególnych wsi (w zdecydowanej przewadze), osady, kolonie, przy-
siółki. Liczba wyekscerpowanych jednostek toponimicznych wynosi 455. Zakres 
znaczeniowy poszczególnych jednostek administracyjnych, wziętych pod uwagę 
w trakcie badania, w dużej mierze reguluje dziś ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. 
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. Współczesny 
materiał badawczy wzbogacony został wybranymi przykładami nazw osad dziś 
nieistniejących, zaginionych. By osiągnąć względnie pełny obraz badanych nazw, 
zarówno w aspekcie motywacyjnym, strukturalnym, jak i funkcjonalnym, należy 
sięgnąć do kontekstowych zapisów historycznych. Spojrzenie na materiał źródło-
wy z pewnej perspektywy czasowej pozwoli zaobserwować nie tylko rozwój po-
szczególnych nazw, ale również wydobyć stałe i zmieniające się cechy nazewnic-
twa danego terenu [Rzetelska-Feleszko 1982: 176; por. też Mrózek 2008: 253].

W oparciu o analizę chronologiczną i sposób funkcjonowania zasobu topo-
nimicznego ziemi dobrzyńskiej na przestrzeni wieków, zauważymy, że wśród 
wszystkich niesamodzielnych jednostek osadniczo-administracyjnych ziemi 
dobrzyńskiej poszczególne obiekty często zmieniały swój status. Co ciekawe 
i charakterystyczne dla badanego terenu, najczęstszy kierunek zmian administra-
cyjnych, a w ślad za nimi nazewniczych migracji wewnątrz subkategorii, przed-
stawiał się tak, że nazwy pierwotnych rumunków stawały się:

1) albo nazwami wsi (często okresowo), np.: Czerskie Rumunki, wś, włoc., 
gm. Wielgie, 16,5 km na płn.-wsch. od Dobrzynia nad Wisłą: Czarne, rumunki 
1880 SG I 742; Czarne Rumunki (Czerskie) 1962 Mp-25 (Lipno); Czerskie Ru-
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munki, -kich -nek 1980 WUN I 282. – N. zestawiona, człon odróżniający od n. po-
bliskiej wsi Czarne. Oboczny człon czerskie od czerny, czarny, z suf. -ski. Leli-
towo, przys. wsi Szembekowo, dawniej wś, tor., gm. Obrowo, 15 km na wsch. 
od Torunia: Jelitowo 1789 Borucki 35; Rumunek Lelitowo 1825 Gawarecki 153; 
Lelitowo, wś 1884 SG V 133; Lelitowo, -wa, cz. wsi Szembekowo 1972 UN 187, 
8; Lelitowo, -wa 1981 WUN II 276. – Od n. os. Jelito, Lelito RymSEN I 346, z suf. 
-owo. Łapinóż-Rumunki, wś, tor., gm. Wąpielsk, 11 km na płd.-zach. od Brodnicy: 
Łapinóż, wś i folw. 1884 SG V 591; Łapinóż Rumunki 1952 UW 54; Łapinóż-Ru-
munki, -noża -nek, łapinoski 1971 UN 183, 14. – N. może od stp. dwuczłonowego 
przezwiska czy przydomka *Łapinos, por. n. on. Łapibuda SSNO III 311 oraz 
nazw. Łapinos RymSEN II 34. Wtórnie Łapinóż, z adideacją do ap. nóż;

2) albo nazwami części wsi, kolonii, przysiółków, osad: Czartownia, cz. wsi 
Józefowo, dawniej wś, płoc., gm. Szczutowo: Czartownica 1784 MpPerPł; Czar-
townia, rum. 1825 Gawarecki 153; Czartownia, kol. 1880 SG I 774; Czartownia, 
wś 1967 SM 184; Czartownia, -wni 1980 WUN I 274. – Od czart ‘zły duch, 
diabeł’, z suf. -ownica, -ownia. Rumunki Ignackowo, cz. wsi Ignackowo, włoc., 
gm. Lipno: rumunek z trzema chałupami nazwany Jgnackowo 1774 Wiz.Dek.
Lipn. 286, 41–42; Ignackowo, rum. 1784 MpPerPł; Rumunki Ignackowo 1882 SG 
III 224; Rumunki Ignackowo 1935 Mp-100 (Lipno). – Człon odróżniający od n. 
pobliskiej wsi Ignackowo. Ryszewek, os., dawniej wś, włoc., gm. Lipno, 4 km 
na płd.-zach. od Lipna: Ryszewek 1784 MpPerPł; Rumunek Ryszewek dito Toma-
szewo 1825 Gawarecki 153; Ryszewek, wś 1885 SG X 114; Ryszewek, kol. 1921 
Sk I 61; Ryszewek, -wka, cz. wsi Tomaszewo 1972 UN 180, 41; Ryszewek, -wka 
1982 WUN III 177. – Może od nazw. Rysz, Ryś RymSEN II 379 (od podstawy 
rys-, por. stp. rys, ryś ‘gatunek zwierzęcia’), z suf. -ewek.

Uwaga badawcza skupia się w tym miejscu na rumunkach, bowiem „spo-
tykamy je w zachodnich głównie powiatach (gostyński, lipnowski, rypiński)” 
[SG X 12], zatem na obszarze ziemi dobrzyńskiej. Intensywny rozwój osad ru-
munkarskich przypada w Polsce na wiek XVIII. Wnikliwą charakterystykę osad 
rumunkarskich podaje W. H. Gawarecki:

Rzadko która wieś w Ziemi Dobrzyńskiej jest bez osad czynszowych gospodarzy pojedynczo 
i oddzielnie od siebie i wsi mieszkających. Słowo Rumónek […] bierze swój początek od słowa 
niemieckiego Räum, to jest „miejsce wolne”. Ponieważ wszystkie prawie wsi Ziemi Dobrzyńskiej 
miały dawniej bory i zarośla, przeto za napływem do niej narodu niemieckiego, dziedzice wsiów 
pozwalali mu w tych miejscach budować się i osiedlać; że zaś dla ulokowania się każdy przybysz 
musiał bór lub zarośle wycinać i dopiero stawiać budowlę, co wszystko w języku niemieckim Räum 
machen Räumung, miejsce czynić znaczy, stąd także pojedyncze osoby Rumonkami są nazwane 
[…] [Gawarecki 1825: 118].

Jak pokazują zaprezentowane wyżej przykłady, w wielu obecnych nazwach 
wsi, części wsi, nazwach kolonii, przysiółków przetrwały nazwy dawnych ru-
munków. Należałoby w tym miejscu podkreślić, że zarówno w źródłach XVIII, 
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jak i XIX-wiecznych ani sama obecność pierwotnego członu, ani jego pozycja 
(pre- i postpozycja), ani też pisownia czy fleksja (rum., Rumunek, Rumunki, Ru-
mun.) w nazwach zestawionych nie są stabilne. Wynika to zapewne z apelatywne-
go charakteru tegoż członu. „W świetle danych osiemnastowiecznych określenie 
Rumunek było jeszcze wyrazem pospolitym, dopiero w późniejszych pojawia się 
jako nazwa własna, człon utożsamiający w złożeniach z nazwą ponowioną” 
[Szewczyk 1981: 72]. Nie tylko apelatywne poczucie względem członu Rumu-
nek || Rumunki przyczyniło się do jego redukcji, również naturalna tendencja 
do ekonomii języka, czyli eliminowanie z przestrzeni komunikacyjnej członów 
zbędnych, a za takie społeczność lokalna uznaje często nazwy obiektów o charak-
terze rodzajowym. W ten sposób dochodzi do usamodzielnienia się przymiotniko-
wej formy członu odróżniającego, np. Rumunki Jankowskie: Jankowskie, dziś cz. 
wsi Jankowo, włoc., gm. Lipno, 7 km na płn.-zach. od Lipna: Jankowskie, -kiego 
1972 UN 180, 28. Reasumując, pierwotny człon utożsamiający mógł ulec elipsie, 
czego świadectwem są, po pierwsze, zapisy źródłowe, a po drugie – toponimy 
funkcjonujące współcześnie. W powyższym, przykładowym tylko, zestawieniu 
nazw dobrzyńskich zauważymy, że w wielu przypadkach jednak pierwotny człon 
utożsamiający Rumunek || Rumunki pozostał i nadal współtworzy nazwę obiektu, 
która dziś rumunkiem już nie jest, ale dzięki swojej strukturze w dalszym ciągu 
wykazuje leksykalny związek z właściwą genezą osadniczą.

Nazwy osad niesamodzielnych współtworzą regionalną przestrzeń toponi-
miczną – to oczywiste, powraca jednak pytanie o status badanych nazw, o ich 
miejsce w subsystemie. Zatem: nazwy miejscowe czy nazwy terenowe? W udzie-
leniu odpowiedzi na tak postawione pytanie może okazać się pomocne zestawie-
nie cech subkategorialnych obu zbiorów nazw.

1. Nazwy terenowe: nazwy miejsc niezamieszkanych w fazie nominacji [por. 
Mrózek 1990: 8], pozostające poza aktem urzędowej rejestracji nazw, charaktery-
zujące się zredukowanym w stosunku do nazw miejscowych rejestrem motywów 
nominacyjnych [por. Mrózek 2008: 253], z przewagą motywacji topograficznej 
(w aspekcie charakteryzującym i lokalizującym) oraz (w mniejszym stopniu) 
i posesywnej. Regionalne zbiory mikrotoponimów, będąc często efektem spon-
tanicznego aktu nominacji, korzystają z apelatywnej płaszczyzny języka, jedno-
cześnie oznaczają (nazywają) i określają (charakteryzują, opisują). Służą małym 
wspólnotom jako „orientacyjne wyznaczniki naturalnego rozczłonkowania rze-
czywistości terenowej” [ibidem: 253]. Charakteryzują się mniejszą stabilnością 
funkcjonalną w przestrzeni komunikacyjnej, różnorodnymi wzorcami struktural-
nymi; wąskim zakresem funkcjonowania w komunikacji społecznej, a tym sa-
mym nieoficjalnym obiegiem lokalnym. Dynamiczny charakter systemu mikroto-
ponimicznego przejawia się m.in. w nietrwałości, w zmienności, wariantywności 
(np. warianty leksykalne, eliptyczne) oraz paralelizmie (dublety nazwowe danego 
terenu – wynikające z dwóch odmiennych motywacji). Mikrotoponimiczna pro-
blematyka badawcza koncentruje się z jednej strony na obserwacji i opisie granicy 
apelatywno-onimicznej, a to w związku z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie 
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o to: „co już jest nazwą, a co jeszcze nie jest” [Rzetelska-Feleszko 1982: 175], 
z drugiej – na ocenie żywotności określonych struktur onimicznych.

2. Nazwy miejscowe: nazwy obiektów zamieszkanych, objęte urzędową re-
jestracją, mające charakter oficjalny, charakteryzujące się szerokim, ponadlokal-
nym zakresem funkcjonowania w przestrzeni komunikacyjnej, zróżnicowanym 
rejestrem motywów nominacyjnych (topograficzne, kulturalne, dzierżawcze, 
patronimiczne, służebne, rodowe czy etniczne), a także względną stabilnością 
i trwałością. Toponimy posiadają charakterystyczne wzory strukturalne, a w za-
sobie nazw z reguły brak form wariantywnych. Problematyka badawcza odsyła 
nas do zagadnień osadniczych oraz ujęć semantycznych i strukturalnych.

Gdy porównamy ze sobą subkategorialny opis nazw miejscowych i tere-
nowych, a następnie nałożymy na niego charakterystykę badanych onimów do-
brzyńskich, wyłania się charakterystyka tych nazw w aspekcie funkcjonalnym, 
semantycznym i strukturalnym.

U podstaw wielu drobniejszych, niesamodzielnych obiektów zamieszkanych 
tkwią nazwy terenowe, które w wyniku zmiany zagospodarowania przestrzennego 
i administracyjnego przeszły proces toponimicznego awansu. Zmiana charakteru 
obiektu determinuje przesunięcie funkcji onimicznej: od wyznaczania, oznacza-
nia, często też charakteryzowania konkretnego fragmentu rzeczywistości pozaję-
zykowej (nazwa terenowa) do identyfikacji (nazwa miejscowa). Zatem pełniona 
współcześnie przez nazwy części wsi, przysiółków, drobnych osad niesamodziel-
nych podstawowa funkcja proprialna odsyła do zbioru nazw miejscowych, nie 
oznacza to jednak, że w chwili powoływania nazwy nie mieściła się ona w ramach 
subkategorialnego mikrotoponimu. „Rzeczywiście – pisał H. Górnowicz – nazwy 
małych obiektów zamieszkanych są semantycznie i strukturalnie bliskie lub na-
wet równe nazwom terenowym, bo z nich systemowo powstały […]. W takich 
wypadkach stosunek obecnego do dawnego zakresu nazwy jest stosunkiem histo-
rycznym, który w konkretnym wypadku mógł, lecz nie musiał zaistnieć” [Górno-
wicz 1983: 7–8]. Taki stan rzeczy przyczynia się do rozpatrywania nazw części 
wsi, przysiółków itp. w kategoriach mikrotoponimów. Tymczasem to nie wiel-
kość i ranga społeczna obiektu jest konstytutywna, ale onimiczna funkcjonalność. 
Dodając do tego urzędowy charakter badanych nazw, przyczyniający się ponie-
kąd do przekroczenia granicy lokalnego funkcjonowania, a także ich oficjalność, 
bez trudu dostrzeżemy kolejne cechy nazw miejscowych.

Biorąc pod uwagę kryterium semantyczno-motywacyjne [por. Taszycki 1958: 
228–268], zauważymy, że wśród badanego materiału przeważają:

a) nazwy topograficzne z apelatywem rzeczownikowym, przymiotnikowym 
lub przyimkowym w podstawie, np. Żabowo, Lipiny, Kępiacz, Zapłocie, Gęsty 
Las, Wysokie Pole, Lipowiec, Bukowiec, Zabłocie, Głogowo, Buczkowizna, Po-
krzywnica, Wilczyska, Wierzbinki;

b) dzierżawcze, np. Kasprowizna, Noskowizna, Bartoszewo, Popiołkowo, Ry-
szewek, Krawcowe Pólko, Budy Popielarskie, Stanisławów Choczeń [por. Szew-
czyk 1987: 100];
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c) kulturowo-pamiątkowe motywowane różnymi subkategoriami antroponi-
micznymi: Agnieszkowo, Helenkowo, Lucynowo; kulturowo-pamiątkowe przeno-
szone z innych nazw geograficznych: Korea, Praga, Paryż; nazwy motywowane 
apelatywami: Pisiak, Zjawionek, Psiarzewo, Stara Cegielnia; nazwy wskazujące 
na podział osady: Nowa Krępa – Stara Krępa;

d) nazwy relacyjne, np. motywowane nazwami miejscowymi: Osieczek 
(< Osiek), Krojczynek (< Krojczyn), Biskupianka (< Biskupin), Chalinek (< Chalin).

Takie semantyczne sklasyfikowanie, odsłaniające ograniczony jednak zasób 
motywów nominacyjnych, zbliża badane nazwy do zbiorów mikrotoponimicz-
nych, ale w świetle przedstawionej powyższej tezy H. Górnowicza aspekty se-
mantyczne, pozostające w związku z genezą nazwy, nie przesądzają o współcze-
snej subkategoryzacji mikrotoponimicznej.

Przyjrzyjmy się teraz uwarunkowaniom strukturalnym onimów dobrzyń-
skich. Wszystkie badane nazwy przyjmują następujące formy strukturalne:

1) nazwy proste (w liczbie pojedynczej i mnogiej): Kołatek, Przeszkoda, Pi-
smaki, Ugoda, Kamień, Rogale, Wylazłowo, Popielarka, Plebanka, Płaczek; Kret-
ki, Koziołek. Wszystkie nazwy proste należy podzielić na derywowane i niedery-
wowane słowotwórczo [por. niżej];

2) nazwy komponowane: a) złożenia, np. Oszczywilk, Bógzapłać, Bożeratuj, 
Podnietrzeba, Pędziwólka, Zapłocie; b) nazwy zestawione (dwu- i więcej ele-
mentowe), np. Rumunki Likieckie, Białe Błota, Bożackie Olendry, Budki Zarzy-
czewskie, Chełmica-Cukrownia, Rętwiny-Bogumiłki, Kozia Ulica, Ostatni Grosz, 
Nowy Bógpomóż, Krowi Ogon, Sowia Góra, Krzywy Las, Stara Baba; c) nazwy 
przyimkowe, np. Pod Brzeźno, Za Wodą, Przy Włochaniu, Za Odrą.

Nazwotwórstwo omawianych dobrzyńskich toponimów łączy się bezpośred-
nio z problematyką typów semantycznych. Próba klasyfikacji strukturalnej nie 
przynosi ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii systemowej przynależności bada-
nych tworów onimicznych. Potwierdza się, że nazwy części wsi, przysiółków, osad 
często wykazują genetyczne powiązania – i semantycznie, i strukturalnie – z na-
zwami terenowymi, a te z kolei odsyłają nas często do apelatywnej płaszczyzny 
języka [por. Rzetelska-Feleszko 1982: 177–178]. Co istotne, nazwy terenowe 
(zarówno historyczne, jak i współczesne) to w dużej mierze pierwotne wyrazy 
pospolite, które najpierw za sprawą zmiany funkcji przeszły do zbioru onimów, 
a następnie przekroczyły granicę mikrotoponiów, by identyfikować, wskazywać 
osady, przysiółki i części wsi, postrzegane w kategoriach nazw miejscowych, bo 
zamieszkanych przez człowieka. Zatem nie powinien nikogo dziwić fakt, że wśród 
wszystkich badanych dobrzyńskich toponimów wiele jest nazw niederywowanych, 
bezpośrednio przylegających pod względem budowy do warstwy apelatywnej. Na-
zwy utworzone bez udziału formantów słowotwórczych przyjmują postać:

a) rzeczownikową (singularną, pluralną, trójrodzajową), np. Doły, Piaski, 
Wydra, Folwark, Siedliska, Chrapy, Wały, Szlachta, Księżyc, Kożuch, ale również 
Ksawery;
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b) przymiotnikową (singularną, pluralną, trójrodzajową): Biała, Mokre, 
Dworskie, Radosne, Kominiarskie, Okrągła, Kozia.

Struktura sama w sobie nie ulega zmianie, brak jest zatem osobnych wy-
kładników słowotwórczych, które wzbogaciłyby charakterystykę subkategorialną 
omawianych toponimów. Wielu badaczy w podobnych przypadkach mówiłoby 
o zjawisku prymarności lub tzw. „równości” między nazwami różnych (sub)kate-
gorii, niemniej w myśl zaproponowanej przez J. Bartmińskiego szerokiej definicji 
pojęcia derywacja, w wyżej przedstawionych przykładach należałoby raczej upa-
trywać procesów derywacyjnych, zarówno semantycznych, jak i syntaktycznych 
[Cieślikowa 1994: 198].

Stosunek ilościowy nazw niederywowanych słowotwórczo do nazw dery-
wowanych w przybliżeniu wynosi 2 : 1. W zbiorze badanych nazw można by 
odnotować zjawisko nieco osłabionej wyrazistości środków formalnych, jednak 
nie jest to tendencja ani dominująca, ani stała. Częściej ma miejsce w przypadku 
nazw części wsi niż nazw przysiółków i drobnych osad. Badania potwierdzają, 
że określone sufiksy urabiają struktury nazewnicze należące do różnych typów 
semantycznych. Dla przykładu: jeden z najbardziej produktywnych formantów 
-ow- || -ew- tworzy zarówno odantroponimiczne nazwy kulturowo-pamiątkowe, 
np. Urszulewo, nazwy dzierżawcze, np. Bartoszewo, ale również nazwy topogra-
ficzne, np. Błotkowo, Dzikowo. Podobnie sufiks -izna [por. Safarewiczowa 1956: 
251–252] obok nazw dzierżawczych (w przewadze), np. Mańkowizna, tworzy 
nazwy topograficzne, np. Dębowizna, oraz kulturowo-pamiątkowe, np. Arturo-
wizna. Na listę stosunkowo produktywnych formantów wpisują się też m.in.: 
-ica (Lipnica), -ice (Bolesławice), -ek (Chalinek), -ka (Kelerka, Ratymka), -ówka 
(Resztówka), -anka (Studzianka), -ko (Piekiełko), -ewko (Zofiewko), -ki (Butruki), 
-ak (Pisiak), -in- (Zmyślin), -sk- (Oborczyska), -’e (Zaolzie), -no (Smólno), -na 
(Potoczna), -in(y) || -yn(y) (Szczawin, Lisiny), -(ow)iec (Bobrowiec).

Uchwycenie relacji między nazwami miejscowymi i terenowymi ziemi do-
brzyńskiej na poziomie strukturalnym pozwala zauważyć, że badane onimy raz 
zbliżają się do nazw miejscowych (szczególnie te derywowane), innym znów ra-
zem – do mikrotoponimów (nazwy niederywowane, zestawione, przyimkowe). 
Co ważne, do podobnych wniosków dochodzą badacze toponimii pomorskiej, 
bliskiej pod wieloma względami toponimii dobrzyńskiej.

3. Podsumowanie  

Wnioski płynące z analizy semantyczno-strukturalnej nie przesądzają jedno-
znacznie o systemowej przynależności badanych nazw części wsi, przysiółków, 
pojedynczych osad, kolonii, dawnych rumunków do jednego tylko zbioru topo-
nimów. Specyfika tego typu onimów polega na ich mieszanym i przejściowym cha-
rakterze, warunkowanym z jednej strony przez kryteria genetyczno-motywacyjne 
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i semantyczne, z drugiej zaś formalne. Podobieństwa i różnice badanych nazw 
do obu subkategorii toponimicznych zobowiązują do szerokiego spektrum ba-
dawczego (metodologicznego, klasyfikacyjnego, analityczno-syntetycznego). Je-
żeli jednak weźmiemy pod uwagę – a wziąć musimy – kryteria funkcjonalne oraz 
kulturowe, zauważymy, że poddane analizie onimy realizują się dziś jako nazwy 
miejscowe, specyficzne, ale miejscowe, a nie terenowe: „Dziś są to nazwy obiek-
tów zamieszkałych, i tak należy je traktować” [Górnowicz 1983: 7].

