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1. Wprowadzenie

Akty notarialne to źródła, które do obiegu naukowego zostały włączone póź-
no, po 1950 r., i jako dokumenty zawierające przekazy o faktach jednostkowych 
i o zjawiskach indywidualnych, występujących w skali masowej, zainteresowały 
głównie historyków [Moczulska 1977: 217]. Do badań językoznawczych wyko-
rzystano je dopiero u schyłku XX w. Miało to zapewne związek z faktem ich 
udostępnienia oraz z tym, że do końca XVIII stulecia akty na ziemiach polskich 
sporządzane były po łacinie, czasem w połączeniu z językiem polskim, dopiero 
od XIX w. możemy obserwować praktykę notariuszy piszących po polsku. Po-
czątkowo opracowania źródeł skupione były wokół historii i ewolucji notariatów 
i wykorzystywane głównie przez prawników [Kuryłowicz 1993, 1999; Skupień-
ski 1977]. Nowy obszar poznawczy omawianych archiwaliów odkryły badania 
genologiczne, które udowodniły, że są to ważne i wszechstronne źródła do badań 
nad polszczyzną, nie tylko urzędową w rozmaitych epokach jej rozwoju. 

W przestrzeni językowej historyczne notariaty jawią się jako teksty zróżni-
cowane gatunkowo i socjolingwistycznie, zawierające bogaty i rozmaity materiał, 
mogący posłużyć do opisu i interpretacji wielu zjawisk prawnych, językowych 
i gatunkowych. Ze względu na splot rozmaitych czynników, wewnątrzjęzyko-
wych i pozajęzykowych, można określić je jako urzędowo-kancelaryjne przekazy 
pisane powstałe w sytuacji oficjalnej1, z właściwymi strukturami gramatycznymi 
i leksykalnymi, z zarysowanym dystansem czasowym i przestrzennym. 

Przydatność historycznych notariatów do badań onomastycznych nie została 
jeszcze zdefiniowana, choć są to teksty, które zawierają zwykle obszerne, zróż-
nicowane strukturalnie i semantycznie nazewnictwo osobowe, mikrotoponimy 

1 Jako teksty skodyfikowane, o znormalizowanej strukturze, rejestrują język formalny, elimi-
nują zaś cechy gwarowe i potoczne. 
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i nazwy miejskie, w tym nazwy części miast oraz ulic, nierzadko dawne postaci 
językowe nazw miejscowych. Dokonana przeze mnie ekscerpcja 412 aktów spo-
rządzonych przez rejentów Stanisława Lipnickiego (172 akty) i Józefa Kalasante-
go Szaniawskiego (240 aktów) z lat 1810–1812 ujawniła liczne nazwy terenowe 
pochodzące zarówno z okolic Łukowa, jak i samego miasta2. Są to bardzo cenne 
eksponenty leksykalne, pomocne w ustalaniu historycznej bazy mikrotoponimów 
na terenie Podlasia.

2. Mikrotoponimia w historycznych źródłach kancelaryjnych

Celem opracowania jest przedstawienie nazw terenowych ziemi łukowskiej 
odnotowanych przed około 200 laty w dokumentach notarialnych oraz związanej 
z nimi problematyki. Dodajmy, że regionalne zasoby mikrotoponimiczne w tej 
części Podlasia nie zostały jeszcze zbadane i zinterpretowane, podobnie jak wie-
le innych dawnych nazw z różnych regionów Polski3. Tymczasem Podlasie jako 
obszar badawczy sytuuje się pomiędzy Mazowszem, Warmią i Lubelszczyzną, 
których dawne nazewnictwo terenowe zostało po części wyekscerpowane i opi-
sane przez onomastów4. W tym kontekście warto przywołać historyczny materiał 
pochodzący z obszaru położonego na styku przywołanych terenów ewokujący 
liczne związki z podłożem gwarowym, mazowiecko-małopolskim i zróżnicowa-
nym pograniczem etnicznym5 [Czyżewski, Gala 1993: 113–136; Abramowicz, 
Dacewicz 1999], które wpływały w różny sposób i w różnym czasie na kształto-
wanie się nazw własnych, w tym toponimii Podlasia.

