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Nazwy własne są tą klasą słownictwa, która po ustabilizowaniu się w języku okre
ślonej grupy społecznej zatraciła znaczenie genetyczne i pełni wyłącznie funkcję 
referencyjną. W momencie powstawania nomina propria miały jednak swoją moty
wację i przypisane im znaczenie.

Istnienie mikrotoponimów ściśle wiąże się z potrzebą porządkowania przez człowie
ka najbliższego otoczenia poprzez jego opis. Najbardziej precyzyjną formą opisu ota
czającej przestrzeni jest nominacja polegająca na tworzeniu wyrazów .. .służących do 
nazywania i wyodrębniania fragmentów rzeczywistości... (Encyklopedia 1999: 396).

Przedmiot nazwany - piszę R. Ingarden - staje się niejako „gotowy” do pełnienia tej lub owej 
funkcji; i tylko przez to, że przedmiot zyskuje ową „gotowość”, może być punktem docelowym 
„szukającego” wskaźnika kierunkowego czasownika... (Ingarden 1960: 175).

Mikrotoponimy powstały przede wszystkim w procesie nominacji bezpośredniej - 
obserwacyjno-opisowej i obserwacyjno-charakteryzującej (Cieślikowa 1999: 273). 
W odniesieniu do tej grupy nazw własnych można też jednak mówić o nominacji 
wtórnej, uwzględniającej określone mechanizmy słowotwórcze. Mikrotoponimy 
rodziły się w poszczególnych idiolektach, stopniowo przyjmowały się we wspólno
tach rodzinnych, by wraz z upływem czasu stać się leksemami używanymi przez 
lokalną społeczność danego mikroobszaru językowo-kulturowego. Mikrotoponimy 
jednoznacznie identyfikowały, lokalizowały i charakteryzowały nazwane obiekty, 
wyróżniając je spośród innych, niekiedy bardzo podobnych, a będąc składnikami 
tzw. wspólnej wiedzy językowo-kulturowej interlokutorów, w znacznej mierze decy
dowały o powodzeniu aktu komunikacyjnego.

W językoznawstwie polskim przeważa pogląd, że mikrotoponimy, jak wszystkie 
nazwy własne nie znaczą, lecz oznaczają, pełniąc jedynie funkcję referencjalną. 
Przyjmując takie stanowisko, trzeba jednak zaznaczyć, że w momencie nazywania 
obiektu zawsze istniała jakaś motywacja semantyczna, którą w stosunku do większo
ści nazw da się ustalić nawet bez dodatkowych informacji dotyczących ich genezy. 
W związku z tym nazwy terenowe nie powinny pozostać poza polem opisu badacza 
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językowego obrazu świata, ponieważ pozwalają zrekonstruować obraz świata ich 
twórców wybierających w momencie nominacji jedną spośród licznych cech, jakimi 
można było scharakteryzować nazywany obiekt.

W stosunku do rzeczywistości zewnętrznej człowiek zajmuje [bowiem - uzup. H.K.] zróżnico
wane postawy dyktowane potrzebami, jakie wysuwa jego rzeczywistość wewnętrzna, czyli psy
chika... (Heinz 1981: 144).

O tym, że dany obiekt został nazwany tak, a nie inaczej, zdecydowała zatem ta je
go cecha, obiektywna lub tylko subiektywnie postrzegana, którą nazywający uznał za 
najważniejszą w momencie nominacji. Zatem, idąc za J. Bartmińskim, językowy 
obraz świata tkwiący w mikrotoponimach ...nie jest odbiciem, lecz interpretacją 
rzeczywistości... (Bartmiński 1999: 10).

W kulturze ludowej i w wiejskiej wspólnocie komunikatywnej mikrotoponimy 
zajmują ważne miejsce, umożliwiając jej członkom prostszy i szybszy sposób poro
zumiewania się. Komunikację ułatwia utrwalona w nazwie informacja, z reguły czy
telna dla społeczności danego wiejskiego mikroobszaru kulturowego, motywująca 
genetyczne znaczenie nazwy. Może nią być lokalizacja desygnatu względem innych 
obiektów, charakterystyka obiektu polegająca na doszukiwaniu się podobieństw do 
podstaw onomazjologicznych pod względem kształtu, struktury, barwy, głębokości, 
wysokości itp., informacją mogą być związki obiektu z określoną fauną i florą 
z przejawami działalności człowieka, z przynależnością obiektu, ze skojarzeniem 
desygnatu z innym ważnym obiektem, itp.

Kryterium znaczenia motywacyjnego nazw terenowych postulowała uwzględniać 
już pod koniec lat 70-tych E. Rzetelska-Feleszko (1978), a w połowie lat 80-tych 
pisał o tym szeroko M. Kornaszewski. Badacz wyróżnił dwa zasadnicze typy moty
wacji: 1) biorący pod uwagę istniejące obiektywnie właściwości obiektu (np. położe
nie, rozmiary, kształt itp.), 2) uwzględniający relację, jaka zachodzi pomiędzy nazy
wanym desygnatem a człowiekiem (przynależność, przydatność i sposób wykorzy
stania obiektu, a także związane z obiektem poglądy i wierzenia) (Kornaszewski 
1986: 12).

Niniejszy artykuł jest próbą rekonstrukcji interpretacji rzeczywistości, a co za tym 
idzie obrazu świata wykreowanego przez społeczność Dukielszczyzny w momencie 
tworzenia mikrotoponimów. W językoznawstwie panuje przekonanie, ze mikrotopo
nimy to nazwy młode (EWoJ 1978: 192). Analizując pod tym kątem zebrany mate
riał, trzeba stwierdzić, że rzeczywiście przeważająca ich część została utworzona 
w XIX lub w XX w., ale zdarzają się jednak nazwy starsze, przechowujące zapo
mniane już przez mieszkańców wsi znaczenia wyrazów. Zatem, za R. Grzegorczy- 
kową w grupie mikrotoponimów Dukielszczyzny wyróżnić można: a) nazwy należą
ce do językowego obrazu świata minionych epok i b) nazwy należące do językowego 
obrazu świata współczesnej polszczyzny (Grzegorczykowa 1999: 44).

Do grupy pierwszej zaliczyć trzeba te toponimy, które konotują określone znacze
nie genetyczne nazwy rekonstruowane przez etymologię, np.
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Debra - nazwa pola w Tylawie, por. ap. debra ‘wertep, dół’ (Br.: 86);

Debrza - nazwa pola w Nadolu, por. ap. debra; Debrzki - nazwa pola w Cergowej, por. ap. de
bra;

Zadebrze - nazwa pola w Zboiskach, por. ap. debra; IV Debrze - nazwa pola w Cergowej, por. 
ap. debra;

Kurpiel - nazwa pola w Cergowej, por. ap. kurp, karpie, kurpiel, kurpik, ‘chodaki plecione, łap
cie’, karpać ‘łatać’ (Br.: 284);

Na Kardaszu - nazwa pola w Teodorówce, por. ap. kardasz z tur. i tatar, ‘brat, krewny’ (Br.: 
220);

Stajanie - nazwa pola w Zboiskach, por. ap. staja, stajanie ‘o mierze długości’ (Br.: 512); sta
janie, staja ‘przestrzeń pola długa na 120 kroków, po której zaoraniu oracz nawraca, by zaorać 
nieco dalszą takąż przestrzeń, czyli następne stajanie. Stajanie - obszar gruntu 2/3 morga, 20 
zagonów (Karł. SGP V: 220);

Podstajanie - nazwa pola w Zboiskach, por. ap. stajanie; Pod Stajaniami nazwa pola w Iwli, 
por. ap. stajanie;

Ostrówek — nazwa pola w Iwli, por. ap. ostrów ‘wyspa’, dawniej ogólne, dziś tylko w licznych 
nazwach miejscowych (...) dosłownie ‘oblany’ (Br.: 385), ostrówek gaj, zarośla nad brzegiem 
rzeki, wysepka, kępka (Karl. SGP III: 474), itp.

W grupie drugiej natomiast znajdą się toponimy wykazujące ...żywe motywacje 
słowotwórcze i semantyczne... (Grzegorczykowa 1999: 44), por. Magdziakówka - 
droga w Cergowej należąca do Magdziaka, Za Ciotką - pole w Cergowej leżące za 
gospodarstwem ciotki (obie nazwy utworzono w latach siedemdziesiątych), itp.

Dla potrzeb niniejszego artykułu zebrano 500 nazw małych obiektów, tzn. pól, 
dróg, strumieni, lasów, gór itp. w dziewięciu wsiach sąsiadujących z Duklą, mia
steczkiem leżącym w Beskidzie Niskim, w powiecie krośnieńskim. Badania prze
prowadzono w Cergowej, w Jasionce, w Nadolu, w Teodorówce, w Iwli, w Chyro- 
wej, w Zboiskach, w Lipowicy i w Tylawie. W artykule wykorzystano większość 
zgromadzonego materiału.

Badania językowego obrazu świata są szczególnie interesujące na tych terenach, 
na których przenikają się wpływy różnych kultur i języków (Malicki 1999: 277). 
Badania takie są możliwe pod warunkiem, że opisywane języki sytuują się w obrębie 
jednej grupy językowej, a mając zbliżoną strukturę, podobnie interpretują świat 
i kreują podobne obrazy świata (Niewiara 2000: 97). Dukielszczyzna to obszar, na 
którym przez stulecia współżyły trzy narodowości: Polacy, Żydzi i Łemkowie. Do II 
wojny światowej Duklę w większości zamieszkiwali Żydzi, Nadole, Teodorówkę, 
Zboiska, lwię, Lipowicę i Cerowę - Polacy, a Tylawę i Chyrowę - Łemkowie, na
zywani przez miejscową ludność Rusinami. Taka struktura demograficzna miała 
istotny wpływ na charakter nazewnictwa badanego obszaru. Wojna i okupacja oraz 
akcja „Wisła” spowodowały, że obecnie na Dukielszczyźnie pozostała niemal wy
łącznie ludność pochodzenia polskiego.

W zebranym materiale znajduje się kilkadziesiąt mikrotoponimów, które pojawiły 
się w okresie wołoskiej kolonizacji badanych obszarów, jako nazwy pól, dróg, poto
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ków i gór. W wyniku migracji wołoskiej trwającej przez cały wiek XV i XVI zasie
dlone bowiem zostały słabo zaludnione obszary Dukielszczyzny, w tym badana Ty
lawa i Chyrowa. W XV w. do Wołochów dołączyli Rusini. Pozostałość tej migracji 
to ruscy Łemkowie (Reinfuss 1990). Ludność wołoska nadała różnym obiektom 
górskim i leśnym przede wszystkim nazwy ukraińskie, ale również rumuńskie 
(Stieber 1949: 103). Stąd w zebranym materiale mikrotoponimy o takim rodowodzie.

Każda nazwa geograficzna ma utrwaloną w sobie motywację semantyczną, którą 
M. Romaszewski proponuje nazwać znaczeniem motywacyjnym nazwy (Romaszew
ski 1986: 7). Według badacza klasyfikacja nazw oparta o kryterium znaczenia moty
wacyjnego powinna uwzględniać: 1) rodzaj motywacji semantycznej nazwy (charakter 
oznaczanego obiektu, jego nazwogenne właściwości)... 2) podstawę leksykalną na
zwy i 3) jej strukturę (Romaszewski 1986: 9).

