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Jednym z podstawowych wyznaczników mentalności mieszkańców wsi
jest ich silny związek z małą ojczyzną. Znajduje to potwierdzenie m.in.
w nazewnictwie terenowym, które utrwala cechy kulturowo istotne dla
członków danej mikrowspólnoty (Piechnik 2009: 38). Charakterystyczna
„więź” twórców kultury ludowej z różnorodnymi obiektami geo- i fizjograficznymi najbliższej okolicy odzwierciedla się w nadawaniu przez
autochtonów określeń poszczególnym polom, łąkom, lasom, stawom
itp. Nierzadko miana te stanowią rezultat motywacji przynależnościowej, ponieważ sam fakt posiadania ziemi oraz jej użytkowania ma dla
członków wiejskich mikrowspólnot, przede wszystkim dla tych najstarszych, szczególną wartość (Rzetelska-Feleszko 2001a: 412; por. Kurek
2003: 39–55). Dzięki temu nazwy obiektów fizjograficznych eksponują
przywiązanie „prostego człowieka” do znanego mu regionu — małej ojczyzny.
Niniejszy artykuł stanowi próbę rekonstrukcji językowego obrazu świata (JOS) społeczności wiejskiej, utrwalonego w posesywnych nazwach
terenowych, czyli takich, dla których typowe jest powiązanie określenia
obiektu fizjograficznego z jego właścicielem. Analizy dokonano na zbiorze 110 mikrotoponimów (łącznie z ich uzasadnieniami nazwotwórczymi),
zgromadzonych w latach 2011–2013 podczas nieoficjalnych rozmów z najstarszym i średnim pokoleniem mieszkańców Truskolas koło Częstochowy
i wsi okolicznych. Region ten w większości podlega administracyjnie gmi-
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nie Wręczyca Wielka1, znajdującej się na północy województwa śląskiego,
w powiecie kłobuckim2.
Badania onimicznej sfery języka z wykorzystaniem metodologii JOS
nie mają długiej tradycji. Wielu uczonych uważa bowiem, że nazwy własne nie znaczą, lecz pełnią jedynie funkcję indywidualnego wyróżnienia
osoby lub miejsca (Rzetelska-Feleszko 2001b: 406). Warto jednak zwrócić
uwagę na to, że pośród propriów mikrotoponimy i przezwiska zajmują wyjątkowe miejsce. Warstwa semantyczna wspomnianych nazw jest bowiem
dla większości użytkowników nadal czytelna, czynna (Lech-Kirstein 2013:
177; Piechnik-Dębiec 2012: 305), dlatego też dzięki znajomości motywacji
nazwotwórczej można ją „ustalić nawet bez dodatkowych informacji dotyczących […] ich genezy” (Kurek 2003: 85). To z kolei pozwala umieścić
określenia obiektów fizjograficznych w polu badania językowego obrazu
świata społeczności wiejskiej. Trzeba też podkreślić, że analiza systemu
mikrotoponimicznego stanowi próbę „uchwycenia tego, co przy nadawaniu nazwy jawi(ło) się jej autorom i użytkownikom jako ważne z jakiegoś
punktu widzenia i z jakiegoś powodu” (Jędrzejko 2000: 7), a ponadto umożliwia rekonstrukcję różnych treści, właściwych danej kulturze (Rzetelska-Feleszko 2007: 58).
W niniejszym artykule ramy definicyjne nazwy terenowej przyjmuję
za R. Mrózkiem, który uważa, że mikrotoponimy są to określenia niezamieszkanych obiektów fizjograficznych (np.: pól, łąk, lasów, strumieni,
dróg), których zasięg użycia ogranicza się najczęściej do wiejskich wspólnot językowo-kulturowych (Mrózek 1990: 8). Ze względu na to, że podstawę rekonstrukcji JOS stanowią nazwy terenowe, które w analizie wymagają uwzględnienia kontekstu pragmatyczno-kulturowego, skłaniam się
ku eksplikacji terminu JOS zaproponowanej przez J. Bartmińskiego (2009).
