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Przyimki pod i za w toponimii

Mieczysław Karaś jest autorem pracy Nazwy miejscowe typu Podgóra, Zalas w języ-
ku polskim i w innych językach słowiańskich, wydanej w 1955 roku, która stała się 
podstawą uzyskania przez niego ówczesnego stopnia tzw. kandydata nauk. Zajął 
się w niej nazwami, które w przeciwieństwie do większości nazw miejscowych pol-
skich i słowiańskich nie są tworami sufiksalnymi, lecz powstały z udziałem przed-
rostka (prefiksu), np. tytułowe Podgóra, Zalas. Ów przedrostek jest przy tym mor-
fologicznie tożsamy z jakimś przyimkiem. Z badań Karasia wynika, że w nazwach 
miejscowych występują nie wszystkie przyimki, ale tylko te, „które są wykładnikami 
stosunków przestrzennych zachodzących między rzeczami” (Karaś 1955: 72). Wy-
mienia następujące: bez, między, na, nad, ob, po, pod, prze, przed, przy, za, pa, roz, 
wą. Jak widać, było to ujęcie historyczne, ponieważ morfemy pa, wą ze współczes-
nego punktu widzenia nie są prefiksami ani przyimkami, natomiast ob, roz i prze są 
prefiksami aktywnymi słowotwórczo zasadniczo tylko w derywacji czasowników, 
ale nie są współcześnie przyimkami. Ostatecznie Karaś wyróżnił pewną grupę przy-
imków występujących w sekundarnej funkcji prefiksalnej, zwracając uwagę na to, że 
w przebadanym przez niego materiale obejmującym nazwy miejscowe typu Podgóra, 
Zalas przeważają nazwy z prefiksami pod, przy, za, a pozostałe przyimki równe pre-
fiksom pojawiają się właściwie marginalnie.

Po latach toponomastyczną funkcją przyimków zajęła się Sławomira Tomaszew-
ska w rozprawie Polskie mikrotoponimy motywowane wyrażeniami przyimkowymi 
(1996). Nazwy miejscowe i mikrotoponimy to co prawda różne kategorie nazw, ale 
zasadniczo techniki ich tworzenia, jeśli chodzi o wykorzystanie przyimków/prefik-
sów, są podobne. Tomaszewska po przebadaniu ponad 10 tysięcy nazw terenowych 
ustaliła modele słowotwórcze tych nazw i podobnie jak Karaś1 stwierdziła, że najlicz-
niejszą grupę – 80 procent przebadanego zbioru – stanowią te z przyimkami za i pod.

1 Oczywiście, trzeba zaznaczyć, że Karaś badał przyimki/prefiksy tylko w jednym typie strukturalnym 
formacji, natomiast Tomaszewska uwzględniła wszelkie mikrotoponimy zawierające w swej struktu-
rze przyimki.
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Można zatem postawić pytanie, co sprawia, że właśnie te dwa przyimki zajmują 
taką uprzywilejowaną pozycję w toponomastyce polskiej. Tomaszewska odpowiada 
na to pytanie tak:

Spowodowane jest to faktem wykorzystywania przez nomina propria lokalizującej, prze-
strzennej funkcji tych przyimków, bardzo istotnej np. dla nazewnictwa terenowego. Mi-
krotoponimy motywowane wyrażeniami przyimkowymi „nazywają” bowiem jakiś teren, 
określając jego usytuowanie względem konkretnego lokalizatora, czyli obiektu charaktery-
stycznego dla otaczającej przestrzeni. Sposób nominacji, a co za tym idzie, częstsze wykorzy-
stywanie pewnych struktur nazewniczych (np. z określonym przyimkiem) ma ścisły związek 
z gwarową, podobną do staropolskiej, semantyką przyimków. Jest także pochodną niczym 
nieskrępowanej tradycji (Tomaszewska 1996:107–108).

Wskazane przez badaczkę przyczyny popularności tych dwóch przyimków nie 
wyczerpują jednak problemu. Funkcja lokalizująca w przestrzeni i oczywiście także 
w terenie przysługuje bowiem także wielu innym przyimkom, np. między, na, nad, 
przed, do, od itd., a jednak ich udział w tworzeniu nazw miejscowych i terenowych 
jest właściwie marginalny.

Jak zatem wspomniana semantyka przyimków pod i za uzasadnia ich szczególną 
funkcję toponomastyczną?

Przyimek pod używany jest w  konstrukcjach z  dwoma przypadkami: z  bier-
nikiem (pod kogo, co) i miejscownikiem (pod kim, czym), podobnie przyimek za: 
z biernikiem (za kogo, co) i z narzędnikiem (za kim, czym). W konstrukcjach z bier-
nikiem to forma przypadka – biernik przesądza o kierunkowym znaczeniu kon-
strukcji (por. Krążyńska 2000, 2001), odpowiadającej na pytanie dokąd?: np. pod 
las, pod bór, pod górę; za las, za bór, za rzekę, za górę, natomiast w konstrukcjach 
z miejscownikiem znaczenie całości jest lokalizujące, odpowiada na pytanie gdzie?, 
np. pod lasem, pod borem, pod górą; za lasem, za borem, za rzeką, za górą.

Jak się wydaje, wyrażenia z tymi przyimkami w połączeniach z biernikiem były 
najpierw używane apelatywnie, jako odpowiedzi na pytania: jak/którędy dojść do-
kądś? – że trzeba się kierować za las, pod górę itp. Natomiast w połączeniach z miej-
scownikiem były używane apelatywnie jako odpowiedź na pytanie gdzie coś się znaj-
duje?: za lasem, pod górą itp.

Dla funkcji toponomastycznej obu tych przyimków najistotniejsza wydaje się rola 
obiektu służącego za lokalizator, obiektu, który dzieli porządkowaną przestrzeń w re-
lacji do jej obserwatora na dwa komplementarne obszary: część po tej stronie, w której 
jest obserwator, i drugą część po tej stronie, gdzie go nie ma. Innymi słowy całość 
przestrzeni wymagającej uporządkowania i nazwania składa się z dwóch obszarów: 
jeden ciągnie się od wirtualnego obserwatora aż pod dany lokalizator, drugi sytuuje 
się za danym lokalizatorem, por. wyrażenia przyimkowe stanowiące punkt wyjścia 
dla nazw miejscowych i terenowych: pod las i za las, pod bór i za bór, pod wał i za wał.

Przyimek pod w  funkcji toponomastycznej aktualizuje sens związany z  abs-
trakcyjnym ruchem od obserwatora w  kierunku danego obiektu (las, góra, wał) 
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postrzeganego jako położony na linii wzroku obserwatora gdzieś w oddali i prze-
strzennie dominujący, górujący nad otoczeniem, dlatego opisywany przyimkiem pod 
w idealnym znaczeniu aktualizującym sens ‘niżej’ niż jakiś obiekt. Zarazem obiekt 
ten (las, góra) jest postrzegany jako przeszkoda zamykająca dostępną obserwatorowi 
przestrzeń, usytuowana wyżej niż on w oddali. Takie postrzeganie przestrzeni wokół 
siebie jest wynikiem działania zasad perspektywy, zgodnie z którą to, co dalej, jest 
z punktu widzenia obserwatora jak gdyby ‘wyżej’. Zauważmy, że przyimek pod w tej 
funkcji wcale nie przywołuje jako pierwszoplanowej konceptualizacji wyobrażenia 
osi pionowej porządkującej przestrzeń. Przyimek ten w funkcji toponomastycznej 
łączy się bowiem nie tylko z nazwami obiektów faktycznie górujących, takich jak 
np. góra, las, wał, por. Podgóra, Podlesie, Podwale, ale też z nazwami innych obiek-
tów – lokalizatorów dzielących przestrzeń, które w żadnym razie nie dają się inter-
pretować jako „górujące’, np. rzeka, por. Podrzecze, jezioro, por. Podjeziorze, Pod-
jeziorki, Podjeziorza. W istocie czysto przestrzennie pod z biernikiem (adlatywne) 
w  takich użyciach opisuje kierunek trasy ruchu w pobliże danego obiektu, a pod 
z miejscownikiem (lokatywne) położenie na końcu tej trasy w pobliżu danego obiek-
tu, niekoniecznie górującego. Można wtedy mówić o odcieniu znaczeniowym tego 
przyimka określanym jako „pod zbliżeniowe”. Niemniej całość obrazowania sytua-
cji przestrzennej dokonuje się z punktu widzenia obserwatora oddzielonego od resz-
ty  przestrzeni przez dany obiekt topograficzny.