2 Prezentowane akty notarialne z początku XIX w., znajdujące się w Państwowym Archi-
wum w Siedlcach, wytyczają obszar badawczy między Trzebieszowem, Międzyrzecem Podlaskim, 
Radzyniem Podlaskim, Łukowem i Siedlcami. Mikrotoponimy pochodzą z Łukowa, Wysokinów 
Jakuszy, Leszczanki, Krasusów, Mościsk, Turzych Rogów, Krasusów Gołowierzchów, Karwowa, 
Rozwadowa i Paskud.

3 Obszerne monografie odnoszą się jedynie do historycznej mikrotoponimii Mazowsza i Ślą-
ska Cieszyńskiego, por. Wolff, Rzetelska-Feleszko 1990. W ostatnim dziesięcioleciu ukazał się tak-
że Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski [1992, 1995].

4 Mazowieckie nazwy terenowe zostały opisane przez A. Wolffa i E. Rzetelską-Feleszko, 
por. przypis 3, warmińskie – por. A. Pospiszylowa 1985: 61–74, zaś z terenu Lubelszczyzny – por. 
Łesiów 1972.

5 Zbiegały się tu dawne granice dzielnicowe Mazowsza i Małopolski (poł. XII w.), poza 
tym ścierały się ze sobą różne narodowości i kultury, co związane jest ze złożonym przebiegiem 
osadnictwa w tym rejonie, bo obok ludności pochodzenia polskiego występowała tu ludność ukra-
ińska, białoruska, litewska, żydowska, niemiecka i tatarska). Drobna zagrodowa szlachta, która 
w XIX w. stanowiła 93% ogółu zamieszkałych tu dobrze urodzonych, to główni mieszkańcy tej 
ziemi. Szlachta z południowych ziem mazowieckich, zwłaszcza liwskiej, warszawskiej i czer-
skiej, osiedlała się na pogranicznych obszarach woj. lubelskiego i sandomierskiego już na prze-
łomie XIV i XV w.
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Ujawniony w omawianych źródłach notarialnych bogaty zbiór mikrotopo-
nimów znajduje się w różnych typach umów związanych z obrotem ziemią: umo-
wach kupna-sprzedaży, zamianach gruntów, darowiznach, umowach dzierżawnych, 
aktach inwentacyjnych, zastawach ziemi, testamentach i pokwitowaniach odbioru 
części posagowych6. Łącznie jest tu ponad 300 mikrotoponimów, tzw. lądowych, 
zróżnicowanych semantycznie i strukturalnie, wśród których najliczniejsze są na-
zwy pól i ich działów, łąk, lasów, dróg przebiegających przez pola i wsie oraz gra-
nic majątków szlacheckich, dokładnie opisane, z określeniem ich obszaru. Sposób 
przedstawienia analizowanych jednostek w aktach notarialnych nie pozostawia 
wątpliwości, że chodzi o nomen proprium, które pełni funkcję lokalizująco-charak-
teryzującą, służąc jako punkt orientacyjny przy wytyczaniu granic pól, łąk, działów 
spadkowych, lasów itp. O tym, że mamy do czynienia z nazwą terenową rozstrzyga 
zapis dokumentujący nazwę z uzupełniającym wyjaśnieniem, por. w tymże Polu 
Działy Głuchowizna zwane L-277 lub Ciągłoźć od Drogi Zagumienney do przeciętki 
Uroczyzka zwaney z Łąką L-27; Dział ieden w mieyzcu Krzowa zwanym, Sążni Trzy 
Szerokoźci L-47; L-45: w mieyzcu zwanym Dwornica […]; S-172: Działy Grontu 
w Polu nad Lasem nazywające się. Toponim może być również przytoczony w sto-
sownym fragmencie narracji, po zapowiedzi określeniem nazwisko, por. S-161: cał-
kowite Łąki swoie własno Dziedziczne Oyczyste na Wsi Szaniawach Ryndach […] 
leżące […] pod iakiemikolwiek mieysc nazwiskami8 znayduiące się. 