Wykaz skrótów  

ap.  – apelatyw
cz.  – część
gm.  – gmina
im.  – imię
n.  – nazwa
n. m.  – nazwa miejscowa
n. os.  – nazwa osobowa
n. ter.  – nazwa terenowa
nazw.  – nazwisko
os.  – osada
por.  – porównaj
pow.  – powiat
przys. – przysiółek
rum.  – rumunek
suf.  – sufiks
tor.  – woj. toruńskie
włoc.  – woj. włocławskie
woj.  – województwo
wś  – wieś

Wykaz źródeł  

Borucki – Maksymilian Borucki, Ziemia kujawska pod względem historycznym, jeograficznym, ar-
cheologicznym, ekonomicznym i statystycznym, Włocławek 1882.

Gawarecki – Wincenty Hipolit Gawarecki, Opis topograficzno-historyczny ziemi dobrzyńskiej, 
Płock 1825.

Mp-25(Lipno) – Mapy w skali 1:25 000 wydane w latach 1950–1975 przez Zarząd Topograficzny 
Sztabu Generalnego w układzie powiatów, tzw. obrębówki.

Mp-100WIG – Taktyczna mapa Polski w skali 1:100 000 wydana przez Wojskowy Instytut Geogra-
ficzny w Warszawie w latach 1924–1938.

Mp-150 – Mapa 150-7. Archiwum Akt Głównych w Warszawie.
MpPerPł – Mapa szczegulna wojewodztwa płockiego i ziemi dobrzyńskiej zrządzona […] przez 

K. de Perthées, 1784.
Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, 1996–2007, t. I–VII, red. K. Rymut, Kraków.
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RymSEN – Kazimierz Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I–II, Kra-
ków 1999–2001.

SG – Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski (red.), Słownik geograficzny 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I–XV, Warszawa 1880–1902.

Sk I – Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników 
pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 IX 1921 r.

SSNO – Witold Taszycki (red.), Słownik staropolskich nazw osobowych, t. I–VI, Wrocław 1965–
1987.

UN – Witold Taszycki (red.), Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, 1972, 
nr 177; 1972, nr 180; 1972, nr 183; 1972, nr 191.

UW – Wykaz gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1952.
Wiz.Dek.Lipn. – Wizytacja Dekanatu Lipnowskiego AD Płock.
WUN – Wykaz urzędowych nazw miejscowości, t. I–III, Warszawa 1980–1982.
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Kinga Zawodzińska-Bukowiec

The names of the villages, hamlets, settlements and rumunki  
– macrotoponyms or microtoponyms? (based on Dobrzyń toponyms)

(Summary)

The purpose of this article is semantic and structural analysis of the dependent settlements’ 
names in Dobrzyń area. Material research was carried out with those of theoretical simultaneously 
– it had to determine the range of semantic terms: choronym (macrotoponym), microtoponym. The 
author tries to determine the place names of the dependent settlements in toponyms subsystem. The 
author posed the question: are the names of the villages, hamlets, and colonies rather macrotopo-
nyms or microtoponyms? Most of the article is devoted to settlements, which are specific to the 
Dobrzyń area. In determining the scope of the semantic names of dependent settlements, it was use-
ful to provide a summary of the subcategories characterising macrotoponyms and microtoponyms.

Słowa kluczowe: nazwa miejscowa, nazwa terenowa, osada niesamodzielna, toponimia ziemi 
dobrzyńskiej.

Key words: choronym (macrotoponym), microtoponym, the settlement of a dependent, top-
onymy in Dobrzyń area.



Вадзім Шклярык

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Мінск

Роля мікратапаніміі ў выяўленні семантыкі мясцовых 
апелятываў (на ўсходнепалескім матэрыяле)

1. Уводзіны  

Пры аналізе назваў дробных геаграфічных аб’ектаў у кірунку «ад 
апелятыва да оніма» часам маюць месца выпадкі некаторай неадпаведнасці 
паміж вядомай семантыкай утваральнай базы і дэнататам адпаведнага 
ўласнага наймення. Абумоўлена гэта можа быць у тым ліку няпоўнымі 
звесткамі пра значэнні і семантычныя адценні апелятыва ў мясцовых 
гаворках. Таму для выяўлення больш поўнай семантыкі такога слова 
карысным з’яўляецца адваротны кірунак аналізу згаданай пары – «ад оніма 
да апелятыва», і ўсходнепалескі матэрыял дазваляе прадэманстраваць гэта 
на канкрэтных прыкладах.

2. Апелятыў старына  

Спецыфічнай у плане семантыкі і тэрыторыі распаўсюджання з’яўля
ецца лексема старына́ (памянш. стары́нка), якая адзначаецца толькі на 
поўдні Усходняга Палесся. Так, на Мазыршчыне1 ўказанае слова зафіксавана 
ў значэннях ‘месца, дзе раней было поле’, ‘старое поле’, ‘запушчаная, 
спустошаная зямля’ [Иванова 2007: 185], у межах Тураўскага Палесся2 і на 
поўдзень ад яго – ‘поле, на якім зрэдку сеюць’ [Лексіка гаворак Беларускага 
Прыпяцкага Палесся 2008: 281]. Што датычыць Случчыны3 і ўвогуле арэала 

1 Пад Мазыршчынай і Мазырскім Палессем маецца на ўвазе тэрыторыя, мікратапанімія 
якой даследавалася Г. А. Івановай [Иванова 2007].

2 Пад Тураўшчынай і Тураўскім Палессем разумеецца тэрыторыя, лексічны склад 
гаворак якой знайшоў адлюстраванне ў «Тураўскім слоўніку» [Тураўскі слоўнік 1982–1987].

3 Пад Случчынай у дадзенай рабоце маецца на ўвазе тэрыторыя Любанскага, 
Салігорскага, Слуцкага і Старадарожскага раёнаў Мінскай вобласці і Глускага раёна 
Магілёўскай вобласці.
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слуцкіх гаворак, то тут выяўлена толькі адна фіксацыя апелятыва старына 
– ‘поле сярод лесу здаўна’ (Ст.дар.) [Яшкін 2005: 629]. У той жа час 
суадносныя з ім мікратапонімы з’яўляюцца ў гэтай мясцовасці, а таксама на 
тэрыторыі сумежжа слуцкіх і мазырскіх гаворак шырокавядомымі: Старына́ 
урочышча (Ямінск Люб., Старобін Саліг.)4, лес (Дзякавічы, Пасталы 
Жытк., Баянічы Люб., Шапчыцы Ст.дар.), частка вёскі (Залессе Петр.), 
поле (Лучыцы Петр.), лес, поле (Языль Ст.дар.), Стары́нка балота, лес 
(Гаць Акц.), поле (Ляды Ст.дар.), лес (Ляўкі Ст.дар.); Старына́ урочышча 
(Вольніца Глус.) [Мікратапанімія Беларусі 1974: 228], Старыіны́ поле 
(Кольна Жытк.) [Вярэніч 2009: 395], Старынка заліўны луг (Грохаў Лоеўскі) 
[Беларуская мова 1997: 157], Застарынне забалочанае месца (Чорныя Брады 
Акц.) [Беларуская мова 1996: 190], Падстарына (Ляхава Слуц.) [Адамовіч 
1971: 25], Блíжняя Старына́ і Да́льняя Старына́ палі (Зялёная Дуброва Ст.
дар.) [Лемцюгова 1970: 31], Папова Старына забалочанае месца (Івашкавічы 
Петр.) [Беларуская мова 1993: 135] і некаторыя іншыя. На Мазыршчыне 
адпаведных найменняў параўнальна менш [Мікратапанімія Беларусі 
1974: 97; Беларуская мова 1992: 143; Беларуская мова 1993: 104; Беларуская 
мова 1996: 171; Иванова 2007: 185], на Тураўшчыне ж выяўлена толькі адна 
назва [Вярэніч 2009: 254], прычым утворана яна можа быць ад айконіма.

Такая розніца ў колькасці мікратапонімаў у межах Усходняга Палесся 
сведчыць пра выхад апелятыва старына з актыўнага ўжытку і яго анімізацыю 
ў тых мясцовасцях, дзе адпаведныя найменні прадстаўлены найбольш 
шырока (у прыватнасці, на Случчыне). У той жа час звяртае на сябе ўвагу 
ўжыванне ў паўднёвых раёнах Гомельскай вобласці такіх мікратапонімаў 
для называння водных аб’ектаў: Старына́ старыца (Роза Люксембург 
Ельскі) [Беларуская мова 1992: 143], Старына рэчка (Аляксандраўка 
Нараўл.) [Беларуская мова 1996: 248], Старына старое рэчышча з вадой 
(Лоеў) [Беларуская мова 1997: 157], Стары́нкі сажалка (Бячанская Буда 
Жытк.) [Беларуская мова 1989: 172], Старынкі возера (Балажэвічы Маз.) 
[Беларуская мова 1996: 171]. Гэта дазваляе меркаваць пра наяўнасць 
у лексемы старына яшчэ аднаго значэння – ‘старое рэчышча’ і разглядаць яе 
ў якасці сіноніма да вядомых у мазырскіх гаворках слоў стары́к і ста́рыца 
[Дарошка 1992: 74; Лексічны атлас беларускіх народных гаворак 1994, № 80]. 
А паколькі ў старабеларускай мове апелятыў старына такой семантыкі не 
меў [Гістарычны слоўнік беларускай мовы 2012: 335], то выведзенае намі на 
падставе аналізу мясцовых мікратапонімаў значэнне з’яўляецца пазнейшым, 
другасным, развілося яно, відаць, толькі ў асобных гаворках краю.

4 Мікратапонімы, прыведзеныя без спасылак, узяты або з асабістага архіва аўтара, або 
з дыялекталагічнага архіва кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ імя Максіма Танка. Усе 
айконімы падаюцца ў адпаведнасці з нарматыўнымі даведнікамі з серыі «Назвы населеных 
пунктаў Рэспублікі Беларусь» (2003–2010), згодна з адлюстраваным у іх адміністрацыйна
тэрытарыяльным падзелам краіны.
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3. Апелятыў гной і вытворныя  

Вядомая практычна на ўсёй тэрыторыі Беларусі лексема гной ‘перапрэлая 
сумесь памёту свойскай жывёлы і подсцілу, якая служыць для ўгнаення глебы’ 
[Дыялекталагічны атлас беларускай мовы 1963, № 284; Тлумачальны слоўнік 
беларускай мовы 1978: 64] у мікратапаніміі Усходняга Палесся знайшла 
адлюстраванне апасродкавана – у выглядзе вытворных апелятываў. Адным 
з іх з’яўляецца слова пагно́й. Як і адпаведныя назвы дробных геаграфічных 
аб’ектаў, гэты апелятыў ужываецца не на ўсёй усходнепалескай тэрыторыі: 
яго арэал – Мазыршчына, Тураўшчына і навакольныя раёны ў межах 
Гомельскай і Брэсцкай абласцей. Аднак калі ў Тураўскім Палессі і суседнім 
Петрыкаўскім раёне лексема пагной мае адно значэнне – ‘угноенае поле’ 
[Тураўскі слоўнік 1985: 80; Станкевіч, Воінава, Мінакова 2008: 178; Лексіка 
гаворак Беларускага Прыпяцкага Палесся 2008: 271] і этымалагізацыя 
суадносных з гэтым словам мікратапонімаў Пагно́й поле (Хуснае Петр.); 
Погно́й сенажаць (Альшаны Стол.) [Тураўскі слоўнік 1987: 380] пытанняў 
не выклікае, то ў Мазырскім Палессі сітуацыя іншая. Апелятыў пагной тут 
мае два значэнні: ‘зямля, якая на працягу многіх гадоў добра ўгнойваецца’ 
[Иванова 2007: 142] і ‘поле, якое некалькі гадоў не апрацоўвалася’ [Лексіка 
гаворак Беларускага Прыпяцкага Палесся 2008: 271], што варта ўлічваць пры 
ўстанаўленні паходжання адпаведных назваў дробных геаграфічных аб’ектаў, 
якіх на Мазыршчыне параўнальна шмат [Иванова 2007: 141–142 і інш.].

Што датычыць назвы поля Прыгно́іца (было балота (інфарм.). Горкі Ст.
дар.), то апелятыўны адпаведнік гно́іца для яе (як і мікратапонім Гно́іца ва 
Усходнім Палессі, што дазволіла б дапусціць трансанімізацыю з далучэннем 
прэфікса) у даступных пісьмовых крыніцах, якія ўтрымліваюць звесткі пра 
лексічны склад гаворак краю, выявіць не ўдалося, пра такі апелятыў можна 
меркаваць толькі на падставе словаўтваральнага аналізу наймення. Так, 
пры дапамозе суфікса -іц-а ад субстантыва можа быць утвораны неасабовы 
назоўнік, які абазначае прастору на аснове сумежнасці з утваральным словам 
[Сцяцко 1977: 158]. У нашым выпадку – гной + іца → гноіца як угноенае 
месца, участак, дзе ёсць гной.

Разам з тым каментарый інфарманта, атрыманы падчас фіксацыі 
мікратапоніма Прыгноіца (пра тое, што на месцы поля раней было балота), 
а таксама існаванне ва Усходнім Палессі такіх найменняў, як Гнойнае 
Балота (варыянт назвы Гнілое Балота) (Пагоннае Хойн.) [Беларуская 
мова 1987: 144], Гнойнае Балота (Гнойное Болото) (Старое Высокае 
Ельскі) [Беларуская мова 1992: 130], дазваляюць меркаваць пра наяўнасць 
у мясцовых гаворках яшчэ аднаго значэння слова гной, не зафіксаванага 
ў слоўніках і атласах другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст., – ‘твань, гніль’. 
Мяркуючы па ўсім, лексема менавіта з такім семантычным напаўненнем 
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знайшла адлюстраванне ў прыведзеных вышэй назвах дробных геаграфічных 
аб’ектаў. Больш за тое, падобнае значэнне, прымаючы пад увагу дэнататы 
мікратапонімаў, мог мець таксама апелятыў пагной, што лёг у аснову 
найменняў Пагной возера (Перароўскі Млынок Жытк.) [Беларуская мова 
1989: 167], Пагной балота (Боруcк, Лукі, Ніканава Калінк.) [Беларуская мова 
1993: 101], Пагной (Погной) высахлае возера (Мальцы Нараўл.) [Беларуская 
мова 1996: 240], Пагноі балота (Вуглы Акц.) [Беларуская мова 1996: 201] 
і іншых. Апошняе пацвярджаецца фіксацыяй у першай палове ХХ ст. на 
тэрыторыі сучаснага Лунінецкага раёна слова пагной у значэнні ‘возера, 
якое зарастае расліннасцю’ [Ossowski 1992: 105].

4. Апелятыў драніна  

Выклікае складанасці таксама этымалагізацыя суадносных з лексемай 
дранíна мікратапонімаў Драніна́ лес (дралі, рабілі дахі (інфарм.). Забалацце 
Акц.); Дра́ніны лес (Глінка Петр.) [Вярэніч 2009: 420], Дранíны мясціна ў лесе 
(даўней тут дралі мох (інфарм.). Масцішча Глус.) [Слоўнік мікратапонімаў 
Магілёўшчыны 2004: 67], Удра́ніно лес (Брынёў Петр.) [Вярэніч 2009: 419]. 
Нягледзячы на наяўнасць ва Усходнім Палессі слоў дрэ́нына ‘цаліна’ 
(Галоўчыцы Нараўл., Забалацце Маз.) [Выгонная 1968: 100], дрэны́на 
‘упершыню апрацаваная зямля’ (Казловічы Калінк.) [Лексіка гаворак 
Беларускага Прыпяцкага Палесся 2008: 259], атрыманыя ад інфармантаў 
каментарыі наконт паходжання некаторых з указаных назваў даюць падставы 
гаварыць пра іншую семантыку ўтваральнага апелятыва. Адзначаны на 
Тураўшчыне дзеяслоў драць мае акрамя значэння ‘разворваць цаліну’ 
і такое – ‘рабіць дранку’ [Тураўскі слоўнік 1982: 39]. У гаворках Усходняга 
Палесся слова дра́нка (дра́нька, дрань, дор, дра́ніца) абазначае ‘тонкія 
дошчачкі, прызначаныя для крыцця страхі’ [Лексічны атлас беларускіх 
народных гаворак 1998, № 86], а таксама ‘матэрыял (для пляцення кошыкаў)’ 
[Беларуская мова і мовазнаўства 1975: 254], ‘дрэўкі, якія прызначаліся для 
асвятлення’ [Лексічны атлас беларускіх народных гаворак 1997, № 104]. 
Таму верагодна, што месцы ў лесе, дзе жыхары навакольных вёсак дралі 
для гаспадарчых патрэб дошчачкі або мох, таксама называліся дранінамі. 
Пазней, замацаваўшыся за канкрэтнай мясцінай, гэтае слова магло перайсці 
ў разрад онімаў.

Разам з тым паходжанне зафіксаванай на Мазыршчыне назвы ўрочышча 
Дранíна даследчыца мясцовай мікратапаніміі Г. А. Іванова звязвае ўсё 
ж з апелятывамі, што абазначаюць ‘упершыню распрацаваны ўчастак’ 
[Иванова 2007: 67]. І хоць лексема драніна, па даных вучонай, у мясцовых 
гаворках адсутнічае (што супярэчыць прыведзеным вышэй звесткам пра 
факты фіксацыі ўказанага слова на гэтай тэрыторыі), этымалагізацыя 
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адзначаных назваў дробных геаграфічных аб’ектаў сведчыць пра розную 
семантыку апелятываў, што ляжаць у іх аснове. Іншымі словамі, у залежнасці 
ад усходнепалескага рэгіёна мікратапонімы тыпу Драніна маюць 
розную ўтваральную базу: у Мазырскім Палессі гэта лексема, звязаная 
з распрацоўкай цаліны, а ў Акцябрскім, Глускім і, магчыма, Петрыкаўскім 
раёнах – найменне месца нарыхтоўкі дранак.

5. Апелятыў пасёлак  

Яшчэ адной утваральнай базай для некаторых мікратапонімаў Усходняга 
Палесся паслужыла слова пасёлак, якое абазначае пэўны тып паселішча. 
Разам з тым тыпавыя адметнасці апошняга (у параўнанні з сялом і вёскай) 
у матэрыялах, што рэпрэзентуюць, напрыклад, лексічны склад мазырскіх 
гаворак, не адзначаны: ‘асобнае паселішча’ [Иванова 2007: 152], ‘тое, 
што паселішча (месца, заселенае людзьмі)’ [Станкевіч, Воінава, Мінакова 
2008: 135], у той час як літаратурны ‘населены пункт гарадскога тыпу’ 
[Тлумачальны слоўнік беларускай мовы 1980: 72], відаць, не заўсёды 
адпавядае мясцовым рэаліям. Як тып паселішча пасёлак адзначаецца 
на тэрыторыі сучаснай Беларусі з другой паловы XIX – першай паловы 
ХХ ст. [Лемтюгова 1983: 35]. Само слова, такім чынам, у рэгіёне адносна 
новае, запазычана з рускай мовы [Этымалагічны слоўнік беларускай 
мовы 1993: 181], што і абумовіла існаванне невялікай на сённяшні дзень 
колькасці суадносных з ім айконімаў (паводле даведніка «Назвы населеных 
пунктаў Рэспублікі Беларусь» – менш за 10 па ўсёй краіне). Што датычыць 
усходнепалескай тэрыторыі, то сярод адпаведных назваў населеных пунктаў 
тут адзначаюцца толькі адзінкавыя, прычым страчаныя – 1 айконім у Слуцкім 
раёне [Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь 2003: 428] і 2 найменні 
на Гомельшчыне [Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь 2006: 200, 
295]. Паводле даных В. П. Лемцюговай, калі апелятыў пасёлак і адпаведны 
тып паселішча толькі пачалі з’яўляцца ў Віцебскай, Гродзенскай, Мінскай 
і Магілёўскай губернях, суадносных з гэтым словам назваў населеных 
пунктаў у іх межах яшчэ не было [Лемтюгова 1983, карта № 1].

Іншая сітуацыя з мікратапонімамі: ва Усходнім Палессі яны ўжываюцца 
значна шырэй, чым айконімы. Гэта звязана, верагодна, з тым, што 
ў адпаведнасці з пастановай ЦК ВКП(б) і СНК СССР ад 27.5.1939 «Аб мерах 
па ахове грамадскіх земляў калгасаў ад разбазарвання» шматлікія хутарскія 
гаспадаркі падлягалі ссяленню на пасёлкі [Беларуская энцыклапедыя 
2003: 77]. У выніку пачалі з’яўляцца новыя месцы пасялення (у тым ліку, 
відаць, і ў межах вёсак, у прыватнасці ўсходнепалескіх), якія атрымлівалі, 
адпаведна, назву Пасёлак. Такім чынам, адзначанае дазваляе гаварыць 
як мінімум пра два значэнні апелятыва пасёлак: у адным выпадку гэта 
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пададзены ў слоўніках літаратурнай мовы населены пункт гарадскога тыпу, 
у другім – месца пасялення (асобнае або ў межах вясковага населенага 
пункта), утворанае ў выніку ссялення хутарскіх гаспадарак ці звычайнага 
перасялення людзей на новае месца жыхарства. Як думаецца, у большасці 
выпадкаў менавіта другое, у некаторай ступені састарэлае значэнне мела 
лексема, якая паслужыла ўтваральнай базай для адпаведных назваў дробных 
геаграфічных аб’ектаў Усходняга Палесся (на гэта ўказваюць і дэнататы 
шэрагу прыведзеных ніжэй найменняў).