Przyimek za w funkcji toponomastycznej związany jest z trzema odcieniami zna-
czeniowymi. Po pierwsze, aktualizuje sens związany również z wytyczaniem trasy 
ruchu od obserwatora w kierunku obiektu pojmowanego jako przeszkoda, granica, 
którą należy przekroczyć, przeciąć, aby znaleźć się dalej, czyli po jego drugiej stronie. 
Połączenia z biernikiem (adlatywne) opisują kierunek trasy ku miejscu po drugiej 
stronie przeszkody, połączenia z miejscownikiem (lokatywne) – statyczne położenie 
w tymże miejscu. Zwróćmy uwagę, że znów w centrum obrazowanej sytuacji prze-
strzennej jest dany obserwator, to z jego punktu widzenia przestrzeń dzieli się na tę 
przed obiektem-przeszkodą, po stronie obserwatora, czyli z jego punktu widzenia 
‘po tej, mojej stronie’, i tę drugą, za obiektem przeszkodą, czyli ‘po tamtej stronie’.

W związku z tym niektóre nazwy z przyimkiem za pozwalają zlokalizować miej-
sce zajmowane przez rzeczywistego lub wyobrażonego obserwatora – punkt widze-
nia, z którego dany teren uzyskał kiedyś swoją nazwę.

Można zatem postawić hipotezę, że niektóre toponimy odzwierciedlają daw-
niejsze stosunki przestrzenne na danym terenie, sugerują, gdzie znajdował się teren 
stanowiący punkt widzenia dla orientowania przestrzeni wokół obserwatora. Przy-
kładowo, w Krakowie dzielnica Zarzecze położona jest za rzeką Rudawą, przy czym 
takie położenie dzielnicy zostało w tej nazwie opisane z punktu widzenia obserwa-
tora zajmującego pozycję na jej prawym brzegu, związanym z terenami wcześniej 
zurbanizowanymi, należącymi do centrum czy bliższymi centrum. Można bowiem 
naiwnie zapytać: dlaczego Zarzecze jest na lewym brzegu Rudawy, skoro równie do-
brze mogłoby leżeć na prawym brzegu? Być może analiza nazw z przyimkiem za 
pozwoliłaby określić, które tereny były wcześniej zasiedlone i  z punktu widzenia 
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tam mieszkających ludzi, obserwatorów przestrzeń wokół nich była dzielona na tę 
po naszej i po tamtej stronie, za czymś. Nazwy takie pozwalałyby może ustalić pew-
ne dawne centra, punkty odniesienia dla nadawania otaczającym terenom pewnej 
przestrzennej organizacji i orientacji.

Drugi odcień znaczeniowy aktualizuje się w sytuacji, kiedy dany obiekt – lokali-
zator jest czymś, co otacza obserwatora z wielu lub wręcz wszystkich stron (np. wieś 
może być postrzegana jako rozciągająca się wokół obserwatora), wtedy konstrukcje 
z przyimkiem za typu za wsią oznaczają miejsce nie tyle po drugiej stronie obserwa-
tora, ile w ogóle poza granicami danego obiektu, na zewnątrz niego.

Trzeci odcień znaczeniowy przyimka/prefiksu za w nazwach miejscowych i tere-
nowych wiąże się z oznaczaniem obiektu, który pojawia się na trasie ukierunkowanej 
na jakiś cel i jest tym obiektem, który należy po drodze minąć, znajdując się najpierw 
przed nim, a potem za nim, por. jeśli coś jest za kościołem, to może znaczyć, że idąc 
w kierunku tego, trzeba po drodze minąć kościół.

Zobaczmy, jakie w ogóle nazwy klas obiektów topograficznych, tzw. bazy leksy-
kalne, występują w nazwach z badanymi tu przyimkami. Analizując związek użycia 
danego przyimka z rodzajem lokalizatorów, być może da się uchwycić jakieś kieru-
jące dystrybucją przyimków tendencje. Materiał do tej analizy czerpię z opracowania 
Sławomiry Tomaszewskiej (1996) i Mieczysława Karasia (1955).

Bazy leksykalne nazw pochodnych od wyrażeń z przyimkami pod i za dzielą się 
na nazwy własne i nazwy pospolite.

Bazy leksykalne – nomina propria to:
1) nazwy własne miejscowości lub nazwy terenowe: Polichno – Podpolichno, Sej-

ny – Podsejny, Dylewo – Zadylewo, Chełmek – Zachełmek,
2) nazwy rzek, np.: Bug – Zabuże, Rudawa – Zarudawie, Soła – Zasole, San – Za-

sanie, Raba – Zarabie, Wisłok – Zawisłocze,
3) nazwy osobowe (imiona, przezwiska, nazwiska), np. Paweł – Zapawle, Jagata – 

Podjagacie, Grzymała – Podgrzymale. Antroponimy w tych nazwach tereno-
wych występują w funkcji nazw własnych terenów w jakiś sposób z danymi 
osobami związanych, najczęściej przez stosunek własności, czyli np. Zapawle 
oznacza teren położony za polem/domem Pawła, Podjagacie teren znajdujący 
się w pobliżu domu/pola Jagaty, Podgrzymale – teren ciągnący się w pobliżu 
domu/pola Grzymały.

Bazy leksykalne – nomina apelativa to m.in.:
1) nazwy związane z ukształtowaniem terenu i charakterystyką gruntu: góra, 

górka, dół, padół, wądół, jama, bania ‘dół, zagłębienie terenu’; stok, skała; rów, 
parów, wał, wałek, wykno ‘przepaść’; spa, równia; garb(y) ‘grzbiet góry’; grapa 
‘stromy grzbiet góry’; kop, kopiec; przykopa ‘rów’; dolina, dział ‘pasmo górskie 
dzielące teren’; kiczora ‘góra lesista’; magura ‘góra odosobniona’; groń ‘góra’; 
debra ‘stromy stok góry, wertep, dół’; baba ‘półokrągłe wzniesienie’; chełm 
‘pagórek’; błonie ‘rozległa równina porośnięta trawą’; grąd ‘miejsce wyniosłe 
i suche pośród bagnistych łąk’; glinik ‘miejsce gliniaste, miejsce, skąd wybiera 
się glinę’; kępa, ostrów, ostrówek, pogorzel,
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2) nazwy związane z charakterystycznymi z punktu widzenia możliwości poru-
szania się po nim cechami terenu: bagno, błoto, łąka, łęg, muł, piasek, piach; 
sapa/sap ‘podmokłe piaski zwykle u podnóża pagórków’; smug ‘miejsce niższe 
między polami, bagno’; glina, kamień, kamieniec, krzemień, moczar, moczydło, 
mokradło; kał, kalisko ‘błoto’; chrap ‘bagno, trzęsawisko, zarośla’; ruda ‘pod-
mokła łąka, bagnisko’; biel ‘łacha, piaszczysta mielizna w rzece lub dawne ko-
ryto rzeki zmieniające się w mokradło’; susza, bal(e), kłoda,