Historyczne nazwy terenowe, którymi dysponujemy dla tej części Podlasia 
są licznie reprezentowane, ściśle umiejscowione przestrzennie i czasowo w da-
tacji, bowiem każdy akt zawiera datację, tj. dzień, miesiąc i rok sporządzenia 
dokumentu oraz szczegółową lokalizację albo w enumeracji9, albo w narracji, 

6 Systematyzacja określonych gatunków źródeł notarialnych jest schematyczna, mieści w so-
bie i teoretycznie, i praktycznie wiele wariantów, wynikających z ówczesnego prawodawstwa. 
Może też odbiegać od współczesnych rozstrzygnięć, co jest oczywiste w materiale historycznym, 
niemniej jednak badane umowy można podzielić na: akty inwentacyjne, akty uszanowania, cesje, 
deklaracje budowy domu, dzierżawy gruntów, hipoteki / wpisanie długu na hipotekę, kaucje za 
urząd / zaręczenie, kontrakty arendowne / dzierżawne, odstąpienia od długu / zastawu, plenipo-
tencje, pokwitowania odbioru posagu / majątku, pokwitowania odbioru sumy / długu / dziesięciny, 
pokwitowania odbioru zastawu, donacje (akty nadania dóbr ziemskich), pozwolenia na zawarcie 
małżeństwa, rejestracje pożyczek, przepisanie majątku na dzieci / spadek, umowy sprzedaży ziemi, 
testamenty, ugody, czyli tzw. środkujące zeznania, umowy propinacyjne, zamiany gruntów, zapisy 
dożywocia, zapisy sumy długiem prostym / zapisy na majątku, zaręczenia urzędowe, zastawy gruntu 
/ posagu, zrzeczenia się dożywocia / odstąpienia od dożywocia. 

7 Kolejne akty zostały opatrzone inicjałem nazwiska notariusza i ponumerowane. Por. wykaz 
źródeł zamieszczony pod tekstem rozdziału.

8 Wyraz nazwisko odnosi się w aktach do dwóch znaczeń: dawnego, tj. ‘nazwania’, zgodnego 
z przedstawionym wyżej, jak i współczesnego w odniesieniu do ‘nazwy familii’. To drugie znacze-
nie możemy obserwować na podstawie zapisu notariuszy stosowanego we wszystkich badanych 
umowach, por. w przytomności Świadkow niżey z Jmion y Nazwisk wyrażonych y podpisanych. 

9 W enumeracji notariusze informowali o miejscu zamieszkania stron biorących udział 
w sprawie.



248 Joanna Kuć 

zaś sam obiekt zawsze jest jednoznacznie charakteryzowany w tekście, por. 
S-144: ogrod Łoscieiowizna zwany; S-172: w Lesie nazywającym się Ottogi; 
S-172: Dział w Zmiarkach; S-5: Pułszosta Sążnia Łąki zaczynająca się od Kli-
now; S-136: Gronta swoie dziedziczne Sciborowizna zwane na wsi Kraszowie 
Wielkim; L-115: w Polu Pierwzzym za Bernardyny; L-53: Dział w Polu drugim 
w mieyzcu zwanym Krzowa i inne. Nie można natomiast w pełni zaufać zapiso-
wi takiej nazwy (raz wielką, raz małą literą), bowiem ortografia XIX-wiecznych 
rękopisów urzędowych, pomimo wysokiego stopnia normalizacji i ujednolicenia, 
jest jeszcze wyraźnie nieuporządkowana i odbiega od przeciętnego tempa prze-
mian normy językowej, porównajmy dla przykładu zapisy z S-103: W trzecim 
miejscu na połwłoczku prosto staykow sążni10 dwanaście; L-27: Sązien Jeden i poł 
Stay Dwoie z łąko od Drogi wSianey do Granic Zawadzkich; ibidem: Siedlisko 
[…] od rzeki Tłuszcza do Drogi zagumienney; L-131: zaczynaiący zię od Ulicy 
brukowey Lubelzkiey ciągnący zię za Drozzke browarną z Łąką do Rzeki Krzney; 
S-171: w miejscu na Podbielnych w Polu pod Dąbiem położone; S-98: w tymże 
Polu Przymiarek między Łączki zwany Pułczwarta Sążnia; S-98: w trzecim miej-
scu w Polu pod Grodzisk w Zalesnych Trzy Sążnie Pola i inne.