Аднак звяртае на сябе ўвагу тое, што мікратапонімы, суадносныя са 
словам пасёлак, адзначаюцца ў рэгіёне не паўсюдна. Часцей яны сустракаюцца 
на тэрыторыі сумежжа слуцкіх і мазырскіх гаворак: Пасёлак частка вёскі 
(Бабунічы, Чалюшчавічы Петр.), лес (жылі людзі (інфарм.). Хвойня Петр.), 
Пасёлок частка вёскі (Бобрык, Івашкавічы, Смятанічы Петр.), Посёлок частка 
вёскі (Людзяневічы Жытк.), Цімошо́ўскі Пасёлак частка вёскі (Мілевічы 
Жытк.), Жабе́чы Пасёлак завулак (Малыя Гарадзяцічы Люб.); Пасёлак частка 
вёскі (Лагвошчы Жытк.) [Вярэніч 2009: 396] і інш., у арэале слуцкіх гаворак: 
Пасёлак частка вёскі (Парэчча Акц., Барбарова, Слаўкавічы Глус.), вуліца 
(Межылессе Ст.дар.), Каца́пскі Пасёлак частка вёскі (Кармазы Ст.дар.); 
Хітры Пасёлак (Ленькі Слуц.) [Адамовіч 1971: 66], Тры Пасёлкі частка вёскі 
(уваходзяць тры вуліцы (інфарм.). Вялікая Сліва Слуц.) [Мікратапанімія 
Беларусі 1974: 238] і інш. Радзей такія найменні адзначаюцца ў арэале 
мазырскіх гаворак: Пасёлак забалочанае месца (Турбінка Маз.) [Беларуская 
мова 1996: 167], Пасёлак раён вёскі (4 населеныя пункты) [Иванова 
2007: 152], Посёлок Лу́товень пасёлак, дзе раней было поле (Сінкевічы Лун.) 
[Мікратапанімія Беларусі 1974: 198]. Між тым на Тураўшчыне (паводле 
апублікаваных матэрыялаў) не выяўлена ніводнага падобнага мікратапоніма 
– як простага, так і састаўнога. Разам з адсутнасцю фіксацыі ў адзначанай 
мясцовасці апелятыва пасёлак і суадносных з ім айконімаў, гэты факт можа 
сведчыць пра тое, што пранікненне адпаведнай рэаліі і яе назвы не закранула 
гэты ўсходнепалескі рэгіён. Такая нераўнамернасць распаўсюджання на 
акрэсленай тэрыторыі суадносных з указаным словам назваў дробных 
геаграфічных аб’ектаў і толькі спарадычная фіксацыя на сённяшні дзень 
лексемы пасёлак указвае, відаць, на рэгіянальныя адрозненні працэсу 
ўзнікнення такіх месцаў пасялення ва Усходнім Палессі.

6. Заключэнне  

Такім чынам, разгляд шэрагу мясцовых апелятываў праз прызму 
суадносных з імі мікратапонімаў, якія ўжываюцца на акрэсленай тэрыторыі, 
дазволіў не толькі ўстанавіць ступень распаўсюджанасці такіх слоў у межах 
рэгіёна, але і выявіць іх дадатковую семантыку, якая ў большасці выпадкаў не 
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адлюстравана ў адпаведнай літаратуры. Гэты факт пацвярджае мэтазгоднасць 
аналізу назваў дробных геаграфічных аб’ектаў не толькі ў кірунку «ад 
апелятыва да оніма», але і ў адваротным – «ад оніма да апелятыва», што 
дапамагае атрымаць больш поўнае ўяўленне як пра сам працэс анімізацыі, 
так і пра ўмовы яго ўзнікнення і працякання.

Скарачэнні  

Раёны:
Акц.  – Акцябрскі
Глус.  – Глускі
Жытк.  – Жыткавіцкі
Калінк.  – Калінкавіцкі
Лун.  – Лунінецкі
Люб.  – Любанскі
Маз.  – Мазырскі
Нараўл.  – Нараўлянскі
Петр.  – Петрыкаўскі
Саліг.  – Салігорскі
Слуц.  – Слуцкі
Ст.дар.  – Старадарожскі
Стол.  – Столінскі
Хойн.  – Хойніцкі

Іншае:
інфарм.  – інфармант (каментарый ад яго)
памянш.  – памяншальная форма
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Vadzim Shkliaryk

The role of microtoponymy in identifying the semantics of local appellatives  
(in the material from Eastern Palessie)

(Summary)

Cases of a certain discrepancy between the known semantics of a derivational basis and the 
denotatum of a corresponding proper name are noted while analyzing the names of small geo
graphical objects in the direction “from an appellative to an onym”. This may be due to incomplete 
information about the meaning and semantic nuances of an appellative in local dialects. Therefore, 
a reverse direction of the analysis, viz. “from an onym to an appellative”, is helpful for identifying 
more amply the semantics of such a word. Considering a series of appellatives from Eastern Palessie 
is carried out in the article through the prism of microtoponyms correlated with them. It allows to 
establish the level of occurrence of such words within the region as well as to identify their addi
tional semantics, which is not reflected in the relevant literature in most cases. This fact confirms the 
appropriateness of analyzing names either in the direction “from an appellative to an onym” or in 
a reverse direction, i.e. “from an onym to an appellative”. It helps to get a better idea both about the 
process of onymization and the conditions of its emergence and functioning.

Słowa kluczowe: apelatyw, mikrotoponim, semantyka, areał.
Keywords: appellative, microtoponym, semantics, area.



Ján Bauko

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Expresívnosť orohodoným

Termín orohodonymá používame na označenie názvov horolezeckých ciest 
[Bauko 2004: 119–135; 2007: 190–203]. Onomastický termín orohodonymum sme 
vytvorili kontamináciou dvoch existujúcich výrazov: oronymum + hodonymum 
(grécke oros ‘hora’ + hodos ‘cesta’). Orohodonymá (názvy horolezeckých ciest) 
identifikujú vertikálne línie častí skál, ktoré slúžia na horolezecké účely. V pí-
somnej podobe sú zaznamenané v horolezeckých sprievodcoch, kde sú lokalizované 
na mapách podľa jednotlivých skál. Autormi a používateľmi proprií sú horolez-
ci, preto názvy horolezeckých ciest označujeme termínom sociolektálne oroho-
donymá, resp. socioorohodonymá [porovnaj s termínmi Krška 1998: 115 – mik
rosociálne toponymá, a Rutkowského 2001: 24 – sociolektálne mikrotoponymá]. 
Orohodonymá sú názvy útvarov vertikálneho členenia zemského povrchu, preto ich 
zaraďujeme v rámci systému toponým a podsystému anojkoným (terénne názvy) 
medzi oronymá. Oronymum je vlastné meno tvaru vertikálnej členitosti povrchu 
zemského i morského dna (orografický celok, pohorie, vrchovina, hornatina, pa-
horkatina, hrb, jednotlivá hora, kopec, skala, úbočný a údolný tvar, údolie, dolina, 
brázda, zníženina, priesmyk, sedlo, priepasť, rokľa, nížina, rovina, plošina, tabula, 
panva atď.) [Svoboda et al. 1973: 65]. Orohodonymá sa používajú v užšej societe 
a identifikujú určitú časť objektu, horolezecké cesty na častiach skál, preto sú to 
mikrooronymá, resp. mikrotoponymá [Bauko 2006: 26–33]. Medzi makrooronymá, 
resp. makrotoponymá môžeme zaradiť názvy útvarov vertikálneho členenia zem-
ského povrchu, ktoré sa používajú v širšej societe (môžu byť známe nielen v danej 
krajine, ale i v zahraničí) a identifikujú rozlohou väčší objekt (napr. Vysoké Tatry).

Orohodonymá sú často štylisticky príznakové, expresívne. Expresívnosť je 
zložka výrazových prostriedkov, ktorá umožňuje podávateľovi v prejave vyjadriť 
svoj subjektívny postoj [Mistrík 2002: 53]. Súčasťou toponymického významu je 
štylistická i estetická hodnota názvu. Milan Majtán propriálnu (onymickú) plat-
nosť toponyma, t.j. hodnotu toponyma pri jeho fungovaní v spoločnosti (obsah 
toponyma) rožčleňuje na tieto zložky: 1) spoločensky podmienená identifikácia 
objektu názvom, 2) druhové zaradenie v príslušnej triede objektov a názvov, 
3) lokalizácia objektu v teréne, 4) okruh spoločenskej a geografickej pôsobnosti 
(komunikatívnej platnosti) názvu, 5) štandardizovanosť názvu (miera, stupeň 
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štandardizovanosti), 6) expresívnosť názvu. Expresívnosť vyplýva z motivácie, 
z najrozmanitejších asociácií, z jazykovej výstavby propria [Majtán 1996: 10–13].

V štúdii sa zaoberáme výrazovými prostriedkami, akými sa vyjadruje 
expresívnosť orohodoným v skalolezeckých oblastiach Slovenska. V poľskej 
onomastike sa expresívnosťou názvov horolezeckých ciest zaoberal Mariusz 
Rutkowski v monografii Mikrotoponimia przestrzeni wspinaczkowej. Mikroto-
ponymá interpretoval z funkcionálnomotivačného hľadiska, a analyzoval podľa 
deskriptívnej, pamiatkovej a aluzívnej, expresívnej, impresívnej, poetickej funk-
cie [Rutkowski 2001: 38–105]. V rámci expresívnej funkcie rozlišuje dva druhy: 
1. „Kultúrna” – translokácia titulov: názvy filmov, hudobných diel, literárnych 
diel, rádiových a televíznych programov. 2. „Jazyková” (lexikálny obsah) – vul-
garizmy, obscénne slová; slangové, mládežnícke, hovorové výrazy; vtipné výrazy.

Ak expedient (autor názvu) vyjadruje svoj subjektívny postoj, uprednostňuje 
emotívnu (expresívnu) funkciu jazyka. Expresívne názvy sú príznakové pomeno-
vania, ktoré upútajú používateľa názvu svojou formálnou, resp. lexikálnoséman-
tickou stránkou. Popri nich existujú nocionálne (vecné) názvy, ktoré sú štylisticky 
neutrálne. Vzťah medzi nocionálnosťou a expresívnosťou je dynamický. Viaceré 
lexémy, ktoré pochádzajú z apelatívnej slovnej zásoby a sú nocionálne, sa stávajú 
expresívnym vďaka proprializácii. Expresívne názvy sú sémanticky odklonené 
od nocionálnych názvov, sú pozitívne alebo negatívne, z hľadiska používateľa 
však vždy osobné [porovnaj Mistrík 2002: 53–54]. Príznak expresívnosti majú 
názvy s pozitívnym (napr. deminutíva, hypokoristiká) a negatívnym (napr. pejo-
ratíva, vulgarizmy) citovým zafarbením, pochádzajúce z hovorových slov, slan-
gových výrazov, neologizmov atď. Expresívnosť sa vytvára pomocou lexikál-
nych, gramatických a zvukových prostriedkov, ktoré poukazujú na subjektívny 
(kladný alebo záporný) postoj pôvodcu názvu [Plesník et al. 2008: 55–60].

Expresívnosť môže byť inherentná (vnútorná) a adherentná (pridaná). Inhe-
rentná expresivita je primárna, prvotná; adherentná expresivita je druhotná, na-
dobudnutá, väčšinou vyplýva z ďalších, konotatívnych významov výrazu. Okrem 
spomínaných dvoch druhov rozlišujeme aj kontextovú expresivitu [Furdík 2008: 
60], ktorá je výsledkom napätia pri spájaní kolokačne inkompatibilných lexém (slov, 
ktoré sa bežne pri sebe nepoužívajú). Podobne ako pri apelatívach, tak aj pri prop-
riách môžeme rozlíšiť inherentnú, adherentnú a kontextovú expresívnosť. Názvy 
s expresívnym štylistickým zafarbením pôsobia na príjemcu so zvýšenou intenzitou.

1. Inherentná onymická expresívnosť  

Inherentne expresívne sú názvy pochádzajúce z interjekcií a onomatopojí, 
ktoré vyjadrujú city, napodobňujú zvuky živých bytostí a prírodné zvuky: Aha 
ho!, Ach jojojoj, Bu-bu, Crn crn, Hej rup!, Hop hop, Hop šup tralala, Hururu, 
Mňam-mňam, Ňaňa, Pam, Pim, Vagabundo cha-cha-cha.
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Eufonické propriá príjemne znejú, väčšinou sú nositeľmi pozitívneho vý-
znamu, poukazujú na príjemné pocity, zážitky, charakteristické znaky pri lezení 
cesty: Bonbónik, Celkom pekná, Extáza, Fajn, Lahôdka, Lienka, Magická línia, 
Najkrajšia, Nebeská, Oáza harmónie, Relax, Rodinná harmónia, Rozprávková, 
Romantická, Snehulienka, Unikum, Višne v čokoláde.

Kakofonické názvy nepríjemne znejú, majú pejoratívny význam, súvisia 
s ťažkosťami, namáhavými krokmi a vydávaním veľkého fyzického a psychického 
úsilia pri zdolávaní horolezeckých ciest: Bastard, Beštia, Do prčic, G.R.C. (typom 
písma je zvýraznený význam názvu), Grcák, Hovadina, Hovno stropus, Hrana 
rite, Humus, Prd, Prdnutie, Prďo, Riť, Rite v prievane, Rozprdená partia, Táhnete 
do háje. Postupom času vulgárny názov môže stratiť svoju expresívnosť v okruhu 
horolezcov, neutralizuje sa častejším používaním. V horolezeckom časopise „Ja-
mesák” môžu byť aj súčasťou názvu článku: napr. Zuzana vyliezla Prdnutie.

Názvy pochádzajúce zo slovníka erotiky sú v onymickej funkcii expresívne: 
Erektus, Erotická masáž (na určitom úseku prelieza lezec medzi dvomi skalami), 
Kto mal prsty v puči, Onanovanie, Peep show, Sex po 50-ke, Viagra.

Z neologizmov (novovytvorených slov) vzniknuté názvy sa tiež vyznačujú 
expresívnosťou. Z fiktívnych slov pochádzajú názvy Bakšaráda, Chamaláda. 
Podľa autora názvov sú to dve vymyslené slová, ktorými môžeme označiť čo-
koľvek. V kontexte môžu byť prítomné naraz. Napr.: To je predsa bakšaráda 
a chamaláda! Ich význam sa môže prispôsobiť danému komunikačnému cieľu. 
Môžu plniť funkciu nadávok atď. Spočiatku to boli okazionalizmy (príležitostné 
slová) jedného človeka, patrili do jeho idiolektu. Neskôr sa výrazy proprializovali, 
používať ich začali aj iní horolezci, dostali sa do sociolektu. Kontamináciou slov 
vznikli orohodonymá Evokádo (evokovať + avokádo), Mravcolev (mravec + lev). 
Vo Višňovom zo spojenia dvoch horolezeckých ciest Prdnutie a Jogobella vznikol 
kontamináciou názov Prdobella.

Expresívne sú aj názvy, ktoré pochádzajú z dialektizmov: Cekuciny, Ceplo, 
Cicho, Cíšenie bolesci, Kaje-taje (v hornotrenčianskom nárečí miesto ť stojí c, a v 
poslednom názve je zmena ď na j).

Slangizmy, ktoré pôsobia expresívne, sú prítomné v názvoch: Bachor (‘veľké 
brucho’); Bleskovka – rýchlo prelezená cesta; Cecok (‘blbec’); Cesta lezúňov (lezúň 
‘začínajúci lezec, začiatočník’) – je to cesta s nízkym stupňom obtiažnosti 3; Frmol 
(‘ruch, zhon’), Mazec (‘ruch, zhon’) – názvy pochádzajú z jednej vety, ktorú vyslo-
vil pôvodca propria (Teraz tu bude frmol a mazec!), a preliezal jednu novú cestu 
za druhou; Krpáň, Krpec – názvy identifikujú krátke horolezecké cesty; Mordillo 
(mordovať sa ‘namáhať sa’); Papuľa (‘má veľké ústa, neustále rozpráva’); Po pa-
prčiach (paprče ‘prsty, ruky’) – pri príprave cesty na prelez a pripevnení istenia 
do skaly si horolezec buchol kladivom po prstoch; Potokove pindy (pindy ‘kecy, 
drísty’) – priateľ horolezca neustále pindal ‘mudroval, papuľoval’ ako sa má vy
liezť cesta; Trenčianskym kamošom (kamoš ‘priateľ’); Zmrznutý cicvor – manželka 
jedného horolezca stála celý deň pod skalami a pozorovala svojho muža, po čase 
sa mu začala sťažovať: Stojím tu celý deň ako zmrznutý cicvor!
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Expresívnosť je významnou súčasťou konotačnopragmatickej zložky fra
zémy [Ološtiak 2011: 152]. Z frazeologizmov vznikli orohodonymá Čertovské 
prsty, S odretými ušami, Oko za oko, Zub za zub.

V deminutívnych názvoch je ukazovateľom expresivity sufix, koncová mor-
féma (expresívny formant): Cickaňa, Cukrík, Čerešnička, Hryzoška, Jaskyňky, 
Kačičky, Kakavko (Pri vzniku názvu zohral úlohu telefonický rozhovor. Správca 
skál volal autorovi cesty kvôli tomu, aký názov dá svojej novovylezenej ceste. 
Nakoľko autor v tom čase raňajkoval, pýtal si od manželky kakavko. Správca si 
myslel, že mu hovorí názov cesty. Nedorozumenie sa vysvetlilo, ale názov zos-
tal.), Konárik, Krumplík, Kútik, Mamutík, Popod krídelko, Prvé krôčky, Pusinky, 
Rukavičková, Sekáčik na ľad, Stienka, Stĺpik, Špárka, Vaničky, 52%-ná Igorovi-
ca (Pomenúvateľ dal cestu ako darček priateľovi, k Igorovým 52. narodeninám, 
ktorý ju preliezol ako prvý. Názov vznikol na analógiu slova slivovica.).

V niektorých viacslovných názvoch sa nachádza expresívny slovný rým: Cupi 
lupi, Čoro moro, Čulo Bulo, Eniky beniky, Ježko Jožko, Oči puči, Opica škorica.

2. Adherentná onymická expresívnosť  

Viaceré názvy horolezeckých ciest majú aj konotatívny, asociatívny význam. 
Počas lezenia 70 m dlhej cesty Kamasutra musel autor vyskúšať všelijaké polohy. 
Názov horolezeckej cesty si zvolil aj preto, lebo v prvej časti slova je ukryté jeho 
priezvisko (Andrej Kamas). K viacvýznamovým patrí aj názov Už len 22 dní. 
Autor preliezol cestu vtedy, keď mal do konca vojny 22 dní. Spomenul aj ďalší 
motív: jeho obľúbenou skladbou bola rovnomenná pieseň od speváka Mirosla-
va Žbirku. Vrch skaly Tabuľa je okrúhly, preto vznikol názov horolezeckej cesty 
Mydlové bubliny. Druhý význam názvu je v tom, že človek sa môže stať známym 
po prelezení ťažkých ciest, ale keď sa to podarí aj iným, mýtus spľasne ako myd-
lové bubliny.

Nocionálne apelatíva sa proprializáciou môžu stať expresívnymi. V onymic-
kej funkcii sú expresívne napr. lexémy pochádzajúce z oblasti gastronómie: Jelít-
ko, Pizza, Praženica, Špagety plus.

Metaforické názvy vznikli na základe podobnosti. Podľa autorov názvu sa 
skala môže podobať na niektoré zvieratá: Biela veľryba, Korytnačka, Midnight 
shark, Mušľa, alebo iné neživotné veci: Cumeľ, Hrana pivného mozoľa (skala 
sa z boku podobá na pivný pupok), Krumplík, Kútik, Pupok, Tráns uterus (‘cez 
brucho’). V názvoch Vertikálny balet, Vertikálna prechádzka sa horolezectvo pri-
rovnáva k baletu, k prechádzke.

V metonymických názvoch pozorujeme vzťah vecnej súvislosti. Na skale 
Harfa sa nachádzajú cesty, ktoré sú v metonymickom vzťahu (časť za celok, sy-
nekdocha pars pro toto) k názvu skaly: Ľavá struna, Prostredná struna, Pravá 
struna.
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Expresívne môžu byť aj orohodonymá pochádzajúce z cudzích slov, resp. 
z cudzo znejúcich výrazov. Podľa amerického kresleného seriálu Beavis and Butt-
-head vzniklo orohodonymum Buthead, čo znamená sprostá hlava. Názov Exem-
po Hexempo Krumpoplex je prevzatý z českého filmu Dívka na košteti: bolo to 
čarovné zaklínadlo, ktoré zmenilo ľudí na zvieratá a opačne. Kumulácia cudzích 
výrazov zvyšuje expresivitu propria: Super-anti-kontra-extra-multi-unikátni.

Väčšina orohodoným pochádza z apelatívnej slovnej zásoby. Menšia časť 
názvov vzniká transonymizáciou, pri nepriamom pomenúvaní hrá dôležitú úlohu 
už jestvujúci inventár proprií [Bauko 2008: 42–49]. Transonymizácia je prenos 
existujúceho vlastného mena do novej onymickej triedy. Transonymizované prop-
riá sú pre (novo)pomenovaný objekt nezvyčajné, preto sa v novom onymickom 
kontexte javia ako expresívne.

Najpočetnejšia skupina transonymizovaných názvov pochádza z antroponým. 
Neúradné osobné mená, ktoré zohrávajú svoju úlohu pri vzniku orohodoným, sú 
často expresívne. V Súľovských skalách na Veži nad ohniskom sa vedľa seba 
nachádzajú horolezecké cesty, ktorých názvy vznikli zo ženských hypokoristík 
a poukazujú na priateľky, manželky, spolulezkyne horolezcov: Mariška, Jaruška, 
Evička, Monča, Miluška. Názvy horolezeckých ciest vznikajú aj z prezývok: Api-
štoteles (z hypokoristika Pišta), Ferokles (Fero) – na analógiu mien Aristoteles, 
Sofokles; Lučov kút (z priezviska Lučenič), Majster N (podľa prezývky herca, 
ktorý pôsobil v detských reláciách), Olino (z priezviska Oleš), Mrkvička (má dlhé 
ryšavé vlasy), Rambulienka, Tarzan Boy, Vajdátor (z priezviska Vajda). Expresív-
ne sú aj tie názvy horolezeckých ciest, ktoré vznikli na základe osobného mena 
nejakej postavy z filmu, rozprávky, literárneho diela. Známi hrdinovia z dobro-
družného filmu Winnetou sa stali názvami horolezeckých ciest Old Shatterhand, 
Winnetou.

