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Nazwy zawodów oraz stanowisk wieckich i kocielnych
w toponimach dzier¿awczych na dawnych Kresach
po³udniowo-wschodnich w wiekach XVIXIX
Toponimia XVI wieku zachowuje wiele starych form jêzykowych, a nazewnictwo miejscowe na pograniczach jêzykowych  ze wzglêdu na bilingwizm
 odzwierciedla ró¿ne warianty jêzykowe nazw oraz hybrydy. Na dawnych Kresach po³udniowo-wschodnich na ró¿norodnoæ form wp³ywaj¹ ponadto zmiany
przynale¿noci pañstwowej oraz struktur Kocio³a katolickiego i Cerkwi prawos³awnej1. Nazewnictwo miejscowe na tym obszarze potwierdza te¿ wzrastaj¹ce
stopniowo wp³ywy polskie po przy³¹czeniu wiêkszoci ziem ukraiñskich do Korony i funkcjonowanie ich w granicach Rzeczypospolitej. Wp³ywy polskie silniejsze s¹  co zrozumia³e  na zachodzie obszaru, przy³¹czonego do Polski ju¿
w XIV wieku2 i s³absze na wschodzie, w³¹czonym do Korony w wyniku unii
lubelskiej. W po³owie XVII wieku prawobrze¿na Ukraina przechodzi pod
wp³yw Moskwy, co os³abia wp³ywy polskie na tym terenie (na innych obszarach
Ukrainy panowanie Rzeczypospolitej trwa do rozbiorów3). Jeszcze mniejszy
wp³yw polski zauwa¿amy na Czernihowszczynie z krótkim okresem panowania
Rzeczypospolitej w XVII wieku. Przytaczam przyk³ady z tego województwa,
poniewa¿ s¹ one niekiedy uzupe³nieniem cech toponimii woj. kijowskiego, innym razem wskazuj¹ na ró¿nice miêdzy nazewnictwem Kijowszczyzny i Czernihowszczyzny. Wybra³am okres po XVI wieku, poniewa¿ jest on szczególnie
interesuj¹cy ze wzglêdu na wspomnian¹ ju¿ nasilaj¹c¹ siê polonizacjê, koñczê
analizê na XIX wieku, aby pokazaæ zmiany w toponimii dotycz¹cej niewielkiego
1 Analiza struktur i jej zmiany s¹ omawiane w wielu opracowaniach, por. np. L. Bieñkowski,
Organizacja Kocio³a Wschodniego w Polsce, [w:] Koció³ w Polsce, t. 2, Kraków 1970,
s. 7811049; S. Litak, Struktura terytorialna Kocio³a ³aciñskiego w Polsce w 1772 roku, t. 4,
Lublin 1980.
2 W³. A. Serczyk, Historia Ukrainy, Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich, Wroc³aw 1979,
s. 5354.
3 Ibidem, s. 141 i 202.
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zakresu tematycznego: nazw miejscowych utworzonych od nazw zawodów. Dla
celów porównawczych u¿ywam terminów dawnych podzia³ów administracyjnych z XVI i XVII wieku (województwa i powiaty). Ze wzglêdu na ograniczony
charakter wyst¹pienia wybra³am do analizy nazwy dzier¿awcze z suf. -ov, -in,
a zw³aszcza z suf.(-ov)ka4, które tworz¹ znacz¹ce grupy toponimów. Powstawa³y
one na przestrzeni stuleci, odzwierciedlaj¹ wiêc ró¿ne poziomy nazewnictwa.
Formant -ovka by³ szczególnie produktywny w XVII i XVIII wieku, tworzy³
wiele nazw miejscowych, pojawi³y siê wówczas nowe warianty jêzykowe zawodów. Wród badanych toponimów, odnotowanych ni¿ej, wystêpuj¹ liczne nazwy
miejscowe, w których w miarê jednoznacznie mo¿na okreliæ ukraiñskie i polskie rdzenie, por. Popowka, Xiêdzówka, oraz takie, w których rozró¿nienie nie
jest tak wyraziste, np. Kowalowka. Jako pierwsze analizujê stanowiska cerkiewne i kocielne, nastêpnie zawody i stanowiska wieckie, wydzielaj¹c ukraiñskie
i polskie nazwy. Podajê polskie i ukraiñskie okrelenia zawodu, jeli toponimia
nie podpowiada konkretnego rozwi¹zania.