Rejenci precyzyjnie umiejscawiali małe obiekty terenowe, odnosząc je do 
kontekstu i realiów pozostających w obrębie topografii, por. L-135: Dział Dziewią-
ty Ogrodzizka. Sązni Dziezięć od Rzeki Krzney do Zgłow Przymiarkowych miedzy 
Miedzami Witkowzkiego i Woyciecha Terpiłowzkiego; L-27: z Łąką za Młynkiem 
między Wiktorynem Radzikowskim i Sukceszorami Wielmoznego Chrominskiego 
i inne. W narracji aktów notariusze zamieszczali też szczegółowe opisy aktywów. 
Jedno z pól nazwane od nazwiska właściciela Izdebskiego Izdebizną, ujęto w in-
wentarzu przy akcie 27, por. Pole Drugie pod Mikłuzy Krazuzy Jzdebizna zwane. 
Sązni Jeden i poł Stay troie z łąką od Drogi Zapotocza do Zytow Czamory między 
Tomaszem Jzdebzkim i Pawłem Krazuzkim; S-10: między miedzami Sławetnego 
Andrzeia Kośleckiego Mieszczanina Łukowskiego z iedney, i Kollegium Łukow-
skiego Xięży Piarow […] przez przeciętkę trzymających. Rozmiar pola określano 
w postaci szerokości i długości, dla których stosowano odniesienie „od sąsiada 
do sąsiada”, „od miedzy do miedzy”, „od bruzdy do bruzdy” lub „od wschodu do 
zachodu” ze względu na rozdrobnienie majątków szlacheckich w ziemi łukow-
skiej. Porównajmy, dla przykładu, kilka opisów rejenta Lipnickiego, eksponują-
cych obiekty w ten sposób, np. L-45: nabyty przez Siebie Dział ieden w mieyzcu 
zwanym Dwornica Sażnij cztery y pół szerokoźć trzymaięcy, ciągłoźci od Drogi 
Zagumienney, do Drogi Stawowey, między z iedney strony Urodzonym Piotrem 
Celińskim, a z drugiey Sukceszorow niegdy Urodzonego Łukasza Wysokińskiego 
Miziewicza, na Wsi Wysokinie Tęczkach parafij y powiecie iak wyżey mowiono, 
leżący; L-60: Siedlizko swoie dziedziczne Sążni trzy Łokci Dwa szerokoźć, a Cią-
głość od Drogi Zapłotnia zwaney do Rzeki Krzney, trzymające między brozdami 

10 Na temat dawnych miar por. Kuć 2012.
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ziedney Urodzoney Maryanny z Karwowskich Jasieńzkiey, z drugiey ztrony teraz 
Zeznawaiącego we Wsi Turzych Rogach, leżące; L-131: Zaczynaiący zię od ulicy 
brukowey Łubelzkiey ciągnący zię za Drozzke browarną, z Łąką do Rzeki Krzney, 
między ziedney od wzchodu Sukceszorow Szymona Ozinzkiego Placu, a zdrugiey 
Strony od Zachodu Słońca Staro: Moszka Szlomowicza Placu leżący, prawem Na-
turalney Sukceszyi po Rodzicach na Zeznaiącą spadły.

Niewielkie różnice w sposobie opisu poszczególnych jednostek wystąpiły 
u Józefa Kalasantego Szaniawskiego, który w narracji kładzie nacisk na położe-
nie i rozciągłość obiektu, czasem zaś eksponuje jego początek, por. S-148: Dwa 
Zagony i Pułtory Skiby Pola zaczynające się od Drogi Gaykowey ciągnące się 
do Rzeki Baginskiey; L-53: poczynający zię od Rzeki Krzney do Pół Bagenkowey 
przeciętni; S-172: w Lesie nazywającym się Ottogi wychodzącym; S-175: ciągną-
ce się staien siedem do mieysca nazwanego Pułstawek między miedzami; S-33: 
w drugim mieyscu w Polu na Zapłociu Zagon Jeden Sążniowy zaczynający się 
od Zapłocia ciągnący się do Granicy Szaniawskiey; S-137: za wykłem Dwa Sąż-
nie Łąki zaczynające się od Pola ciągnące się do Rowu między miedzami; S-33: 
w Trzecim Mieyscu na Wybiegłej także Zagon Jeden Sążniowy i inne.