V jednej a tej istej subsústave toponymického systému sa môže preniesť 
názov z jedného subtypu do druhého. Ojkonymum je v názve Černobyľ, Chica-
go, Kartágo, Pozdrav z Halín, Volá Londýn, Z Kamenných na koniec sveta. Cho-
ronymum sa nachádza v oronymách Južná Kalifornia, Florida, Itália, Mexiko, 
Mongolia, Návrat do SZ (SZ ‘Sovietsky zväz’), Severné Írsko, Sibír. Nositeľmi 
názvov ostrovov sú horolezecké cesty Bermudy, Havaj (výraz havaj sa používa aj 
v slangu a znamená ‘pokoj, pohodu’), Tahiti. Názov horolezeckej cesty môže po-
chádzať aj z hydronyma: Bajkal, Kongo, Niagara (skala je väčšinou vlhká, a keď 
prší, voda z nej steká a pripomína vodopád), Styx (rieka známa z mytológie).

Orohodonymá vznikajú aj z chrématoným. Niektoré horolezecké cesty sú po-
menované podľa obľúbenej rockovej kapely: AC-DC, Aerosmith, Nirvána, Rolling 
Stones, Scorpions. Vznik orohodoným môžu motivovať aj názvy celovečerných 
filmov, rozprávok: Adela ešte nevečerala (názov pochádzajúci z českej komédie 
je vyrytý aj do skaly, kde vedie horolezecká cesta, a vedľa propria je nakreslený 
symbol, ktorý zobrazuje Adelu, kvet s vyplazeným jazykom), Excalibur, Godzil-
la, Matrix, Posledný mohykán, Tanec s vlkmi, Votrelec; Malý princ, Snehulienka, 
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Tri oriešky pre Popelku (je to hybridný názov: k prvým trom slovenským slovám 
sa namiesto tvaru Popoluška pripája české antroponymum). Niektoré cesty boli 
pomenované podľa alkoholického alebo nealkoholického nápoja. Názvy pochád-
zajúce z pragmatoným poukazujú na značky pív (Bytčiansky ležiak, Radegast), 
vín (Kabernet Savignon, Šamorínsky šampión, Venušino čaro), tvrdého alkoho-
lu (Black & White), nealkoholického nápoja (Red Bull). Názov potravinárskeho 
výrobku (jogurtu) sa objavuje v orohodonyme Jogobella.

Medzi názvami skál a horolezeckých ciest môžeme pozorovať isté paralely 
[Bauko 2009: 9–14]. Vytvorenie a pomenovanie horolezeckých ciest v určitej 
skalolezeckej oblasti prináša so sebou potrebu pomenovať aj skalný útvar (dov-
tedy nepomenovaný), na ktorom sa cesty nachádzajú. Existujúci systém názvov 
ovplyvňuje výber a tvorenie nových pomenovaní. Asociácia má dôležitú funkciu 
pri zrode nových oroným. Pri propriálnej asociácii existujúce proprium ovplyvňu-
je vznik nového propria. Autor cesty často vyberá názvy na základe určitých sú-
vislostí. Názvy horolezeckých ciest môžu motivovať vznik názvov skál a opač-
ne. Z Biblie pochádzajú orohodonymá Dvanásť apoštolov, Desatoro prikázaní, 
Nanebovstúpenie, Paschia, Rajská záhrada, Ave Mária, ktoré identifikujú cesty 
na skale Jeruzalem v horolezeckej oblasti Prečín. V skalolezeckej oblasti Predho-
rie viacero názvov pochádza z mytológie: na skale Podsvetná priepasť sú cesty 
Hádes, Perzefóna, Tartaros; na skale Boží trón sa nachádzajú cesty Zeus, Eré-
bos, Chaos, Medúza; na skale Hestia je rovnomenná cesta Hestia i cesta Nymfa; 
na skale Deméter sú cesty Báje, Mýty atď.

3. Kontextová onymická expresívnosť  

Kontextová expresivita sa objavuje v orohodonymách, v ktorých je spájanie 
slov nezvyčajné. Nelogickým spojením dvoch lexém vzniklo proprium Čučo-
riedkový žeriav. Pôvodca názvu si chcel vystreliť z českých priateľov, ktorí neve-
deli správne vysloviť slovenský názov (čučoriedka je v českom jazyku borůvka). 
Názvy Cesta svedkov liehovových, Borovičkové blues poukazujú na to, že na zra-
zoch horolezcov sa pil aj alkohol. Protikladné pojmy sa spájajú v oxymorónoch 
Horúci ľad, Spomienky na budúcnosť, Začiatok konca, Zvoniace ponožky.

Medzi expresívne syntaktické orohodonymá patria tie, ktoré sú zamerané 
na percipienta (konatívna funkcia), vyzývajú, provokujú ostatných horolezcov, 
aby sa pokúsili o zdolanie cesty: Achtung-achtung, Climbing for you, Keep the 
faith, Kiss me, Len sa nezabi, sváko, Nemudruj a lez!, Poraď si sám; Pozor, ne-
bezpečie pádu!, Šťastnú cestu, Skús to, To čumíš. Vo výbere názvov horolezeckých 
ciest zohráva dôležitú úlohu emotívnosť, podľa motivácie sú najfrekventovanejšie 
názvy poukazujúce na pocity, zážitky skalolezcov pri lezení, ktoré charakterizuje 
expresívnosť. V societe horolezcov používané orohodonymá sú často originálne, 
kreatívne, komické, bizarné, pozornosť vzbudzujúce, provokatívne. V topony-
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mickej funkcii sa používajú nezvyčajné lexémy. Inherentnou expresívnosťou sa 
vyznačujú názvy horolezeckých ciest pochádzajúce z interjekcií, eufemizmov, 
kakofemizmov, neologizmov, dialektizmov, slangizmov, frazeologizmov, demi-
nutív. Adherentná expresívnosť charakterizuje metaforické, metonymické, tran-
sonymizované názvy, ktoré majú konotatívny, asociatívny význam. Kontextová 
expresívnosť je prítomná vo viacslovných pomenovaniach, v ktorých sa spájajú 
lexémy nezvyčajným spôsobom, a vo vetných názvoch. Niektoré názvy môžeme 
zaradiť do viacerých druhov expresívnosti. Inherentnú, adherentnú a kontextovú 
expresívnosť chápeme ako vzájomne sa doplňujúce typy, ktoré prispievajú k šty-
listickej príznakovosti proprií.
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Ján Bauko

Expressivity of orohodonyms

(Summary)

The orohodonyms (climbingpath names) identify the vertical lines of the parts of rocks, which 
serve for climbing purposes. Orohodonyms are used in the closer society of rock climbers and 
identify certain part of the object, climbingpaths on the parts of rocks therefore, they are microoro-
nyms. The study deals with means of expression used to convey the expressivity of orohodonyms 
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in rockclimbing regions of Slovakia. Stylistic and aesthetic value of the name is part of the top-
onymic meaning. Expressivity originates from the motivation, from the most varied associations, 
from the linguistic buildup of proper names. Emotiveness plays an important role in the choice 
of climbingpath names; according to motivation, the most frequented names refer to feelings, ex-
periences of rockclimbers while climbing. Climbingpath names coming from interjections, eu-
phemisms, dysphemisms, neologisms, dialectisms, slangisms, phraseologisms, diminutives feature 
inherent expressivity. Adherent expressivity is characterised by metaphoric, metonymic, trans
onymised names, which have connotative, associative meaning. Contextual expressivity is present 
in multiword names in which lexemes are linked in an unusual way as well as in sentential names. 
Inherent, adherent, and contextual expressivity are considered as mutually supplementing types, 
which contribute to stylistic markedness of proper names.

Słowa kluczowe: orohodonimy (nazwy dróg wspinaczkowych), mikrooronimy; inherentna, 
adherentna i kontekstowa ekspresywność jednostek onimicznych.

Key words: orohodonyms (climbingpath names); microoronyms; inherent, adherent and con-
textual onymic expressivity.
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Toponimy w słownikach ogólnych języka polskiego

1. Wprowadzenie  

W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy i w jaki 
sposób nazwy własne, na przykładzie toponimów, winny być opisywane w słow-
nikach ogólnych języka polskiego. Nie jest to problem nowy, lecz wielokrotnie 
już podejmowany, choćby w pracach K. Rymuta [1988], A. Cieślikowej [1993], 
W. Chlebdy [2000] czy B. Dereń [2005], jednak nadal ważny i aktualny. O wadze 
podnoszonej problematyki świadczy niewypracowanie do tej pory spójnej kon-
cepcji opisu nazw własnych w nieonomastycznych i niespecjalistycznych dzie-
łach leksykograficznych. Najpierw ustosunkujemy się więc do problemu wartości 
semantycznej propriów oraz omówimy obecność toponimów w wybranych XIX 
i XX-wiecznych słownikach. Następnie zaproponujemy koncepcję opisu leksy-
kograficznego jednostek onimicznych, na przykładzie toponimów, która z jednej 
strony będzie czerpała z badań z zakresu onomastyki i semantyki językoznawczej, 
a z drugiej wynikała z analizy tekstów ekscerprowanych z Narodowego Korpusu 
Języka Polskiego1.

2. O wartości semantycznej nazw własnych – ustalenia teoretyczne  

Nie jest możliwe, aby w tym miejscu przytoczyć i omówić choćby część 
dyskusji na temat wyróżników proprialności2, funkcji nazw własnych3, a przede 

1 NKJP to dostępny publicznie, bezpłatnie i online (www.nkjp.pl) zbiór tekstów z XIX i XX w. 
w języku polskim, reprezentujących różne style i odmiany polszczyzny [zob. Przepiórkowski et al. 
(red.) 2012].

2 Istotę onimiczności rozpatruje się zwykle w odniesieniu do czterech kryteriów: 1) zapisu 
ortograficznego, 2) gramatyki, 3) semantyki i 4) referencji [zob. m.in. Rzetelska-Feleszko 1993; 
Kaleta 1998].

3 Onimy pełnią trzy zasadnicze funkcje: nominacyjną, identyfikującą i różnicującą [zob. m.in. 
Kaleta 1998; Rutkowski 2001 (2002); Rzetelska-Feleszko 1993].
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wszystkim problemu znaczenia onimów4, dlatego też od razu przejdziemy do pre-
zentacji przyjętego w niniejszym artykule stanowiska dotyczącego semantycznej 
wartości nazw własnych. Stanowisko to jest kluczowe dla podejmowania dal-
szych decyzji o opisie tych jednostek. Przyjęcie tezy o asemantyczności nazw 
własnych skutkuje brakiem podstaw do ujmowania onimów w słownikach ogól-
nodefinicyjnych, których głównym celem jest objaśnianie wyrażeń językowych 
i ich właściwości. Zasadniczym argumentem wysuwanym tu przeciwko uwzględ-
nianiu nazw własnych w słownikach jest to, że w planie onimicznym nie mają one 
znaczenia leksykalnego, nie możemy więc opisać ich znaczenia przedmiotowego, 
bo nie odnoszą się one do pojęcia, lecz bezpośrednio do nazywanego obiektu. 
Możemy jedynie opisać cechy tego obiektu jako elementu świata rzeczywistego, 
czyli podać informację zaczerpniętą z wiedzy encyklopedycznej, a nie językowej. 
Także w planie odonimicznym – przy wtórnych użyciach (tekstowych metaforach 
i metonimiach) onimów – wiedza ta, jak twierdzą m.in. A. Cieślikowa i M. Rut-
kowski, pełni rolę podstawową, gdyż nie jest możliwe, aby nazwa własna została 
użyta w funkcjach pozareferencjalnych bez znajomości odniesienia [Cieślikowa 
2006: 52; Rutkowski 2007: 245–246]. Dopiero proces „odrywania się” jednostki 
onimicznej od prymarnego denotatu (zwłaszcza w wyniku metaforyzacji) może 
doprowadzić do utworzenia nowej jednostki leksykalnej w postaci apelatywu de-
onimicznego, który staje się niebudzącym już wątpliwości przedmiotem opisu 
w słowniku językowym [Rutkowski 2007: 247]. Aby rozwiązać ten problem i mieć 
podstawę do ujmowania nazw własnych w słownikach ogólno definicyjnych, na-
leży – po pierwsze – przyjąć tezę, że jednostki te znaczą, a ściślej, że w użyciu 
prymarnym (nie metonimicznym czy metaforycznym) odnoszą się one do świata 
pojęć, na który składa się kategorialne minimum znaczeniowe typu ‘miejsce’ czy 
‘osoba’ [zob. Bogusławski 1977: 43]. Po drugie – wyjściem z problemu jest przy-
jęcie założeń językoznawstwa kognitywnego [zob. m.in. Langacker 1995; Taylor 
2007; Bartmiński 2007; Bartmiński (red.) 1993; Tokarski 1988], w myśl których:

1) nie jest istotne rozgraniczenie między wiedzą językową a pozajęzykową, 
gdyż język nie jest bytem autonomicznym, lecz częścią kultury i bezpośrednio 
odzwierciedla procesy poznawcze zachodzące w umyśle człowieka;

4 W literaturze przedmiotu dominuje przekonanie, że nazwy własne nie znaczą [m.in. Algeo 
1973; Grochowski 1993; Kosyl 1983; Šramék 1999]; spełniają jedynie funkcję referencjalną, posia-
dają denotację, ale brak im konotacji [zob. Mill 1843], są więc systemowo pozbawione znaczenia 
leksykalnego. Nie wyklucza to rozważań na temat ich cech konotacyjnych [zob. m.in. Tokarski 
1988, 1991], które ujawniają się w tekście w metaforycznych użyciach onimów. Wartości konota-
cyjne nazwy mają swoje źródło nie w znaczeniu leksykalnym, lecz powstają na fundamencie funk-
cji, jaką pełni dana nazwa, i treści, które wprost odnoszą się do desygnatu [zob. Cieślikowa 1993]. 
Z kolei inni badacze twierdzą, że nazwy własne nie tylko mają znaczenie, ale znaczenie to jest 
o wiele bogatsze od tego posiadanego przez wyrazy pospolite [zob. Kuryłowicz 1956]. Takie podej-
ście wiąże się z utożsamieniem znaczenia z intensją (treścią). Twierdzi się także, że nazwy własne 
są w sensie logicznym deskrypcjami jednostkowymi [zob. m.in. Lubaś 2003–2004].
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2) znaczenie, będąc istotą języka, ma charakter holistyczny, wyobrażeniowy, 
antropocentryczny i jest równoznaczne z konceptualizacją5;

3) nie ma podziału na semantykę i pragmatykę, gdyż nie jest możliwe pre-
cyzyjne oddzielnie faktów językowych od pozajęzykowych; nie ma więc sensu 
rozróżniać znaczenia „czysto” systemowego od konkretnego użycia;

4) znaczenie wyrażeń należy badać w odniesieniu do kontekstu i konsytuacji, 
gdyż rodzi się ono w interakcji;

5) celem opisu semantycznego danego wyrażenia jest ukazanie wszystkich 
elementów znaczenia słowa: od składników desygnacyjnych po składniki kono-
tacyjne.

Zanim jednak przejdziemy do ukazania, jak powyższe założenia można do-
stosować do potrzeb i możliwości opisu w słowniku ogólnodefinicyjnym, chcie-
libyśmy pokrótce omówić to, w jakim zakresie jednostki onimiczne, a zwłaszcza 
toponimy, są ujmowane w XIX i XX-wiecznych dziełach leksykograficznych.

3.  Toponimy w słownikach ogólnych języka polskiego  
XIX i XX wieku  

W SL i w SWil onimy stanowią stosunkowo duży zbiór jednostek leksyko-
graficznych, należący do takich kategorii jak: imiona, nazwy bóstw i postaci mi-
tycznych, a także nazwy mieszkańców państw, regionów i miast, które zalicza-
ne są przez niektórych do strefy przejściowej między propriami a apelatywami 
[Rymut 2003: 9–10]. W słowniku Lindego pojawiają się ponadto nazwiska po-
staci historycznych typu Chodkiewicz. Natomiast w zakresie toponimów wspo-
mniane dzieła odnotowują przede wszystkim: nazwy kontynentów jak: Afryka 
(SL, SWil), Ameryka (SL), Azja (SL, SWil), Europa (SL, SWil); nazwy krajów 
(cesarstw, królestw, księstw i arcyksięstw), np. Austria (SL, SWil), Brytania 
(SL), Egipt (SL), Francja (SL), Niemcy (SL, SWil), Rosja (SL, SWil), Szwecja 
(SL), Węgry (SWil); nazwy krain, prowincji lub ziem (czy ich części) przypisa-
nych większym jednostkom geograficznym, np. Akwitania (SL), Mazowsze (SL), 
Mazury (SL), Podole (SL, SWil), Polska (SL, SWil), Śląsk (SL), Wielkopolska 
(SL, SWil), Wołyń (SWil), Ukraina (SL, SWil), Małopolska (SL), a także nazwy 
miast, np. Babilon (SL, SWil), Kijów (SL, SWil), Kraków (SL), Królewiec (SL, 
SWil), Lwów (SL), Moskwa (SWil), Paryż (SL), Rzym (SL, SWil), Sodoma (SL, 
SWil), Toruń (SL, SWil), Warszawa (SL), Wilno (SL, SWil). Co ważne, ze wzglę-
du na alfabetyczno-gniazdowy układ haseł w słowniku Lindego, nazwa własna 
może pojawić się wewnątrz artykułu hasłowego obejmującego dane gniazdo 

5 Konceptualizacja to „przetwarzanie przez umysł naszego doświadczenia rzeczywistości tak, 
że powstają konstrukty pojęciowe, które znajdują wyraz w znaczeniach leksykalnych” [Chłopicki 
(red.) 2006: 118].
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słowotwórcze, np. ojkonim Lwów (wraz z derywatami lwowczyk, lwowianin, 
lwowski) występuje w haśle lwi, Wilno – w haśle *wilkopies, a Francja – w gnieź-
dzie rozpoczynającym się od czasownika francowacieć. Toponimy, jak też i inne 
typy nazw własnych, mogą być również wyrazami rozpoczynającymi dany arty-
kuł hasłowy, uznanymi za wyjściowy dla określonego gniazda, tak jak np. nazwa 
Afryka dla wyrazów: Afrykanin, Afrykańczyk, Afer, Afryk, Afrykant, Afrykanka, 
afrykański, afrycki. Należy zaznaczyć, iż zarówno w SL, jak i w SWil obok użyć 
prymarnych, co ważne, w ramach tych samych haseł, odnotowywane są z rzadka 
użycia przenośne nazw własnych, zwłaszcza tych, które mają swoje źródła w Bi-
blii czy mitologii greckiej lub rzymskiej. I tak, np. w SL w haśle Babilon czytamy: 
„iedno z naydawnieyszych mocarſtw […] w Azyi […]. Ze kray ten i ſtolica iego 
sławne przez budowanie wieży […], przy którym zaszło pomieszanie ięzyków, 
[…] ztąd przenośnie: BABILON, BABILONIA, BABILOŃSKA wieża = nieład, 
zamieszanie, zamęt, odmęt”.

Podobnie w SWil onimowi Babel przypisano trzy znaczenia: „1) miasto Ba-
bilon, v. wieża Babel. 2) = fig. zamieszanie, zamęt, nieład. 3) = wybrakowane to-
wary, brak”. Zanotowano także użycie metonimiczne nazwy własnej. SWil podaje 
dla toponimu Moskwa dwa znaczenia: 1) ‘państwo rosyjskie, lud moskiewski albo 
rosyjski’ (znaczenie to poprzedzone jest kwalifikatorem: przenośnie) oraz 2) ‘mia-
sto stołeczne Rosji’, co można interpretować jako odzwierciedlenie wzmożonej 
obecności takich użyć w ówczesnych tekstach, będącej najprawdopodobniej efek-
tem rosyjskiego panowania na ziemiach polskich w XIX w.

Z kolei w SW nie notuje się zarówno toponimów, jak i żadnych innych typów 
jednostek onimicznych w ich użyciu prymarnym. Wyjątek stanowi onim Polak, 
definiowany jako: 1) ‘człowiek urodzony w Polsce, obywatel polski’ oraz 2) hut. 
‘młot podrzutowy zwykły we fryszerkach dawnych, polską metodą prowadzo-
nych’. W SW uwzględnione zostały też jednostki Amerykanka, Anglik czy Fran-
cuz, lecz nie podano w nich znaczenia: mieszkaniec Ameryki, Anglii czy Francji. 
W SW notuje się zatem nazwy mieszkańców tylko wtedy, gdy występują one 
w znaczeniu zapelatywizowanym lub wchodzą w skład związków frazeologicz-
nych. Podobna zasada jest stosowana wobec nazw własnych większych obszarów 
terytorialnych, np. hasło francja opatrzone jest komentarzem: wyraz ten używa-
ny jest w wyrażeniu narobić francji ‘narobić krzyku, hałasu, bez skutku, dużo 
gadać, a mało robić’; jest synonimem wyrazu przymiot w znaczeniu ‘syphylis’. 
W strukturze hasła podana jest także informacja, że leksem pochodzi od nazwy 
kraju Francja. Pokazuje to rodzącą się w leksykografii lingwistycznej tendencję 
do opracowywania słownictwa apelatywnego odrębnie od nazw własnych, która 
wywarła wpływ na kształt wielu słowników po 1945 r.

I tak w SJPD, podobnie jak w SW, nie uwzględnia się nie tylko toponimów, 
ale w zasadzie nie opisuje się odrębnie żadnych nazw własnych. Pojawiają się one 
jedynie (ale nie jest to reguła) jako element informacji uzupełniającej wewnątrz 
(zwykle na końcu) artykułów hasłowych takich wyrazów, które powstały: a) albo 
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w wyniku derywacji słowotwórczej, np. w haśle bizantyjski odnajdujemy odwo-
łanie do wyrazu podstawowego – nazwy własnej Bizancjum; b) albo w wyniku 
apelatywizacji6 jednostek onimicznych, np. w haśle sodoma po definicji ‘o wiel-
kim zamieszaniu, awanturze; o rozpuście’ i cytatach zamieszczona jest nota o oni-
mie bazowym7 („Sodoma, miasto w Palestynie, według Biblii ukarana za rozpustę 
ogniem z nieba”) wskazująca na te cechy konotatywne nazwy własnej, które do-
prowadziły do powstania nowej jednostki leksykalnej. Wyjątek stanowią nazwy 
mieszkańców, odnotowywane w SJPD wówczas, gdy równolegle z nimi funkcjo-
nują w języku wyrazy pospolite (pochodne od onimów i mające ten sam kształt 
formalny co onim bazowy), np. nazwa Hiszpanka ‘kobieta narodowości hiszpań-
skiej’ umieszczona jest na pierwszym miejscu w haśle hiszpanka, które ma trzy 
znaczenia: ‘grypa’, ‘bródka na szpic’ i ‘tabaka hiszpańska’. Podobnie rozwiązany 
został problem opisu nazw własnych w SJPSz.

Natomiast w leksykografii najnowszej z jednej strony kontynuuje się opisany 
powyżej sposób dobierania haseł. Na przykład w SWJP nie rejestruje się żadnych 
nazw własnych, podaje się je tylko po w poszczególnych artykułach hasłowych lek-
semów będących rezultatem apelatywizacji w formie komentarza typu: od nazwy 
kraju X/miasta X/krainy X/portu X. W ten sposób opracowano m.in. takie leksemy 
i wyrażenia pochodne od toponimów, jak: angora, arkadia, boston, charleston, 
gouda, hamburger, kaszmir, koniak, madera, malaga, mokka, panama, sodoma 
i gomora, tokaj. Z kolei w ISJP wprowadza się jako oddzielne hasła tylko nazwy 
mieszkańców państw, regionów i miast. Z drugiej strony w polskiej leksykografii 
ujawnia się przeciwstawna tendencja, polegająca na opisywaniu coraz to większej 
liczby nazw własnych i rozmaitych ich typów. I tak, najwięcej i najbardziej zróż-
nicowanych jednostek onimicznych pojawia się w PSWP i USJP. W pierwszym 
z wymienionych słowników odnajdujemy przede wszystkim nazwy kontynentów, 
a ponadto bardzo rozbudowany zbiór nazw mieszkańców oraz wszelkich epo-
nimów. Na przykład obok hasła Europa (definiowanego jako: „1. geograficzny 
‘kontynent położony na północ od równika na obu półkulach […] ściśle połączo-
ny z Azją…’, 2. potoczny ‘poziom kultury spożycia, zaopatrzenia sklepów itp. 
zbliżony do standardu zachodnioeuropejskiego’ ”) opracowane zostały następu-
jące onimy wtórne: derywaty semantyczne, jak i strukturalno-semantyczne utwo-
rzone od omawianego onimu bazowego, czyli: europa (środowiskowy ‘opakowa-
nie szklane o pojemności 0,5 litra’), europ (chemiczny ‘pierwiastek chemiczny’), 
europeida (‘osoba, która reprezentuje białą rasę człowieka’), europeizm, Euro-
pejczyk (→ Europejka), europejski (→ europeistyka, europeizacja, europejskość, 

6 Przyjmujemy za M. Rutkowskim, że apelatywizacja to proces ustanowienia się nowej jed-
nostki leksykalnej w postaci apelatywu deonimicznego. „Apelatywizacja następuje, gdy metafora 
nazewnicza ulega konwencjalizacji poprzez «upowszechnienie» czy wysoką frekwencję użycia” 
[Rutkowski 2007: 247–248].

7 Przez onim bazowy rozumiemy za B. Dereń „każde imię własne, będące podłożem i budul-
cem derywatów zarówno strukturalnych, jak i semantycznych” [Dereń 2005: 19]. 
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europeizowanie → europeizowanie się, europeizować → europeizować się). Na-
leży zaznaczyć, iż typowe dla PSWP jest to, że w sytuacji, gdy dana nazwa własna 
nie jest odnotowana jako odrębne hasło, a pojawia się ona w definiensie jakiegoś 
leksemu, który jest od niej derywowany, wówczas definiens wyrazu pochodnego 
zawiera definicję onimu bazowego. Dzięki temu z jednej strony unika się błędu 
ignotum per ignotum, ale z drugiej – zbytnio rozbudowuje definicję informacjami 
encyklopedycznymi. Przykładem zastosowania tej metody jest hasło Galicjanin, 
w którym znaczenie ujęto w następujący sposób: „osoba mieszkająca w Galicji 
albo pochodząca z Galicji − dawnej części ziem Rzeczpospolitej Polskiej znaj-
dującej się pod zaborem austriackim w latach 1772–1918, a obejmującej połu-
dniową część województw krakowskiego i sandomierskiego, niemal całe woje-
wództwo ruskie, część bełzkiego i Podole, po trzecim rozbiorze ziemie aż po linię 
Pilicy, środkowej Wisły i Bugu, a po 1846 r. także Rzeczpospolitą Krakowską 
albo geograficznej krainy leżącej na terytorium Hiszpanii”.

Toponimy, w szczególności zaś: nazwy kontynentów, państw, regionów, kra-
in, miast, występują w USJP jako odrębne hasła, np Azja, Akwitania, Afganistan, 
Białostocczyzna, Bielskie, Budziszyn. Jak podano we Wstępie do tego słownika, 
uwzględnia się w nim: nazwy własne, rodzime i zaadaptowane pochodzenia ob-
cego, takie jak: 1. wyrazy pojedyncze, np. Austria, Śląsk, Dolny Śląsk, Praga; 
2. wyrazy złożone: 2a. formacje, np. Babimojszczyzna, Lwowskie, Polak, Polska, 
Warszawa; 2b. kompozycje, np. Antigua i Barbuda, Białystok, Białoruś, Wielka 
Brytania; 3. skrótowce, np. NRD, RFN, RP, USA, ZSRR; 4. derywaty od nazw 
własnych, np. londyńczyk, paryski, warszawianin. W USJP zarówno nazwy wyj-
ściowe (onimy bazowe), jaki i ich derywaty semantyczne – nazwy zapelatywizo-
wane ujęte są w ramach jednego artykułu hasłowego, np. „Calvados 1. «region 
i kraina historyczna w północnej Francji» 2. calvados kulin. a) «francuska wódka 
o brązowym zabarwieniu, produkowana z jabłek; winiak jabłkowy» ○ Wytwórnia 
calvadosów; b) «porcja tej wódki» ○ Wypić dwa calvadosy. ○ Kieliszek calvadosu 
a. calvadosa”.

Ponadto jednym z elementów mikrostruktury omawianego słownika jest pole 
– relacje semantyczne, które wypełnia się także w wypadku nazw własnych (na-
wet ich użyć prymarnych), np. dla nazwy Stany Zjednoczone ‘państwo w Amery-
ce Północnej’ podano takie relacje semantyczne, jak: hiperonim: państwo, synoni-
my: Ameryka, Stany, USA, Wuj Sam oraz meronim: Dziki Zachód.

4. Propozycja leksykograficznego opisu nazw własnych  

O tym, co ze zbioru nazw własnych i wyrazów od nich tworzonych win-
no stać przedmiotem opisu w słownikach ogólnych języka polskiego, pisał już 
K. Rymut [1988: 121–122]. Odwołując się do propozycji badacza, twierdzimy, 
iż w zakresie toponimów do opisu w słowniku należy zakwalifikować:
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1) toponimy (czyli: choronimy, ojkonimy, hydronimy, oronimy, urbanonimy 
oraz ekonimy), które są podstawą apelatywów deonimicznych typu: Mekka (po-
nieważ funkcjonuje apelatyw mekka);

2) toponimy występujące w tekstach w metonimicznych i/lub metaforycz-
nych użyciach wtórnych, np. Szwajcaria a) ‘państwo’, b) ‘mieszkańcy’, c) ‘wła-
dze’, d) ‘państwo dobrobytu’, e) ‘malownicze miejsce’;

3) toponimy będące składnikami idiomów, przysłów czy skrzydlatych słów 
typu: Kraków (ponieważ występuje frazeologizm Nie od razu Kraków zbudowano);

4) toponimy, które stanowią podłoże derywatów słowotwórczych, np. nazw 
mieszkańców, przymiotników od nazw miejscowych (ich uwzględnienie jest ko-
nieczne w celu uniknięcia błędu ignotum per ignotum, który pojawia się, gdy 
w definicji danego derywatu użyta jest nazwa własna, lecz nie definiuje się jej 
w słowniku); jeśli na projektowanej liście haseł do danego słownika są np. lek-
semy typu: Chińczyk, polski, taternik, to powinny być jednocześnie opracowane 
hasła: Chiny, Polska, Tatry);

5) derywaty słowotwórcze, których podstawy stanowią toponimy: a) nazwy 
mieszkańców i narodowości typu: Afrykanin, Afrykanka, krakus, krakuska, Kra-
kus, Krakuska; b) inne derywaty słowotwórcze typu: warszawka, europejskość, 
polski, po krakowsku, zamerykanizować;

6) toponimy przeniesione, ale tylko wówczas, jeśli na projektowanej liście 
haseł znajdzie się nazwa własna będąca nominatem pierwotnym i jeśli znajdzie-
my wystarczająco częste potwierdzenie używania nazwy przeniesionej w analizo-
wanych tekstach, np. Wenecja ‘wieś w Polsce’.

Z kolei budowa artykułu hasłowego dla danego onimu nie powinna różnić się 
znacząco od budowy hasła dla wyrazu pospolitego. Idealna mikrostruktura mo-
głaby zawierać następujące elementy:

1) wyraz hasłowy;
2) informację o możliwych zapisach ortograficznych (poświadczonych 

w tekstach);
3) informację o pochodzeniu (ściślej o „wariancie obcojęzycznym” dla spol-

szczonych nazw własnych);
4) kwalifikator;
5) definicję;
6) ilustrację materiałową: a) kolokacje (typowe i częste połączenia wyrazo-

we, osobne dla każdego ze znaczeń), b) cytaty;
7) relacje semantyczne (przypisane poszczególnym znaczeniom), w jakie 

wchodzą onimy zarówno z innymi onimami, jak i apelatywami (synonimia, anto-
nimia, hiperonimia, hiponimia, meronimia);

8) informację fleksyjną;
9) informację składniową;
10) derywaty słowotwórcze (opracowane w słowniku jako odrębne hasła);
11) związki frazeologiczne i przysłowia zawierające dany onim.
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Zaznaczmy, iż taki opis jednostek onimicznych byłby możliwy przede 
wszystkim w elektronicznym wydaniu słownika. W związku z tym, iż we wcze-
śniejszych rozważaniach uznano, że nazwy własne znaczą, skupimy się w dal-
szej części na omówieniu propozycji opisu w słowniku struktury znaczeń danego 
onimu oraz sposobu definiowania zwłaszcza onimu bazowego. Odwołując się 
do ustaleń B. Dereń [2005] i M. Rutkowskiego [2007], przyjmujemy, że idealna 
(maksymalna) struktura znaczeń danej nazwy własnej mogłaby wyglądać w słow-
niku w sposób następujący:

1) znaczenie onimu bazowego (kategorialne minimum znaczeniowe + cechy 
desygnacyjne, uwzględniające jedynie konieczne informacje encyklopedyczne);

2) znaczenie metonimiczne onimu wtórnego8 (tożsamego formalnie z oni-
mem bazowym); w wypadku toponimów najczęściej występują przesunięcia 
semantyczne typu [zob. też: Dereń 2005: 44–50; Rutkowski 2007: 100–107]: 
a) ‘miejsce (kontynent, region, kraina)’ → ‘władze tego miejsca’ → ‘mieszkań-
cy’, np. Afryka, Śląsk; b) ‘państwo’ → ‘władze (rząd) tego państwa’ → ‘miesz-
kańcy’ → ‘drużyna sportowa (sportowcy) reprezentująca to państwo’, np. Polska; 
c) ‘miasto będące stolicą’ → ‘władze państwa, którego stolicą jest to miasto’ → 
‘władze tego miasta’ → ‘mieszkańcy’ → ‘drużyna sportowa (sportowcy) repre-
zentująca to miasto’, np. Warszawa; d) ‘miasto’ → ‘władze’ → ‘drużyna sportowa 
(sportowcy) reprezentująca to miasto’, np. Kraków; e) ‘miejscowość’ → ‘insty-
tucja’, np. Genewa; f) ‘budynek (siedziba władzy)’ → ‘przedstawiciel władzy’, 
np. Biały Dom; g) ‘miejscowość’ → ‘spotkanie dyplomatyczne, polityczne etc.’ → 
‘postanowienia, jakie zapadły w trakcie tego spotkania’, np. Jałta lub szerzej [za: 
Rutkowski 2007: 106]: ‘miejscowość’ → ‘efekt (rezultat) wydarzenia’, np. Katyń;

3) znaczenie metaforyczne onimu wtórnego (tożsamego formalnie z onimem 
bazowym);

4) znaczenie nazwy przeniesionej (na inne obiekty, takie jak: miasto, wieś, 
obiekt terenowy itp.).

Co ważne, między poszczególnymi znaczeniami tak opisanej nazwy własnej 
(jako jednostki polisemicznej) istnieją, zgodnie z myślą J. Apresjana, „takie po-
ziomy opisu semantycznego, na których ich definicje lub konotacje mają «nietry-
wialną» część wspólną” [Apresjan 1980: 72–73]. Jeśli więc między znaczeniem 
onimu bazowego a znaczeniem metaforycznym nie ma podobieństwa, wówczas 
mamy do czynienia z homonimem, czyli nową jednostką (apelatywem deoni-
micznym), zapisywaną konwencjonalnie małą literą, która opisywana jest w od-

8 Przyjmujemy rozumienie szersze niż B. Dereń [2005: 15]. Uznajemy za onimy wtórne za-
równo derywaty semantyczne tożsame formalnie z nazwą własną (onimem bazowym), od której 
zostały utworzone, powstałe na podłożu użyć metonimicznych i metaforycznych, jak i skonwencjo-
nalizowane określenia peryfrastyczne, które B. Dereń odróżnia od onimów wtórnych i określa jako 
nominaty wtórne. Do onimów wtórnych zaliczane są także pochodne od nazw własnych derywaty 
słowotwórcze, które nie wchodzą w zakres rozważań.
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rębnym artykule hasłowym9. Uznajemy także, że nie ma konieczności podawania 
w definiensie onimu bazowego rozbudowanej informacji encyklopedycznej, jak 
też informacji o jego wartościach konotacyjnych. Po pierwsze – dlatego że ogólną 
definicję onimu bazowego mogą uzupełnić i doprecyzować szczegółowo opraco-
wane kolokacje. Po drugie – jeśli chcemy opisywać jednostki onimiczne na równi 
z apelatywami, to należy zauważyć, że w słownikach ogólnodefinicyjnych nie wy-
różnia się cech konotacyjnych, prezentując tzw. znaczenie podstawowe jednostki, 
po to, by pokazać na przykład, w jaki sposób doszło do przeniesienia znaczenia 
w procesie metaforyzacji10. Cechy konotacyjne danej nazwy własnej mogą i po-
winny być uwzględnione jako odrębne znaczenia (podhasła) danej nazwy własnej, 
ale wówczas, gdy znajdziemy dla nich poświadczenie w tekstach. Niektóre z ko-
notacji ujawniają się bowiem dopiero w użyciach nie onimów bazowych, lecz wy-
razów pochodnych od nich słowotwórczo. Przyjrzyjmy się zatem, jak wyglądałaby 
w słowniku struktura znaczeniowa hasła Szwecja wraz z ilustracją materiałową. 
Tak jak wspomniano wcześniej, proponowany tu sposób opisu znaczeń mógłby 
być zastosowany głównie w elektronicznym słowniku ogólnodefinicyjnym.

WYRAZ HASŁOWY: Szwecja
1. ZNACZENIE ONIMU BAZOWEGO

DEFINICJA: ‘miejsce – państwo w północnej części Europy’
KOLOKACJE:
•  centralna, południowa, północna, sąsiednia, środkowa, wschodnia, zachodnia; zimna; 

współczesna; bogata; liberalna, neutralna, opiekuńcza, socjalistyczna; luterańska, prote-
stancka; rodzinna Szwecja;

•  Szwecja lat czterdziestych (pięćdziesiątych…); Szwecja w czasie bezkrólewia; w latach 
osiemdziesiątych; Szwecja i Austria, Szwecja i Belgia, Szwecja i Dania, Szwecja i Finlandia, 
Szwecja i Holandia, Szwecja i Irlandia, Szwecja i Luksemburg, Szwecja i Niemcy, Szwecja 
i Norwegia, Szwecja i Polska, Szwecja i Rosja, Szwecja i Szwajcaria, Szwecja i Ukraina, 
Szwecja i USA, Szwecja i Wielka Brytania, Szwecja i Włochy;

•  brzeg, granice, południe, północ, teren, terytorium, wody terytorialne, wybrzeże; stolica; kró-
lestwo; ambasada; ambasador, król, królowa, premier, rząd, władze; mieszkańcy, obywatel, 
obywatelka; drużyna, mistrz, reprezentacja; historia; barwy Szwecji; droga, lot, podróż, po-
wrót, rejs, wycieczka, wyjazd; prom, samolot; eksport do Szwecji; powrót; artysta, naukowcy, 
przyjaciele ze Szwecji; wojna ze Szwecją; pobyt, praca, życie; festiwal, występ w Szwecji;

•  Szwecja leży gdzieś; jest jakimś krajem; utraciła Finlandię (pozycję mocarstwa…); weszła 
do Unii Europejskiej;

9 Jest to umowne. Wystarczy, iż uznamy, że w słowniku przyjmuje się wyróżnianie tylko ho-
monimii leksykalno-gramatycznej, a tym samym nie będziemy mieć podstaw do ujmowania w od-
rębnych hasłach jednostek typu Targowica ‘miejscowość’, targowica ‘zdrada narodowa’. Jedynym 
problemem, który wówczas pozostałby do rozwiązania, byłoby to, w jaki sposób techniczny zazna-
czyć i podać informację o różnicy w ortografii.

10 Np. w definicji leksemu świnia przy opisie tzw. znaczenia podstawowego, zarówno w SJPD, 
SWJP, jak i w USJP czy ISJP nie znajdziemy informacji, że jest to zwierzę brudne, które dużo, łap-
czywie i niechlujnie je, lecz opis cech desygnacyjnych, chociaż wymienione konotacje posłużyły 
do powstania wyrażeń typu: jeść jak świnia lub zachowywać się jak świnia, opisanych w ramach 
dalszych podhaseł słownikowych jako znaczenia pochodne.
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•   odwiedzić/odwiedzać, zwiedzić; opuścić; reprezentować (w mistrzostwach…); zaatakować 
Szwecję; (most) łączący Szwecję z Danią (z Norwegią); jakiś obszar (część czegoś) przy-
padł Szwecji; jechać, jeździć, lecieć, płynąć, pojechać, popłynąć, przyjechać, uciec/uciekać, 
wrócić/wracać, wyemigrować, wyjechać/wyjeżdżać do Szwecji; przyjechać, wrócić/wracać; 
pochodzić ze Szwecji; mieszkać, pracować, przebywać, zamieszkać, zostać, żyć w Szwecji.

CYTATY:
1.  „Sztokholm jest wielkim miastem, ale jednocześnie miejscowością wczasową. W pro-

mieniu kilkudziesięciu kilometrów znajduje się ok. 24 tys. wysp i wysepek rozłożonych 
na wodach Bałtyku i wlewającego się do niego jeziora Melar. Dlatego stolica Szwecji jest 
nazywana Wenecją Północy”. NKJP: Tomasz Walata, Szwecja: ogród szkierów, „Polityka”, 
21. 07.2007.

2.  „Szwecja jest krajem ubogim w surowce, o trudnym i czasem niesprzyjającym klimacie”. 
NKJP: (maj), O wierzbie energetycznej, „Gazeta Krakowska”, 11.12.2002.

2a. ZNACZENIE METONIMICZNE ONIMU WTÓRNEGO
DEFINICJA: ‘władze Szwecji’
KOLOKACJE:
•  neutralna Szwecja;
•  kontakty, rokowania ze Szwecją; ugoda, umowa, zgoda między Szwecją a Danią…;
•  Szwecja opodatkowała coś; podpisała konwencję (traktat, rozejm…), zawarła rozejm (pokój, 

układ) z kimś/gdzieś; wprowadziła jakiś podatek, (jakiś przepis, zakaz czegoś); zobowiąza-
ła się robić coś; żąda czegoś; reprezentować Szwecję (w negocjacjach…);

•  podpisać pokój (rozejm, traktat, umowę), zawrzeć rozejm (przymierze, sojusz) ze Szwecją.

CYTATY:
1.  „5 grudnia 1705 r. podpisał jako komisarz ze strony Stanisława Leszczyńskiego trak-

tat ze Szwecją i wycofał się z życia politycznego”. NKJP: Andrzej Ćmiech, Polska mogła 
mieć króla z Gorlic, „Gazeta Krakowska”, 13.07.2007.

2.  „Wielka Brytania, Dania, Holandia, Irlandia i Szwecja zobowiązały się, że od początku 
polskiego członkostwa będą bez przeszkód przyjmować do pracy Polaków”. NKJP: Da-
riusz Zalega, To jest gra o wszystko, „Trybuna Śląska”, 13.12.2002.

2b. ZNACZENIE METONIMICZNE ONIMU WTÓRNEGO
DEFINICJA: ‘mieszkańcy Szwecji’
KOLOKACJE:
•  bogata; liberalna; luterańska, protestancka Szwecja;
•  kontakty ze Szwecją;
•  (cała) Szwecja czeka na coś, emocjonowała się czymś, jest w szoku, pamięta o czymś, pa-

sjonowała się czymś, uczciła pamięć kogoś, żyje czymś;
•  wstrząsnąć; rządzić Szwecją.

CYTATY:
1.  „Dla narciarzy Bieg Wazów jest wielkim sportowym przeżyciem, dla Szwecji – świętem. 

[…] Niemal cała Szwecja żyje tym wydarzeniem”. NKJP: Zygmunt Ostapiuk, Stefan Le-
niowski, Nowotarżanin w Biegu Wazów, „Tygodnik Podhalański”, listopad 1996.