Zgodnie z nią JOS stanowi „zawartą w języku, różnie zwerbalizowaną interpretację rzeczywistości dającą się ująć w postaci zespołu sądów o świecie”
(Bartmiński 2009: 12). Ponieważ materiał językowy, zgromadzony na obszarach wiejskich, wymaga powiązania go z kulturą regionu (Kurek 2003:
56), w badaniach JOS utrwalonego w mikrotoponimach uwzględniam, za
J. Bartmińskim, tzw. dane przyjęzykowe (Bartmiński 2009: 14).
Analiza materiału onimicznego z Truskolas i wsi okolicznych wykazała,
że występują w nim różne typy nazw o charakterze posesywnym. Jak zauważył R. Mrózek, źródłem motywacyjnym tego typu określeń mogą być
1
2

Niewielka liczba nazw pochodzi z sąsiednich gmin w powiecie kłobuckim.
Język badanego regionu zalicza się do dialektu małopolskiego.
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„realne stosunki własnościowe, spadkowo dzierżawcze [sic!], prawo włas
ności do obiektu […] [oraz — T. J.] wynikające z dziedziczenia podziały
posiadłości” (Mrózek 2003: 199). W systemie mikrotoponimicznym badanego regionu źródłem dzierżawczych nazw terenowych są przede wszystkim antroponimy (głównie nazwiska, rzadziej — imiona i przezwiska) właścicieli danych gruntów. Mniej licznie występują określenia motywowane
narodowością właściciela danego obiektu lub jego funkcją, zawodem czy
godnością. Pojawiają się również mikrotoponimy informujące o obszarach należących do grupy właścicieli zamieszkujących określoną wioskę.
Odnotowano też kilka nazw obiektów eksponujących historyczne stosunki
prawno-własnościowe.
Z wymienionych powyżej wzorców nazwotwórczych największą liczebnością odznaczają się nazwy terenowe, odwołujące się do nazwiska
właściciela określonego terenu. Potwierdza to tezę M. Kornaszewskiego,
że „relacją, która najczęściej zachodzi pomiędzy obiektem fizjograficznym a człowiekiem jest jego przynależność: do [konkretnej] osoby […]”
(Kornaszewski 1986: 13). Taką właściwość eksponują przede wszystkim mikrotoponimy typu: Antesove3 [p: T]4, PraRlykWove [p: H], UośikWove [ł: T],
Olkoìizna [p: CW], Zeleroìizna [p: W], Kostarkoìizna [p: Kl], K‹zećove
Pole [p: T], Frygove UYKAi [ł: R], Adamuska [ł: WW], GazdYfka [s: T, Z],
KWotasovo GYrka [g: T], GYrka Palutkovo [g: B], GYrka Spaåikovo [g: B],
Losek P´zelokWovy [l: Ku], OlReskWo M´ze¼a [m: T], Bartyzelove ŹrYdeWko
[ź: W] itp. W poszczególnych uzasadnieniach nazwotwórczych wymienionych powyżej obiektów fizjograficznych została utrwalona lokalna historia
własności ziemi (Piechnik-Dębiec 2012: 310), np. nazwę pola Antesove respondent tłumaczy w następujący sposób: to zez moze pole |5 za ze od Antesa
kuöiWem || zak poìzym pRes telefYn | _e zestym na Antesovym | to ka_dy ìze | ¬e.
Z kolei Zeleroìizna — zdaniem informatora — to byWo pole v VyKgloìicax |
ot özyrRego nazìiska ośedlyznca | ktYry ‹zoW te źy‹ze. Charakteryzując
Wszystkie nazwy terenowe w transkrypcji fonetycznej zapisano wielką literą.
Litery w nawiasach kwadratowych oznaczają odpowiednio skróty nazw typów obiektów
fizjograficznych oraz skróty nazw miejscowości, w których one występują: g — górka, l — las,
ł — łąka, m — miedza, p — pole, s — staw, ź — źródełko; B — Bieżeń, BZ — Bór Zapilski, C —
Cyganka, CW — Czarna Wieś, G — Golce, H — Hutka, J — Jezioro, K — Kalej, Ka — Kawki,
Kl — Klepaczka, Ku — Kuleje, P — Panki, R — Rybno, T — Truskolasy, W — Węglowice,
WM — Wręczyca Mała, WW — Wręczyca Wielka, Z — Zamłynie, Zk — Zakrzew.
5
Wszystkie cytaty gwarowe są autentycznymi wypowiedziami respondentów. Jeżeli pojawia się w nich jakaś nazwa własna, to zapisano ją wielką literą. Typy pauz w zapisie fonetycznym wprowadzono za H. K u r e k (1979: 15–16).