Materia³ od XVI do XVIII wieku, który pochodzi z ró¿nych róde³: ukraiñskich i polskich, publikowanych i niepublikowanych5, uzupe³niony zosta³ o materia³ z XIX wieku z map Atlasu historycznego ziem ruskich Rzeczypospolitej
Aleksandra Jab³onowskiego [Jab³].
Wy³¹czy³am dawne nazwy s³u¿ebne, poniewa¿ powiêci³am im i nazwom
etnicznym odrêbny artyku³6. Odnoszê siê do nich w ka¿dym z przytaczanych
zawodów, odnotowuj¹c, czy nazwa zawodu wystêpuje w toponimach odrodowych i odpatronimicznych. Ponadto nazwy s³u¿ebne wskazuj¹ na starsz¹ warstwê toponimiczn¹, a nazwy odzawodowe (zw³aszcza te z produktywnym
w XVII i XVIII wieku sufiksem -ovka) na nowsz¹ warstwê. Interesuj¹ mnie
jêzykowe warianty nazw zawodu, czêstotliwoæ wystêpowania form, ³¹czliwoæ
formantów, geograficzne zró¿nicowanie.
Analizê materia³u rozpoczynam od nazw stanowisk i pozycji w hierarchii
cerkiewnej. Strus. ïîïú (ukr. ïiï, ïîïà) wystêpuje w ró¿nych strukturach morfologicznych z suf. -ov-, -ovka w XVII i XVIII wieku: Popow7, Popowa8, Popowo
4 W takiej formie sufiks jest notowany najczêciej w toponimii, niekiedy równie¿ w ród³ach
ukraiñskich.
5 Spis najwa¿niejszych róde³ wykorzystanych w pracy umieszczono na koñcu artyku³u.
6 T. Pluskota, Nazwy etniczne i nazwy s³u¿ebne w nazwach miejscowych Ukrainy i pogranicza
polsko- ukraiñskiego od XVI do XVIII wieku, Acta Polono-Ruthenica 2007, t. XII, s. 199209.
7 Toponimy mog¹ byæ odnazwiskowe, wspomina³am o grupie nazw z rdzeniem pop i biskup
w artykule: Leksyka religijna w nazewnictwie miejscowym województwa kijowskiego i czernihowskiego w XVII i XVIII wieku Acta Polono-Ruthenica 2008, t. XIII, s. 457-468.
8 Jeli toponim wystêpuje w wielu ród³ach i potwierdzany jest licznymi ilustracjami, nie podajê skrótów róde³.
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na Podolu, Brac³awszczynie, Kijowszynie i Czernihowszczynie, Popowiczew9 tylko w dawnym woj. czernihowskim, Popowka notowana jest na Wo³yniu
(krzem.), woj. czernihowskim i kijowskim; leksem pop wystêpuje w XVIII wieku w zestawieniach: Kij: Popow-Róg 1789 [Ist], Cz: Popowa S³oboda [Pert] i in.
Pop znany jest w toponimii ju¿ od XVI wieku w nazwach patronimicznych
w Kijowszczy¿nie i Czernihowszczynie, na Wo³yniu i Podolu, woj. ruskim:
Popowice, Popowicze, Popowce. Te modele s³owotwórcze i toponim Popowiczew sugeruj¹ odnazwiskowe pochodzenie nazwy miejscowej.
Na cerkiewn¹ lub wieck¹ pozycjê wskazuje ukr. äÿê, äÿ÷îê [Hrin] kleryk
w kociele wschodnim, diak, psalmista w cerkwi; osoba urzêdowa. Wystêpuje
on z suf. -ov w XVI wieku na Podolu i na Wo³yniu w pow. krzemienieckim, por.:
Dyjakow 1583 [19], Dijakow 1577 [Sang]; znany te¿ jest w toponimach z suf.
-ce: Diakowcze w XVI wieku na Podolu, a w kolejnych wiekach na Kijowszczynie.
Ukr. ÷åðíåöü zakonnik w kociele wschodnim i og. mnich [SW] pojawia
siê w zrostach i z³o¿eniach: Czerncze horodok, Czerncz-horodek i notowany jest
na Wo³yniu w XVI w., z suf. -ina w XVIII wieku w Czernihowszczynie, por.
×åðíå÷èíà (tu mo¿e byæ przeniesienie ukr. apelatywu ÷åðíåùèíà); przymiotnik
utworzony od czerniec mamy w pojedynczych przyk³adach zestawieñ w XVIII wieku: Czerneczia S³oboda w woj. czernihowskim [Pert]. