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Wyraz pospolity brzoza jako baza toponimiczna

1. Wstęp

Rzeczownik brzoza jako element leksykalny polszczyzny wielokrotnie był 
obiektem studiów lingwistycznych. Etymologię tego rzeczownika odnajdujemy 
chociażby w Słowniku etymologicznym Aleksandra Brücknera: „brzoza częste 
w nazwach miejscowych […] Brzeźno, Brzezie (zbiorowe), Brzozów; brzezina. 
Przestawione z *ber-za, rus. bierioza, małorusk. bereza oznacza to samo drze-
wo, w lit. beržas, niem. Birke (i Borke ‘kora’), a nazwana od jasności kory, od 
pnia berz ‘lśnić’ (por. bełz), lit. berszti ‘bieleje’, niem. (gockie) berhts ‘świecący’, 
ind. bhūrdža-. […] Odmianką owego pnia berz- jest bełz, narzeczowe bełzy się 
‘błyszczy się’, stąd nazwy miejscowe, pierwotnie polskie na ziemi, którą Ruś od 
Włodzimierza Wielkiego i Jarosława ostatecznie zagarnęła, jak: Bełz, por. Bełžy-
ce lubelskie. Brzosto (z r. 1584), albo brzosta, rus. Bieriosta albo bieriosto, czes. 
brzesta […]; rus. bieriestień i pol. (narzeczowe) brześcian ‘garnek stary, ople-
ciony łykiem’. Od brzozy pochodzi nazwa pstrych krów’: brzezula, brzezia(s)ta” 
[Brückner 1985].

Nieco szerszy wywód znajdujemy w Słowniku etymologicznym języka pol-
skiego pod redakcją Wiesława Borysia, interesujący nas rzeczownik opatrzony 
jest niniejszą notą: „brzoza od XV w. ‘drzewo Betula’: zdr. brzózka. ogsł.: cz. 
břiza, r. berëza, ch.s. brȅza. psł. *berza ‘brzoza’, pokrewne nazwom tego drzewa 
w innych językach i.e.: lit. bèržas, stwniem. birihha, stind. bhūrja-. Nawiązuje do 
pie. *bherǝǵ- ‘błyszczeć, biały’, pierwotne znaczenie ‘błyszcząca, biała’, drzewo 
nazwano więc ze względu na charakterystyczną jasną, błyszczącą korę. – Od tego 
brzozowy, brzezina” [Boryś 2005: 43].

Brzoza to drzewo liściaste, należące do rodziny betulace, do której zaliczane 
są również olsza, leszczyna i grab. W Polsce dziko rośnie jej siedem gatunków: 
brodawkowata, ciemna, omszona, karłowata, ojcowska, niska, karpacka. Jej wy-
różnikiem jest biała lub szara kora […] [por. Seneta 2006: 35]. To drzewo charak-
terystyczne dla naszego klimatu, analizy geologiczne wskazują, iż taki stan miał 
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miejsce już w epoce paleolitu [por. Buczek 1960: 38]. W czasach wczesnośre-
dniowiecznych obok sosny było to jedno z dominujących drzew [por. ibidem: 38]. 

Brzozie od wieków towarzyszyła bogata symbolika, jest ona znakiem osi 
świata, życia i śmierci, początku, wiosny, zachęty miłosnej, małżeństwa itd. [por. 
Mazerant-Leszkowska 1990; Żukow-Karczewski 1993: 20–21]. Drewno brzozy, 
ze względu na dość wysokie właściwości mechaniczne (ciężar, kurczliwość, wy-
trwałość, łatwość w obróbce) i dostępność, było powszechnie wykorzystywane 
w rzemiośle, np. w bednarstwie, kołodziejstwie, stolarstwie, tkactwie, rybac-
twie. Kory brzozowej używano w garbarstwie, była ona także źródłem środków 
leczniczych (o czym czytamy w starych farmakopeach), sok z brzozy wykorzy-
stywano na przykład przy warzeniu piwa [por. Buczek 1960: 38], nie dziwi więc 
rozpowszechnienie tego gatunku drzewa. 

Prezentowany rozdział wpisuje się w postulat opisu polskiej toponimii odar-
boralnej (por. np. Makarski [2006: 59], Nowik [1993], [1994], [1996]). Okazjo-
nalne rozważania na temat uczestnictwa nazw urobionych od apelatywu brzoza 
w kreowaniu toponimów odnajdujemy m.in. w pracach Andrzeja Bańkowskie-
go [1972], Bogusława Krei [1988], Izabeli Różyckiej [1989], Krystyny Nowik 
[1993], [1994], [1996] i Władysława Makarskiego [2006]. O znaczącej roli brzozy 
w kulturze duchowej i materialnej człowieka czytamy w pracach poświęconych 
językowemu obrazowi świata (por. pracę M. Marczewskiej, Drzewa w języku 
i kulturze [2002]).

Celem niniejszych dociekań jest jakościowa ocena toponimów genetycz-
nie powiązanych z apelatywem brzoza, opis ich zróżnicowania morfologiczno-
-semantycznego, a także próba określenia relacji toponimów do ich bazy czy to 
apelatywnej czy priopralnej, tym samym ocena możliwości systemowych języka 
polskiego w zakresie słowotwórstwa i nazwotwórstwa odarboralnego. 

Toponimy ekscerpowano z Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce 
i ich części [2012], niewątpliwą zaletą źródła jest uwzględnianie nie tylko nazwy 
jednostek osadniczych administracyjnie autonomicznych, ale także ich części. 

2.  Nazwy rzeczownikowe

Apelatywem wyjściowym w niniejszych rozważaniach jest rzeczownik brzo-
za, wykorzystywany do urabiania nazw obszarów/miejsc, których cechą charak-
terystyczną jest obecność pojedynczego drzewa lub drzewostanu. 

Forma prymarna została przeniesiona w procesie onimizacji na grunt topo-
nimiczny, tworząc nazwy miejscowe całkowicie zbieżne z apelatywem. Pomimo 
małej wyrazistości tak powstałych toponimów w materiale odnajdujemy kilka 
poświadczeń ich użycia: Brzoza: wś, pow. strzeliński; wś, pow. bydgoski; wś, 
pow. toruński; wś, pow. strzelecko-drezdenecki; wś, pow. piotrkowski; wś, pow. 
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wieluński; część wś. Cykarzew Północny, pow. częstochowski; wś, pow. kroto-
szyński. W procesie nazwotwórczym stał się on bazą dla jednej miejscowości, 
chronologicznie młodszej: Brzoza-Kolonia. Liczba mnoga apelatywu brzoza po-
służyła do urobienia fizjografików: Brzozy, Brzosy.

Bazą kolejnych toponimów są formacje derywowane najprawdopodobniej od 
apelatywu podstawowego lub derywatów apelatywnych od niego utworzonych, 
jednak z powodu braku odpowiedniej dokumentacji źródłowej wyniki analizy 
mogą być niejednoznaczne – niejednokrotnie trudno określić, czy nazwa ma cha-
rakter przeniesiony czy została utworzona na gruncie toponimicznym. 

Do nazw prymarnych włączyć należy toponimy bazujące na deminutywie 
brzózka1 – Brzózka, Brzuska. Formy w liczbie mnogiej: Brzózki, Brzóski wywodzić 
można od ap. brzózki ‘liczba mnoga od ap. brzoza; zagajnik brzozowy’, zazna-
czyć jednak należy, że twory te mogą mieć charakter wtórny, można je wówczas 
wywodzić od nazw antroponimicznych (np. patronimicznych czy familijnych). 

Omawiany toponim jest podstawą dość licznych nazw zestawionych, np. 
z drugim odantroponimicznym członem Brzóski-Falki2 (od nazwy osobowej Falek 
SSNO II 24), Brzóski-Gromki (od nazwy osobowej Gromek SSNO II 207), Brzó-
ski-Markowizna (od imienia Marek z wykładnikiem -owizna); nazw z członem et-
nicznym Brzóski-Tatary (lub nazwy osobowej Tatar SSNO V 430); nazw, których 
drugi człon pośrednio informuje o czasie powstania danej miejscowości lub loka-
lizuje ją w stosunku do innej, pierwotnej: Brzózki Małe, Brzózki Wielkie, Brzóski 
Stare, Brzóski Brzezińskie3 (człon przymiotnikowy dookreślający był pierwotny, 
nazwa dwuczłonowa powstała po włączeniu wsi Brzeziny do okolicy szlacheckiej 
Brzóski [NMP]).