3) nazwy związane z  kompleksami leśnymi, decydującymi o  granicach osad, 
możliwościach poruszania się itd.: bór, las, dąbrowa, brzost ‘brzozy’; gaj ‘las 
liściasty, kępa drzew’; gozd, gózd, gwozd(y) ‘las’; chyba ‘wysoki las z drzewem 
budulcowym’; choina/chojna, kierz ‘krzew’; krzak, krzew, kor ‘krzew’; chasz-
cze, ciernie, chrust, chruścik, chruściel, łaz(y) ‘miejsce w  lesie wypalone lub 
wykarczowane’, busza ‘krzaki’; suć ‘zagajnik, bór sosonowy’; cerla/cyrla ‘teren 
powstały po cyrleniu lasu, czyli obciosywaniu kory drzew, żeby uschły’; wy-
rąb’; wyżar, wysiek; poręba, wyręba, pasieka ‘miejsce gdzie las pasieczono’,

4) nazwy naturalnych obiektów hydrograficznych i związanych z nimi obiektów 
sztucznych, stworzonych przez człowieka: rzeka, rzeczka, struga, strużka, po-
tok; jezioro, jeziorko, staw, woda; glinianka, sadzawka, bełt, bełk ‘kałuża, błoto’, 
łacha ‘piaszczysta mielizna w rzece lub dawne koryto rzeki zamieniające się 
w mokradło’, ług ‘miejsce podmokłe, bagnista łąka’, zdrój, krynica, bystrze; 
kanał, brzeg, gać ‘faszyny i pomost z nich, grobla’, gatka ‘grobla’, grobla/greb-
la, tama, tamka, jaz, jazek ‘zastaw na rzece, rzeczce w celu spiętrzenia wody, 
umożliwiający m.in. pobieranie wody’; pław ‘teren podmokły, bagnisty, prąd 
wodny’, ława, ławka ‘kładka nad potokiem, rzeczką’; studnia, studzienka; kał, 
kalnica,

5) nazwy związane z kształtem obiektów służących jako lokalizatory lub zorien-
towaniem przestrzennym danych obiektów w stosunku do innych obiektów: 
kąt, kąty, klin, koło, kolano, łuk, róg; tył, zad; bok, ubocze, strona; ujazd; wierch, 
wierchy; wierzch; przerwa,

6) nazwy związane z szatą roślinną, w tym przede wszystkim nazwy drzew: brzo-
za, brzeźniak, brzost, buk, dąb, chojniak, cis, grab, jawor, jałyna ‘jedlina’, jedła 
(jodła), kalina, leszczyna, lipa, modrzew, olcha, olsza, olszyna, olszynka, sosna, 
topola, wierzba, łoza ’pręty wierzbowe’, świerk, świerkla ‘świerk karłowaty’; 
osa, osina, łosina, osika; także drzew owocowych: grusza, gruszka, jabłoń, ja-
part ‘gatunek gruszy’, śliwa, wiśnia; rzadko nazwy innych roślin, np. chebd 
‘czarny bez’, czeremcha, łubin, malina; jemioła; chmiel; mech (też w postaci 
mch-), orkisz ‘odmiana jęczmienia’.

7) nazwy związane z gospodarką rolną, polami i łąkami, ich przeznaczeniem, ich 
miarami itp.: pole, pólko, niwa ‘pole wśród lasu, nowizna’, kopalina, kopanina 
‘pole po wykarczowanym lesie’; nowina ‘pole po raz pierwszy zaorane’, rad-
lonka ‘rola radlona, pole przeorane’; czerń, ił, rędzina ‘rodzaj gleby’; pasternik, 
pastewnik, pastwisko, wygon ‘wspólne pastwisko’; przygon; skotnica ‘droga mię-
dzy polami, którą pędzi się bydło za pastwisko, wspólne pastwisko za wsią (?)’, 
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bruzdy, klin, smuga, pole; dział, granica, miedza, przymiarki; łan, półanki, włóka, 
półwłóka, morg; kwarta; pańskie; sad, sadek; ogród, ogrody, ogródek; gródź ‘ogro-
dzenie’, grzęda, grządki; kopla ‘ogrodzone pastwisko, szczególnie dla koni’,