3
4
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Bartyzelove ŹrYdeWko, członek badanej mikrowspólnoty podaje, iż tam zes
lysto voda | źrYdeWko zez na polu Bartyzela. Znacznie mniejszą produktywnością, w stosunku do omówionych wcześniej określeń, odznaczają
się nazwy terenowe odwołujące się do imienia lub przezwiska właściciela
danego obiektu, por.: AntkWove [p: T], VackWove [ł, p: T], ÐitkWove [p: T],
Copove Pole (także: Copoìizna, Copa) [ł, p: B], Podleśńaùsºze [ł, p: WM],
Lefkoìizna (także: Lefkove) [p: BZ]. Nazwy typu: AntkWove, VackWove czy
ÐitkWove nawiązują do imion właścicieli określonych pól — w tym wypadku: Antoniego, Wacława oraz Witolda (np. ta WYKka i pole to do Vacka nale_aWy || a teros tam zegWo ìeći gWospoda_Ym). Mikrotoponimy typu: Copove
Pole, Lefkoìizna oraz Podleśńaqsºze eksponują z kolei powiązanie nazwy
obiektu z przezwiskiem właściciela lub zbiorowym przezwiskiem mieszkańców danej wsi. Potwierdzają to informacje respondentów, por.: Copove
Pole — vWaśćićel ‹zoW duèze vWosy | ìzYnzoW ze f ºitke i zakWadoW cope na
gWove | dlategWo to Copoìizna | Copove Pole (por. gw. ap. czapa — ‛czapka […]’ SGP PAN IV 623); Lefkoìizna — Levek to byW Žyt || Lefkoìizna |
Lefkove tak to || Lefkoìizna zes tutez | ¬e zez mlylarńa | t’ot pRezìiska ||
a LefkYf tu byWo | Leveg ‹zyRkoW f PuRleìze | ale WYn to śe Leveg ńe nazyvoW
tyko Źisolc | Levek to pRezìisko byWo6; Podleśńaqsºze — ‹zyRkazncYv MaWez
VryIlycy nazyvano Leśńaka‹i | bo pracovaåi v leśe | a ix pola i WYKºi pod
VryIlycYm Podleśńaùsºi‹i. Na podstawie analizy omówionych mikrotoponimów można stwierdzić, że podmiot nazywający ma świadomość tego,
iż nazwisko stanowi bardziej precyzyjny wyróżnik nazwotwórczy niż imię
lub przezwisko właściciela. Przedstawione nazwy terenowe o charakterze
posesywnym, motywowane wybranymi antroponimami, wskazują przede
wszystkim na silne zespolenie „prostego człowieka” z gruntami, którymi
dysponuje. Już samo posiadanie tego typu dóbr stanowi dla członka wiejskiej wspólnoty językowo-kulturowej pewną wartość, dzięki której zajmuje
on określoną pozycję w grupie, czuje się bardziej zamożnym. Świadomość
posiadania ziemi, bycia jej właścicielem (Rzetelska-Feleszko 2001b: 412)
sprawia, że kreator nazwy — co jest zgodne z antropocentryzmem kultury
chłopskiej (Kurek 2003: 45) — nominuje desygnat, przypisując mu jako
element identyfikacyjny nazwisko, imię lub przezwisko posiadacza. Za
sprawą nazwy dochodzi zatem do jeszcze mocniejszego zespolenia właściciela określonych gruntów z jego dobrami. W tym miejscu warto również
6
Nawet najstarsi mieszkańcy badanej wioski nie są w stanie podać motywacji przezwiska. Wiadomo jednak, że osoba o taki przezwisku na pewno mieszkała na eksplorowanym
terenie (http://www.weglowice.info/historia.htm; dostęp: 4 I 2014).
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zwrócić uwagę na to, że we wszystkich zgromadzonych mikrotoponimach
o charakterze posesywnym uwidacznia się wpisany w ludowe widzenie
świata stereotypowy obraz mężczyzny jako wyłącznego posiadacza ziemi.
Nie odnotowano żadnych nazw terenowych, które — choćby przez formę
gramatyczną — wskazywałyby na kobietę jako właścicielkę jakiegoś obiektu fizjograficznego.