Wśród toponimów o trudnej do interpretacji proweniencji jest nazwa Bereza4, 
jej podstawą może być apelatyw z pełnogłosem bereza ‘brzoza’ (por. uk. bereza 
‘brzoza’), notowany w Słowniku etymologicznym Brücknera [1985], ale rzadki 
w zbiorach leksyki apelatywnej, co skłania do wniosku, że bardziej prawdopo-
dobny jest odantroponimiczny źródłosłów tej nazwy (z tzw. ruską cechą importo-
waną, sugeruje to np. W. Makarski [2006: 60]).

Zdrobnienie bereska ‘uk. brzózka’ lub inna nazwa własna (toponim lub antro-
ponim) jest podstawą nazwy miejscowej Berezka. 

Apelatywem powiązanym genetycznie z rzeczownikiem brzoza jest brzezica 
(-ica) ‘gałązka brzozowa; brzoza, las brzozowy’, wywodzić od niego należy topo-
nimy Brzezica, w liczbie mnogiej Brzezice. Toponim ten jest zapewne podstawą 
nazwy urobionej wykładnikiem -ki – Brzeziczki (wieś sąsiadująca to Brzezice). 

1 SW: brzózka: ‘zdr. od ap. brzoza; kora brzozowa, łub’. 
2 Brzóski-Falki, Brzóski-Gromki, Brzóski-Markowizna, Brzóski-Tatary, Brzóski Stare: wś., 

pow. wysokomazowiecki.
3 Wś, pow. wysokomazowiecki.
4 Wś, pow. bialski; przysiółek, pow. pińczowski.
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Wśród nazw sekundarnych umieścić należy Brzesko, nazwę urobioną przy-
rostkiem toponimicznym -sko, choć możliwa jest również motywacja apelatywem 
brzeg, zmiana mogła nastąpić poprzez wyrównanie postaci tematu nazwy w obrę-
bie paradygmatu i użycie modelu na -sko. 

3.  Nazwy rzeczownikowe kolektywne

Obszerną grupę „odbrzozowych” nazw toponimicznych tworzą formacje 
bazujące na rzeczownikach mających znaczenie kolektywne. Poniżej omówiono 
twory, które pozostają w genetycznym związku z rzeczownikiem brzoza. 

Licznie poświadczony fizjografik Brzezina urobiony został od apelatywu 
brzezina (-ina) ‘lasek brzozowy, brzeźniak, zarośla brzozowe; […]’ SW, pełniący 
funkcję „nazwy zbiorowości”, zaliczany także do kategorii nomina loci. 

Analizowany toponim jest źródłem kolejnych dwóch nazw, pierwszej o cha-
rakterze fizjograficznym: Brzezina Sułowska – przydawkowy człon różnicujący 
urobiony od nazwy sąsiadującej miejscowości lokalizuje daną osadę w stosunku 
do większej; drugiej o charakterze kulturowym, składającej się z nazwy podsta-
wowej i członu przydawkowego numerycznego: Brzezina Pierwsza.

Do niniejszego typu semantycznego zaliczyć należy nazwę Brzeziny, utwo-
rzoną od apelatywu w liczbie mnogiej i kolejne urobione od powyższej formy 
podstawowej z dodatkowymi dookreśleniami, różnicującymi je z nazwą podsta-
wową (i innymi homonimicznymi): przydawki pośrednio informują o: lokalizacji 
nowo powstałej miejscowości w stosunku do już istniejącej: Brzeziny Chwałowic-
kie, Brzeziny Potockie, Brzeziny Śląskie, Brzeziny-Kolonia; własności: Brzeziny-
-Janowięta (drugi człon urobiony od im. Jan SNP), Brzeziny-Niedźwiadki (drugi 
człon w liczbie mnogiej utworzony od nazwy osobowej Niedźwiadek); rozmiarze: 
Brzeziny Duże, Brzeziny Małe, Brzeziny Wielkie; czasie założenia: Brzeziny Nowe. 
Toponim Brzezińskie Holendry (od n. ms. Brzeźno) zawiera człon przymiotniko-
wy będący przydawką członu rzeczownikowego urobioną od nazwy sąsiedniej 
wsi, apelatyw holendry odnosi się do sposobu założenia osady.