8) nazwy związane z obiektami fizjograficznymi zbudowanymi przez człowieka: 
chałupa, chata, szopa, chlew, stajnia, obora, obórka, bróg, gumno ‘budynek, 
w którym przechowywano zboże przed wymłóceniem’, stodoła, kłunia ‘stodo-
ła stojąca nieco dalej od domu’; płot, opłotek; dwór, czworaki, zamek; karczma, 
karczmisko, kościół, cmentarz, mogiła, mogiłka; grob(y), krzyż; plebania, pro-
bostwo; klasztor; cerkiew, kierkut ‘kirkut, cmentarz żydowski’; szpital, szkoła; 
wieś, sioło, miasto,

9) nazwy związane z działalnością gospodarczą, wytwórczością: browar, cegiel-
nia, folwark, gorzelnia, huta, kuźnia, majdan ‘plac we wsi jako miejsce handlu, 
składowania różnych towarów’; maziarnia, maźnica, młyn, młynek, młynisko, 
młyniec; tartak, wiatrak; blech ‘miejsce, gdzie bieli się płótno’; piec,

10) nazwy związane z traktami – pieszymi, konnymi, kolejowymi: bród, droga, 
most, gościniec, steczka, ‘ścieżka’, tor, sztreka ‘tor kolejowy, nasyp kolejowy’, 
szosa, kolej,

11) nazwy związane z bartnictwem i pszczelarstwem: barcie, ule, pasieka, pasieki, 
pszczelnik.

Powyższa klasyfikacja toponimów i związanych z nimi obiektów została prze-
prowadzona tak, aby wyodrębnić klasy obiektów pod jakimś względem podobne 
z punktu widzenia antropocentrycznego – człowieka, obserwatora, który daną prze-
strzeń opanowuje, ogarnia, porządkuje, użytkuje i przede wszystkim wytycza w niej 
sobie trasy dojścia do pożądanych miejsc. Pojawiają się wśród baz leksykalnych, jak 
widać, nazwy gwarowe (lub nazwy znane polszczyźnie ogólnej występujące w po-
staci gwarowej), np. jedła, oraz nazwy z dzisiejszego punktu widzenia będące już 
archaizmami leksykalnymi, takie jak np. gwozd ‘las’, steczka ‘dróżka, ścieżka’. Udział 
wymienionych wyżej baz leksykalnych w tworzeniu nazw terenowych i miejscowych 
jest nierówny. Najbardziej interesujące wydają się te, które zostały poświadczone naj-
liczniej. One bowiem odzwierciedlają, jeśli to tak można ująć, najbardziej typowe 
dla badanego obszaru Polski obiekty – lokalizatory służące kiedyś, a w niektórych 
przypadkach może i dziś, orientacji w przestrzeni. Dana podstawa toponimiczna 
występuje w nazwach o różnej budowie słowotwórczej, np. baza bór (z rozszerzeniem 
do: borek) jest obecna w nazwach z przyimkiem pod następujących: Podborze (40 eg-
zemplifikacji), Podborek (25), Podborcze (20), Podborki (7), Podbory (4), Podborce (3), 
Podbornica (3), także w kilku nazwach będących hapax legomenami: Podborkowie, 
Podbornia, Podborniak, Podborowce, Podborowiec, Podborowina, Podborowo, Pod-
borychów, Podborza, Podborzaki, Podborzyca, oraz w  nazwach z  przyimkiem za: 
Zaborze (39), Zaborcze (27), Zaborki (10), Zaborce (9), Zaborek (7), Zabór (6), Zabo-
rowszczyzna (2), Zaborszczyzna (2), Zaborzec (2), Zaborcza, Zaborczak, Zaborenie, 
Zaborkowie, Zaborowie, Zabory, Zaborza, Zabórnie.
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Gdy weźmiemy pod uwagę dane zgromadzone przez Tomaszewską, ranking czę-
stości użyć (egzemplifikacji) podstaw toponimicznych w badanym materiale kształ-
tuje się następująco:2

Dla przyimka pod najczęstsze bazy leksykalne to:
1) las, lasek 503
2) góra 232
3) bór 149
4) gaj, zagajnik 106
5) dąb, dąbrowa 105
6) wał 89
7) olcha, olsza, olszyna 83
8) staw, stawisko 80