W zgromadzonym materiale onimicznym kolejną, mniej liczną, grupę
tworzą mikrotoponimy informujące o przynależności zespołu obiektów
(np. pól, łąk) znajdujących się w danej wsi, do mieszkańców innej, zazwyczaj pobliskiej wioski, por.: PacaqsAze Pola [p: C], Pola GWolcosAze [p: T],
Pastfy PaKkosAze [ł: P], B´ze_yùsºze ¦YKºi [ł: CW], Borofsºze ¦YKºi [ł: B],
VryIlycºze ¦YKºi [l: G], Xucºze UYKºi [l: G] itp. Potwierdzają to informacje uzyskane od respondentów, np. wyjaśniając znaczenie nazwy Borofsºze
UYKºi, informator stwierdził, że obiekt nale_y do B´ze_yńa | ale to zez lu¬i
z Borovego. Z kolei mieszkańcy Czarnej Wsi wyodrębniają na swoim terenie B´ze_yùsºze UYKºi, gdyż, jak sami podkreślają, B´ze_yń mo pRy¬elYne
WYKºi f Čornyz Fśi. Podobna sytuacja ma miejsce w Truskolasach, gdzie
funkcjonuje nazwa Pola GWolcosºze. Jedna z mieszkanek badanej wioski
szczegółowo określiła ich położenie i podała przyczynę, która zadecydowała o powstaniu wspomnianego określenia, por.: zak śe ze¬e do Panek to po
pravyz strYńe | napRećifkWo Uośinek | z GWolcy lu¬e dostaåi taºze pRydatºi |
bo u noz lepRo źy‹za byWa i WYńi z GWolcy dostaåi. Z powyższych przykładów wynika, że społeczność badanego regionu dba o przejrzystość (por.
Piechnik 2009: 39) i pragmatyczny charakter nazw, które tworzy. Określenia
te zawsze muszą być czytelne dla wszystkich mieszkańców wsi, dzięki temu
bowiem zapewniają prostszy i szybszy sposób porozumiewania się (Kurek
2003: 85) w sprawach, które dotyczą mikrowspólnoty. Ponadto nazwy te
utrwalają również ludową opozycję „my” — „oni”, typową dla wiejskiego
kręgu językowo-kulturowego. Potrzeba wyeksponowania odrębności swojej
małej ojczyzny, zaakcentowana już w nazewnictwie terenowym, to zjawisko charakterystyczne dla członków wiejskich wspólnot językowo-kulturowych, którzy cenią sobie swój rodowód.
W systemie mikrotoponimicznym Truskolas i wsi okolicznych można
wyróżnić także nazwy terenowe, które eksponują historyczne stosunki inter
etniczne, np.: Žydoìizna [p: CW, Pu], Žydosºze [p: CW, T], Pola Žydosºze
[p: G, T], Laseg Žydosºi [l: G, T]. Mikrotoponimy te odwołują się do historii terenu, który przed wybuchem drugiej wojny światowej był zamieszkiwany przez Żydów. Potwierdzają to informacje respondentów, np. we
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wsi Puszczew funkcjonuje mikrotoponim Žydoìizna. Według najstarszych
mieszkańców wioski to byWo pole Žyda || teI Žyd ‹zoW navet özekarńe |
‹zoW dva budyKºi | zedyn po pravyz | druèi po levez || po vozńe to ì zednym
lymaåi kYńe | a na druèim ‹zyzscu to tam skle’ pobudovaåi || ten Žyt śe
Vazsfelner nazyvoW || byWo le. ŽydYf || Vazsfelner | Mortka i Źisol zvany
Lefºzym. Informacje uzyskane od respondentów z Truskolas i Golcy, które
dotyczą nazwy Pola Žydosºze, potwierdzają z kolei, iż ludność wyznania
mojżeszowego na eksplorowanym terenie stanowiła przed 1939 r. zauważalną grupę, por. bo to ºzedyź do ŽydYv nale_aWo || i. byWo tu du_o pRed
voznYm. Przedstawione mikrotoponimy nie tylko utrwalają historię regionu,
ale również po raz kolejny dowodzą, że „w języku […] zostaje utrwalone
tylko to, co dana społeczność chce w nim umieścić” (Jędrzejko 2000: 7).