W grupie mikrotoponimów o rodowodzie wołoskim znalazły się nazwy zawierają
ce informację o charakterze topograficznym obiektu związaną głównie 
z konfiguracją terenu. W momencie nominacji za jedną z najważniejszych cech de- 
sygnatu uznano jego wysokość i położenie, por. np.

Hirki n. pola, Tyl., por. ap. hirka ‘górka’ (St. TŁ II: 28);

Kiczera n. góry, Ch. por. ap. kiczera ‘góra porosła lasem z gołym wierzchołkiem’ (St.TŁ II: 44);

Kiczurki n. pola, Tyl., por ap. kiczera;

Magura n. góry, Ch., por. ap. magura ‘wysoka, odosobniona góra” (St.TŁ II: 46).

Informację o charakterze wód podziemnych i powierzchniowych 
występujących w obrębie obiektu zawierają nazwy:

Izborec n. pola i lasu, Tyl., por. ap. izwor z rum. ‘źródło’ (St.TŁ II: 32);

Potok Swinny n. potoku, Ch., por. n. wl. Swidnyj, Swinnyj Tylw. i ukr. swydnyj ‘świeży, suro
wy’(St. TŁ II: 71);

Studena Woda n. potoku, Ch. por. ap. studena ‘zimna’.

W nazwie Studena Woda do utworzenia członu określającego wykorzystano cechę 
jakościowądesygnatu percypowanąpoprzez dotyk.

W czterech mikrotoponimach zaakcentowano związek nazywanego obiektu z wy
stępującą w jego obrębie fauną i florą, por.

Bucznik n. lasu, Ch., ‘las bukowy’;

Derewiska n. pola, Tyl., por. ap. derewiska ‘obszar porosły drzewami’ (St.TŁ II: 20);

Jawornik n. lasu, Ch., por. ay.jawirnyk ‘las jaworowy’ (St. TŁ II: 35);

Malennik n. pola, Tyl., por. ap. malina (St. TŁ II; 47);

Smereczne n. pola i lasu, Tyl., por. ap. smerek ‘świerk’ (St. TŁ II: 68); ‘picea vulgaris’ (Karl. 
SGP V: 178);



Językowy obraz Podkarpacia (na przykładzie mikrotoponimii Dukielszczyzny) 143

Smereczanka n. potoku, Tyl., por. ap. smerek, Wademik n. potoku, Tyl., niewątpliwie z Wydemik - 
potok z wydrami. Zmiana grupy wy- na wa- zdarza się czasem w gwarach Łemków (St. TŁ II: 76).

Trzy nazwy informują o jakości podłoża nominowanego desygnatu, por.

Krymianka n. pola, Tyl., por. ap. krzemień',

Kamiennik n. wzgórza, Tyl., por. ap. Kamnianyk ‘od licznych kamieni’ (St. TŁ II: 36);

Piotruś n. góry, Tyl., zapewne z rum. pietros ‘skalisty’ (St.TŁ II: 56);

Odczasownikowe nazwy desygnatów wskazują na obiekt jako podmiot czynno
ści, por.

Błudna n. góry, Tyl., „błędna" (góra), a więc góra, na której łatwo pobłądzić (St. TŁ II: 12);

Zwadływka n. potoku, Tyl., ...może ‘sporna’... (St. TŁ II: 84), por. wadzić się ‘kłócić się, pro
wadzić spory’ (SJP III: 648).

Druga grupa mikrotoponimów, mniej liczna, pokazuje relację pomiędzy nazywanym 
obiektem a człowiekiem. W jednym wypadku nazwa wiąże się z uprawianą 
przez człowieka rolą, por.

Krasny Zagon n. pola Ch. por. ap. zagon ‘wąski, długi pas ziemi uprawnej, ograniczony bruz
dami’ (SJP III: 906); por. ap. krasnypoet. ‘jaskrawoczerwony, barwny’ (SJP I: 1038) —

- wyraz nie występuje w polskich gwarach Dukielszczyzny. Do utworzenia członu 
drugiego, określającego wykorzystano cechę jakościową desygnatu percypowaną 
poprzez wzrok (barwa).

Kolejna grupa nazw przynosi informację o przynależności obiektu do 
konkretnego posiadacza, por. np.

Dziurdż n. góry, Tyl. może od rumuńskiego imienia Dżurdżu (...). Istniał też na Podkarpaciu 
przydomek szlachty greko-katolickiej Dżurcz (St. TŁ II: 23); por. góra Dziurdzia',

Szandrowskie n. pola, Ch., por. n. os. Szandru (rum.); por. pole Szandrowskiego;

Szepetów n. lasu, Ch., por. n. os. Szepit huculskie szypoty ‘kamienie w rzece’ (St. TŁ II: 73]; las 
Szepetów.

Z analizy słowotwórczej zebranych mikrotoponimów wynika, że w językowym 
obrazie świata „Wołochów” nazywane obiekty postrzegane były przede wszystkim 
jako integralna część szeroko pojętego środowiska przyrodniczego mieszkańców 
wsi. Specyficzny ogląd rzeczywistości, sposób widzenia i oceny świata pociąga za 
sobą kreowanie specyficznego dla „Wołochów” obrazu świata. Tworzone przez nich 
mikrotoponimy są nazwami konkretnymi, bo oznaczającymi w przeważającej mierze 
obiekty postrzegane za pomocą zmysłów. W zebranym słownictwie nie pojawiły się 
ich wtórne znaczenia powstałe na zasadzie metafory. Silne zespolenie człowieka 
z naturą prowadzi do dopasowywania nazewnictwa do realiów życia, a
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...językowy świat (...) jest budowany według własnych potrzeb, dostosowany do życia w zgo
dzie i harmonii z przyrodą i religią... (Pelcowa 1999: 259).

Analizowany materiał onomastyczny gromadzony był we wsiach zasiedlonych przez 
ludność „wołoską”, ale w przeważającej mierze pochodzi ze wsi, których mieszkańcy 
mówili i nadal mówią polską gwarą. Większość zebranych mikrotoponimów mieści się 
zatem w polskim gwarowym systemie leksykalnym Dukielszczyzny.

W każdym gwarowym systemie leksykalnym wyróżnić można: 1. słownictwo 
wspólnoodmianowe, wspólne różnym odmianom polszczyzny (Markowski 1992: 
16), a zatem występujące zarówno w gwarach, jak i w języku literackim, a także 2) 
słownictwo dyferencyjne, typowe wyłącznie dla gwar. Leksyka dyferencyjna to: 1) 
wyrazy całkowicie nieznane językowi ogólnemu a funkcjonujące jedynie w gwarze, 
2) leksemy mieszczące się w zasobie języka ogólnopolskiego, ale przybierające też 
dodatkowe, typowo gwarowe znaczenie, 3) formy, które pod względem semantycz
nym i formalnym (np. w M. I. poj.) są tożsame z językiem literackim, ale w gwarze 
mają inną odmianę, bądź inny rodzaj i wreszcie 4) wyrazy, które różnią się od polsz
czyzny ogólnej niesystemowymi cechami fonetycznymi. W zasobie słownictwa ty
powo gwarowego mieszczą się: 1) leksemy ogólnogwarowe, spotykane w całej Pol
sce, 2) wyrazy charakterystyczne wyłącznie dla niektórych gwar i 3) jednostki leksy
kalne notowane tylko w określonym regionie.

Ponieważ przedmiotem opisu niniejszego artykułu jest językowy obraz świata 
mieszkańców wybranych wsi Dukielszczyzny, mikrotoponimy zebrane we wsiach 
rdzennie polskich można by podzielić na: 1) nazwy, których podstawy onomazjolo- 
giczne mieszczą się w grupie słownictwa typowo gwarowego i 2) nazwy, których 
podstawy onomazjologiczne znaleźć można w zasobie leksyki wspólnoodmianowej.

W zbiorze mikrotoponimów, których podstawy onomazjologiczne mieszczą się 
w grupie słownictwa typowo gwarowego znajdą się jednostki: 1) których podstawy 
asocjacyjne są nieznane językowi ogólnemu a funkcjonują jedynie w gwarze i 2) 
których podstawy skojarzeniowe, mieszcząc się w zasobie polszczyzny ogólnopol
skiej, przybierają też dodatkowe, typowo gwarowe znaczenie.

Obok gramatyki słownictwo stanowi drugi podstawowy składnik ogólnopolskiego 
systemu językowego (EWoJ 1978: 308), ale w przeciwieństwie do gramatyki jest to 
składnik mało stabilny, ulegający ciągłym przekształceniom, polegającym między 
innymi na usuwaniu z systemu językowego jednych, a wprowadzaniu innych lekse
mów. Podobnie jak w języku ogólnym, również w gwarach słownictwo, jako najbar
dziej wyrazisty składnik systemu dialektalnego, ginie najszybciej. Wiąże się to głów
nie z zanikaniem desygnatów. W językoznawstwie panuje przekonanie, że ...jeśli 
(...) desygnat pozostaje, to nazwa jest bardziej trwała i niezależnie od jej prowe
niencji wchodzi na stałe do systemu... (Pelcowa 1999: 260). W wypadku mikrotopo
nimów nazywany obiekt (góra, pole, rzeka) zazwyczaj pozostaje, choć niekiedy (np. 
droga, las) również może przestać istnieć. Nazwa zatem przeważnie występuje 
w języku społeczności wiejskiej, ponieważ istnieje desygnat, ale genetyczne znaczę- 
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nie mikrotoponimu często nie jest już zrozumiałe nawet dla najstarszych mieszkań
ców wsi (por. o lu boga stały ta goditm aly ńe viym co tu znaćy). Mikrotoponimy 
o proweniencji typowo gwarowej funkcjonują więc jedynie jako znaki konwencjo
nalne, ulegając częstym przekształceniom fonetycznym, por. pierwotną nazwę Za 
Przykopą i wtórną Za Krzykopą. Przyjmując punkt widzenia R. Grzegorczykowej, 
analizowane mikrotoponimy

...należą do językowego obrazu świata charakteryzującego moment powstania tych wyrazów, a nie 
do współczesnej polszczyzny [mieszkańców wsi - uzup. H.K.] ... (Grzegorczykowa 1999: 44).

Rekonstruując językowy obraz Dukielszczyzny zawarty w mikrotoponimach o pro
weniencji wyłącznie gwarowej, rekonstruujemy jednocześnie określony, charaktery
styczny dla wiejskiego obszaru językowego typ kultury.

Kultura nie jest zjawiskiem materialnym - pisał W. Goodenough - nie składa się z rzeczy, ludzi, 
zachowań lub uczuć. Jest raczej organizacją tych wszystkich składników. Jest formą tego, co lu
dzie przechowują w swoim umyśle, ich modeli postrzegania, kojarzenia i interpretowania świa
ta... (za: Buchowski, Burszta 1993: 13).

Zatem każdy rodzaj kultury nieco inaczej i w sposób typowy tylko dla siebie in
terpretuje otaczającą człowieka rzeczywistość, a poprzez język odmiennie ją kon- 
ceptualizuje (por. Tokarski 1998: 40). Określone postrzeganie desygnatu i w następ
stwie konstruowanie nazwy odbywa się

...przez wyróżnienie (podświetlenie) pewnych elementów [nazywanego obiektu - uzup. H.K.] 
jako ważnych (desygnowanych), a usuwanie innych w cień, na dalszy plan, do tła... 
(Grzegorczykowa 1998: 11).