9) łąka 71
10) lipa 65
11) brzoza 45
12) rzeka 41
13) łaz 36
14) łęg 31
15) bagno 29
16) skała 27

17) jezioro 26
18) choina 24
19) grab 24
20) grobla 17
21) zamek 16
22) pole 13
23) wieś 10

Dla przyimka za najczęstsze bazy leksykalne to:
1) góra 455
2) płot 357
3) gumno 338
4) las 260
5) gaj 153
6) ogród 136
7) rzeka 123
8) staw 134
9) młyn 118

10) bór 114
11) woda 78
12) łąka 74
13) droga 72
14) bród 65
15) most 65
16) dwór 59

17) dąb 58
18) bagno 54
19) dół 53
20) jezioro 49
21) kąt 48
22) ściana 48
23) wał 48
24) olcha 47
25) sad 47
26) struga 47
27) brzoza 46
28) kierz/krzew/krzak 44
29) grobla 43
30) biel 40
31) pole 40
32) choina 37

33) dział 37
34) karczma 35
35) wieś 33
36) rów 32
37) lipa 31
38) ług 29
39) gościniec 24
40) grab 22
41) ruda 22
42) łaz 18
43) łęg 18
44) wierzba 18
45) kościół 18
46) grąd 16
47) smug(a) 14
48) szosa 11

Porównanie tych dwóch list rankingowych pozwala zauważyć, że przyimek pod 
łączy się jednak najczęściej z obiektami, które rzeczywiście górują nad obserwato-
rem w przestrzeni, takimi jak las, bór i  inne skupiska drzew: gaj, dęby, olchy oraz 
wzniesienia terenu, czyli góra, wał. Natomiast przyimek za wybiera najczęściej jako 
lokalizatory po części podobne obiekty, np. góra, las, gaj, bór, ale też i inne – charak-
terystyczne jak sądzę dla siebie – lokalizatory.2

2 Liczby wskazują, ile nazw własnych opartych na danej bazie leksykalnej znalazło się w zbiorze mikro-
toponimów z danym przyimkiem wśród wszystkich nazw przebadanych przez Tomaszewską, przy 
czym nazwy te mogą mieć różną strukturę słowotwórczą.
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Po pierwsze, takie mianowicie, które wyraźnie funkcjonują jako granica czy 
przeszkoda dzieląca przestrzeń na część dostępną i niedostępną, np. płot, ogród, rze-
ka, woda, droga – stąd idą m.in. takie nazwy Zapłocie (285), Zaogrodzie (103), Zarze-
cze (96), Zawodzie (71), Zadroże (13), które opisują tereny znajdujące się po drugiej 
stronie danego lokalizatora – granicy, przylegają do niej.

Po drugie, przyimek za wybiera jako lokalizatory te obiekty, które obserwator, 
pokonując pewną wyobrażoną trasę w przestrzeni musi minąć, pójść obok, zostawia-
jąc je za sobą, aby dotrzeć do określonych miejsc, por. lokalizatory takie jak orientu-
jące doskonale w przestrzeni charakterystyczne punkty: gumno, młyn, bród, most 
i  idące stąd nazwy: Zagumnie (198), Zamłynie (95), Zabrodzie (38), Zamoście (41). 
W  niektórych konstrukcjach przyimkowych motywujących nazwy topograficzne 
dochodzi do głosu konotacja wskazująca na to, że obszar oznaczony nazwą jest nie 
tylko niedostępny, ale też niewidoczny czy ukryty, np. w nazwach z bazą ściana: 
Zaścianek, Zaścianki, Zaścianie lub z bazą kąt: Zakącie, Zakąciki, Zakącina, Zakąt, 
Zakąty, ale też w nazwach z bazą najczęstszą, jaką jest góra – to, co znajduje się za 
górą jest nie tylko trudno dostępne, ale też niewidoczne, ukryte.