Forma zdrobniała – apelatyw brzezinka ‘lasek brzozowy; mała brzoza, 
brzózka’ jest podstawą toponimu Brzezinka, dodatkowe dookreślenia wskazują 
na położenie: Brzezinka Dolna, Brzezinka Górna oraz lokalizację w stosunku 
do innej miejscowości: Brzezinka Średzka (drugi człon nazwy wywodzić należy 
od nazwy miejscowej). Apelatyw ten jest podstawą toponimu w liczbie mnogiej 
Brzezinki. 

Zapewne odpowiednikiem „nijakim” tej nazwy będą formacje z wykładni-
kami strukturalnymi: -inko Brzezinko oraz -enko Brzezienko. Odprzymiotnikowo 
wywodzić należy toponim Brzezin, doszło tu do przesunięcia z paradygmatu flek-
syjnego na -a do paradygmatu na spółgłoskę.
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Odrębny model nazewniczy realizowany jest w nazwach analitycznych 
złożonych z wyrażenia przyimkowego i drugiego członu w określonej formie: 
Pod Brzeziny (biernik), Pod Brzezinami (narzędnik), W Brzezinie (miejscownik), 
Za Brzeziną (narzędnik); oraz formach syntetycznych z drugim członem w mia-
nowniku: Podbrzezina, Podbrzeziny, Zabrzezina. 

Podstawą toponimu Brzezie jest kolektyw będący swoistym reliktem dawnego 
właściwie nieaktywnego dziś typu słowotwórczego – rzeczownik brzezie5 
 (’e < *ьje) [por. Bańkowski 1972: 281–282]. W materiale odnotowano dość licz-
ną grupę nazw, w których omawiany fizjografik jest elementem nazwy dwuczło-
nowej, w której przydawka pośrednio wskazuje na określoną część miejscowości 
większej, w której skład wchodzi nominowany obszar: Brzezie-Smólkowo (część 
wś. Brzezie, pow. kolski), Brzezie-Kolonia (część wś. Brzezie, pow. opatowski), 
Brzezie-Wieś (część wś. Brzezie, pow. opatowski), Brzezie-Huby (część wś. Brze-
zie, pow. gostyński); lub lokalizuje dany obszar w stosunku do miejscowości 
większej Brzezie-Piła (kolonia wś. Stobnica-Piła).

Nazwy miejscowe – Brzezie koło Pomorska, Brzezie koło Sulechowa – to 
formy analityczne, składające się z dwóch członów toponimicznych i przyimka, 
będącego wyznacznikiem odniesienia przestrzennego. 

Twór wtórny, pseudopolonizowany, na wzór nazwy Brzezie, odnajdujemy 
w toponimie Brzozie (por.) oraz toponimie dwuczłonowym Brzozie Lubawskie, 
przydawka zawiera określenie lokalizujące miejscowość wobec miejscowości 
większej. 

Rzeczownik brzezie jest źródłem urobionych na gruncie toponimicznym for-
macji: na ’a (< *ьja) Brzezia – przejście do odmiany żeńskiej ma zapewne cha-
rakter wtórny, nie można tu również wykluczyć, podstawy przymiotnikowej (por. 
NMP) oraz na -owie Brzozowie.

Nieliczną grupę toponimów powiązanych genetycznie z omawianym apela-
tywem tworzą wyrażenia przyimkowe, lokalizują one nowo powstałą miejsco-
wość w stosunku do innej lub do określonego elementu krajobrazu: Nadbrzezie, 
Podbrzezie, Zabrzezie.

Nieliczne są formy syntetyczne zawierające człon określany i określający, jak 
np. Białobrzezie: od ap. biały + ap. brzezie.

W tym modelu strukturalnym należy wymienić nazwę od apelatywu brzozo-
wiec ‘las brzozowy’, przynależnego do typu słowotwórczego na -owiec: Brzozo-
wiec, odtoponimicznie jednak należy wywodzić twory: Brzezowiec oraz twór na 
-ówiec: Brzozówiec.