W wypadku mikrotoponimów element ważny staje się podstawą onomazjolo- 
giczną nazwy, ponieważ zawiera informację o podobieństwie nominowanego obiektu 
do tejże podstawy, na przykład pod względem rozmiarów, kształtu, wysokości, bar
wy, informuje o lokalizacji desygnatu, o jego przynależności itp.

Mikrotoponimy jako składnik gwarowego systemu leksykalnego badanych miej
scowości często zawierają informację o charakterze topograficznym 
obiektu. Podobnie jak w wypadku nazw o rodowodzie „wołoskim” informacja ma 
związek z konfiguracją terenu. Pokazuje naturalne właściwości nazywanego miejsca, 
jego pierwotny charakter, por.

Bania n. pola, L., por. ap. bania ‘dół, dołek’, banior u Potockiego, ‘moczar, głębina’ (Br.: 14);

Debra n. pola, Tyl., por. ap. debra, debrza ‘wertep, dół’ (Br.: 86);

Debrza n. pola. N., por. ap. debra, debrza·,

Debrzki n. pola, C., por. ap.debra. debrza;

Ostrówek n. pola, I., por. ap. ostrówek ‘wysepka’ (Karł. SGP III: 474);

Padoły n. pola, C., por. ap.. padół ‘dolina, nizina, wąwóz’ (Karl. SGP IV; 9);
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Rosocha n. części lasu, J., por. ap. rosocha ‘miejsce skąd rozchodzą się dwie drogi, dwa pasma 
górskie, dwie rzeki’ (Rud. Boj.: 29);

Ubocz n. pola, C., ‘zbocze góry’ (Lub.: 125);

Wądoły n. pola, T., por. ap. wądół ‘wąwóz, dół’ (Karł. SGP VI: 78);

Wierzchowina n. pola i łąki, C., N., por. ap. wierzchowina ‘wierszyna, wierzchołek’ (Karł. SGP 
VI: 116).

O f u n k c j i obiektu topograficznego informuje nazwa:

Dział n. góry, Tyl., por. ap. dział ‘pagórek, szczyt góry’, gdzie ‘rozdzielają się wsie, idą granice’ 
(Karł. SGP 1: 424).

Charakterem wód powierzchniowych motywowane sątoponimy:

Czerniczy Polok n. potoku, I., por. ap. czernica ‘czarna jagoda’ (SJP 1: 86).

Człon odróżniający zawiera informację o typie roślinności występującej w obrębie 
lub sąsiedztwie nazywanego obiektu.

Roztoczki n. lasu, I., por. ap. roztoka ‘miejsce górskie, gdzie się dwie wody schodzą, mały stru
myk górski porośnięty lasem’ (Karł. SGP V: 58);

Roztoczki Kobzowe n. lasu, I., por. ap. roztoka i n. os. Kobza;

Roztoczki Muchowe n. lasu, I., por. ap. roztoczki i n. os. Mucha.

Człony odróżniające dwóch ostatnich nazw wskazują na przynależność obiektu do 
określonego posiadacza.
Związek desygnatu z występującą na jego obszarze roślinnością jeszcze wyraźniej 
widać w nazwach jednoczłonowych por.

Chruścik n. zarośli, 1., por. ap. chrust ‘trawa szeroka, ostra rosnąca na mokrych miejscach’ 
(Karł. SGP I: 203);

Gromadzki Las n. lasu, C., Ch., por. ap. gromada ‘w latach 1954-1972 najniższa jednostka po
działu terytorialnego Polski przeważnie obejmująca kilka wsi’ (SJP I: 698).

Człon odróżniający zawiera informację o przynależności obiektu do określonej grupy 
społecznej:

Murawiaki n. pola, N., por. ap. murawina ‘murawa, miejsce zarosłe trawą’ (Karł. SGP III: 198);

Palmisko n. pola, J., por. ap. palma ‘tatarak pospolity’ (Karł. SGP IV: 17];

Sitoki n. pola, N., por. ap. sito ‘roślina z rodziny sitowatych o nagich, wąskich liściach, zielon- 
kowatych kwiatach, rośnie w miejscach podmokłych, najbardziej znanym gatunkiem jest sit 
rozpierzchły’ (SJPD VIII: 39);

Smreki n. lasu, I., por. ap. smrek 'świerk, picea vulgaris’ (Karł. SGP V: 178);

Tarnie, n. pola, I., por. ap. gw. tarnie ‘tarnina’
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Spośród licznych ważnych cech desygnatu za najistotniejszą twórcy nazw kilkakrot
nie uznali też jakość gleby i podłoża, por.

Blech n. pastwiska, N., por. ap. blech ‘bielawa, łąka nie jak okolę przy samej rzece, ale odleglej
sza i wyżej położona ze spodem twardym’ (...) ‘łąka błotna mniejszych rozmiarów, położona 
wśród lasu albo pola’ (Karl. SGP I: 82);

Kamieniec n. pola, C., por. ap. kamieniec ‘pole kamieniste’;

Stary Kamieniec n. pola, Z., por. ap. kamieniec.

Człon odróżniający ostatniej nazwy zawiera informację o czasie zagospodarowania 
obiektu, określając jego „wiek” opozycją stary : nie stary.

Młaka n. łąki, I., por. ap. młaka ‘bagniska, moczary, mokradła’ (Karł. SGP III: 171);

Moczydliska n. lasu, I., ‘moczary, podmokły las’;

Osiek n. pola, C., por. ap. osiek ‘miejsce niskie, urodzajne, które dawniej było łąką’ (Karł. SGP 
III: 466).

Kolejna grupa nazw odzwierciedla relacje, jakie zachodzą pomiędzy nazywanymi 
obiektami a człowiekiem. Rodzaj relacji wynika z określonego typu ...działalności 
cywilizacyjnej i gospodarczej ludzi... (Komaszewski 1986: 13). Uwzględniając szcze
gółową motywację, w analizowanym zbiorze nazw, można wyróżnić mikrotoponimy 
zawierające informację o jakości i charakterze użytkowym obiektu (por. 
Komaszewski 1986: 13). W tej grupie są też nazwy informujące o obiekcie kultury 
m at e r i a I n ej znajdującym się niegdyś w obrębie desygnatu, por.

Chałupnisko n. łąki, N., ‘miejsce, na którym kiedyś stała chałupa’;

Dylowanka n. drogi, I., droga utwardzona drewnem, por. ap. dylowanie ‘podłoga w stajni albo 
oborze z okrąglaków’, dyli [uzup. - H.K.] (Karł. SGP I: 413);

Kopanina n. pola, C., Ch., J., por. ap. kopanina ‘pole z lasu wykarczowane, karczunek, trzebi- 
sko; skopane pole kopalniane’ (Karł. SGP II: 425);

Linia Modrzewiowa n. drogi, Z., por. ap. linia, dukt ‘prosta droga w lesie powstała przez wycię
cie drzew’ (SJP 1: 467);

Linia Świerkowa, n. drogi. Z., por. ap. linia.

Człony określane dwóch ostatnich nazw zawierają informację o roślinności wystę
pującej w obrębie lub w sąsiedztwie desygnatu.

Łazy n. pola, pastwiska, cz. wsi, Z., por. ap. łazy ‘pastwiska na zarębkach (...), miejsce wypalo
ne z zarośli na pole’ (Karł. SGP IV: 68);

Ruski Gościniec n. drogi, J., ‘droga, którą często przejeżdżali Łemkowie, zwani w miejscowej 
gwarze Rusinami’.
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Człon określany wskazuje na szczególną „przynależność” obiektu do grupy społecz
nej, przez którą zawsze był wykorzystywany.

Stare Gościńce n. drogi, T., por. ap. gościniec ‘szeroka droga wiejska o nie ulepszonej na
wierzchni’(SJP I: 684).

Ostatnia nazwa wskazuje na dawność zagospodarowania obiektu, określając jego 
wiek na zasadzie opozycji: ‘stary’ : ‘nowy’.

Zdziarska Droga n. drogi, I., por. ap. droga i ap. żdżar ‘z żar, a więc obszar spalony’ (St.TŁ II: 
84-85), ‘las wytrzebiony pożarem’ (Br.: 662).

Tworząc człon określający, wykorzystano cechę jakościową desygnatu percypowaną 
poprzez węch.
Informację o uprawie roli znaleźć można w mikrotoponimach:

Długie Zagony, n. pola, C. por. ap. zagon ‘wąski, długi pas ziemi uprawnej, ograniczony bruz
dami’ (SJP III: 906).

W nazwie dwuczłonowej człon określający zawiera informację o rozmiarach 
obiektu.

Grzędy n. pola, C., T., por. ap. grzęda ‘pas ziemi uprawnej w ogrodzie lub na polu odgraniczo
ny rowkami’ (SJP 1:710);

Popardy n. części wsi, C., ‘miejsce nawożone gnojem’ (Lub.: 141);

Przeczki n. pola, C., por. ap. przeczka ‘pole na spadku góry zaorane w poprzek, kawałek roli, na 
której zagony biegną w kierunku szerokości gruntu, przeciwnie do stojana, gdzie zagony ciągną 
się w kierunku długości gruntu’ (Karl. SGP IV: 366);

Stajanie n. pola, Z., por. ap. stajanie przestrzeń pola długa na 120 kroków, po której zaoraniu 
oracz nawraca, by zaorać nieco dalszą takąż przestrzeń, czyli następne stajanie. Stajanie ‘obszar 
gruntu 2/3 morga, 20 zagonów’ (Karł. SGP V: 220).

Z hodowlą zwierząt związane są nazwy:

Kmieca Łąka n. pola, I., por. ap. kmieć ‘w okresie kolonizacji: chłop mający własne gospodar
stwo na prawie czynszowym; w czasach nowożytnych: zamożny gospodarz, chłop, wieśniak’ 
(SJP 1: 941].

Człon określający zawiera informację o przynależności obiektu do określonej grupy 
społecznej.

Pasternik n. łąki, T., por. ap. pasternik ‘pastwisko, pastewnik, mały kawałek pastwiska przy wsi, 
ugór, miejsce paszy’ (Karł. SGP IV: 50);

Przygon n. pola, T., por. ap. przyganiać, ‘pastwisko, na które przygania się bydło’;

Wygon n. drogi i części wsi, T., por. ap. wyganiać: wygon 'wspólne pastwisko gromadzkie, tak
że miejsce na skraju wsi, gdzie gromadzone są zwierzęta pędzone na wypas’; ‘pastwisko w po



Językowy obraz Podkarpacia (na przykładzie mikrotoponimii Dukielszczyzny) 149

bliżu wioski, pas roli nie obsianej zwykle wygrodzony, służący do przepędzania inwentarza 
z wioski na pastewnik, droga na pastwisko’ (Karł. SGP VI: 199).

Na brak walorów użytkowych obiektu wskazują nazwy:

Tłoki n. pola, C., por. ap. tłoki ‘ugór, odłóg’ (Karł. SGP V: 403);

Ugory n. łąki, Ch., por. ap. ugór ‘pole leżące odłogiem’ (Br.: 593);

Ugory Jasieńskie n. pola, J., por. ap. ugór 'pole leżące odłogiem’ (Br.: 593).