Z obu list rankingowych wynika też, że przyimek pod wśród nazw najczęściej 
poświadczonych bazuje na znacznie mniejszej liczbie podstaw toponimicznych – te, 
które są poświadczone co najmniej sto razy, tworzą zbiór zaledwie pięcioelementowy: 
las, góra, bór, gaj, dąb, podczas gdy zbiór podstaw toponomastycznych dla najczęst-
szych nazw z przyimkiem za liczy ich znacznie więcej, bo 10 elementów: góra, płot, 
gumno, las, gaj, ogród, rzeka, staw, młyn, bór. Zwraca uwagę obecność wśród baz lek-
sykalnych związanych z przyimkiem za znacznej liczby nazw obiektów, które odno-
szą się do wytworów człowieka, nie tylko do naturalnych cech terenu; chodzi o takie 
na przykład nazwy: płot, gumno, ogród, staw, młyn, dwór, sad, grobla, karczma itd.

Ponadto porównując udział tych przyimków w  tworzeniu nazw terenowych 
i nazw miejscowych, można zauważyć, że przyimek pod w znacznie większym zakre-
sie tworzy nazwy z bazami leksykalnymi, które są nazwami własnymi jakichś miej-
scowości, niż czyni to przyimek za. Skądinąd wiadomy jest zwyczaj określania po-
łożenia geograficznego mniejszych miejscowości w relacji do pobliskich większych, 
ważniejszych lepiej znanych, przez użycie wyrażenia z przyimkiem pod, np. Włochy 
pod Warszawą, w których przyimek ten nabiera znaczenia ‘koło, blisko’.

Rozważając łączliwość przyimków z bazami proprialnymi, Tomaszewska zwraca 
też uwagę na badania B. Radwańskiej (1989), poświęcone nazwom typu Zaborze, któ-
re doprowadziły autorkę do ciekawego wniosku, że przyimek za łączy się najczęściej 
z hydronimami, a przyimek pod z nazwami miejscowymi. Badania Tomaszewskiej 
potwierdzają to tylko częściowo:

(…) prefiks pod- rzeczywiście często, bo aż w 43% łączy się z ojkonimami, natomiast z hydroni-
mami tylko w 1% nazw. Łączliwość prefiksu za- w mikrotoponimach jest inna: z  hydronimami 
łączy się w 1,3% nazw, z ojkonimami nieco częściej, bo w 5,5% nazw, zaś obydwa [prefiksy – R.P.] 
najczęściej łączą się z podstawami apelatywnymi. Z tego wniosek, że produktywność prefiksów 
nie zależy wyłącznie od rodzaju bazy (Tomaszewska 1996: 78–79).
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Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę apelatywne bazy leksykalne i skupimy się na 
najczęstszych z nich w badanym zbiorze, to tendencja do łączenia się pod z obiek-
tami „górującymi”, a za z obiektami rozgraniczającymi przestrzeń staje się łatwiej 
uchwytna, choć nie jest to oczywiście jakaś bezwyjątkowa zasada.

Nasuwa się jeszcze pytanie, dlaczego ta główna para przyimków opisujących 
przestrzeń z punktu widzenia obserwatora jako dwudzielną wyrażona jest w na-
zwach miejscowych i terenowych parą pod – za, a nie parą przed – za. Jak się okazuje, 
przyimek przed stosunkowo rzadko tworzy odprzyimkowe nazwy miejsc – zaledwie 
72 egzemplifikacje dla nazw miejscowych i 228 egzemplifikacji dla nazw terenowych 
wobec zupełnie innych danych dla przyimków pod i za: dla przyimka pod 1576 eg-
zemplifikacji nazw miejscowych i 3305 nazw terenowych oraz dla przyimka za 2088 
egzemplifikacji nazw miejscowych i 5257 nazw terenowych (Tomaszewska 1996: 76). 
Odpowiedź na to pytanie jest trudna, kryje się zapewne w jakiejś specyfice funkcji 
znaczeniowej przyimka przed, mniej pożądanego w toponimii. Trzeba zresztą pa-
miętać, że przyimek przed ma w ogóle niższą frekwencję w języku niż pozostałe oba 
rozważane tu przyimki (Przybylska 2002).
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