Rzeczownik brzozowica ‘miejsce porośnięte brzozami’ jest zapewne podsta-
wą toponimu Brzozowica, ten funduje dwuczłonowe twory: Brzozowica Duża; 
Brzozowica Mała. Toponim Brzozowice najprawdopodobniej łączyć należy ze 
starszą formą Brzozowica, a pluralizacja, której efektem jest dzisiejsza postać 

5 ‘Lasek brzozowy’.
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nazwy, ma charakter wtórny, nie można jednak wykluczyć genezy odprzymiot-
nikowej. Człon drugi w toponimie Brzozowice-Kamień urobiony został od nazwy 
miejscowości połączonej z Brzozowicami. 

Podstawą kolejnych nazw jest apelatyw bereźnica ‘uk., las brzozowy’ SW, 
z wykładnikiem -nica: warianty fonetyczne tej nazwy to: Bereżnica, Bereżnica 
Niżna, Bereżnica Wyżna. 

Obszerną grupę tworzą nazwy, w których wykładnik najprawdopodobniej ma 
charakter strukturalny np: -‘ak: Brzeziak, Brzoziak; w liczbie mnogiej: Brzeziaki (por. 
ap. brzeziaki ‘nazwa grzybów’ SL); -ak Brzezak (por. ap. brzezak ‘grzyb’ SL, jednak 
mało możliwe, by nazwa miejscowości była motywowana tym rzeczownikiem).

Źródłem nazw toponimicznych prócz nazw kolektywnych mogą być także 
rzeczowniki zaliczane do kategorii nomina loci, np. apelatywna formacja z wy-
kładnikiem -nik: brzeźnik ‘lasek brzozowy’ funduje toponim: Brzeźnik, ten jest 
źródłem kolejnych nazw z przydawkami o charakterze lokalizującym: Brzeźnik 
Południowy, Brzeźnik Północny; apelatywna formacja z wykładnikiem -niak: 
brzeźniak ‘lasek brzozowy’ – Brzeźniak, w liczbie mnogiej Brzeźniaki; oraz 
-iniak: brzeziniak ‘zagajnik brzozowy’ – Brzeziniak. W tym typie wymienić nale-
ży toponim Brzeziniec.

Apelatyw brzeźnica ‘lasek brzozowy’ jest podstawą nazw Brzeźnica i Brze-
śnica. Liczne są twory z dodatkowymi określeniami lokalizującymi nową miej-
scowość/osadę w stosunku do innej, najczęściej większej lub starszej: Brzeźnica 
Bychawska, Brzeźnica Bychawska-Kolonia, Brzeźnica-Kolonia, Brzeźnica Ksią-
żęca-Kolonia bądź przydawką lokalizującą w odniesieniu do określonego ele-
mentu przestrzeni: Brzeźnica Leśna człon odróżniający urobiony od nazwy pobli-
skiego Lasu Ostrowieckiego (NMP); z przydawkami wskazującymi właściciela: 
Brzeźnica Książęca. Na gruncie toponimicznym powstawała zapewne formacja na 
-iczka: Brzeźniczka oraz forma w liczbie mnogiej Brzeziczki. Podobnie jak topo-
nim przypominający struktury przymiotnikowe substantywizowane – Brzezianka. 

Obszerny zbiór nazw to twory, w przypadku których trudno jednoznacznie 
wskazać proweniencję, czy to odapelatywną czy odantroponimiczną, są to topo-
nimy z sufiksami -ek, -ka, -ko (w liczbie mnogiej -ki). Specyfiką wspomnianych 
wykładników jest ich wielofunkcyjność, mogą one zatem pełnić rolę substantywi-
zującą podstawy przymiotnikowe z sufiksalnym -ow, -ew, -in, -yn, -n-, mogą też 
derywować deminutywa: od rzeczownikowych podstaw apelatywnych, tworząc 
nazwy o charakterze fizjograficznym, bądź od podstaw toponimicznych o różnej 
strukturze morfologicznej, tworząc nazwy o charakterze relacyjnym [por. Borek 
1988: 43–44], wskazując na późniejszą, niejednokrotnie mniejszą osadę wobec 
innej miejscowości macierzystej, np. od toponimu Brzozów urobione zostały ko-
lejno toponimy na -ówek: Brzozówek wykładnikiem derywacji jest zdrabniający 
wykładnik: -ek; -ówka: Brzozówka, choć w Słowniku staropolskim odnajdujemy 
apelatyw brzozówka w znaczeniu ‘teren porośnięty brzozami’, zatem twór ten 
można wywodzić odapelatywnie. Toponim ten współtworzy kolejne nazwy dwu-