Drugi człon wskazuje na przynależność obiektu do mieszkańców wsi Jasionka.
Kilka nazw, których podstawy onomazjologiczne należą do zbioru starego słow

nictwa gwarowego odzwierciedla stosunki własnościowe badanych wsi, mówiąc 
o przynależności obiektu do określonej osoby, do grupy ludzi czy do instytucji. Na
zwy te mogą być sygnałem bądź pierwotnej, bądź późniejszej przynależności, por.

Bacówka n. gospodarstwa, I., por. ap. baca ‘starszy pasterz owiec, któremu podlegająjuhasi do
zorujący stada owiec w polskich Karpatach’ (SJP I: 109);

Chłopska n. drogi, Z., ‘droga będąca wspólną własnością chłopów’;

Gromadzkie n. pola, Ch., por. ap. gromada ‘w lalach 1954-1972 najniższa jednostka podziału 
terytorialnego Polski przeważnie obejmująca kilka wsi’ (SJP I: 698).

Inaczej niż w wypadku mikrotoponimów o rodowodzie wołoskim, mikrotoponi- 
my, których podstawy onomazjologiczne należały do polskiego słownictwa typowo 
gwarowego, najczęściej zawierały informację o lokalizacji desygnatu względem 
innego, bardziej znanego obiektu lub wskazywały na cechy charakterystyczne nazy
wanego desygnatu ze względu na jego związek z innym obiektem.

Desygnat nazwy wyodrębnia się z rzeczywistości niejako izolowana rzecz, - pisał W. Doro
szewski - ale jako element pozostający w określonych związkach z innymi fragmentami tejże 
rzeczywistości... (Doroszewski 1962: 142).

Motywacja tego typu wystąpić może tam, gdzie układ punktów odniesienia nie ulega zmianom, 
a więc jest już w fazie osadnictwa stałego... (E. Rzetelska-Feleszko 1993: 404).

Z zespołu cech, jakimi można było scharakteryzować obiekt, twórcy nazw zazwy
czaj wybierali te cechy desygnatów, które określały je poprzez odniesienie do innych 
punktów i płaszczyzn przestrzennych, najczęściej na zasadzie opozycji w stosunku 
do obiektów sąsiednich. Obiekt sąsiedni lub desygnat, dla którego tworzono nazwę, 
mógł się wyróżniać ze względu na swój specyficzny charakterotopograficz- 
ny, por.

Na Obłaziu n. pola, Z., por. ap. obłazy ‘droga górska w skale, wymijająca żleby; ścieżki po 
urwiskach rzeki; ubocza prawie prostopadłe’ (Karł. SGP III: 361);

Pod Bańką, n. pola, I., por. ap. bania ‘dół, dołek, moczar, głębina’ (Br.: 14);

Pod Uboczą n. połą C., por. ap. ubocz ‘zbocze góry’ (Lub.: 125); 
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opod Nibierty - nazwa ścieżki biegnącej pod urwistym i skalistym brzegiem rzeki, C., por. ap. 
niebierny ‘ciasny, szczupły, nieprzydatny’ (Karl. SGP III: 291);

W Padołach n. pola, C., por. ap. padół ‘dolina, nizina, wąwóz; mala studzienka, której wody 
używają tylko do pojenia bydła’ (Karł. SGP IV: 39);

Zadebrze n. pola, Z. por. ap. debra, debrza ‘wertep, dół’ (Br.: 86).

Cechą istotną mogła też być funkcja sąsiedniego obiektu topograficznego, por.

Zadziale n. pola, C., por. ap. dział ‘pagórek, szczyt góry’; pola położone na grzbietach pagór
ków, gdyż rozdzielają się tam wsie, idą granice’ (Karł. SGP I: 424).

Cechą wyróżniającą była również roślinność występująca w obrębie lub w sąsiedz
twie desygnatu, por.

Koło Jagody n. pola, C. por. ap. jagoda ‘drzewo i owoc dzikiej czereśni’;

Na Koniczysku n. pola, J., por. ap. koniczysko ‘pole, na którym ostatnio rosła koniczyna’, por. 
gw. konicz ‘koniczyna’;

Pod Chruścikiem n. pola I., por. ap. chrust ‘trawa szeroka, ostra, rosnąca na mokrych miejscach’ 
(Karł. SGP I: 203);

Pod Smrekami n. pola, I., por. ap. smrek ‘świerk’, picea vulgaris (Karł SGP V: 178);

Przy Tarniach n. pola, T., por. ap. tarnie ‘tarnina’;

Przy Trześni n. pola, C., por. ap. trześnia ‘czereśnia’;

W7 Smrekach n. pola, T., por. ap. smrek.

Nazwy zawierały też informację o jakości gleby i podłoża nominowanego 
desygnatu lub obiektu sąsiedniego, w jednym wypadku również informację o jego 
barwie, por.

Na Blechu n. pola, I., por. ap. blech ‘bielawa, łąka nie jak okolę przy samej rzece, ale odleglej
sza i wyżej położona ze spodem twardym; łąka błotna mniejszych rozmiarów położona wśród 
lasu albo pola’ (Karł. SGP I: 82);

Nad Młaką n. pola, C., por. ap. młaka ‘bagniska, moczary, mokradło; łączka w wyschłym jezio
rze’ (Karł. SGP III: 171);

Przy Czerwonej Młace, n. pola C., por. ap. młaka;

Przy Młaczce n. pola C., por. ap. młaka.

Na rozmiary obiektu wskazywałaby nazwa:

Na Polanku n. pola T., por. ap. półłanek ‘półlanek - rola chłopska’ (Karł. SGP IV: 328);

Mikrotoponimy mogły też informować o jakości i charakterze użytko
wym desygnatu lub obiektów z nim sąsiadujących, por.
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Na Klepisku n. pola, N. por. ap. klepisko ‘równa, gładka płaszczyzna z mocno ubitej, uklepanej 
gliny, ziemi: a) w stodole lub rzadziej na podwórzu gospodarstwa, gdzie się młóci zboże, b) 
dawniej jako podłoga w wiejskiej izbie, wędzarni itp.’ (SJP I: 930);

Na Kopaninach n. pola, J., por. ap. kopanina ‘pole z lasu wykarczowane, karczunek, trzebisko’ 
(Karl. SGP II: 425);

Na Łazie n. pola, Z., por. ap. lazy ‘pastwiska na zarębkach, miejsce wypalone z zarośli na pole’ 
(Karł. SGP III: 68);

Na Patryi n. pola, T., por. ap. patryja ‘żerdki wbijane na szczytach wysokich gór w celach 
mierniczych, znak triangulacyjny’ (Karł. SGP IV: 58);

Na Przykopie n. pola, C., por. ap. przykopa ‘rów krótki; sztuczne koryto, którym wodę z potoka 
skierowują do młyna albo tartaku’ (Karł. SGP IV: 419);

Pod Kopaniną n. pola, C., por. ap. kopanina; Za Przykopą // Za Krzykopą n. pola, C., por. ap. 
przykopa ‘rów, wykop biegnący wzdłuż czegoś; także: wal ziemny’ (SJP II: 1043).

Obiekt sąsiedni, który był podstawą nowej nazwy, miewał też związek z uprawą 
roli, por.

Pod Stajaniami n. pola, I., por. ap. stajanie ‘przestrzeń pola długa na 120 kroków, po której za
oraniu oracz nawraca, by zaorać nieco dalszą takąż przestrzeń, czyli następne stajanie’ (Karł. 
SGP V: 220).

Jedna z nazw zawierała informację o przynależności obiektu, por.

Na Kardaszu n. pola. T., por. ap. kardasz ‘brat, krewny’ (Br.: 220).

Osobną, niewielką grupę tworzą mikrotoponimy utworzone na zasadzie skoja
rzenia obiektu przez podobieństwo z innym desygnatem mającym już w gwa
rze swoją nazwę. Są to konstrukcje metaforyczne, por.

Hyczki n. góry, L., T., ‘góra porośnięta na wierzchołku drzewami, por. ap. hyczka ‘korona wło
sów na ogolonej od spodu głowie, czyli czupryna, jeżeli się znajduje na głowie szlacheckiej, to 
zowie się lacką na włościańskiej zaś pogardliwie mużycką czyli hyczką’ (Karł. SGP II: 200);

Kolebka n. łąki. Z., ‘łąka przypominająca kształtem kolebkę’, por. ap. kolebka ‘kołyska’ (Br.: 
245), ap. kolebkowaty ‘wygięty łukowato, półkoliście’ (SJP 1: 954);

Kurpiel n. pola, C., ‘pola o nieregularnym kształcie’, por. ap. korpoły ‘stare, wykrzywione buty; 
w ścisłym związku z nazwami prymitywnego obuwia z kawałka skóry lub łyka (kurp, mn. kur- 
pie, derywat kurpiel) zaświadczonymi już w XV wieku’ (SI. SE III: 86);

Pijane Trześnie n. połą C., ‘pole leżące w sąsiedztwie krzywych trześni skojarzonych z postawą 
pijanego człowieka’, por. ap. trześnia ‘czereśnia’.

Językowy obraz Dukielszczyzny zawarty w mikrotoponimach, których podstawy 
onomazjologiczne należą do typowo gwarowego zasobu słownictwa, przynosi ogląd 
konkretnej rzeczywistości w sensie geograficznym i kulturowym. Specyfika nazew
nictwa zależna jest bowiem od określonego typu kultury reprezentowanego przez 
twórców nazw, a co za tym idzie, od sposobu postrzegania przez nich otaczającego 
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świata, od ich wiedzy o świecie itp. Dla wiejskiego obszaru językowo-kulturowego 
charakterystyczna jest dosłowność rozumienia otaczającej rzeczywistości, a także 
racjonalność i praktycyzm dążący do porządkowania świata w celu łatwiejszego 
komunikowania się jego członków. W nazewnictwie terenowym taki sposób widze
nia rzeczywistości odzwierciedla się przede wszystkim w dużej liczbie nazw ozna
czających miejsce, a więc mikrotoponimów o funkcji lokalizującej. Kultura ludowa 
wyraźnie preferuje lokalizowanie desygnatu względem innych, bardziej wyrazistych 
i czytelniejszych w odbiorze obiektów, np. Popod Niebierty, Za Przykopą. Nieco 
rzadziej lokalizuje desygnat poprzez wskazanie charakterystycznych, istotnych cech 
obiektu, np. Na Blechu, W Padołach. Mikrotoponimy o proweniencji gwarowej to w 
większości nazwy, które powstały przez uwydatnienie obiektywnie istniejących cech 
desygnatu: jego charakteru topograficznego, rozmiarów, jakości gleby i podłoża, 
a także związków obiektu z występującą w jego obrębie lub w jego sąsiedztwie ro
ślinnością. Mniej jest natomiast nazw zawierających informację o relacjach zacho
dzących pomiędzy desygnatem a człowiekiem. Pomimo tendencji do konkretyzacji 
nazewniczej, w kulturze ludowej pojawiają się też nazwy o charakterze metaforycz
nym. Zatem tendencji do upraszczania obrazu świata przeciwstawia się tu dążenie do 
jego rozbudowy i wzbogacenia (por. Pelcowa 1999: 259).

W ostatniej, trzeciej z wyodrębnionych w zebranym materiale, grupie mikrotopo
nimów podstawy onomazjologiczne nazw należą do tzw. słownictwa ogólnoodmia- 
nowego, a więc do leksyki charakterystycznej zarówno dla gwar, jak i dla języka 
ogólnego. Według R. Grzegorczykowej ta grupa nazw rekonstruuje obraz świata 
współczesnej polszczyzny wsi. Jest to grupa najliczniejsza i w związku z tym cechuje 
ją bogactwo pojawiających się kategorii doświadczeniowych motywujących istnienie 
określonych mikrotoponimów.

W procesie onomazjologicznym w następstwie interpretacji, a co za tym idzie ka
tegoryzowania otaczającej rzeczywistości w tym zbiorze nazw terenowych, również 
Znajdziemy jednostki zawierające informacje istniejące „obiektywnie”, a

[...] związane [...] z przebogatą rzeczywistością topograficzną, z której można wydobyć i uczy
nić nazwą dowolny element otoczenia odnoszący się do ukształtowania powierzchni, gleby, na
wodnienia, zjawisk meteorologicznych, roślinności i fauny [...] (Rzetelska-Feleszko 1993: 412).

Nazwy tego typu z jednej strony stanowią najstarszą warstwę nazewniczą, z drugiej, 
ze względu na swój stosunkowo mało sformalizowany charakter, są tworzone rów
nież współcześnie (Rzetelska-Feleszko 1993: 412). Informacje o charakterze 
topograficznym obiektu przynoszą nazwy:

Dolina n. pola, N., por. ap. dolina ‘dół, dołek, zagłębienie’ (Karł. SGP I: 334);

Dolina Śmierci n. łąki, I., por. ap. dolina.
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Człon odróżniający ma charakter okol i cznośc i owy, odnosi się bowiem do wyda
rzeń z czasów II wojny światowej. W 1944 roku zginęło w tej dolinie lub zostało 
rannych ok. 50 tysięcy żołnierzy.

Dół n. pola. C.. por. ap. dół ‘otwór, jama wykopana, wyrwana, zaklęsła w ziemi, w nawierzchni, 
w skale itp.’ (SJP 1: 445);

Garb n. pagórka, Tyl., por. ap. garb ‘wszelka wypukłość, wzniesienie, wybrzuszenie, nierów
ność’ (SJP 1: 630);

Glojszczańska Góra n. góry, 1., por. ap. góra ‘...każde większe wzniesienie terenu, odcinające 
się od niżej położonego otoczenia’ (SJP I: 686) i n. m. Głojsce; Góra n. góry, C., por. ap. góra·. 
Psia Góra n. góry, Ch., por. ap. góra i ap. pies; ‘góra, na której grzebie się padłe psy’; Góra 
Chyrowska n. góry, Ch., por. ap. góra i n. m. Chyrowa; Góra Lipowska n. góry, L., por. ap. gó
ra i n. m. Lipowica; Kowalowa Góra n. góry, I., por. ap. góra. Pierwszy człon informuje 
oprzynależności obiektu do osoby wykonującej zawód kowala; Pawłowska Góra n. góry, 
C., por. ap. góra i n. os. Pawłowski; Talagowa Góra n. góry, I., por. ap. góra i n. os. Talaga 
Górka n. pola, N.. por. ap. górka ‘małe wzniesienie terenu na niewielkiej przestrzeni’ (SJP I: 
687); Biała Górka n. góry, 1., T., por. ap. górka. Do utworzenia członu określającego wykorzy
stano cechę jakościową desygnatu percypowaną przez wzrok (barwa); Cygańska Górka 
n. góry, Ch., I., por. ap. górka. Pierwszy człon wskazuje na szczególną przynależność 
obiektu, który jest miejscem obozowania Cyganów; Czarnikowa Górka n. pola, C., por. ap. gór
ka i n. os. Czarnik; Mała Górka n. pagórka, C., por. ap. górka; Zębata Górka n. góry, 1., por. ap. 
góra i ap. zębaty ‘mający powycinane brzegi, pozalamywane w zęby’ (SJP III: 1007);

Koryto n. pola, L.. por. ap. koryto ‘niecki, rowek, wąwozy, parowy’ (Karl. SGP II: 436);

Koryciska n. pola, L., por. ap. koryto;

Lisie Jamy n. części lasu, Z., por. ap. Jama ‘dół, znaczne wgłębienie gruntu; loch, jaskinia, roz
padlina’ (SJP 1, 821). Człon odróżniający informuje o f a u n i e występującej w obrębie obiektu.

Obszar n. pola, L., por. ap. obszar ‘ograniczona część przestrzeni, zwykle dużych rozmiarów, 
rozległy teren’ (SJP II: 430);

Pagórek n. lasu, Z., por. ap. pagórek ‘niewielkie wzniesienie terenu, wzgórze’ (SJP II: 580); 
Pagórki n. pola, I., por. ap. pagórek;

Pieczary n. części lasu, Ch., por. ap. pieczara ‘głębokie wydrążenie w skale, z wylotem na ze
wnątrz. powstałe wskutek ruchów górotwórczych lub działania wody, wiatru itp.; jaskinia, gro
ta’ (SJP II: 648);

Równie n. pola, L., por. ap. równia ‘płaski teren, równina, płaszczyzna’ (SJP III: 135); Równiny 
n. pola, Ch., por. ap. równina ‘obszar o powierzchni płaskiej lub lekko falistej’ (SJP III: 135):

Wąwóz n. pola, Z., por. ap. wąwóz ‘głęboka, sucha dolina o wąskim dnie i stromych urwistych 
zboczach, powstała w wyniku erozyjnego działania wód okresowych’ (SJP III: 666):

Charakterem wód powierzchniowych motywowane są nazwy:

Potok n. części lasu i potoku, C., por. ap. potok; Beków Potok n. potoku, T., Z., por. ap. potok 
i n. os. Bek; Biały Potok n. potoku, Tyl., por. ap. potok. Człon odróżniający oznacza cechę jako
ściową percypowaną przez wzrok (barwa); Księży Potok n. potoku, Ch., I., por. ap. potok 
i ap. ksiądz; Potok Chyrowski, n. potoku, Ch., por. ap. potok i n. m. Chyrowa; Potok Kozianów, 
n. części lasu, Ch., por. ap. potok ‘nazwą objęta jest również dolina, przez którą przepływa po
tok ' i n. os. Kozian; Potoczek n. części lasu, Z., por. ap. potoczek ‘mały potok - woda o wartkim 
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nurcie’ (SJP II: 856); Pionkowy Potoczek n. pola, I., por. ap. potoczek i ap. pionka ‘jabłoń dzi
ka’ (SJP II: 700) - ‘potok, nad którym rosną dzikie jabłonie’;

Solanka n. pola. J., por. ap. solanka ‘woda morza, jeziora, źródła mineralnego o dużej zawarto
ści soli’ (SJP III: 273);

Czarna Woda n. potoku, Z., por. ap. woda ‘naturalne lub sztuczne zbiorowisko tej cieczy 
w przyrodzie: rzeka, morze, jezioro, staw, strumień itp.’ (SJP III: 740). Człon odróżniający 
oznacza cechę jakościową percypowaną przez wzrok (barwa); Trzy Wody n. potoku, T., por. 
ap. woda: ‘potok, który zbiera wody trzech mniejszych potoczków’;

Kształtem obiektu topograficznego motywowane były mikrotoponimy:

Kąt n. pola i lasu, I., T., por. ap. kąt ‘oddalona, ustronna, końcowa część posiadłości ziemskiej 
zwykle w kształcie klina lub półkola, miejsce ustronne, zakątek, zakamarek’ (S. Stp. III, 263);

Klin n. pola, T., por. ap. klin ‘klin poła, kąt, brzeg, ostry granicznik sąsiedniego pola’ (Karl. 
SGP II: 368);

Krzywe n. pola, C., por. ap. krzywy ‘wygięty, powyginany, nieprosty’ (SJP I, 1070);

Ostra n. góry, Tyl., por. ap. ostry ‘spiczasto zakończony, nie zaokrąglony’ (SJP II: 558).

O głębokości obiektu informuje nazwa w formie przysłówka:

Głęboko n. pola i lasu, C., por. ap. głęboki ‘ciągnący się daleko w dól, w głąb’ (SJP I: 661).

O związku desygnatu z występującą w jego obrębie lub sąsiedztwie roślinnością 
informują nazwy:

Białe Śliwy n. pola, 1., T., por. ap. śliwa, Prunus’ (SJP III: 447). Człon określający oznacza ce
chę jakościową percypowaną przez wzrok (barwa);

Borek n. lasu, I., T., por. ap. bór ‘duży, gęsty, stary las iglasty lub z przewagą drzew iglastych’ 
(SJP 1: 193);

Cisy n. pastwiska, C., por. ap. cis ‘Taxus baccata - długowieczny krzew lub niskie drzewo z ro
dziny cisowatych o zimotrwałych igłach, bardzo rzadkie, chronione’ (SJP I: 307);

Dębinki n. części lasu. Z., por. ap. dębina ‘las dębowy; dąbrowa’ (SJP 1: 391);

Grabina n. lasu, Z., por. ap. grabina ‘las grabowy lub zarośla grabowe’ (SJP I: 689);

Igiełki n. lasu, Ch., por. ap. igła ‘liść o wąskiej, twardej, ostro zakończonej blaszce, charaktery
styczny dla drzew i krzewów iglastych’ (SJP I: 770);

Jasionki n. pola, C., por. ap. Jesion ‘Fraxinus’ (SJP I: 840);

Krzaki n. pola, L., Z., por. ap. krzak ‘krzew’ (SJP I: 1066); Krzaki Szewcowe n. lasu, I., por. ap. 
krzak i ap. szewc ‘las należący do szewca’;

Biskupi Las n. lasu, L., por. ap. las i ap. biskup 'las należący niegdyś do biskupa’; Franków Las 
n. lasu, T., por. ap. las i imię Franek', Królewski Las n. lasu, L., por. ap. las i ap. król ‘las będą
cy niegdyś własnością króla’; Księży Las n. lasu, Ch., por. ap. las i ap. ksiądz ‘las należący do 
księdza’; Las Bukowy n. lasu, I., T., por. ap. las i ap. buk'.

Laski n. pola, Z., por. ap. laska ‘leszczyna’ (Br.: 291);
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Łoza n. zarośli nad rzeką, L., por. ap. łoza ‘zarośla wierzbowe’ (SJP II: 77);

Łozek n. łąki, L., Z., por. ap. łoza;

Łoziny n. zarośli nad rzeką, C., I., por. ap. łoza'.

Olszyny n. pola, I., L., por. ap. olszyna ‘las lub zarośla olszowe’ (SJP II: 15).