Obraz systemu mikrotoponimicznego zawarty w XIX-wiecznych aktach no-
tarialnych wydaje się bardzo przejrzysty. Wzmacnia go jeszcze powtarzalność 
wielu nazw w obu kancelariach, co dodatkowo uwiarygodnia ich funkcjonowanie 
w obiegu społecznym, dzięki czemu możliwa jest weryfikacja nazwy oraz lokali-
zacji obiektu. Wielokrotne notacje pokazują również żywotność pewnych typów 
nazewniczych oraz występowanie form wariantywnych, por. Uwroć Zaolszyń-
ska S-172 / Uwrać L-37/ Uwroć L-27; Za Bernardynami S-203 / Za Bernardyny 
L-115; Dwornice L-27 / Dworznice S-98; Kąt Powazki L-115 / Kąty S-20; Zgłowy 
Siedliczne S-211 / Zgłowy S-155 / Zgłowy Poprzeczne S-157; Na białey Glinie 
L-27 / Na Glinianey S-185; Przecienka / Przecientka L-27, Pod Dąbie S-123 / Pod  
Dąbiem S-171 i wiele innych. 

3. Charakterystyka zasobów mikrotoponimicznych łukowskich 
aktów notarialnych

Pomimo przydatności wszystkich danych mogących służyć lokalizacji i okre-
śleniu zarówno samej jednostki mikrotoponimicznej, jak i jej rozmiaru, nazwy 
terenowe znajdujące się w tego typu dokumentach są niełatwe do interpretacji, 
z wielu powodów. Jednym z nich jest aspekt toponimizacji struktur, który często 
ma związek ze spontanicznym aktem nominacyjnym, niemożliwym do uchwy-
cenia w historycznych przekazach źródłowych. Ponadto problemy w opisie i in-
terpretacji XIX-wiecznego materiału dotyczą wzajemnych uzależnień i relacji 
między różnymi składnikami zbioru mikrotoponimicznego ze względu na niejed-
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noznaczną ocenę tych jednostek z perspektywy tworzywa toponimicznego. Doty-
czy to m.in. mikrotoponimów o złożonej budowie słowotwórczej, które mogą być 
postrzegane jako struktury sufiksalne lub prefiksalne, a więc złożone oraz jako 
struktury bezsufiksalne wprowadzone drogą toponimizacji z płaszczyzny apela-
tywnej do proprialnej poprzez zmianę ich funkcji znaczeniowej11. W klasie tej 
mieszczą się więc nazwy równe apelatywom albo od nich derywowane. Jest to 
zjawisko ambiwalentne, podobnie jak ustalenie społecznego obiegu czy zakresu 
użycia mikrotoponimów.

W łukowskim materiale dostrzega się charakterystyczną dla mikrotoponimów 
koncentrację procesów nazwotwórczych z uwzględnieniem motywacji topogra-
ficznej mającej największy udział w tworzeniu omawianych jednostek, w dalszej 
kolejności przynależnościowej i kulturowej. Podstawy leksykalne mikrotopo-
nimów dostarczają informacji o ukształtowaniu terenu, określają jego położenie 
lub kształt, informują o stosunkach społecznych i o działalności człowieka. Propor-
cje ilościowe wyekscerpowanych nazw terenowych przedstawiają się następująco: 
około 200 nazw odapelatywnych i 100 odonimicznych (30 o motywacji antropo-
nimicznej i 70 o motywacji toponimicznej). Około 1/3 całego zasobu ma postać 
liczby mnogiej. Są to nazwy na ogół przejrzyste strukturalnie i semantycznie, 
w których można wydzielić nazwy topograficzne stanowiące łącznie 150 jednostek 
utworzonych od różnorodnych leksemów. Daje się tu zauważyć rzeczowniki błot-
ko, bagno, biel, glina, kamień z odpowiednimi sufiksami: -owe (Bagnowe), -‘ana 
(Błotczana, Gliniana, Kamienczana), -na (Błotna), -‘e (Krzaki Błotnie). Charakte-
ryzują one zarówno sposób ukształtowania terenu, jak i jego cechy naturalne, np. 
nawodnienie. Te i inne apelatywne terminy fizjograficzne, takie jak: droga, grani-
ca, graniczka, ściana, grobla, struga są najczęściej określanym członem kompozy-
tów, por. Droga Bagnowa S-103, Droga Bielna S-211; Droga Gaiowa S-51, Droga 
Gaykowa S-148; Droga Kamionczana, Droga Wsiana, Zagumienna, Zapłotnia, 
Zielna, Droga Piaskowa S-158 i S-209, Droga Płoskowa S-98, Droga Przymiar-
czane itp., Graniczka Bagnowa, Graniczka Rozdługow, Granica Poniacka S-53, 
Sałamoncka S-200, Szmiarska S-209 oraz Granice: Kownackie S-135, Kozłowskie 
S-233, Ławeckie S-130, Oknińskie S-103, Oszczepalskie S-136, Paskudzkie S-135, 
Stockie S-182, Strzyżowskie S-211, Suleyskie S-203, Trzebieszowskie S-229, Zbuc-
kie S-98, Zytkowskie S-154 i Żyłkowskie S-182; Nad Groblą Mikłuską, występują 
też w postaci wyrażeń przyimkowych, por. Za Groblą, W Strudze itp. Ten ści-
sły związek z zasobem wyrazów pospolitych, głównie terminów topograficznych 
odpowiadających realiom terenowym, ma swoje źródło w starym nazewnictwie 
terenowym z obszaru Mazowsza, na co zwracają uwagę A. Wolff i E. Rzetelska-
-Feleszko [1982]. W nazwach łukowskich, jak sugeruje z kolei M. Łesiów [1972: 