211Wyraz pospolity brzoza jako baza toponimiczna

członowe, w których drugi element ma charakter posesywny – wskazuje na przy-
należność: Brzozówka Folwarczna, Brzozówka Koronna, Brzozówka Ziemiańska6; 
toponim z członem odróżniającym w stosunku do nazwy podstawowej: Brzozów-
ka Owczarska7, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka-Kolonia. Osobno należy omó-
wić sztuczny twór Brzozówko8, który powstał w efekcie zastąpienia wcześniejszej 
nazwy Brzozówka, przez częstsze na tym obszarze formy na -ko (NMP), formacja 
ma zatem charakter czysto strukturalny. W liczbie mnogiej notujemy toponim na 
-ówki: Brzozówki oraz wariant w rodzaju nijakim -ówko: Brzozówko.

Sufiksy te mogą tworzyć w liczbie pojedynczej również nazwy dzierżawcze 
od antroponimów powiązanych genetycznie z rzeczownikiem brzoza, np. Bere-
zówka.

Nazwę Brzozowie, wywodzić należy od dawnej nazwy kolektywnej brzozo-
wie [por. Makarski 2005: 86]. Podstawą nazwy wieloczłonowej Nowa Brzeska 
Wola jest apelatyw wola i nazwa pobliskiej wsi Brzeźce (por. NMP).

4.  Toponimy odprzymiotnikowe

Dużą grupę toponimów powiązanych genetycznie z rzeczownikiem brzoza 
tworzą formy odprzymiotnikowe, zróżnicowane pod względem rodzaju i odmiany, 
np. toponimy o archaicznej strukturze przymiotnika bezsufiksalnego: Brzoz (gen. 
-u); Brzóza (gen. -y; tu możliwa jest także proweniencja od apelatywu brzóza ‘gw. 
brzoza’ por. np. SL), nazwa ta pojawiła się w kilku toponimach różnicowanych 
za pomocą dodatkowych członów np.: Brzóza Królewska (nazwa z czasem wy-
równana do rzeczownika brzoza), wieś stanowiła własność królewską, w pobliżu 
znajduje się Brzóza Stadnicka, stąd człon odróżniający Królewska; w toponimie 
Brzóza Stadnicka, człon dystynktywny jest członem starszym i zapewne starsza 
jest nazwa Stadniki; -e (gen. -ego) Brzóze w formie rodzaju nijakiego; nazwy 
z dodatkowymi dookreśleniami: Brzóze Duże; Brzóze Małe. 

W Wykazie… odnajdujemy kilka nazw będących formami przymiotnikowy-
mi rozwiniętymi morfologicznie: np. twory na -i, Brzozi, czy -’a: dwuczłonowy 
toponim, składający się z członu określanego i określającego: Brzezia Łąka nazwa 
pierwotnie pochodzi zapewne od osady założonej na łące porośniętej brzozami 
(por. NMP), omawiany typ realizowany jest także w toponimie Brzezie Łąki. Do 
form odprzymiotnikowych należą również toponimy: Brzezna, Brzezna-Litacz; 
oraz nazwa Brzezinna Góra, której podstawą najprawdopodobniej jest przymiot-
nik *brzezinny ‘brzezinowy’. 

6 Trzy wsie w pow. białostockim.
7 Dwie sąsiadujące osady Brzozówka Owczarska i Brzozówka Korzkiewska (nazwa nienoto-

wana w Wykazie…).
8 Brzozówko – wś, pow. węgorzewski.
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Mało przejrzysty etymologicznie jest, mający kilkanaście poświadczeń, to-
ponim Brzeźno, wywodzić go można od przymiotnika brzeźny (psł. *berzьnъ 
‘brzozowy’) poddanego procesowi substantywizacji, nie można wykluczyć, że 
nazwę fundują apelatywa: brzezie, brzoza, brzeżno ‘brzeg’ bądź brześno ‘brzost, 
drzewo liściaste, gatunek wiązu’ SW. Przydawki, które towarzyszą tej nazwie 
Brzeźno Królewskie, Polskie, Szlacheckie, Łyńskie, mają charakter dyferencyjny 
bądź lokalizują nowo powstałą osadę w stosunku do innej większej i starszej jak 
Brzeźno Lęborskie. Nazwa Brzeźno Wielkie jest równa nazwie jeziora, nad którym 
leży. W procesie derywacji dezintegralnej od toponimu Brzeźno utworzono nazwy 
na: -inko Brzezinko, -enko: Brzezienko, -no: Brzezno, Brzezno Małe, por. też topo-
nim omówiony powyżej Brzeźno.