Na jakość gleby i podłoża desygnatu wskazują nazwy:

Biała Glina n. pola, Tyl., por. ap. glina ‘skała osadowa składająca się głównie z iłu z domieszką 
mułu, piasku, niekiedy żwiru, zwykle żółta, ceglasta lub brunatna’ (SJP I: 657). Człon odróż
niający wskazuje na cechę jakościową percypowaną przez wzrok (barwa);

Łęg n. łąki, L., por. ap. łęg ‘podmokła łąka, najczęściej w dolinie rzeki lub strumienia, często 
porośnięta krzewami lub wikliną’ (SJP II: 73);

Krzemień n. lasu, L., por. ap. krzemień ‘skała osadowa składająca się z drobnokrystalicznej 
krzemionki’ (SJP I: 1067); Krzemieńce n. góry, I., por. ap. krzemień; Krzemionka n. lasu, Ch., 
T., por. ap. krzemień;

Wapno n. pola, Tyl., por. ap. wapień ‘skala osadowa pochodzenia organicznego lub chemiczne
go (...) używana jako materiał budowlany, jako surowiec do wyrobu wapna’ (SJP III: 656); 
Wapienne n. pola, Ch., por. ap. wapień i wapno.

Kolejna grupa nazw jest wynikiem działalności cywilizacyjnej ludzi polegającej 
na zagospodarowywaniu wsi oraz najbliższej przestrzeni wokół miejsca zamieszka
nia człowieka. Czynnikiem nazwotwórczym mogły być w tym wypadku jakość 
i charakter użytkowy obiektu. Niektóre nazwy przynoszą też informację 
o obiektach kultury materialnej znajdujących się niegdyś w obrębie desygna
tu, por.

Droga Welcerki n. drogi, C, por. ap. droga i n. os. Welcerka; Droga Ziębki n. drogi, C., por. ap. 
droga i n. os. Ziębka; Borkowa Droga n. drogi, I., T., por. ap. droga i n. os. Borek; Kobzowa 
Droga n. drogi, I., por. ap. droga i n. os. Kobza; Krzywa Droga n. drogi, I., por. ap. droga i ap. 
krzywy ‘wygięty, powyginany, nieprosty’ (SJP I: 1070); Księża Droga n. drogi, J., por. ap. dro
ga i ap. ksiądz; ‘droga prowadząca do kościoła’; Paszkowa Droga n. drogi, C., por. ap. droga 
i n. os. Paszek; Pierogowa Droga n. drogi, C., por. ap. droga i n. os. Pirog; Rykałowa Droga 
n. drogi, 1., por. ap. droga i n. os. Rykała; Szubrychtowa Droga n. drogi, N., Z., por. ap. droga 
i n. os. Szubrycht; Talagowa Droga n. drogi, I., por. ap. droga i n. os. Talaga;

Browarczysko n. pola, T., por. ap. browar ‘zakład przemysłowy, w którym się produkuje piwo’ 
(SJP I: 202), ‘miejsce, gdzie niegdyś stał browar’;

Cegielnia n. pola, C., por. ap. cegielnia ‘wytwórnia cegły oraz innych ceramicznych materiałów 
budowlanych’ (SJP I: 234); Cegielnisko n. pola, C., N., Z., por. ap. cegielnia ‘miejsce, gdzie 
niegdyś była cegielnia’;

Folusz n. pola i części lasu, L., por. ap. folusz ‘młyn do folowania sukna’ (Karł. SGP II: 23), 
‘miejsce, gdzie niegdyś stał młyn’;

Karczmisko n. łąki, T., Z., por. ap. karczma ‘budynek wznoszony przy uczęszczanych traktach, 
służący dawniej jako miejsce spotkań ludności, spełniający rolę gospody’ (SJP I: 884), ‘miejsce, 
gdzie niegdyś stała karczma.’;

Krzyżówki n. drogi, I., por. ap. krzyżówka ‘skrzyżowanie dróg’ (SJP I: 1071);
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Przecznica n. drogi, Z., por. ap. przecznica ‘ulica prostopadła do głównej arterii lub innej ulicy’ 
(SJP 11: 962);

Ryta n. drogi, L., por. ap. ryć ‘robić doły w ziemi; kopać, przekopywać, rozkopywać, grzebać’ 
(SJP III: 151), ‘droga wykonana w celu dojazdu do dalej położonych pól’;

Skocznia n. łąki, Z., por. ap. skocznia ‘urządzenie sportowe, służące do wykonywania skoków 
narciarskich’ (SJP III; 232), ‘miejsce, na którym znajduje się skocznia’;

Stara Kopalnia n. lasu, Z., por. ap. kopalnia ‘zakład górniczy zajmujący się wydobywaniem 
z ziemi kopalin użytecznych’ (SJP I: 1007), ‘miejsce, gdzie niegdyś była kopalnia’;

Stawy n. części lasu, C., Z., por. ap. staw ‘śródlądowy zbiornik wód powierzchniowych, po
wstały w sposób naturalny lub utworzony sztucznie’ (SJP III: 326); Suchy Staw n. części lasu, 
C., por. ap. staw i ap. suchy ‘pozbawiony wilgoci, wody, płynu, niewilgotny, niemokry, wysu
szony’ (SJP III: 367);

Szkółka n. pola i części lasu, C., Z., por. ap. szkółka ‘obszar, na którym hoduje się sadzonki 
drzew, krzewów w celu późniejszego przesadzenia na miejsce właściwej plantacji’ (SJPD VIII, 
1115);.

Zręb n. części lasu, Z., por. ap. zręb ‘obszar pozostały po wyrębie drzewostanu’ (SJP III: 1056).

Z hodowlą zwierząt związane sąmikrotoponimy:

Łąka n. pola i łąki, I., por. ap. łąka ‘teren gęsto porośnięty roślinami zielonymi, głównie trawia
stymi, używanymi na paszę’ (SJP II: 72); Łączki n. łąki i lasu, I., por. ap. łąka·,

Łączysko n. łąki, J., por. ap. łąka; Banachowe Łąki n. łąki, I., por. ap. łąka; Cholerna Łąka n. 
łąki, I., T., por. ap. łąka i ap. cholera ‘ostra, epidemiczna choroba zakaźna’ (SJP I: 270), ‘nazwa 
łąk, na których w XIX w. grzebano zmarłych na cholerę’.

Z uprawą roli wiąże się nazwa:

Księży Ogród n. ogrodu, J., por. ap. ogród ‘teren zajęty pod uprawę roślin ozdobnych lub użyt
kowych’ (SJP II, 495) i ap. ksiądz.

Nazwą czynności motywowany jest toponim:

Grabalina n. części lasu, Z., por. ap. grabić; ‘miejsce, gdzie ubożsi mieszkańcy wsi grabili li
ście używane potem do hodowli zwierząt’.

O przynależności do określonego posiadacza informują nazwy:

Baranie n. pola, Ch., por. ap. baran; ‘miejsce wypasu baranów’; Barański n. lasu, C., por. n. os. 
Baran; Chyrowskie n. pola, Ch., por. n. m. Chyrowa; Gryblowskie n. pola, L., por. n. os. Gry- 
blowski; Iwielskie n. pola, T., por. n. m. lwia; Komisarskie n. pola, T., por. ap. komisarz ‘osoba 
zarządzająca dobrami ziemskimi’ (SJP I: 973); Królewskie n. pola, L., por. ap. król: ‘pole nale
żące niegdyś do dóbr królewskich’; Lipowski n. lasu, L., por. n. t. Góra Lipowska; Miejskie 
n. pola, L., por. ap. miasto; ‘pole należące do miasta’; Młynarskie n. pola, Ch., por. ap. młynarz; 
Pańskie n. pola, C., Z., por. ap. pan; ‘pole należące niegdyś do dóbr właścicieli wsi’; Pege- 
erowskie n. pola, C., ‘pola należące niegdyś do PGR-u’; Rówieńskie n. pola, Z., por. n. m. Rów
ne; Skałowskie n. pola, Ch., por. n. os. Skałowski; Dziadowne n. pola, L., por. ap. dziad; ‘pole 
należące do dziada’; Kościelne n. pola, L., por. ap. kościół; Głodowe n. pola, C., por. n. os. 
Głód; Pierogowe n. pola, C., por. n. os. Pirog; Hanka n. części lasu, Z., por. imię Hanka; Or- 
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ganiścianka n. pola, J., por. ap. organista: ‘pole należące do organisty’; Piątkowiec n. pola 
i części lasu, Z., por. n. os. Piątek: Rachwalec n. lasu, T., por. n. os. Rachwał: Baranówka n. 
drogi, L., por. n. os. Baran: Bąkówka n. drogi, C., J., por. n. os. Bąk: Belczykówka n. pola, C., 
Z., por. n. os. Belczyk: Brajówka n. pola, C., N., por. n. os. Braja: Cysarzówka n. drogi, J., por. 
n. os. Cesarz: Czarnikówka n. drogi, C., por. n. os. Czarnik: Dudkówka n. drogi, C., por. n. os. 
Dudek: Gmerówka n. drogi, J., por. n. os. Gmer: Gromkówka n. pola i drogi, T., por. n. os. 
Gromek: Helenówka n. pola i lasu, T., por. imię Helena: Kalitówka n. pola, J., por. n. os. Kalita: 
Karczmarówka n. lasu, J., por. n. os. Karczmarski: Kielarówka n. drogi, T., por. n. os. Kielar: 
Korzeniówka n. drogi, J., por. n. os. Korzeń: Krzosówka n. lasu, J., por. n. os. Krzos: Leśni
czówka n. gospodarstwa, C., por. ap. leśniczy: Lisówka n. drogi, L., por. n. os. Lis; Maciejówka 
n. góry, C., por. imię Maciej: Magdziakówka n. drogi, C., por. n. os. Magdziak; Małutówka 
n. drogi, Z., por. n. os. Małut: Mielechówka n. łąki, J., por. n. os. Mielech: Pęcakówka n. pola, 
Z., por. n. os. Pęcak: Szczepanikówka n. drogi, J., por. n. os. Szczepanik: Szczurkówka n. drogi, 
C., J., Z., por. n. os. Szczurek: Szafranówka n. pola, J., por. n. os. Szafran: Torbówka n. drogi, 
T., por. n. os. Torba: Wronówka n. pola, J., Z., por. n. os. Wrona: Wypasówka n. łąki, J., por. n. 
os. Wypasek: Żyłówka n. pola, L., por. n. os. Żyta.

Podobnie, jak w wypadku mikrotoponimów o proweniencji typowo gwarowej, 
mikrotoponimy, których podstawy onomazjologiczne należą do tzw. słownictwa 
wspólnoodmianowego, najczęściej zawierały informację o lokalizacji desygnatu 
względem innego, bardziej znanego obiektu lub wskazywały na cechy charaktery
styczne nazywanego desygnatu ze względu na jego związek z innym obiektem. 
Obiekt sąsiedni lub desygnat, dla którego tworzono nazwę mógł się wyróżniać spe
cyficznym charakterem topograficzny m, por.

Na Górach n. pola, N., T., por. ap. góra; Na Górce n. pola, N., C., por. ap. górka: Na Łysej 
Górce n. pola, J., por. ap. łysy ‘pozbawiony roślinności, ogołocony z roślinności’ (SJP II: 82); 
Na Onej Górze pola, T., por. ap. góra; Na Wierzgóry n. pola, J., por. ap. góra: Nadgóra n. pola, 
I., por. ap. góra': Podgórki n. pola, C., por. ap. górka: Za Górą n. pola, C., por. ap. góra: Na 
Obszarze n. pola, L., por. ap. obszar: Na Równiach n. pola, L., por. ap. równie: Pod Brzegiem 
n. pola, C., por. ap. brzeg: Podbrzeże n. pola, Z., por. ap. brzeg: Pod Lipowską Górą // Pod Li
powską n. pola, L., por. ap. góra: W Dołach n. pola, C., por. ap. dół,. W Korycie n. pola, L., por. 
ap. koryto:

O funkcji obiektu informują nazwy:

Na Granicy n. pola, Z., por. ap. granica:

W Granicach n. pola, J. por. ap. granica:

Charakterem wód powierzchniowych motywowane są nazwy:

Międzyrzecze n. pola, Tyl., por. ap. rzeka; Nad Rzeką n. łąki, Z., por. ap. rzeka; Przyrzecze 
n. pola, C., por. ap. rzeka; Nad Potokiem n. pola, T., por. ap. potok; Przy Potoku n. pola, 1., por. 
ap. potok; W Potoczku // W Potoku n. pola i potoku, C., por. ap. potok; Za Potokiem n. pola, 1., 
por. ap. potok; Za Rzeką, n. pola, N., por. ap. rzeka.