11 Zastosowanie pewnych rozstrzygnięć badawczych wymaga postawienia pytania o chrono-
logię powstania danej nazwy i wyrazu pospolitego ją fundującego, co – jak wiadomo – w przypadku 
nazw terenowych, w dodatku historycznych, nie zawsze jest możliwe do ustalenia. 
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34], notowane są rzeczowniki ograniczające swój zasięg tylko do jednego powiatu 
czy jednej gromady. Występują tu silne wpływy gwar mazowieckich, przeciwsta-
wiające się elementom kresowym i małopolskim [Łesiów 1972: 34]. W notariatach 
ujawnia się też znaczna liczba mian o motywacji toponimicznej, co jest charak-
terystyczne zarówno dla dawnej mikrotoponimii mazowieckiej, jak i dla zasobu 
zgromadzonego przez M. Łesiowa [1972]. 

Najbardziej typowe i zarazem wyróżniające się w zebranym materiale są 
nazwy komponowane zarówno charakteryzujące, jak i lokalizujące, por. Ka-
mienny Most, Zabłotnie Pole, Graniczka Bagnowa. Taka struktura jest równie 
częsta w przypadku mikrotoponimów o motywacji onimicznej, por. odmiej-
scowe: Granice Szaniawskie, Granice Plewskie, Granice Pazkudzkie, Sciana 
Strzałkowska, Sciana Domanszczyzney S-190, Sciana Dziecinkowska S-190, 
Sciana Morszkowska S-8 i odosobowe: Włoka Brudzinska, Włoczka Dzidkowska 
S-51. Wśród mikrotoponimów topograficznych na uwagę zasługuje liczna gru-
pa nazw wskazujących na położenie nazywanego obiektu względem jakiegoś 
innego, charakterystycznego, większego lub ważniejszego, np. nazwy miejsco-
wej. Położenie to jest określane przez apelatywne wyrażenia przyimkowe, np. 
Na Zuzelach, Na Białęj Glinie, Na Przymiarkach, Napastewniku, Na Nurzynie 
S-25, Na Paiąkach S-185, Na Podbielnych S-171, Na Polkach S-158 i S-201, 
Na Połwłoczku u Kadzenia S-103, Na Przeczach S-229, Na Vatamonach S-189, 
Na Wierzbowey S-201, Na Zapłociu S-200 i S-33, przy czym przyimek na kon-
kuruje z pod (po 15 przykładów), por. Pod Brześciany, Pod Celiny, Pod Gąsio-
ry, Pod Krzewiem, Pod Dąbie S-123 / Pod Dąbiem S-171, Pod Grodzisk S-98, 
Pod Karwow S-229, Pod Krynkę S-190, Pod Ławki S-130, Pod Łuków S-123, 
Pod Olszyną Kozłoską S-218, Pod Plewki S-98, Pod trzaskońcem S-185, Pod 
Trzebieszow S-229 i inne. Jak twierdzi E. Rzetelska-Feleszko, badająca nazwy 
terenowe od wyrażeń przyimkowych, przyimek pod stwarza bogate możliwości 
dla toponimii, gdy chodzi o nazwanie obiektu położonego w pobliżu czy poniżej 
tego, co jest w podstawie nazwy, jak też gdy chodzi o określenie przez nazwę 
kierunku jego położenia [Rzetelska-Feleszko 1983: 86]. Występowanie takich 
konstrukcji jest charakterystyczne dla wschodnich i północnych obszarów Pol-
ski [ibidem: 88]. W nazewnictwie dawnej ziemi łukowskiej zestaw przyimków 
konstytuujących nazwy terenowe jest znacznie bogatszy, spotyka się tu: u, por. 
U Długiej Olszynki, U Zgłow Grodziowych (2 przykłady); za, por. Za Groblą, 
Za Wsią, Za Gęstem Borem S-211, Za Wykłem S-137 (10 przykładów); nad, por. 
Nad Groblą Mikłuską, Nad Lasem S-172; w, por. W Dziekciarce S-224, W Lesz-
czynie S-216 (łąka), W Przymiarkach S-137, W Ugorze S-226, W Zmiarkach 
S-172 i od, por. Od Graniczki do Graniczki, Od Drogi Koźcielney, Od Drogi 
Kamienczaney, Od Blekicia S-233, Od Krolika S-203, Od Łąk Zdłużnych S-229, 
Od Płot S-103, Od Steczki S-229. 