Ponieważ mieszkańcy wsi tworzą nazwy terenowe przede wszystkim na
własny użytek, system mikrotoponimiczny badanej okolicy odzwierciedla
te fakty, które przed wybuchem drugiej wojny światowej dla członków wiejskiej mikrowspólnoty były w jakiś sposób ważne — w tym wypadku chodziło o obecność grupy o innej narodowości i religii. Mikrotoponimy zatem
odsłaniają zakodowaną w dawnych i najnowszych warstwach nazewnictwa
cząstkową wiedzę o etnicznych i lokalnych społecznościach językowych
(Mrózek 2004: 12), utrwalają fakty historyczne z przeszłości, które miały
istotne znaczenie dla członków badanej mikrowspólnoty i nadal są żywe we
wspomnieniach najstarszych mieszkańców wsi. Warto również podkreślić,
że w nazwach tych, podobnie jak we wcześniej analizowanej grupie, została
utrwalona antynomia „my” — „wy”, a dokładnie: „my” — chrześcijanie
(Polacy) — „wy” — wyznawcy judaizmu (Żydzi).
Kolejną grupę nazw terenowych, bezpośrednio nawiązującą do dziejów eksplorowanego regionu, tworzą określenia obiektów fizjograficznych, w których kreator nazwotwórczy uwydatnił dawne stosunki prawno-własnościowe. Do tego typu nazw można zaliczyć następujące mikrotoponimy: DvorsBze [p: R, Zk], PaùsBze [p: J, P, T,], PaùsBze Pole [p: WW],
Paùsko GYra [ł: T], PaùRlyzna [p: T] itp. Historia ziem regionu zapisana
w wymienionych określeniach znajduje również potwierdzenie w informacjach uzyskanych od respondentów. Paqsºze Pole to teren od uåicy
ŚeKºzeìila aR po sam las || pole | ktYre nale_aWo do mazYntku || dvYr byW
tu | ¬e obecne bloºi | a oflarńa tutez | ¬e bozisko sportowe. Funkcjonująca
we wsi Jezioro nazwa PaqsBze przypomina, że byW [tu] folvark | byW dvoreg na PoWamazncu || to byWa krYlefRlyzna | tam ńe byWo vWaśćićela | to
byWo krYlesºze i pYźńiz f tyśYn¼ ośimset Reś¬eśYntym lfartym rozparcelova-
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no to | ‹zyRkazncy vykuöiåi | ‹zyn¼y i’ny‹i para†za ty_ dostaWa || tam na
PoWamazncu zez moteìzovy dvorek | bar¼o Wadny || vokYW tego dvorku źy‹ze
nale_aWy do dvoru. Informacje na temat posiadłości dworskich, zachowane w pamięci respondentów, dotyczą m.in. pola PaqsBzgo, zlokalizowanego
w Pankach, por.: f PaKka. byW dvYr do ltyr¬estegWo özYntygWo roku || to byW
mazYnteg dvorsºi paqstfa Ry‚icºix || WYńi HzeCi dvYr || f PaKkax pot sam
kośćYW byWo pole RyicBix || a tu u noz na fśi ‹zoW dvYr tyR sfoze pole i to
Paqsºze byWo. Przedstawione wcześniej uzasadnienia nazwotwórcze nie tylko obrazują, jak silnie w świadomości mieszkańców wsi została utrwalona
przeszłość małej ojczyzny, ale również — po raz kolejny — uwydatniają
opozycję „my” — „oni” (tutaj: chłopi — panowie). To z kolei potwierdza
tezę R. Mrózka, że nazwy terenowe współuczestniczą „w kreowaniu onimicznego obrazu świata, w którym zakodowana jest cząstkowa wiedza”
(Mrózek 2003: 202) o historii terenu oraz jego mieszkańcach.