Najprawdopodobniej podstawy antroponimicznej należy dopatrywać się 
w toponimie Brzozów, W. Makarski wskazuje w tej nazwie dawny wzorzec męski 
nazw na -ów. W toponimach Brzozów Nowy, Brzozów Stary, drugie człony odwo-
łują się do czasu powstania miejscowości. 

Od przymiotnika brzozowy derywowano nazwy: Brzozowy Kąt, Brzozo-
wy Ług, Brzozowy Most, Brzozowy Mostek. W liczbie mnogiej z wykładnikiem 
-owe i drugim członem odapelatywnym, określanym notujemy: Brzozowe Bło-
to, Brzozowe Błota, Brzozowe Grądy, Brzozowy Borek, Brzozowy Hrud, -owo: 
Brzezowo, Brzozowo, toponimy z członem określającym wielkość: Brzozowo 
Małe, Brzozowo Wielkie, czas założenia: Brzozowo Stare, przynależność: Brzo-
zowo-Antonie od im. Antoni w liczbie mnogiej. Brzozowo-Dąbrówka nazwa 
zestawiona, która pierwotnie brzmiała Dąbrówka, człon Brzozówka zaczerpnię-
ty został z nazwy sąsiedniej wsi; Brzozowo-Kolonia, Brzozowo-Chabdy, drugi 
człon od n. os. Chabda9 NMP; Brzozowo-Chrzczonki, drugi człon od nazwy oso-
bowej Chrzczonek w formie liczby mnogiej, podobnie jak w toponimie Brzozo-
wo-Chrzczony, Brzozowo-Korabie, człon drugi od nazwy osobowej Korab (a ta 
od ap. korab ‘okręt, łódź’); Brzozowo-Muzyły z członem drugim wywodzącym 
się od n. os. Murzyło lub Mużyło SSNO w formie liczby mnogiej (por. ap. murza, 
muża ‘umorusany, mruk’); nazwę osobową odnajdujemy także w drugim członie 
nazwy: Brzozowo-Panki, im. Pankracy NMP; oraz toponimie Brzozowo-Czary 
od n. os. Czara w formie liczby mnogiej (por. ap. czara ‘misa, puchar’). Od 
n. os. Maj wywodzić należy człon drugi w nazwie: Brzozowo-Maje w formie 
liczby mnogiej. Kolejne nazwy zestawione to: Brzozowo-Łęg, por. ap. łęg ‘miej-
sce, łąka podmokła, mokra’; Brzozowo-Utraty por. ap. utrata ‘strata, przegrana 
w sprawie sądowej’.

Od przymiotnika brzozowa powstały formy żeńskie: Brzezowa, Brzozowa. 
Liczne są nazwy od podstaw rzeczownikowych morfologicznie rozwiniętych: 
Brzozowa Gać, Brzozowa Góra, Brzozowa Smuga, Brzozowa Wólka. 

Typem morfologicznie rozbudowanym jest także toponim: Brzezinkowe.

9 Por. ap. chabda ‘dziki bez’.
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Zanotowano jedną formę syntetyczną złożoną z wyrażenia przyimkowego 
i przymiotnika: Podberezowskie.

Do odprzymiotnikowych zaliczymy twory na -sk-, prawdopodobnie taką 
genezę mają toponimy: Brzósk (dopełniacz) oraz Brzezieński Młyn urobiony od 
nazwy miejscowej Brzeźno; formacje w liczbie mnogiej: Działki Brzóskie – od 
nazwy miejscowej Brzóza, z odapelatywnym członem odróżniającym działki. 

Morfologicznie rozwiniętej podstawy należy doszukiwać się w nazwie Brzo-
zowska Góra.