2.  „Morderstwo wstrząsnęło Szwecją i jest od wielu dni głównym tematem dyskusji medial-
nej, rozmów na ulicy i w mieszkaniach”. NKJP: Tomasz Walat, Honor Kurda, „Polityka”, 
16.02.2002.
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2c. ZNACZENIE METONIMICZNE ONIMU WTÓRNEGO
DEFINICJA: ‘drużyna sportowa reprezentująca Szwecję’
KOLOKACJE:
•  silna Szwecja;
•  Szwecja w eliminacjach, w finale; Szwecja i Anglia, Szwecja i Belgia, Szwecja i Bułgaria…;
•  zwycięstwo Szwecji; mecz Szwecji z Holandią (Polską…); mecz, spotkanie, występ przeciwko 

Szwecji; zwycięstwo nad Szwecją; mecz, pojedynek, spotkanie ze Szwecją;
•  Szwecja gra z Czechami…; pokonała Finlandię (Polskę…), rozgromiła Bułgarię (Danię…), 

wygrała z Holandią (z Węgrami…), zwyciężyła Słowenię…/z Austrią…; awansowała do fi-
nału (do półfinału…); zremisowała; przegrała z Łotwą (Portugalią…), odpadła w finale 
(półfinale…); zajęła któreś miejsce;

•  pokonać, rozgromić, wyeliminować Szwecję; grać, zagrać; wygrać; zremisować; przegrać 
ze Szwecją.

CYTATY:
1.  „Na stadionie w Chorzowie, w eliminacyjnym meczu mistrzostw Europy, Polska przegrała 

ze Szwecją 0:1”. NKJP: Kuba Stanilewicz, Zawiedli, „Dziennik Bałtycki”, 01,04.1999.
2.  W ostatnich meczach kontrolnych Szwecja pokonała Słowację 3:2”. NKJP: (PG), Kto fa-

worytem?, „Gazeta Krakowska”, 25.04.2003.

3. ZNACZENIE METAFORYCZNE ONIMU WTÓRNEGO
 DEFINICJA: ‘państwo dobrobytu, które ma rozwinięty system opieki socjalnej przy wyso-
kich podatkach’
KOLOKACJE:
•  druga Szwecja

CYTATY:
1.  „Z marketingowego punktu widzenia lewica nie powinna zaproponować właśnie dru-

giej Szwecji? Jest to również popularny kierunek emigracji, a i polityka skandynawska 
znacznie bliższa waszym poglądom? Nawet padło już takie hasło, że Lewica i Demokraci 
zaproponuje Polakom Szwecję, jeśli Platforma zaproponuje Irlandię”. NKJP: Strona Marka 
Borowskiego, www.borowski.pl, Internet.

2.  „Przy założeniu, że W. Brytania jest obecnie państwem socjalnym, to Polska przy takim 
udziale podatków powinna być drugą Szwecją albo Norwegią”. NKJP: Forum Stanisława 
Michałkiewicza, www.forum.michalkiewicz.pl, Internet.

4. ZNACZENIE METAFORYCZNE ONIMU WTÓRNEGO
 DEFINICJA: ‘państwo, w którym funkcjonuje bardzo surowe dla opiekunów prawo dotyczą-
ce przemocy w rodzinie’
KOLOKACJE:
•  druga Szwecja

CYTATY:
1.  „Poczekaj, jak tu zrobią drugą Szwecję, to nawet paluszkiem nie pogrozisz”. NKJP: Bardzo 

nerwowe dziecko – pomocy, Usenet -- pl.soc.dzieci, Internet.
2.  „Ten zapis dotyczy rzeczywistej przemocy, nie sytuacji, w której ludzie się pokłó-

cą. Nie planujemy drugiej Szwecji, gdzie to poszło za daleko – obiecuje Guzowska”. 
NKJP: (domi) tvn, Kto ma prawo odebrać dziecko? Spór o ustawę, „Gazeta Pomorska”, 
2.03.2010.
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Jak pokazuje powyższy przykład, nazwy własne posiadają zdolność wy-
znaczania kategorii obiektów, do których się odnoszą. Onim Szwecja w swym 
użyciu prymarnym zawiera bowiem minimum znaczeniowe, które możliwe 
jest do zinterpretowania i zdefiniowania na podstawie analizy kolokacji wska-
zujących, że mamy do czynienia z jakimś miejscem (zob. m.in. centralna, 
południowa, północna, sąsiednia Szwecja; brzeg, granice, teren, terytorium, 
wody terytorialne, wybrzeże Szwecji), a ściślej – państwem (zob. m.in. stoli-
ca; królestwo; ambasada; ambasador, król, królowa, premier, rząd, władze; 
mieszkańcy, obywatel, obywatelka). Komentarza wymaga także problem opisu 
regularnych przesunięć semantycznych (typu ‘państwo’ → ‘władze’ → ‘miesz-
kańcy’). Zdaniem niektórych badaczy, w tym M. Grochowskiego czy R. Grze-
gorczykowej, polisemia systemowa stanowi przykład wariancji tekstowej, 
która nie powinna być przedmiotem opisu w słowniku, gdyż znaczenia warian-
towe mogą być doraźnie w tekstach wprowadzane i swobodnie odczytywane 
na podstawie kontekstu i sytuacji przez odbiorcę znającego pewne reguły prze-
sunięć znaczeniowych [Bednarek, Grochowski 1997; Grzegorczykowa 1990]. 
Argument o całkowitej regularności danego typu przesunięcia metonimicznego 
można łatwo obalić, gdyż wystarczy zbadać użycia tekstowe choćby takich 
toponimów, jak Warszawa i Moskwa. W tekstach z NKJP odnajdujemy syste-
matyczne, wtórne użycia metonimiczne nazwy własnej Warszawa, takie jak: 
‘władze państwa’ → ‘władze miasta’ → ‘mieszkańcy’ → ‘drużyna sportowa’. 
Z kolei w wypadku użyć nazwy Moskwa nie ma poświadczenia dla regularnego 
przesunięcia typu ‘miasto’ → ‘władze miasta’. Przychylamy się więc do poglą-
dów P. Żmigrodzkiego, którego zdaniem „odnotowywanie wszystkich znaczeń 
dających się zinterpretować jako efekt regularnej polisemii w każdym haśle 
słownikowym jest uzasadnione, pozwala bowiem wyłonić jednostki, dla któ-
rych rzeczywiście te znaczenia się realizują oraz te, dla których pozostają one 
tylko potencją” [Żmigrodzki 2008: 150].

5. Podsumowanie  

Stoimy na stanowisku, że nazwy własne, w tym toponimy, należy opisy-
wać w słownikach ogólnodefinicyjnych z kilku powodów. Po pierwsze – dlatego 
że znaczą i że analizując użycia tekstowe (co ilustrują wybrane przykłady koloka-
cji dla jednostki Szwecja), jesteśmy w stanie zarówno orzec, do jakiej nadrzędnej 
kategorii pojęciowej (‘miejsce’, ‘mieszkańcy’, ‘osoba’ etc.) odwołuje dana nazwa, 
jak i zinterpretować różnego rodzaju użycia wtórne (metonimiczne i metaforycz-
ne). Po drugie – uwzględnianie onimów w szerokim zakresie pozwala uniknąć 
sytuacji, kiedy to w definiensie jakiegoś derywatu słowotwórczego (utworzonego 
od nazwy własnej) pojawia się onim bazowy nieuwzględniony w danym słowniku 
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(w efekcie mamy błąd ignotum per ignotum) lub też definicja derywatu zawiera 
informacje o onimie bazowym, a przez to jest zbyt rozbudowana i encyklope-
dyczna. Po trzecie zaś – leksykografia winna odpowiadać na oczekiwania użyt-
kowników języka, a jednym z nich jest właśnie obecność nazw własnych w filo-
logicznych słownikach definicyjnych.
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Patrycja Pałka

Toponyms in general Polish dictionaries

(Summary)

In the following article, the author wants to answer the question of whether and in what way 
names – based on examples of toponyms – should be described in the general dictionaries of the 
Polish language. The problem of the description of onimistic units within the linguistic lexicogra-
phy is not a new problem, but the one already dealt with on numerous occasions, for example, in 
the work of Kazimierz Rymut [1988], Aleksandra Cieślikowa [1993], Wojciech Chlebda [2000] 
and Bożena Dereń [2005]. However, this problem is still valid and current. The issue of the valid-
ity of those increasingly problematic aspects of the language is failure to provide a coherent con-
cept for names – description within the non-onomastic and non-specialist lexicographical works, 
which is directly influenced by the fact that these units are being omitted in most dictionaries. 
Consequently, one of the first aspects which needs to be taken into consideration when planning 
action is the presentation of the stance taken to deal with the problem of semantic values nomina 
propria and the discussion about the presence of toponyms in selected 19th and 20th-century 
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dictionaries. Then the proposition of the description concept of the lexicographic names is pre-
sented, based on selected toponyms, which on the one hand, draws on the research in the field of 
linguistics and semantics onomastics, and on the other hand is a direct outcome of the analysis of 
the texts collected in the National Corpus of the Polish Language.

Słowa kluczowe: toponimia, leksykografia, semantyka, mikro- i makrostruktura słownika, 
metafora, metonimia.

Key words: toponymy, lexicography, semantics, micro- and macrostructure of a dictionary, 
metaphor, metonymy.
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Osiągnięcia onomastyczne jubilatów1

We wspomnieniach jubilatów nie może zabraknąć miejsca dla tych, którzy 
odeszli od nas, ale ich prace językoznawcze, szczególnie onomastyczne, przyczy-
niły się do rozwoju tej gałęzi wiedzy. Nie o wszystkich jest tu mowa.

W numerze LVI czasopisma „Onomastica” poświęciliśmy miejsce pamięci 
Pani Prof. Marii Kamińskiej, która w wielu swoich pracach zajmowała się proble-
mami onomastycznymi.

Zaskoczyła wszystkich śmierć Pana Prof. Ernsta Eichlera, który niedawno 
obchodził swoje 80. urodziny, w roku 2012 w Wiedniu został wydany tom artyku-
łów Jemu poświęcony. Prof. Ernst Eichler był członkiem-korespondentem PAU 
i otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. 
Był slawistą, ale polska onomastyka wiele mu zawdzięczała (ostatnio, tuż przed 
śmiercią, został powołany w skład redakcji czasopisma „Onomastica”).

Niedawno nadeszła również wiadomość o śmierci Pana Prof. Vincenta 
Blanára, znakomitego słowackiego onomasty, niezwykle ważnego dla onomasty-
ki słowiańskiej i międzynarodowej. Wspomnienie o Nim Milana Majtána ukaza-
ło się w numerze LVII „Onomastików”.

Wspominam też Todora Atanasova Todorova (męża naszej koleżanki, dosko-
nale znanej z prac onomastycznych – Liljany Dymitrovej-Todorovej), który nawet 
na emeryturze wspierał redakcję Bułgarskiego etymologicznego słownika.

1 Referat został wygłoszony 27 października 2012 r. podczas inauguracji XVIII Międzyna-
rodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej. Szczegółowe informacje o wspomnianych 
w artykule jubilatach znajdują się w Słowach wstępnych do tomów im poświęconym i w przeglądzie 
bibliograficznym ich artykułów. Niektóre zdania z wystąpień jubilatów cytuję za ich zgodą.
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Jednak nie o słowiańskich uczonych chciałabym mówić; nie wystarczyłoby 
na to miejsca, gdyż słowiańskich (w tym polskich) uczonych obchodzących swoje 
jubileusze było wielu. Przedstawiam więc tylko kilku z naszych polskich jubila-
tów, zajmujących poczesne miejsce w onomastyce. Jednocześnie powtarzam to, 
co napisaliśmy w VLI numerze „Onomastików”: przekazuję najserdeczniejsze 
gratulacje i wyrazy szacunku wszystkim Paniom i Panom – z Polski i spoza niej, 
opisującym i zajmującym się funkcjami nazw własnych, jak również innymi pro-
blemami językoznawczymi.

Szczególne wyrazy szacunku i gratulacje przekazujemy Panu Prof. Edwar-
dowi Brezie, obchodzącemu w tym roku swój jubileusz – autorowi ponad 2000 
publikacji, zawierających problemy ogólnojęzykowe, antroponimiczne, toponi-
miczne oraz poświęcone kaszubszczyźnie. O Jego życiu i twórczości możemy 
przeczytać w Słowie wstępnym2 do tomu Studia linguistica in honorem Edvardi 
Breza opracowanego w 2008 r. z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa 
w 2006 r. przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Słowa wdzięczności poświęcamy honorowemu przewodniczącemu Rady Ję-
zyka Polskiego – Panu Prof. Waleremu Pisarkowi, który otrzymał tytuł „Zasłużo-
nego dla Polszczyzny” oraz był laureatem nagrody ustanowionej przez Prezyden-
ta RP w 2012 r. Zasługi Profesora obejmują tak wiele dziedzin, że trudno byłoby 
je wyliczać. Uwagę zwraca Ustawa o języku polskim, która dotyczy również uży-
cia nazw własnych. Są one ważną częścią języka (por. wypowiedzi Prof. Pisar-
ka na ich temat) i Jego artykuł Onomastyka w Roku Języka Polskiego [Pisarek 
2007] oraz opinie o imionach i innych nazwach, nie tylko własnych, wydawane 
dla Rady Języka Polskiego. Najważniejsze wydarzenia życia i wielorakiej twór-
czości pod względem ilościowym i jakościowym znajdziemy w poświęconym 
Profesorowi omówieniu Wojciecha Kajtocha [2011]. Za autorem owego omówie-
nia cytuję: „Dbałość o kulturę i stan polszczyzny była i jest swoistym lejtmoty-
wem pracy naukowej i działalności Profesora” [Kajtoch 2011: 83].

Niektórzy z jubilatów, o których mówię, już w roku 2010 otrzymali zaszczyt-
ny tytuł doktora honoris causa albo odnowili swój doktorat, lub obchodzili jubile-
usz, ale swoimi pracami z dziedziny onomastyki wpisują się trwale w jej historię.

Przypominam prace Panów Profesorów: Zygmunta Zagórskiego i Karola 
Zierhoffera. Dorobek obydwóch można śledzić, czytając ich monografie oraz ar-
tykuły, a także recenzje i omówienia.

Przywołać tu można choćby Studia onomastyczne i dialektologiczne pod re-
dakcją Alicji Pian-Kijasowej i Ireny Sarnowskiej-Giefing [2011] zawierające, 
oprócz wstępu i artykułów najbliższych, fotografie z lat młodości Karola Zierhof-
fera. Nie należy zapominać o żonie Prof. Zierhoffera – Pani Zofii Zierhofferowej, 
znajdującej się na jednej z licznych fotografii w tej publikacji, ale co ważniej-
sze, będącej współautorką wielu prac poświęconych związkom Polski z kultu-

2 Por. Słowo wstępne pióra Elżbiety Laskowskiej i Małgorzaty Jaracz do wymienionego zbio-
ru artykułów poświęconego Panu Prof. Edwardowi Brezie.
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rą Europy, związkom wydobywanym dzięki nazwom własnym. Tytuł ostatniej 
z cyklu europejskich nazw geograficznych, recenzowanej i wspominanej często 
pracy Państwa Zierhofferów, brzmi: Nazwy geograficzne Europy w języku polskim 
[2011]. Wcześniejszymi były: Polska a Europa w świetle nazw geograficznych 
[2007], Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą 
Europy [2000].

O Panu Prof. Zygmuncie Zagórskim3, którego odnowienie doktoratu przy-
padło na rok 2011 (razem z odnowieniem doktoratu Prof. Karola Zierhoffera), 
można powiedzieć to, co o wszystkich jubilatach. Pod jego redakcją została wy-
dana imponująca praca Nazwy geograficzne Poznania [2008]. Opracowanie to, 
nad wyraz potrzebne, rozpoczyna Wprowadzenie redaktora, a kończy rozdział 
pt. Wybrane wyniki badań tegoż autora, w którym pisze o wielowiekowej rekon-
strukcji przeszłości, ale też o tendencjach współczesnych w nazewnictwie. Histo-
ria i współczesność są obecne w większości rozdziałów monografii. Prof. Zyg-
munt Zagórski zwraca uwagę na zróżnicowany układ centrum i peryferii, odbity 
w nazwach własnych. Cenne jest zdanie o materiale nazewniczym, który weryfi-
kuje i usprawnia metody badawcze.

Godnością doktora honoris causa został obdarzony Pan Prof. Marian Kucała. 
Nadano Mu ją na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Profesor 
wiele lat pracował na tym Uniwersytecie. Uczestniczyłam w uroczystości, której 
laudatorem był znany językoznawca i onomasta – Prof. Władysław Makarski. 
Na recenzentów dorobku Prof. Mariana Kucały powołano: Prof. Edwarda Brezę 
i Prof. Bogdana Walczaka.

Edward Breza pisał: „Profesor Zwyczajny Doktor Habilitowany Marian Ku-
cała zasłużył sobie w pełni na ten laur akademicki osiągnięciami naukowymi, 
dydaktycznymi, organizacyjnymi i kierowniczymi oraz postawą obywatelską”. 
Bogdan Walczak rozpoczął swoją recenzję słowami „Sic itur ad astra”, a zakoń-
czył: „Zasługi, jakie położył dla nauki i kultury polskiej, a także dla Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w całej rozciągłości uzasadniają nadanie Mu najwyż-
szej godności akademickiej lubelskiej uczelni” [zob. Kucała 2012: 28, 29, 35].

Onomastyczne artykuły Prof. Mariana Kucały zyskały uznanie w gronie lu-
dzi zajmujących się tą gałęzią językoznawstwa. Tytuły najznakomitszych prac 
Profesora z tej dziedziny to często przywoływany artykuł Co już jest, a co jeszcze 
nie jest nazwą własną? [1967], Odbicie słownictwa pospolitego w staropolskich 
nazwach osobowych. Na podstawie tomu I „Słownika staropolskich nazw oso-
bowych” i „Słownika staropolskiego” [1968], Parę zagadek toponomastycznych 
[1994] i nie tak dawny artykuł, który nadawałby się na konferencję, o której mowa 
w artykule: Nazwy części wsi w Beskidzie Myślenickim [2008], (por. bibliografia 
zawarta w podanym wyżej zbiorze poświęconym Prof. Marianowi Kucale).

3 Prof. Zygmunt Zagórski zmarł 28 marca 2013 r. Wspomnienie o Panu Profesorze zostało 
zamieszczone w numerze LVII „Onomastików” (przyp. redakcji).
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Jubilatami, a raczej jubilatkami, których onomastyczną (językoznawczą) 
twórczość, a także niezwykle ofiarną działalność dydaktyczną chcę przedstawić, 
są Panie: Prof. Zofia Cygal-Krupa, profesor UJ, a poprzednio dyrektor Instytutu 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Prof. Ewa Wolnicz-Paw-
łowska.

Wręczenie księgi Pani Prof. Zofii Cygal-Krupie – zbiór artykułów Jej przy-
jaciół, współpracowników i uczniów pt. Mundus verbi nastąpiło 25 październi-
ka 2012 r. w przeddzień XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferen-
cji Onomastycznej. Zawdzięczamy jej redakcję Studiów Językoznawczych – dar 
przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej, ale też (najpierw referat, a później pu-
blikację) Profesor Mieczysław Karaś – uczony i nauczyciel poświęcony pamięci 
Prof. Mieczysława Karasia, wygłoszony w Rudniku nad Sanem, a opublikowany 
w materiałach z tej konferencji: Z Przędzela po rektorskie berło (Rudnik nad Sa-
nem, 2010). Trzeba również przypomnieć prace onomastyczne Zofii Cygal-Krupy 
związane z jej rodzinną wsią Porąbką oraz recenzje onomastycznych prac doktor-
skich i habilitacyjnych.

Pani Prof. Ewa Wolnicz-Pawłowska jest członkiem Komisji Standaryzacji 
Nazw Geograficznych poza Granicami Kraju, obecnie przewodniczącą, jak rów-
nież wiceprzewodniczącą Komisji Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficz-
nych. Bardzo ważne dla onomastów, przede wszystkim dla antroponomastów, są 
jej prace dotyczące pogranicza południowo-wschodniego Polski: Osiemnasto-
wieczne imiennictwo ukraińskie w dawnym województwie ruskim [1978], Antro-
ponimia łemkowska na tle polskim i słowackim (XVI–XIX wiek) [1993], a także 
napisana wspólnie z Wandą Szulowską: Antroponimia polska na Kresach połu-
dniowo-wschodnich [1998]. Nie wymieniam wszystkich napisanych i redagowa-
nych książek. Jest ich, jak i u innych jubilatów, bardzo wiele. Od 1975 r. współ-
pracowała z Prof. Januszem Riegerem w różnych dziedzinach, również w zakresie 
hydronimii (to obok antroponimii ważny obszar jej działalności, np. Nazwy rzecz-
ne w dorzeczu Warty [1975]). Prace z hydronimii zajmują dużo miejsca w Jej 
twórczości naukowej, łącznie z pierwszym opracowanym w słowiańszczyźnie 
hydronimicznym słownikiem (we współautorstwie z Wandą Szulowską) Nazwy 
wód w Polsce [2002], w drugiej części jest zamieszczony Indeks a tergo.

Przede wszystkim jednak należy podkreślić owocny udział jubilatki w pra-
cach obydwóch komisji: od roku 2002 do tej pory. Wcześniej, o czym też należy 
pamiętać, zastępcą przewodniczącego Komisji Nazwy Geograficzne Świata poza 
Granicami Polski był Prof. Władysław Lubaś.