O kształcie nazywanego obiektu informują toponimy:

Na Okrążku n. pola, J., por. ap. okrąg: ‘pole o kształcie kolistym’;
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Zakącina n. pola, Ch., por. ap. kąt.

O rozmiarach obiektu świadczą nazwy:

Na Długim, n. pola, J., por. ap. długi;

Na Krótkich n. pola, J., por. ap. krótki;

Na związek desygnatu z występującą w jego obrębie lub w jego sąsiedztwie ro
ślinnością wskazują nazwy:

Na Lipkach n. pola, I., por. ap. lipa; Między Jodłami n. pola, I., por. ap. jodła ‘abies, drzewo 
iglaste z rodziny sosnowatych’ (SJP I; 845); Nad Buczyną n. łąki, I., por. ap. buczyna ‘las, za
gajnik bukowy’ (SJP I: 212); Pod Bukiem n. łąki, T., por. ap. buk; Pod Gruszką n. pola, J., por. 
ap. grusza; Pod Jaworami n. pola, J., por. ap. jawor; Pod Jesionkami n. pola, J., por. ap. jesion; 
Pod Lasem n. pola, C., por. ap. las; Podlesie n. pola, L., por. ap. las; Pod Lipą n. pola, Ch., por. 
ap. lipa; Pod Osikami n. pola, 1., por. ap. osika; Pod Pokłonami n. pola, T., por. ap. paklon ‘acer 
campestre, gatunek klonu’ (SJP II: 581); Pod Śliwami n. pola, I., por. ap. śliwa; Pod Wierzbami 
n. pola, C., Z., por. ap. wierzba; Pod Wiśniami n. pola, C., por. ap. wiśnia; Przy Dębie n. pola, 
J., por. ap. dąb; Przy Grabinie n. pola, T., por. ap. grabina ‘las grabowy’ (SJP I: 689]; Przy 
Gruszce n. pola. J., por. ap. grusza; Przy Lubaszkach n. pola, C., por. ap. lubaszka ‘prunus insi- 
titia, gatunek śliwy’ (SJP II: 55); W Cisach n. pola, L., por. ap. cis; W Krzakach n. pola, L., por. 
ap. krzak; W Lipówkach n. pola, L., por. ap. lipa; W Łopuszu n. pola, T., por. ap. łopuch ‘roślina 
żółto kwitnąca zwana (...) świerzopem’ (Karł. SGP V: 78); W Łozinach n. pola, C., por. ap. 
łozina, łoza; W Olchach n. pola, I., por. ap. olcha; W Rokiciach n. pola, J., por. ap. rokita ‘Salix 
rosmarinifolia, gatunek wierzby’ (SJP III: 70); W Przylasku n. pola, J., por. ap. las: W Sadku 
n. pola, T., por. ap. sad; Za Grabiną n. pola, T., por. ap. grabina; Za Jesionami n. pola, C., por. 
ap. jesion; Za Krzakami n. pola, C., por. ap. krzak; Zalasek n. pola, L., por. ap. las; Za Lasem 
n. pola, C., por. ap. las; Za Laskiem n. pola, L., por. ap. las.

Niektóre nazwy utworzono ze względu na jakość gleby i podłoża desy
gnatu:

Na Kamyku n. pola, T., por. ap. kamień; Na Krzemionce n. pola, T., por. ap. krzemień;

Na Moczarze n. pola, Z., por. ap. moczar ‘teren podmokły’ (SJP II: 198);

Na Skałce n. pola, Z., por. ap. skała;

Przy Łęgach n. pola, L., por. ap. łęg ‘podmokła łąka’ (SJP II: 73);

W grupie nazw o funkcji lokalizującej czynnikiem nazwotwórczym mogła 
też być jakość i charakter użytkowy desygnatu lub obiektów z nim sąsia
dujących. Niektóre mikrotoponimy przynoszą również informację o obiektach kultu
ry materialnej znajdujących się w sąsiedztwie nominowanego desygnatu por.

Koło Czołgów n. części lasu, C., por. ap. czołg: ‘nazwa pochodzi od wraków czołgów z II wojny 
światowej’; Koło Dworu n. pola, T., por. ap. dwór; Na Cegielnisku, n. łąki, C., por. ap. cegiel
nia; Na Końcu Wsi n. pola, J., por. ap. wieś; Na Przecznicy, n. pola, Z., por. ap. przecznica; Na 
Stawkach n. pola, C. por. ap. staw; Nawsie n. pola, 1., T., por. ap. wieś. Nad Sklepem n. pola. Z., 
por. ap. sklep; Nad Stawami n. pola. Z., por. ap. staw: ‘pole położone nad stawami hodowlany
mi’; Poddroga n. drogi, 1., por. ap. droga; Pod Skocznią n. pola, Z., por. ap. skocznia; Przy Słu
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pach n. pola, N.. por. ap. słup', Przy Zagrodzie n. pola, J., por. ap. zagroda; Tam Gdzie Ule 
n. pola., Ch., por. ap. ul; Za Drogą n. pola, C., por. ap. droga; Zadróżki n. pola, C., por. ap. 
droga; Za Mostem n. pola, Z., por. ap. most; Zaplocie n. pola, C., Z., por. ap. płot.

Z hodowlą zwierząt związane są nazwy:

Koło Pierwszej Łąki n. pola, C., por. ap. łąka; Na Łąkach n. pola, C., por. ap. łąka; Pod Łąką 
n. pola, C., por. ap. łąka; Za Łąką n. pola, I., por. ap. łąka;

Z uprawą roślin wiąże się nazwa:

Na Ogrodzie n. pola, N., por. ap. ogród.

Kolejna grupa nazw, lokalizując desygnat, wskazuje na jego obecnego lub dawnego 
posiadacza albo określa jego położenie w odniesieniu do właściciela innego 
obiektu, por.

Koło Korunia n. drogi, 1., por. n. os. Koruń; por. koło domu Korunia; Koło Turka n. pola, C., 
por. n. os. Turek; Na Baranowym n. pola, T., por. n. os. Baran; Na Bekowym n. pola, T., por. 
n. os. Bek; Na Buczkowym n. pola, I., por. n. os. Buczek; Na Czarnikowym n. pola, C., por. n. os. 
Czarnik; Na Frankowiu n. pola, T., por. imię Franek; Na Iwielskim n. pola, T., por. n. m. lwia; 
Na Kocurze n. części lasu, C., por. przezwisko Kocur; Na Kordysiowym n. pola, T., por. n. os. 
Kordys; Na Łąckiego n. pola, J., por. n. os. Łącki; Na Lubatowskich n.. pola, J., por. n. m. Lu
batowa; Na Miejskim n. pola, T., por. ap. miasto; Na Pańskim n. pola, C., J., por. ap. pan; Na 
Pawłowskim n. pola, C., por. n. os. Pawłowski; Na Pegeerowskim n. pola, C., J., por. ap. pege
er; Na Pierogowym n. pola, C., por. n. os. Pirog; Na Ruskim n. pola, J., 'pola będące własnością 
Rusinów’; Na Ryglewiczowym n. pola, J., por. n. os. Ryglewicz; Na Sołtysiu n. pola, J. por. ap. 
sołtys; Na Szczurkowym n. pola, J., por. n. os. Szczurek; Na Szopowym n. pola, J., por. n. os. 
Szopa; Nad Jackiem n. pola, T., por. imię Jacek; Przy Cysarzówce n. pola, J., por. n.os. Cysarz; 
W7 Kalitówce n. pola, I., por. n. os. Kalita; Za Ciotką n. pola, C., por. ap. ciotka; Za Turkiem 
n. pola, C., por. n. os. Turek.

Podstawami onomazjologicznymi mikrotoponimów o funkcji lokalizującej 
były też obiekty o charakterze pamiątkowym. W tej grupie umieszczono 
również nazwy związane z desygnatem jakąś szczególną sytuacją czy wyda
rzeniem, por.

Koło Dzikiej Baby n. pola, C., 'pole położone koło stracha w kształcie kobiety mającego odstra
szać dziki - stracha nazwano dziką babą';

Koło Krzyża n. pola, C., por. ap. krzyż;

Koło Mikołaja n. pola, C., 'pola położone w pobliżu kapliczki z rzeźbą św. Mikołaja';

Koło Żołnierza n. części lasu, C., ‘las położony obok mogiły żołnierza';

Na Możej Babie n. góry, T., ‘góra niedostępna dla zaprzęgów konnych, z której drzewo na opał 
może znosić tylko baba';

Nad Duchem n. pola, N., por. ap. duch; ‘w pobliżu pola stała kapliczka, która została zniszczona 
w czasie II wojny. Według ludowych legend miały tu miejsce nadprzyrodzone zjawiska, ukazy
wały się duchy;
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Pod Cholernym [Cmentarzem] n. pola, T., por. ap. cholera',

Pod Krzyżem n. pola, J., por. ap. krzyż;

Pod Rakiem n. pola, C., por. n. os. Rak, ‘pole położone koło mogiły żołnierza o nazwisku Rak ’;

Przy Żołnierzu n. pola, Z., por. ap. żołnierz, ‘pola położone koło mogiły żołnierza’;

W omawianym zbiorze nazw niewielka grupa mikrotoponimów została utworzona 
na zasadzie skojarzenia obiektu, poprzez podobieństwo, z innym desygnatem mają
cym już w języku ogólnym swoją nazwę. Te toponimy uznano za konstrukcje o cha
rakterze metaforycznym.

Na Toporkach n. pola, J., por. ap. topór ‘narzędzie składające się ze stalowego żeleźca o szero
kim ostrzu, osadzonego na drewnianym trzonku’ (SJP III: 514); ‘pole o kształcie toporka';

Pod Kapelusikiem n. pola, C., por. ap. kapelusz; ‘pole leżące poniżej pola mającego kształt ka
pelusza ’;

Pusta Góra n. góry, T., por. ap. góra i ap. pusty ‘niczym nie napełniony, nic nie zawierający’ 
(SJP II: 1082); ‘góra nie porośnięta lasem’;

Złota Studnia // Złota Studzienka n. kapliczki św. Jana z Dukli, w której znajduje się źródełko 
ujęte w studnię. Nazwa oznacza wodę, która według lokalnych wierzeń i podań ma moc uzdra
wiającą, C.