5.  Wnioski

Podstawą powyższych rozważań był rzeczownik brzoza, który poprzez po-
wszechność oznaczanego desygnatu tworzy dość bogate źródło apelatywów i to-
ponimów. Uwidacznia się to w znacznym zróżnicowaniu morfologicznym i se-
mantycznym analizowanych jednostek toponimicznych. 

Podstawowy typ tworzą nazwy fizjograficzne, które bezpośrednio wywo-
dzimy od rzeczowników i przymiotników – są to nazwy potwierdzone w zbio-
rach słownictwa apelatywnego oraz nazwy derywowane na poziomie toponoma-
stycznym przy udziale odpowiednich wykładników nazwotwórczych. Powyższe 
rozważania dowodzą, że nie sposób wskazać, które nazwy wywodzą się bezpo-
średnio z gruntu apelatywnego, a które powstały przy pomocy dodatkowych wy-
kładników onimizacji, szczególnie gdy rozważania nie opierają się na materiałach 
historycznych. Niemożność jednoznacznego wskazania typu podstawy uniemoż-
liwia określenie typu derywacji, w związku z tym warto posługiwać się pojęciem 
typu morfologiczno-semantycznego (co postuluje W. Makarski [2006: 62]). 

Wśród zgromadzonych nazw wyróżnić można następujące typy formalne: to-
ponimy odrzeczownikowe, które wywodzić należy od podstawowych apelatywów 
powiązanych z rzeczownikiem brzoza: np. Brzoza, w tej grupie umieścić należy two-
ry rzeczownikowe dzierżawcze i odantroponimiczne, np. Bereza; drugi typ tworzą 
nazwy odprzymiotnikowe, wtórnie substantywizowane na poziomie onomastycz-
nym np. Brzóza oraz odprzymiotnikowe struktury o charakterze dzierżawczym, np. 
Brzozów; kolejny typ wyznaczają konstrukcje przyimkowo-rzeczownikowe np. Za 
Brzeziną; ostatni tworzą liczne struktury analityczne z członem określanym i okre-
ślającym (przydawką) o zróżnicowanej genezie np. Brzeziny Małe. 

Toponimy o „odbrzozowej” proweniencji mogą być zatem realizowane w for-
mie nazw syntetycznych: rzeczownikowych i substantywizowanych przymiotni-
ków, bądź analitycznych: w postaci zestawień przymiotnikowo-rzeczownikowych 
lub wyrażeń przyimkowych. Zauważalnie przeważają nazwy w postaci zestawień. 

Analiza materiału uwidacznia różnorakie relacje, jakie mogą zachodzić po-
między desygnatem a nazwą, można je ująć w następujące grupy: nazwy fizjogra-
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ficznie, które powstały w wyniku przeniesienia nazwy obszaru nominowanego 
w określony sposób, z powodu określonego zadrzewienia (nazwy prymarne), np. 
Brzoza; nazwy wskazujące, jakie to miejsce np. Brzozowe, nazwy, które wykorzy-
stują w swojej strukturze odniesienie lokalizujące: Zabrzezie; nazwy ponowione, 
urobione od już istniejących nazw, które zostały ponowione w odniesieniu no-
wych obszarów zasiedlonych w danej miejscowości lub obszaru od niej nieznacz-
nie oddalonego. Powstała wówczas nazwa ma charakter kulturowy, zatem po-
zbawiona jest znaczenia etymologicznego, w celu odróżnienia nazwy kulturowej 
od etymologicznej stosowane są człony relacyjne w postaci przydawki, przyrost-
ka lub przedrostka bądź przyimka, w tym typie wyróżnimy nazwy lokalizujące, 
chronologizujące i deminutywne [por. ibidem: 82].
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Renata Gliwa

The word birch as a toponymic base of Polish macrotoponyms

(Summary)

The basis of these considerations is a noun “birch”, which, due to its popularity of marked de-
signatum, creates quite a considerable source of appelatives and toponyms. This become evident in 
considerable in morphological and semantic differentiation of toponyms developed based on them. 
The basic type is made of names that we directly derive from nouns and adjectives related with the 
noun “birch”, the second type comprises of names created one the toponomastic level. 

Słowa kluczowe: toponim, nazwy odarboralne, brzoza.

Key words: toponim, arboral names, birch.