Jubilatka kilka razy zmieniała miejsce pracy: po studiach pracowała w In-
stytucie Słowianoznawstwa (dziś Slawistyki), później w Olsztynie, następnie 
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a obecnie na Uniwersyte-
cie Warszawskim w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej 
na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, zajmując tam stanowisko kierownika Za-
kładu Terminologii i Terminografii oraz kierownika Sekcji Języka Rosyjskiego.
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Następnym z jubilatów przeze mnie uwzględnionych ze względu na swoją 
niezwykłą działalność onomastyczną jest Pan Prof. Władysław Lubaś4 (członek 
redakcji „Onomastików” od roku 1982 do dziś). W Opolu w 2012 r. odbył się 
Jego jubileusz (osiemdziesięciolecie). Wcześniej, w 2006 r. został wyróżniony 
w Belgradzie tytułem doktora honoris causa (por. zbiór artykułów z 2002 r.). Cy-
tuję Jego ważne słowa z wystąpienia w czasie uhonorowania Go przez władze 
Uniwersytetu w Opolu:

Ponieważ przed dziesięcioma laty, kiedy ówczesne kierownictwo Instytutu Filologii Polskiej 
i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego, we współpracy z Wydziałem Filologicznym 
Uniwersytetu Śląskiego i dyrekcją Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie – placówkami, 
w których byłem zatrudniony – zorganizowały na moje siedemdziesięciolecie uroczyste spotkanie 
jubileuszowe w Opolu, miałem okazję opowiedzieć o sobie jako nauczycielu i badaczu, dzisiaj 
– po dziesięciu latach – ograniczę się tylko do paru uwag uzupełniających. Kiedy się zastanawiam 
nad tym, co było w mojej życiowej karierze naukowej ważne, to chyba szczerze i zapewne nieco 
też z nutką egoizmu, mogę dzisiaj wyznać, że przede wszystkim – trafny wybór zawodu i kierunku 
zainteresowań. Przez całe moje naukowe życie – a trwa ono już 55 lat od chwili opublikowania 
pierwszego artykułu w redagowanym przez Prof. Witolda Doroszewskiego warszawskim „Poradni-
ku Językowym” w 1957 r. – po prostu lubiłem swoją pracę.

Na poparcie tych słów przytaczam niewielki fragment recenzji Pana Prof. 
Stanisława Gajdy z przygotowanych pod redakcją Władysława Lubasia do druku 
Studiów socjolingwistycznych: „Autor konsekwentnie mówi o metodzie socjolin-
gwistycznej w opisie języka i pokazuje jej zastosowania w dialektologii, onoma-
styce, slawistyce i translatoryce”, a więc wielością zastosowań socjolingwistyki 
obejmuje również onomastykę, jak też inne, bliskie Mu działy językoznawstwa, 
co świadczy o Jego trafności w „wyborze zawodu”.

W pierwszych dniach września 2012 r. odbyła się w Lublinie i Kazimierzu 
konferencja związana z jubileuszem Pana Prof. Jana Mazura. Temat brzmiał: 
70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska procesy, tendencje. Nie zabrakło w cza-
sie trwania konferencji jubileuszowej referatu poświęconego onomastyce – wy-
głosił go Prof. Robert Mrózek: Trwałość i zmienność składników leksyki onimicz-
nej w ostatnim siedemdziesięcioleciu.

Pan Prof. Jan Mazur [2010: 11–18] napisał piękną przedmowę do książki 
W świecie nazw, poświęconej jubileuszowi znanego i niezwykle cenionego ono-
masty – Pana Prof. Czesława Kosyla, wiele razy cytowanego w pracach onoma-
stycznych.

We wstępie do księgi jubileuszowej Pana Prof. Roberta Mrózka [Cieślikowa 
2012b: 7–15] napisałam: Zamiast „słowa wstępu” kilka słów największej pochwały 
Profesora Roberta Mrózka. Profesor znany jest z prac zarówno teoretycznych, jak 
i szczegółowych oraz skrupulatnej analizy materiału i dopiero na jej podstawie wy-
ciąga wnioski. Tak było w Jego pracach: doktorskiej, habilitacyjnej i późniejszych 

4 Prof. Władysław Lubaś zmarł 9 stycznia 2014 r. (przyp. redakcji).
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artykułach. Przypominam zdanie Prof. Kazimierza Rymuta o pracy doktorskiej: 
„Najważniejsze jest jednak to, iż jest to dzieło naukowo obiektywne, co podkre-
ślają nie tylko polscy, ale też czescy onomaści”. Z Czechami i czeską onomastyką 
pozostaje nadal w kontakcie, tak jak i ze słowacką [por. recenzje i artykuły odno-
szące się do niezwykle ważnych prac Vincenta Blanára: „Onomastica” 1997, XLII: 
343–345; 2002, XLVII: 234–235; 2005, L: 69–83; 2009, LIII: 187–188].

Prof. Robert Mrózek [„Onomastica” 2002, XLVII: 23–35] pisał też o osią-
gnięciach onomastyki polskiej i jej dalszych możliwościach rozwoju. Przytoczył 
tam słowa Šmilauera, który nazwał Polskę „onomastycznym mocarstwem” [s. 24].

Po przemianach ustrojowych zmienił się status onomastyki, coraz większą 
uwagę zaczęto przywiązywać do badań kulturowych i konfrontatywnych, a w wa-
runkach globalizacji do starań o zachowanie tożsamości narodowej i utrzymanie 
dziedzictwa narodowego, w czym ważną rolę odgrywają nazwy własne. Artykuł 
Roberta Mrózka z 2006 r. [s. 153–163] poświęcony jest temu problemowi: Apela-
tywna sfera językowa a sfera onimiczna – przed- i poglobalizacyjny problem ono-
mastyki. Profesor rozpatruje w nim m.in. dawne i niektóre współcześnie używane 
terminologiczne określenia: system – subsystem, onomastyka – onimia.

Prof. Robert Mrózek jest jednym z onomastów namawiających do stworze-
nia nowej, jednolitej terminologii nazewniczej. Efektem jej wprowadzenia byłoby 
wzbogacenie międzynarodowej terminologii onomastycznej. Jest On również au-
torem recenzowanego przez Pana Prof. Sławomira Galę Słownika motywacyjnego 
antroponimów przezwiskowych socjolektu młodzieżowego [2007].

Prof. Robert Mrózek był redaktorem znakomitej serii „Kultura – Język – Edu-
kacja”, zbiorów prac z historii języka, jego kultury i edukacji. Tomy mieściły ar-
tykuły m.in.: Ireny Bajerowej, Jadwigi Puzyniny, Zygmunta Baumana. Ukazał się 
też tom, pod redakcją jubilata, poświęcony onomastyce, a raczej onimii: Nazwy 
własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej [2004], wzbogacony dwoma 
Jego artykułami. Wszystkie tomy zawierają artykuły wybitnych językoznawców, 
filozofów języka, osób zainteresowanych edukacją, dydaktyką, aksjologią w róż-
nych ujęciach, czyli „współczesnymi tendencjami w procesach poznawczych”.

Wspomnę teraz o jednym z ostatnich ważnych artykułów Prof. Roberta Mróz-
ka: Systemowość a gramatyczność onimicznej sfery językowej w Symbolae gra-
maticae in honorem Boguslai Dunaj [2010]. Zacytuję ostatnie zdanie artykułu do-
tyczącego nazw własnych: „Fragmentaryczne sygnalizowanie (bądź negowanie) 
nie zastąpi syntez monograficznych i ostatecznych ustaleń terminologicznych”.

Potwierdza ten ogląd nazw własnych opinia Pana Prof. Stanisława Gaj-
dy: „Mimo oddalenia od głównych ośrodków naukowych prof. R. Mrózek jest 
postacią rozpoznawalną w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej, zwłaszcza 
w środowisku onomastycznym, […] szanowaną ze względu na walory poznaw-
cze jego prac (materiałowość i koncepcyjność interpretacyjna łączą się w nich 
w harmonijną całość). Zdobył sobie pozycję osobną inwencyjnością i rzetelno-
ścią badawczą”.
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W przyszłym roku będzie też ze wszech miar zasłużony jubileusz znanego 
wszystkim językoznawcy Pana Prof. Bogdana Walczaka (urodził się w 1942 r.). 
Księga z tej okazji jest przygotowywana5. Od skończenia studiów był związany 
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, był też lektorem języka 
polskiego w Lyonie w latach 80. Zadziwia wielostronnością, wielorakością swoich 
zainteresowań językiem i liczbą prac. Również nieobce Mu były problemy ono-
mastyki. Artykułów onomastycznych napisał kilkaset. Wystarczy przytoczyć kilka 
tytułów ostatnich artykułów z dziedziny onomastyki, zamieszczonych w czasopi-
smach i dziełach zbiorowych. Nie wymieniam wcześniejszych Jego prac, doty-
czących zarówno onomastyki literackiej, jak i realnie istniejącej. Tytuły artykułów 
(od r. 2004) są częścią tekstu i wprowadzają w jego problematykę, niektóre inte-
resują antroponomastę, inne toponomastę; świadczą o ich ważnej dla wszystkich 
onomastów teoretycznej zawartości. Oto tytuły: Dzieje języka a nazwy własne 
[2004], Kilka słów o nazwisku Bąba [2004], Nazwisko Rzepka na tle innych nazwisk 
odwarzywnych [2005], Etniczne zróżnicowanie nazewnictwa a polityka [2006a], 
Przyszłość egzonimów w świetle globalizacji [2006b], Nazewnictwo okolic Kórni-
ka i Bnina [2007], Jeszcze o przyszłości egzonimów [2010a], Najstarsze nazwiska 
wielkopolskie [2010b], O nazwie Wieluń [2010c], O nazwie Śrem [2011a], Nazwy 
geograficzne Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako obce [2011b], Dlaczego pra-
wie 20 tys. Polaków nosi nazwisko Kot, a nikt nie nazywa się Pies? [2012].

Wspomnę jeszcze o nieco wcześniejszym jubileuszu Pana Prof. Stefana 
Warchoła, wcześniejszym, ale równie ważnym dla rozwoju onomastyki. Dzięki 
wysiłkowi Profesora stworzono w 1985 r. serię „Rozpraw Slawistycznych Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”. Prof. Stefan Warchoł jest autorem wielu 
prac z dziedziny onomastyki, a obecnie ukazał się już trzeci tom ważnego dzieła: 
Słownika etymologiczno-motywacyjnego słowiańskiej zoonimii ludowej, któremu 
poświęcił mnóstwo sił i pracy.

Jeszcze raz, na koniec swojego wystąpienia, życzę najserdeczniej długich lat 
pracy twórczej przede wszystkim w dziedzinie onomastyki, gdyż jestem jej przedsta-
wicielką i gratuluję najszczerzej wszystkim jubilatom w imieniu własnym, organiza-
torów konferencji, redakcji czasopisma „Onomastica”, a także wszystkich obecnych 
na XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej.
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Aleksandra Cieślikowa

Onomastic achievements of honoured linguists

(Summary)

The aim of the paper was to give some notes about Polish linguists who celebrated the jubilee 
of their private, academic and scientific life, concentrating particularly on the onomastic field of 
their work.
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Uniwersytet Opolski

Ernst Eichler – człowiek i onomasta ponad granicami

Dla wielu osób, które będą czytać ten tekst, Profesor Ernst Eichler z Uniwer-
sytetu w Lipsku (Universität Leipzig) jest znajomym nie tylko z literatury facho-
wej, lecz także z licznych konferencji naukowych, w tym Ogólnopolskich Kon-
ferencji Onomastycznych, w których brał udział regularnie, zawsze z ciekawymi 
referatami, zawsze bardzo aktywny i rozważny w dyskusjach. W każdym tomie 
materiałów pokonferencyjnych można znaleźć jego artykuł. Planował przyjechać 
do Łodzi na XVIII Międzynarodową i Ogólnopolską Konferencję Onomastyczną 
(z udziałem gości zagranicznych) w październiku 2012 r., a jesienią – do Instytutu 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ale te plany zniweczył los…

Ernst Eichler urodził się 15 maja 1930 r. w miejscowości Niemes/Mimoň, 
w  północnych  Czechach.  Po maturze  w Delitzsch  (Bezirk  Leipzig),  w  latach 
1950–1955,  pod kierunkiem  takich wybitnych nauczycieli  jak Theodor Frings 
i  Rudolf  Fischer,  studiował  slawistykę  oraz  germanistykę  na  uniwersytecie 
w Lipsku, gdzie jednocześnie był zatrudniony jako asystent. Nad slawistycznym 
rozwojem naukowym Eichlera szczególną pieczę sprawował inny znany slawi-
sta niemiecki, prof. Reinhold Olesch, autor m.in. słownika dialektu „kobylorzy” 
z okolic Góry Świętej Anny na Górnym Śląsku (Berlin 1958), który zwrócił jego 
uwagę  na  słowiańskie  pochodzenie  nazw miejscowych  na  terenach  historycz-
nych Łużyc. W wyniku  tej współpracy  już w 1955  r. Ernst Eichler  przystąpił 
do obrony pracy doktorskiej zatytułowanej Die Orts- und Flußnamen der Kreise 
Delitzsch und Eilenburg  (Halle  a.d. Saale 1958),  a habilitację uzyskał w  roku 
1961 w dziedzinie filologii słowiańskiej, za monografię Studien zur Frühgeschi-
chte slawischer Mundarten zwischen Saale und Neiße  (Berlin  1965). W  roku 
1975 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego w dziedzinie języka czeskiego (Pro-
fessor für Tschechische Sprache). Na emeryturę przeszedł w 1995 r., ale jeszcze 
przez cztery lata kierował badaniami w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie 
w Lipsku, a do ostatnich dni aktywnie uczestniczył w europejskim, a nawet świa-
towym życiu naukowym.
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Jego działalność i osiągnięcia są tak wielkie, iż trudno je wszystkie omówić 
w krótkim pożegnalnym nekrologu, niemniej najistotniejsze postaram się tu przy-
wołać.

Profesor Ernst Eichler od roku 1978 był członkiem zwyczajnym klasy filo-
logiczno-historycznej Saksońskiej Akademii Nauk w Lipsku oraz – od lat – Pol-
skiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Brał również udział w pracach wielu 
internacjonalnych  towarzystw  naukowych, m.in. Międzynarodowego Komitetu 
Slawistów i Międzynarodowego Towarzystwa Onomastycznego (ICOS – Interna-
tional Council of Onomastic Sciences), uczestnicząc w przygotowaniach zarówno 
kongresów slawistów, jak i onomastów. Szczególny wkład włożył w organizację 
XIV Międzynarodowego Kongresu Onomastycznego w Lipsku w roku 1984, któ-
remu przewodniczył.

Ernst Eichler miał ogromny dorobek naukowy. Był autorem, współautorem 
(wielokrotnie z Hansem Waltherem, z ostatnich prac np.: Sachsen. Alle Städtena-
men und deren Geschichte, Leipzig 2007, czy Alt-Leipzig und das Leipziger Land, 
Leipzig 2010) i redaktorem ponad 1000 publikacji: książek, artykułów, studiów 
i  szkiców naukowych,  głównie  z  dziedziny onomastyki  i  osadnictwa w Niem-
czech, nazewnictwa łużyckiego, ale też całej zachodniej Słowiańszczyzny. Epo-
kowym  jego  dziełem  jest  czterotomowa  praca  Slawische Ortsnamen zwischen 
Saale und Neiße (Bautzen 1985–2009), będąca kompendium wiedzy o słowiań-
skich nazwach na terenie Niemiec. Jego publikacje są nie tylko materiałowe, część 
ma klasyczny charakter teoretyczny, jak na przykład: Über Systemdiagnose in der 
Onomastik, [w:] Onymische Systeme, Hradec Králové 1993, czy: Zur Typologie 
deutsch-slavischer „Mischnamen”, [w:] Namen in sprachlichen Kontaktgebieten, 
Hildesheim–Zürich–New York 2004 (s. 289–310). Był współredaktorem i auto-
rem kilku artykułów w monumentalnym i wielojęzycznym podręczniku onoma-
styki Namenforschung. Names Studies. Les noms propres. Ein internationales 
Handbuch zur Onomastik. An international Handbook of Onomastics. Manuel 
international d’onomastique, Berlin–New York, t. 1 (1995), t. 2 (1996).

Badaniom  słowiańskiego  nazewnictwa,  szczególnie  w  sferze  słowiańsko-
niemieckich kontaktów  językowych, poświęcił Ernst Eichler wiele prac  (m.in.: 
Beiträge zur slavisch-deutschen Sprachkontaktforschung […], Band 1–2, Heidel-
berg 2001, 2006 oraz: Überlegungen zum deutsch-tschechischen Sprachkontakt, 
[w:] Slavistische Studien zum 11. Internationalen Slavistenkongress in Pressburg, 
Köln 1993), w związku z czym ceniony był jako ekspert w kwestiach funkcjono-
wania nazewnictwa słowiańskiego w języku niemieckim i niemieckiego w języ-
kach słowiańskich. Z jego wiedzy i doświadczenia korzystano w różnych krajach 
przy  przygotowywaniu  onomastykonów  narodowych.  I  tak,  był  konsultantem 
przy  opracowywaniu  dwóch  słowników  polskich  –  jeden  to Nazwy miejscowe 
Polski. Historia, pochodzenie, zmiany (zapoczątkowany przez K. Rymuta w kra-
kowskim Instytucie Języka Polskiego PAN), drugi to Nazwy geograficzne Śląska. 
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska  (przygotowywany pierwot-
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nie pod red. S. Rosponda w Instytucie Śląskim w Opolu), a  także uczestniczył 
w naradach naukowych w Instytucie Austriackich Dialektów i Baz Nazewniczych 
(Institut für Österreichische Dialekt- und Namenlexika) w Wiedniu jako doradca 
do właściwego rozpoznawania i rekonstruowania topo- i antroponimów słowiań-
skich, występujących w leksykonie Altdeutsches Namenbuch. Die Überlieferung 
der Ortsnamen in Österreich und Südtirol von den Anfängen bis 1200 (pod red. 
I. Hausner, E. Schuster).

Profesor Eichler miał świadomość roli,  jaką w badaniach nazewnictwa od-
grywają atlasy, mapujące różne zjawiska onimiczne i kładł na ich wykonanie duży 
nacisk. W końcu lat 60. włączył się aktywnie – wraz z prof. S. Rospondem, języ-
koznawcą uczelni we Wrocławiu i Opolu – do realizacji międzynarodowego pro-
jektu Słowiańskiego Atlasu Onomastycznego, opracowując w latach następnych 
– wraz z Henrykiem Borkiem (Opole), Milanem Majtanem (Bratysława)  i Ru-
dolfem Šrámkiem (Brno) tzw. „Kwestionariusz SOA” pt. Strukturtypen der sla-
wischen Ortsnamen. Strukturní typy slovanské oikonymie (Leipzig 1988), dzieło 
niezwykle ważne dla badań budowy nazw miejscowości, ponieważ zawiera zbiór 
wszystkich znanych z toponimii słowiańskiej środków słowotwórczych. Profesor 
Eichler włożył wiele energii, by przy współpracy onomastów z różnych ośrodków 
naukowych i z różnych krajów doprowadzić do ukończenia prac atlasowych, co 
jednak – z różnych przyczyn – się nie powiodło. Po latach powrócił do tego te-
matu, mobilizując, szczególnie w Polsce, młodych onomastów do podjęcia prze-
rwanych badań, obiecując swoją pomoc. Teraz jego zabrakło, ale ziarno rzucone 
zostało na dobry grunt, gdyż pracownicy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, pod kierunkiem dr Romany Łobodzińskiej, zdecydowali się 
na powrót do porzuconych badań, co stwarza szanse na pełne (łącznie z mapami) 
atlasowe opracowane struktur nazw miejscowości przynajmniej z obszaru Polski.

Trochę  więcej  szczęścia  miało  jego  zamierzenie  wykonania  atlasu  typów 
strukturalnych ojkonimii łużyckiej, którego cztery tomy (Atlas sorbischer Ortsna-
mentypen), przy ogromnym zaangażowaniu dr Ingi Bili z Lipska i jej współpra-
cowniczek, zdążyły się ukazać, zanim temat, niestety, został wycofany z planów 
Saksońskiej Akademii Nauk…

Oprócz  podstawowych  zainteresowań,  jakimi  były  badania  słowiańskiego 
nazewnictwa,  Ernst  Eichler  wiele  uwagi  poświęcał  kwestiom  bohemistycznym 
i historii slawistyki (zob. np.: Geschichte der slowakischen Sprache […], Leipzig 
1982; Perspektiven der slawischen Ortsnamenforschung im deutsch-slawischen 
Berührungsgebiet […],  [w:]  Benennung und Sprachkontakt bei Eigennamen, 
Heidelberg  1988:  20–51;  jako  redaktor Slawistik in Deutschland. Von den An-
fängen bis 1945, Bautzen 1993 czy Slavistische Studien zum 11. Internationalen 
Slavistenkongress in Pressburg, Köln 1993), czemu sprzyjała znajomość języków 
słowiańskich: czynna – polskiego, czeskiego i rosyjskiego, a bierna – pozostałych.

W rozwoju badań nazewniczych w Niemczech zasłużył się Profesor Eichler 
nie tylko wiedzą i pracami językoznawczymi, ale i zdolnościami organizacyjnymi. 
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Z  jego  inicjatywy  powstało  czasopismo  „Namenkundliche  Informationen”, 
opublikowane zostały całe serie onomastycznych książek (np. w „Deutsch-sla-
wische  Forschungen  zur  Namenkunde  und  Siedlungsgeschichte”),  przy  jego 
współudziale  w  Instytucie  Slawistyki  Uniwersytetu  Lipskiego  powstał  punkt 
poradnictwa  nazewniczego,  a  do  programu  studiów uniwersyteckich wprowa-
dzono onomastykę. Troszczył się też o istnienie ważnego czasopisma „Onoma-
stica Slavogermanica”, wydawanego – naprzemiennie – w Niemczech  (Lipsk) 
i w Polsce (Kraków i Wrocław).

W  roku  1990  był współzałożycielem,  a  potem wieloletnim  przewodniczą-
cym Towarzystwa Onomastycznego (Gesellschaft  für Namenkunde), z siedzibą 
na Uniwersytecie w Lipsku, gdzie istniała już od lat, wysoko ceniona w świecie 
lingwistów, „lipska szkoła onomastyczna”, gromadząca – pod kierunkiem Ernsta 
Eichlera – naukowców badających różne klasy nazw Lipska i okolic, ale przede 
wszystkim analizujących słowiańskie toponimy środkowych Niemiec oraz kon-
centrujących swą uwagę na niemiecko-słowiańskich kontaktach językowych.