Prawie o połowę mniej liczne od nazw o tworzywie apelatywnym są na-
zwy o charakterze dzierżawczym. Tworzy się je w XIX w. na badanym terenie 
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głównie za pomocą formantu -ski, znacznie produktywniejszego od formantu 
-owy (chociaż oba formanty utworzyły po jednej nazwie w przypadku nazw od-
osobowych). Ekspansję struktur z -ski widać w formach analitycznych, w któ-
rych występują jako człony przydawkowe, por. zestawienia: Granice Plewskie, 
Granice Szaniawskie itp., przy czym nie jest ona uwarunkowana czynnikami 
językowymi. Jak zauważa E. Breza w odniesieniu do nazw z Pomorza Gdań-
skiego [Breza 1978: 117], nazwy dzierżawcze na -ski i pochodne z konstrukcji 
komponowanych przechodzą do form syntetycznych12, por. Szewcowska L-156. 
W prezentowanym materiale widać jeszcze historyczną żywotność sufiksu -sk- 
w funkcji dzierżawczej13, na co zwraca uwagę E. Breza w odniesieniu do XVI–
XVIII-wiecznych toponimów z Pomorza Gdańskiego14. Są to również struktury 
topograficzne typowe dla Mazowsza, kreowane od nazw okolicznych wsi [ibi-
dem: 117], co zdaniem S. Rosponda nie jest wcale takie pewne [Rospond 1969: 
37]. Formant -ski tworzy też przymiotniki odmiejscowe, które w nazewnictwie 
terenowym mogą informować o przynależności obiektu do danej miejscowości 
(mają wtedy znaczenie dzierżawcze) lub o kierunku, w którym położony jest 
obiekt (jest to rzadziej spotykane znaczenie topograficzne – Rospond nazywa 
to znaczenie wtórnie topograficznym). Kolejne charakterystyczne dla badane-
go obszaru formacje to nazwy spadkowo-dzierżawcze z formantem -izna, por. 
Pole po Płudowskim – Płudowizna, Sciborowizna S-136, Zachariaszowizna 
S-22, Łoscieiowizna S-144 (łącznie 10 nazw), pochodzące wyłącznie od mian 
osobowych. Innych funkcji sufiksu -izna oprócz dzierżawczej, tj. przestrzennej 
i czysto strukturalnej, w badanych toponimach nie odnotowano [por. Łesiów 
1972: 100].

Motywacja kulturowa ma w tym rejonie niezbyt bogatą dokumentację 
nazewniczą, w materiale źródłowym jest to zaledwie kilka jednostek związa-
nych przeważnie z kulturą niematerialną, por. Nowe Miasto, Przeczowa, Ztara, 
Dwornice. 

4. Podsumowanie

Przedstawione nazwy terenowe pozwalają dostrzec niektóre procesy kształto-
wania się systemu mikrotoponimicznego, w postaci wyboru odpowiedniego typu 
derywacyjnego czy formantu. Można je porównać ze średniowiecznymi odpo-
wiednikami z terenu Mazowsza15, częściowo też ze współczesnymi toponimami 

12 Odbywa się to poprzez proces uniwerbizacji za pomocą różnorodnych formantów, np. -ka, 
-anka, -ak, -ownia, -owo i -ówka. 