Jeżeli przyjąć za R. Tokarskim, że ...słownictwo danego języka utrwala pewien 
rodzaj widzenia rzeczywistości... (Tokarski 1993: 335), to mikrotoponimy należące 
do słownictwa wspólnoodmianowego badanych miejscowości, podobnie jak nazwy 
„wołoskie” i toponimy o proweniencji typowo gwarowej, przynoszą konkretny obraz 
otaczającego świata. Nazywając desygnat, mieszkańcy wsi zwracają uwagę zwłasz
cza na te jego cechy, które dominują nad innymi, są najłatwiej postrzegane za pomo
cą zmysłów, przede wszystkim za pomocą wzroku - rozmiar, kształt, kolor, itp. 
(Góra, Równiny, Dół, Wąwóz) lub na te cechy obiektu, które podlegają wartościowa
niu - negatywnemu lub pozytywnemu (Na Kamyku, Na Moczarze, Na Skałce, Złota 
Studnia), a więc w procesie komunikacji są dla użytkownika języka najistotniejsze. 
Podobnie jak w dwu poprzednio analizowanych grupach nazw, w zbiorze mikroto
ponimów należących do polszczyzny wspólnoodmianowej zasadniczo nie pojawiają 
się ich wtórne znaczenia, powstałe na zasadzie metafory.

Obraz Dukielszczyzny zawarty we wszystkich badanych nazwach terenowych od
zwierciedla więc przede wszystkim jej topografię, realia kulturowe i stosunki spo
łeczno-gospodarcze. Jak wynika z analizy materiału jest to zawsze obraz bardzo 
konkretny. Według T. Smółkowej każdą nowo powstającą nazwę trzeba traktować 
jako myślową interpretacją obiektu (Smółkowa 1989). Interpretacja i w rezultacie 
nazwa jest zatem jednym z wielu możliwych spojrzeń na nominowany desygnat. Jest 
to zawsze spojrzenie „świadome”, wybierające z wielu możliwości cechę najbardziej 
widoczną dla użytkownika języka, uznaną przez niego za cechę najistotniejszą dla 
nazywanego obiektu, ale istotną wyłącznie w konkretnym obszarze kulturowym. 
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Cecha ta może być dana obiektywnie (Góra - n. góry, Potok - nazwa potoku), ale 
może być również odbiciem subiektywnych doznań nazywającego (Kamiennik - n. 
góry, Kowalowa Góra, Psia Góra, Pusta Góra). Każdy desygnat może być bowiem 
postrzegany, konceptualizowany nieco inaczej, od przypisania mu wartości pozytyw
nych po cechy negatywne (Łączki - Łąka - Cholerna Łąka). Konkretne widzenie 
rzeczywistości powoduje, że desygnat postrzegany obiektywnie (Droga, Pole, Las) 
w nazwie jest najczęściej dookreślany (por. Krzywa Droga, Księża Droga, Paszkowa 
Droga', Biały Potok, Księży Potok, Potok Chyrowski, Potok Kozianów) i to dookre- 
ślenie jest w onomastyce podstawą do klasyfikacji nazwy. Badając językowy obraz 
świata zawarty w mikrotoponimach, za podstawowy trzeba jednak uznać człon okre
ślany, bo to on kreuje stworzony w momencie nominacji obraz desygnatu. Toponimy 
Królewski Las, Las Bukowy, itp. przynoszą przede wszystkim obraz lasu, a dopiero 
później lokalizują go w określonej przestrzeni np. należącej niegdyś do króla lub 
w miejscu, gdzie występują wyłącznie drzewa liściaste z rodziny bukowatych. Ana
logiczną sytuację spotykamy w nazwach Królewskie, Pańskie, Pegeerowskie, Ska- 
lowskie, Czarnikowe itp. Od strony strukturalnej są to formacje zuniwerbizowane 
powstałe poprzez elipsę nadrzędnego członu rzeczownikowego, w tym wypadku 
rzeczownika pole. W obrazie świata, który kreują analizowane nazwy, postrzegamy 
zatem przede wszystkim desygnat określony mianem pole, a dopiero później precy
zujemy jego położenie w zależności od cechy jakościowej obiektu. Podobnie należy 
interpretować nazwy typu Czarnikówka, Helenówka, Magdziakówka obrazujące 
najczęściej wytwór gospodarczej działalności człowieka - drogę, którą nazwa lokali
zuje w pobliżu gospodarstwa określonego właściciela.

Strukturalnie analizowane nazwy są zuniwerbizowanymi określeniami jednowyra- 
zowymi powstałymi z konstrukcji wieiowyrazowych. W momencie nominacji kon
kretnego obiektu postrzeganego zmysłami (wzrok) każda z omawianych nazw posia
dała zatem człon podstawowy, decydujący o jednoznacznym przypisaniu desygnato- 
wi określonego znaczenia i człon dookreślający położenie obiektu (Czarnikówka = 
Droga Czarnikowa ‘droga znajdująca się obok gospodarstwa Czarnika i stanowiąca 
jego własność’). Zatem w mikrotoponimach typu Czarnikówka zawarty jest ten sam 
obraz świata, co w strukturach typu Droga Czarnikowa. Struktura nazwy może bo
wiem ulec ewolucji, ale obraz zawarty w nazwie pozostaje bez zmian. Bez względu 
na to, czy człon podstawowy występuje w nazwie w swej pierwotnej, niezmienionej 
postaci, czy po ewolucji struktury nazwy, znajduje się w niej w formie sufiksu sło
wotwórczego, to, odnosząc nazwę do konkretnego desygnatu, niezmiennie tkwi on 
w świadomości mieszkańców wsi, utrwalając językowy obraz świata twórców oma
wianych mikrotoponimów.

Przyglądając się zgromadzonemu na Podkarpaciu zbiorowi mikrotoponimów, 
można w nim dostrzec bardzo rzadkie nazwy, których podstawy onomazjologiczne 
mają charakter prototypu, a więc są typowe i reprezentatywne dla całej kategorii, por. 
Góra - nazwa góry, Potok - nazwa potoku, Łąka - nazwa łąki. Okazuje się, że pro
totypowe określenia, z natury swojej nienacechowane i niejako „przezroczyste” dla 
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użytkownika języka, mogą stać się podstawą procesu nazwotwórczego (por. na ten 
temat Ostaszewska, Sławkowa 1999: 156). Za prototypowe nie można już jednak 
uznać toponimów typu Dół - nazwa pola czy Wąwóz - nazwa pola. Prototypowe 
pole jest bowiem otwarte, nieosłonięte, bezdrzewne, żyzne i czymś obsiane (Skorupka 
1974: 711). Obie wymienione nazwy pól, niezgodne z prototypowym polem, zostały 
utworzone w oparciu o cechę dystynktywną desygnatu, łatwo zauważalną, wyróż
niającą go w grupie podobnych obiektów, którą można określić jako ‘położenie 
w niższej części czegoś’. W zebranym materiale podstawą procesów nazwotwór- 
czych są w przeważającej większości właśnie cechy nieprototypowe, nietypowe de
sygnatu, umożliwiające łatwą identyfikację obiektu w akcie komunikacji, (por. Osta
szewska, Sławkowa 1999: 156).

Na Podkarpaciu nieprototypowość postrzegana jest zazwyczaj wzrokiem. Nazwę 
obiektu dodatkowo motywować mogą wtedy: jego wielkość {Mała Górka), rozmiar 
{Długie Zagony), kształt {Krzywe, Kąt), barwa {Biały Potok, Czarna Woda), głębo
kość {Głęboko), obecność innego obiektu w obrębie lub w sąsiedztwie desygnatu 
{W Cisach, W Sadku = Pole w Cisach, Pole w Sadku, Koło Jagody = Pole koło Ja
gody, Chałupnisko); niekiedy węchem - zapach {Zdziarska Droga). W nazwach 
metaforycznych nieprototypowość odzwierciedlona jest relacyjnie poprzez podobień
stwo nazywanego desygnatu do innych obiektów rzeczywistości {Kolebka, Pod Ka
pelusikiem). W wielu wypadkach nieprototypowość jest wynikiem relacji przynależ
nościowych obiektu do określonego posiadacza {Kmieca Łąka, Cygańska Górka).

W polszczyźnie mówionej mieszkańców badanych wsi na określenie jednego 
obiektu funkcjonować mogą dwie nazwy, por. Długie Zagony lub Za Ciotką (nazwa 
pola), Koło Dzikiej Baby lub Koło Jagody (nazwa pola). Są w nich niejako utrwalone 
dwa spojrzenia na ten sam desygnat. W zależności od potrzeb aktu komunikacyjne
go, a zwłaszcza jego skuteczności przywołuje się jeden lub drugi profil nazywanego 
obiektu, por. rozmiar - byuam Na Dugiy Zugunax /ńy uukupauam du kujnca bu barz 
dugje; lokalizację - jo bede sajij Za Cotkum; lokalizację - ide kopić Kuuu jagody; 
siłę illokucyjną nazwy, ostrzeżenie - ide Kuuu 3iki Baby / żeby mi źodne jecku tam 
ńe śuu. Uruchamia się zatem kategorię doświadczeniową występującą w systemie 
pojęciowym wiejskiego mikroobszaru kulturowo-językowego Dukielszczyzny - 
rozmiar lub lokalizację (w stosunku do obiektu będącego własnością określonej 
osoby, por. Za Ciotką - pole położone za gospodarstwem ciotki) lub w drugiej parze 
- lokalizację - pole położone koło drzewa ‘jagody’ albo siłę illokucyjną - ostrzeże
nie przed Babą Jagą.

Badane miejscowości to teren, na którym funkcjonują obok siebie gwara polska, 
polski język literacki i gwara Łemków. Jest to zatem określona wspólnota językowa, 
która przez wieki sąsiedztwa i wzajemnych kontaktów, powinna była wykreować 
podobny sposób postrzegania rzeczywistości. Zebrane mikrotoponimy zdają się po
twierdzać tę tezę. W gwarze Łemków na określenie lasu bukowego funkcjonuje 
toponim Bucznik, w polskiej gwarze i w języku ogólnym ten sam desygnat nazywany 
jest Buczyną (por. Pod Buczyną) lub Lasem Bukowym. Pole zawierające w swym 
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podłożu krzemień zarówno w gwarze łemkowskiej jak i w polskiej nazywane jest 
Krzemionką (por. Krymianka : Krzemionka). W obu językach podobnie konceptuali- 
zuje się teren pokryty kamieniami, por. Kamiennik : Kamieniec. Jak z tego wynika 
w obu porównywanych systemach źródłem nazw stają się te same właściwości de- 
notatów dostrzeżone przez człowieka, np. cechy topograficzne obiektu, jakość gleby 
i podłoża, związek desygnatu z fauną i florą itp. i w obu systemach modele nazwo- 
twórcze poszczególnych klas obiektów - gór, potoków, pól, dróg są podobne. Do
wodzi to istnienia wspólnego tym językom obrazu swojej „małej ojczyzny”.

Wykaz skrótów

ap. - appellativum
n. - nazwa
n. m. - nazwa miejscowa 
n. os. - nazwa osobowa 
n. t. - nazwa terenowa 
n. wł. - nazwa własna 
rum. - rumuński 
tatar. - tatarski 
tur. - turecki 
ukr. - ukraiński

C. - Cergowa 
Ch. - Chyrowa
I. - lwia
J. - Jasionka 
L. - Lipowica 
N. -Nadole
T. - Teodorówka 
Tyl. - Tylawa 
Z. - Zboiska
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