Śmierć Profesora Eichlera pozbawiła  środowisko  lipskie,  ale  też wrocław-
skie, a przede wszystkim opolskie, nie tylko mądrego naukowca, lecz także przy-
jaciela  i  opiekuna.  Przez  dziesiątki  lat,  jeszcze  przed  przełomem  politycznym 
w 1989 r., utrzymywał on kontakty naukowe z Instytutem Filologii Polskiej Uni-
wersytetu Wrocławskiego, był również inicjatorem i kontynuatorem współpracy 
w dziedzinie onomastyki pomiędzy dawnym Uniwersytetem K. Marksa w Lipsku 
a Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Opolu, która trwała jeszcze przez kilka lat już 
z Uniwersytetem Lipskim i Uniwersytetem Opolskim. Wspierał  także wszelkie 
starania młodych językoznawców o stypendia i pobyty naukowe w Lipsku. Moż-
na było zawsze na niego liczyć zarówno w kwestiach naukowych, jak i organiza-
cyjnych, obejmujących pomoc w znalezieniu lokum, miejsca do pracy, dostępu 
do literatury fachowej.

Pomagał nie  tylko początkującym naukowcom,  lecz  także osobom postron-
nym. Doświadczyłam tego bezpośrednio, gdy na Uniwersytecie M. Lutra w Halle 
a.d. Saale, w dawnej NRD, gdzie od roku 1980 byłam zatrudniona, w okresie zdo-
bywania w Polsce silnej pozycji politycznej przez „Solidarność”, jesienią 1981 r. 
zlikwidowano grupy studentów z  językiem polskim, pozbawiając nas,  lektorów, 
zajęć i zabraniając przychodzenia na uczelnię… Profesor Eichler, z którym zna-
liśmy się z konferencji naukowych, bez wahania przyjął mnie na dwa lata,  jako 
Gastdozenta, do swojej Sekcji Onomastyki na ówczesnym Uniwersytecie K. Mark-
sa, dzięki czemu mogłam pracować nie tylko w bliskiej mi dziedzinie, ale i nie mu-
siałam opuszczać Halle, gdzie się już z córką zadomowiłyśmy i wędrować do Ber-
lina czy Greifswaldu,  jak moi koledzy po  fachu. Wprawdzie w Lipsku  również 
nie miałam  kontaktów  ze  studentami  ani  stanowiska  pracy w  pomieszczeniach 
Sekcji,  jednak – pracując w domu – doskonaliłam się w onomastyce. Drugi  raz 
doświadczyłam jego życzliwości, gdy po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce, 
zlikwidowaniu w NRD wszelkiego kontaktu z naszym krajem poprzez wyłączenie 
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komunikacji telefonicznej i brak informacji w środkach masowego przekazu, nie 
mogłyśmy z córką wyjechać na Boże Narodzenie do rodziny w Gdyni. Profesor 
zaprosił nas na drugi dzień świąt do siebie i spędziłyśmy ten czas mile wśród jego 
bliskich. Myślę, że był to ze strony Profesora Eichlera pewien akt odwagi, gdyż 
w tym czasie nawet najbliżsi sąsiedzi w Halle unikali nas jak ognia…

Ktoś w korespondencji internetowej związanej ze śmiercią Profesora Ernsta 
Eichlera napisał, że był on kopalnią pomysłów naukowych. To fakt. Sam omawiał 
różne dziedziny  językoznawstwa, ciekawymi  tematami obdarzał  też studentów, 
doktorantów i pracowników Sekcji. I znowu wypada mi się odwołać do własnych 
doświadczeń. Gdy zostałam zatrudniona w Lipsku, na jego polecenie wykonałam 
wiele prac przydatnych dla Sekcji Onomastyki, które najlepiej mógł zrealizować 
właśnie Polak. Tematy proponował Profesor. Były one mądre, sensowne, mogły 
służyć  dalszym  badaniom  onomastycznym,  miały  znaczenie  perspektywiczne. 
Zadań miałam dużo, a ich realizacja nie była prosta. Między innymi rozpisałam 
na fiszki wielotomowy Słownik gwar kaszubskich B. Sychty, wybierając  słowa 
(topoleksemy), które mogły być wykorzystywane w nazwach geograficznych Sło-
wiańszczyzny,  czyli  tworząc  jakby  ich  leksykon.  Ponadto  –  na  jego  polecenie 
– dokonałam weryfikacji pierwszej wersji wymienionego wyżej „Kwestionariusza 
SOA”, „przymierzając” zbiór zamieszczonych w nim środków słowotwórczych 
do materiału toponimicznego z opublikowanych do tego czasu w Polsce „Pomor-
skich Monografii Toponomastycznych”  (Ossolineum), obejmujących ojkonimy, 
anojkonimy oraz hydronimy znacznej części Pomorza. Wyniki mojej pracy, wska-
zujące na pewne wątpliwości czy niejasności co do zasad korzystania z „Kwestio-
nariusza SOA”, braki w zestawie subsufiksów i różne inne spostrzeżenia, zostały 
później  przez Profesora  i współpracujących  z  nim w  tym  temacie  naukowców 
wykorzystane w wersji  „Kwestionariusza”  z  roku  1988,  na  podstawie  którego 
prowadzone były w następnych latach międzynarodowe badania nad strukturami 
słowiańskich ojkonimów. Osobiście jednak najbardziej jestem wdzięczna za ideę 
i zlecenie mi przez Profesora Eichlera napisania skryptu dla niemieckich studen-
tów polonistyki, który byłby wprowadzeniem do onomastyki – wówczas  takiej 
książki w polskim  językoznawstwie nie było,  czyli  pomysł  był  jak najbardziej 
celny.  Pozycja  pt. Nazwy własne we współczesnym języku polskim  ukazała  się 
w Lipsku w 1986 r.

Działalność naukowa Profesora była wysoko ceniona w świecie językoznaw-
czym. Z okazji rocznic urodzinowych poświęcono mu w Niemczech wiele tomów 
i sesji: w 1990 r. – „Studia Onomastica” VI; w 1995 r. – „Namenkundliche Infor-
mationen” 71/72; w 1997 r. – Wort und Name im deutsch-slavischen Sprachkon-
takt, Ernst Eichler von seinen Schülern und Freunden; w 2000 r. odbyła się sesja 
naukowa, zorganizowana przez Saksońską Akademię Nauk w Lipsku; w 2005 r. 
wydano Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Ernst Eichler („Namenkundliche In-
formationen” 23). Tylko w ostatnich  latach dedykowano mu  takie książki,  jak: 
Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Ernst Eichler  (red. K. Hengst,  D. Krüger), 
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„Namenkundliche  Informationen” 23, Leipzig 2005,  oraz Namenkunde als Be-
ruf(ung). Festvorträge zum 80. Geburstag von Ernst Eichler (red. P. Ernst), Wien 
2012. W roku 1993 Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie przyznał mu dok-
torat honoris causa, zaś w 1998 r. jako pierwszy otrzymał Nagrodę im. Eike-von-
-Repgow miasta i Uniwersytetu w Magdeburgu. Tych wysokich wyróżnień i od-
znaczeń  jest dużo, ale o wiele za mało,  jeśli weźmie się pod uwagę dokonania 
Profesora.

Isolde Hausner w  przywołanym wyżej  tomie Namenkunde als Beruf(ung) 
(s.  33–52)  zatytułowała  swój  artykuł:  Ernst Eichler, ein Namenforscher über 
Grenzen und Räume […]. I jest to najwłaściwsze określenie roli, którą odgrywał 
w nauce, uznanie tego, co robił i w czym będzie trudno go zastąpić: był onomastą 
ponad granicami i ponad regionami…

Ewa Jakus-Borkowa

Ernst Eichler – man and onomast beyond the borders

(Summary)

The article presents Professor Ernst Eichler, the widely acclaimed German and Slavic linguist 
and onomast who died in 2012 after 82 years of active life in the bosom of science. The text exposes 
his achievements from personal, professional and scientific point of view.
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Uniwersytet Łódzki

Sławomir Gala – dialektolog, onomasta, dydaktyk,  
organizator nauki

Profesor Sławomir Gala – wybitny onomasta, dialektolog, dydaktyk – uro-
dził się 9 czerwca 1944 r. w Piotrkowie Trybunalskim, tam ukończył I Liceum 
Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, które pomogło mu odkryć zainte-
resowania językoznawcze. Rozwijał je na Uniwersytecie Łódzkim, podejmując 
studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym. W 1967 r. obronił tytuł magistra 
filologii polskiej w zakresie językoznawstwa. Po ukończeniu studiów kilka lat 
pracował jako nauczyciel języka polskiego w swoim rodzinnym mieście. Jednak 
rozbudzone w trakcie studiów zainteresowania skłoniły go do powrotu na Wy-
dział Filologiczny UŁ, tym razem w charakterze nauczyciela akademickiego. 
W 1972 r. rozpoczął karierę uniwersytecką w Katedrze Języka Polskiego UŁ jako 
starszy asystent. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa 
uzyskał w 1976 r. na podstawie rozprawy Nazwiska i przezwiska ludności byłe-
go powiatu piotrkowskiego. Wkrótce został zatrudniony na stanowisku adiunkta 
w Katedrze Historii Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filo-
logicznym UŁ. W roku 1985 w związku z publikacją pt. Polskie nazwy osobowe 
z podstawowym -l-/-ł- w części sufiksalnej uzyskał stopień naukowy doktora habi-
litowanego. W 1995 r. na podstawie monografii Małopolsko-śląsko-wielkopolskie 
pogranicze językowe nadano Mu tytuł profesora nauk humanistycznych. Stanowi-
sko profesora zwyczajnego otrzymał w 1997 r.

Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora Gali skupiały się wokół ję-
zykoznawstwa polonistycznego i słowiańskiego, głównie dialektologii i onoma-
styki. Okazjonalnie wypowiadał się także na inne tematy dotyczące dydaktyki 
języka polskiego, naukoznawstwa, a w ostatnim czasie pochłaniały go najnowsze 
osiągnięcia w dziedzinie logopedii.

Sławomir Gala wielokrotnie poruszał w swoich pracach problematykę zwią-
zaną z antroponimią polską. Oprócz wymienionych wyżej publikacji na uwa-
gę zasługuje monografia ukazująca mechanizmy motywacyjne ustalania się 
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protonazwisk pt. Nazwiska historyczne piotrkowian (XVI–XVIII w.) (Prace Wy-
działu I ŁTN, Łódź 2001; wspólnie z Elżbietą Piotrowicz), a także opracowana 
edytorsko i przygotowana do druku niedokończona rozprawa Witolda Śmiecha 
Przymiotnikowe nazwy terenowe Polski (Prace Wydziału I ŁTN, Łódź 1996).

Profesor był autorem wielu artykułów podejmujących zagadnienia teoretycz-
no-antroponimiczne, np. na temat odmienności funkcji rzeczowników własnych 
i pospolitych, miejsca nomen proprium w systemie języka, funkcji nazw własnych 
w komunikacji – por. W sprawie językowej definicji nazw osobowych („Onoma-
stica” 1981, s. 41–51), Kategorie semantyczne a odmiany stylistyczne w antropo-
nimii („Onomastica” 1983, s. 105–131), Gramatyka onomastyczna a gramatyka 
języka (w: Najnowsze przemiany nazewnicze pod red. Ewy Jakus-Borkowej i Kry-
styny Nowik, Warszawa 1998, s. 223–230).

Wyrazem uznania dla dorobku onomastycznego Profesora było powierzenie 
Mu przygotowania publikacji omawiającej osiągnięcia polskiej onomastyki, za-
mieszczonej w wydawnictwach o charakterze międzynarodowym: Onomastics in 
Poland: From 19th-century beginnings to the present („Historiographia Linquisti-
ca” 1998, vol. 25, s. 87–144) oraz Towards a History of Linquistics in Poland: 
From the early beginnings to the end of the 20th century (Amsterdam–Philadel-
phia 2001, s. 147–172).

Badania nad antroponimią zrodziły zainteresowanie dialektologią, co zaowo-
cowało publikacjami obrazującymi współzależność między obiema dziedzinami 
nauki, np.: Antroponimia a dialektologia – zależności metodyczne („Acta Uni-
versitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 1986, nr 12, s. 25–36), Słowotwórstwo 
antroponimów na tle słowotwórstwa apelatywnego („Rozprawy Komisji Języ-
kowej ŁTN” 1988, t. XXXIV, s. 53–59), Apelatywna i antroponimiczna funkcja 
niektórych formantów (w: V Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Poznań 
1985. Księga referatów, pod red. Karola Zierhoffera, Poznań 1988, s. 119–126), 
Antroponimia ludowa w badaniach nad słowotwórstwem gwarowym (w: W świe-
cie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi 
Krei, pod red. Jolanty Mackiewicz i Bogusława Krei, Gdańsk 2001, s. 103–107), 
Słowotwórstwo onomastyczne i słowotwórstwo gwarowe (w: Metodologia badań 
onomastycznych, pod red. Marii Biolik, Olsztyn 2002, s. 58–62). Z upływem cza-
su dialektologia stała się centralnym przedmiotem dociekań naukowych Profesora 
Gali. W związku z prowadzonymi w latach 1986–2002, wspólnie z prof. Karolem 
Dejną, badaniami do Atlasu gwar polskich1 (tomy 1–4: Małopolska; Mazowsze; 
Śląsk; Wielkopolska, Kaszuby; Komitet Językoznawstwa PAN, Warszawa 1998–
2001), Profesor dostrzegł konieczność podjęcia badań pograniczy dialektalnych 
na obszarze Polski etnicznej oraz polszczyzny z innymi językami słowiańskimi, 
a także potrzebę badań nad słowotwórstwem gwarowym. Tym zagadnieniom po-

1 Profesor Sławomir Gala był współautorem tomu 2: Mazowsze (łącznie z K. Dejną, F. Czy-
żewskim, A. Zdaniukiewiczem) oraz tomu 3: Śląsk (łącznie z K. Dejną).
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święcił uwagę w dalszych latach swojej działalności naukowej, czego wyrazem 
są liczne prace z tego zakresu, przede wszystkim opublikowana w 1994 r. wspo-
mniana dwutomowa monografia Małopolsko-śląsko-wielkopolskie pogranicze 
językowe oraz Kwestionariusz do badań słowotwórstwa i słownictwa w gwarach 
pogranicza wielkopolsko-małopolsko-mazowiecko-śląskiego (Łódź 2008), a tak-
że artykuły, np. Skupiska izoglos i ich związek z granicami naturalnymi („Rozpra-
wy Komisji Językowej ŁTN” 1995, t. XL, s. 91–109), Zmiany w gwarach Polski 
centralnej w XX wieku (w: Interferencje w językach i dialektach słowiańskich, 
pod red. Elżbiety Umińskiej-Tytoń, Łódź 1997, s. 33–59), Słowotwórstwo gwaro-
we a słowotwórstwo polszczyzny ogólnej („Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 
2000, t. XLV, s. 29–36), Autonomiczna czy suplementarna rola słowotwórstwa 
w definiowaniu gwar („Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2005, t. L, s. 47–54), 
Diachronia czy synchronia w badaniach słowotwórstwa gwarowego („Rozprawy 
Komisji Językowej ŁTN” 2006, t. LI, s. 79–84), Od słowotwórstwa w gwarach 
do słowotwórstwa gwarotwórczego („Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2008, 
t. LIII, s. 109–115). Jego ostatnia praca pt. Rzeczownikowe derywaty sufiksalne 
w gwarach północnomałopolskich i małopolsko-mazowiecko-wielkopolskiego po-
granicza (Łódź 2013; współautor) została poświęcona morfologii gwarowej.

Pełniąc funkcję kierownika Katedry Dialektologii Polskiej, Profesor Gala or-
ganizował konferencje krajowe i międzynarodowe, mając na uwadze konieczność 
stwarzania możliwości wymiany myśli naukowej. Owocem spotkań naukowców 
są opracowane pod Jego redakcją publikacje: Teoretyczne, badawcze i dydaktycz-
ne założenia dialektologii (Prace Wydziału I ŁTN, Łódź 1998), Dialektologia 
jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa de-
dykowana Profesorowi Karolowi Dejnie (Prace Wydziału I ŁTN, Łódź 2002), 
Diachronia i synchronia w badaniach nad językiem i w dydaktyce szkoły wyższej 
(„Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2006–2007, t. LI–LII), Język polski – jego 
odmiany i powiązania z językami pokrewnymi („Rozprawy Komisji Językowej 
ŁTN” 2011–2013, t. LVII–LIX).

W sumie dorobek naukowy Profesora Sławomira Gali liczy ok. 200 różno-
rodnych prac – monografii, rozpraw i artykułów naukowych, recenzji, artykułów 
popularnonaukowych i redakcji zbiorów artykułów.

Profesor był dydaktykiem z pasją, uwielbiał kontakt z młodymi ludźmi, prze-
kazywał im zamiłowanie do pracy naukowej, czego dowodem jest wypromowa-
nie ponad stu magistrów i dwunastu doktorów. Trzy Jego uczennice posiadają 
stopień doktora habilitowanego. Jego udział w kształceniu kadry mierzy się także 
uczestnictwem w charakterze recenzenta w kilkunastu przewodach doktorskich, 
habilitacyjnych oraz opiniowaniem dorobku na profesurę.

Sławomir Gala brał aktywny udział w działalności organizacyjnej na rzecz 
Wydziału Filologicznego UŁ. W latach 1986–1989 był prodziekanem; w okre-
sie 1993–1997 kierował Zakładem Dydaktyki Języka Polskiego i Literatury Pol-
skiej. Od 1997 r. był kierownikiem Katedry Dialektologii Polskiej, w 2012 r. 
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przemianowanej na Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii. W 1993 r. współ-
uczestniczył w powołaniu studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym, 
którymi kierował do roku 2009. Był członkiem Senatu UŁ oraz Komisji Statuto-
wej i Komisji ds. Badań Naukowych przy Senacie UŁ.

W 2012 r. powołał studia licencjackie „logopedia z audiologią”, troszcząc się 
o dobór odpowiedniej kadry, aktywnie uczestnicząc w układaniu programów 
kształcenia i dbając o profesjonalne wyposażenie pracowni logopedycznej i au-
diologicznej.

Profesor chętnie współpracował z instytucjami pozauczelnianymi, aktywnie 
działając na rzecz polskiej nauki. Długo był związany z Łódzkim Towarzystwem 
Naukowym, wchodził m.in. w skład Komisji Rewizyjnej, jako członek Prezydium 
pełnił obowiązki zastępcy sekretarza generalnego, a następnie przewodniczącego 
Wydziału I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii. Był sekretarzem re-
dakcji „Rozpraw Komisji Językowej ŁTN”, w 2002 r. objął stanowisko redaktora 
naczelnego tego periodyku. Uczestniczył także w pracach komitetu redakcyjnego 
„Prac Językoznawczych” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz „Kształce-
nia Polonistycznego Cudzoziemców” Uniwersytetu Łódzkiego.

Był członkiem komisji przedmiotowych Komitetu Językoznawstwa PAN 
w zakresie dialektologii i onomastyki, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji 
Językoznawczej Oddziału Łódzkiego Polskiej Akademii Nauk. W latach 1991–
1998 należał do grona członków Zespołu Ekspertów ds. Obsady Stanowisk Lek-
torów i Wykładowców Języka i Literatury Polskiej w Ośrodkach Zagranicznych 
przy MEN. Uczestniczył w pracach Sekcji Językoznawstwa KBN (powołany 
w roku 2002). W okresie 2005–2006 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego 
Zarządu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Należał do Międzynarodo-
wej Komisji Dialektologicznej. Był członkiem Komisji ds. Kontaktów z Oświatą, 
powołanej przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Mia-
sta Łodzi.

Kierowana przez Niego Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii, dzięki 
Jego zaangażowaniu, współpracowała z licznymi ośrodkami naukowymi za gra-
nicą, zarówno w wymiarze personalnym – np. z Narodową Akademią Nauk 
Ukrainy (Kijów), Uniwersytetem Wiedeńskim (Austria), Słoweńską Akademią 
Nauki i Sztuki w Lublanie (Słowenia), Uniwersytetem Preszowskim w Preszo-
wie (Słowacja), Uniwersytetem Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem w Ka-
zaniu, Wołgogradzie, Syberyjskim Uniwersytetem w Krasnojarsku (Rosja) – jak 
też na podstawie międzyuczelnianych umów z uniwersytetami: im. Janki Kupały 
w Grodnie i im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Współdziałanie to owocowało 
wymianą studentów, kadry naukowej oraz podejmowaniem wspólnych projektów 
badawczych. W kraju Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii kooperowała 
z Zakładem Ukrainistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Za swoje osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne Profesor Sławo-
mir Gala był wielokrotnie nagradzany: dwukrotnie Nagrodą Ministra Szkolnictwa 
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Wyższego i Nauki III stopnia i wielokrotnie Nagrodami Rektora UŁ oraz wyróż-
niany wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in. Złotym Krzy-
żem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Uni-
wersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce”, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego oraz Medalem „Universitas 
Lodziensis Merentibus” (za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Łódzkiego), 
który otrzymał w maju 2013 r. W roku 2011 zarząd Łódzkiego Towarzystwa Na-
ukowego wręczył Sławomirowi Gali nagrodę naukową za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie językoznawstwa.

Nagłe odejście Profesora 11 grudnia 2013 r. napełniło wszystkich Jego współ-
pracowników i kolegów głębokim żalem. Śmierć tak wybitnego językoznawcy, 
autora wielu ważnych prac w dziedzinie onomastyki, dialektologii, doskonałego 
dydaktyka i organizatora nauki, jest dla nauki polskiej wielką stratą. Jego uczniom 
pozostaje kontynuowanie projektów badawczych i zamysłów organizacyjnych, 
nad którymi czuwał i o których wielokrotnie opowiadał.

Renata Gliwa, Irena Jaros

Sławomir Gala – dialectologist, onomast, educator, man of science

(Summary)

This memoir is devoted to Professor Sławomir Gala, who died on December 11, 2013, and 
whose death filled all his employees and colleagues with deep sadness. The authors give a broad 
outline of the Professor – an outstanding academic whose research focused on Polish and Slavic lin-
guistics. They also emphasize Professor’s achievements as a valued teacher and science organizer.
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