13 Grzegorczykowa 1972: 140–141. 
14 Breza 1978: 95–119.
15 Por. Wolff, Rzetelska-Feleszko 1982. 
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Lubelszczyzny (powiat łukowski)16. Już wcześniej sygnalizowano odniesienia do 
historycznych mazowieckich nazw terenowych, m.in. wspólny podstawowy trzon 
baz derywacyjnych, które tworzą w zebranym materiale leksemy związane ze śro-
dowiskiem geograficznym, głównie topografią terenu. Poświadczone w nazwach 
gwarowe cechy językowe, głównie leksykalne, por. Steczczana, Wzdłużne, Za 
Grodziami, W Strudze, Pod Gąsiory, Na Przymiarkach ukazują związki południo-
wej części Podlasia z Mazowszem i Małopolską. Liczne filologiczne przesłanki 
źródłowe mogą być też świadectwem continuum nazewniczego lub przykładem 
zerwania tradycji nazewniczej. W zależności od skali eksploracji i wykorzysta-
nego słownictwa tylko jednej wsi lub całej ziemi łukowskiej dałyby interesujący 
kontekst badawczy. 

Niewątpliwie obecność mikrotoponimów w dawnych aktach notarialnych 
wyróżnia historyczne notariaty, bowiem współcześnie takie jednostki nazew-
nicze nie funkcjonują w obrębie języka urzędowego. W stylu kancelaryjnym 
do prezentacji sprzedawanych gruntów stosuje się dziś całkowicie odmienne 
procedury i struktury językowe. Kompleksowe badania konkretnych typów 
umów mogą skutkować ogromnym zasobem mikrotoponimicznym obszarów, 
na których były prowadzone. Nie tylko wzbogaciłyby one naszą wiedzę o słow-
nictwie, lecz miałyby duże znaczenie dla dialektologii i historii słownictwa 
potocznego i słowotwórstwa. To też świetna baza do poznania stosunków et-
niczno-osadniczych na terenach pogranicza etniczno-językowego i dialektalne-
go. Interesujące byłoby pokazanie, jak kształtują się proporcje poszczególnych 
typów nazewniczych i jakie zachodziły zmiany w przestrzeni toponimicznej 
w przeszłości, jak i współcześnie na obszarze ziemi łukowskiej. Wiąże się to 
z koniecznością ekscerpcji źródeł notarialnych, do których należy przyszłość 
badań historycznojęzykowych.

Wykaz źródeł

Akty inwentacyjne: L-27, L-41.
Kontrakt arendowny: S-144.
Pokwitowanie odbioru długu: S-130.
Przepisanie majątku na dzieci / spadek: L-135, S-51. 
Umowy sprzedaży ziemi: L-45, L-60, L-115, L-131, S-8, S-25, S-33, S-98, S-135, S-136, S-148, 

S-154, S-155, S-157, S-161, S-171, S-172, S-175, S-189, S-201, S-203, S-211, S-224, S-229.
Zamiany gruntów: L-37, S-190.
Zastawy gruntów: L-53, S-20, S-103, S-123, S-137, S-158, S-182, S-185, S-200, S-209, S-233. 

16 Por. Łesiów 1972. 
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Joanna Kuć

Historical microtoponyms of Podlasie in the notarial sources

(Summary)

The article shows and describes names of small rural spaces registered in the 19th century 
notarial acts from the area of Łuków. There are over 300 units, the names of the so called lands, se-
mantically and structurally varied, excluding the names of waterways that are not represented in the 
research material. The way of description of these microtoponyms doesn’t leave any doubt that they 
are proper names being connected with locating and characterizing functions, serving as landmarks 
in defining the borders of fields, meadows, forests and succession possessions. The material from 
Łuków reveals the specific concentration of names, including topographic motivation, having the 
largest share in the creation of these units, followed by possessive and cultural ones. These names 
are generally, structurally and semantically transparent with reference to the historical names of 
Mazovia. 

Słowa kluczowe: mikrotoponimy, Podlasie, akty notarialne, historyczne źródła. 

Key words: microtoponyms, Podlasie region, notarial contracts, historical sources.