Ostatnią — najmniej liczną — grupę tworzą w zgromadzonym materiale badawczym nazwy motywowane funkcją, zawodem lub godnością właściciela danego obiektu, por.: SoWtysove [p: B], Kovalsºze [p: K], Kśyn¼ove
[ł: BZ; p: BZ, Ka, T]. Potwierdzają to uzasadnienia nazwotwórcze, gdyż:
SoWtysove to pole byWego soWtysa, Kśyn¼ove — to grunty para†zalne | kśYn¬
zez vWaśćićelym, a Kovalsºze — jak dowodzą respondenci — to zes pYtora
xektara abo nave· dva | g‹ina zostaìiWa kovaloìi | _eby kovol se doroiW ||
do kovola nale_aWo. Przedstawione nazwy stanowią dowód, iż w wiejskich
społecznościach, szczególnie w przeszłości, sprawowanie funkcji sołtysa,
wykonywanie zawodu kowala czy też posługa wiernym cieszyły się wśród
mieszkańców wsi dużą estymą, co zostało odzwierciedlone również w nazewnictwie terenowym. Mieszkańcy eksplorowanego regionu chcieli w ten
sposób zaakcentować, że pewne obiekty należały do osób, które dawniej zajmowały w mikrowspólnocie ważną pozycję. To po raz kolejny potwierdza,
że mikrotoponimy upamiętniają przede wszystkim to, co dla członków wiejskich wspólnot językowo-kulturowych ma lub miało szczególne znaczenie.
Głównym celem niniejszego artykułu była próba odtworzenia językowo-kulturowego obrazu świata społeczności wiejskiej utrwalonego w posesywnych nazwach terenowych Truskolas i wsi okolicznych. Analiza zgromadzonego materiału onimicznego wykazała, że badany region ma bogatą historię,
która stanowi istotny składnik tożsamości mieszkańców Truskolas i okolicy.
Bogata egzemplifikacja nazw o charakterze posesywnym wskazuje na
chęć podkreślenia przynależności konkretnego obiektu fizjograficznego
do jednostki — przede wszystkim do mężczyzny, który jawi się miesz-
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kańcom badanego regionu jako jedyny właściciel gruntów. Liczne nazwy
motywowane antroponimami świadczą także o tym, że członek wiejskiej
mikrowspólnoty zna większość autochtonów i postrzega ich jako „swoich”.
Jeśli na terenie wsi pojawiają się obiekty należące do „obcych” (np. Pola
Žydosºze), zostaje to utrwalone w nazwie terenowej w celu wyeksponowania poczucia wspólnoty ze „swoimi” oraz dystansu wobec „obcych”.
Mieszkańcy wsi nazywają tylko te obiekty, które z jakichś względów są dla
nich ważne, np. z powodu odmiennej narodowości, religii lub statusu społecznego ich właściciela, a także jego funkcji, zawodu czy piastowanej godności. Właściwe dla badanego regionu są również określenia, które w obrębie danej wioski wytyczają obiekty należące do grupy osób z innej wsi.
Takie mikrotoponimy dowodzą, że członkowie wiejskich mikrowspólnot
zawsze dbają o precyzyjne wyznaczenie granic oswojonego świata. Podmiot
nazywający kieruje się w akcie nominacji głównie tym, aby nazwa obiektu
fizjograficznego była czytelna i zrozumiała dla wszystkich członków wspólnoty. Mieszkańcy badanego terenu posiadają dużą wiedzę na temat historii
regionu, dlatego też często nazwy terenowe nawiązują do lokalnych dziejów i dowodzą, że mikrotoponimy są „wyrazem interpretacji świata wokół
nas […], świadectwem wielu faktów historycznych, politycznych i społecznych” (Lech-Kirstein 2013: 182).
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SUMMARY
A LINGUISTIC IMAGE OF THE WORLD OF THE RURAL COMMUNITY
SOLIDIFIED IN POSSESSIVE TERRAIN NAMES (EXEMPLIFIED BY MICROTOPONYMS
OF TRUSKOLASY NEAR CZĘSTOCHOWA AND NEIGHBORING VILLAGES)

The article is an attempt to reconstruct a linguistic image of the world of the rural community
solidified in possessive terrain names. A collection of 110 microtoponyms was analyzed (along
with their morphological justifications, indicated by respondents), which were collected from
the area of Truskolasy near Częstochowa and neighboring villages. Names distinguished in
the material studied were, among others, those motivated by anthroponyms, by the ethnicity and religion of the owner, and also by historical legal-proprietary relations. Designations
of a possessive nature record, among other things, the need to emphasize the ownership of
a physiographic object by the individual, and in addition expose the popular opposition we/
they. Possessive terrain names commemorate the history of the “small fatherland,” which has
particular value for members of the microcommunity studied and makes up an important component of their identity.
K e y w o r d s: linguistic image of the world, microtoponymy, terrain names, possessive names,
cultural onomastics

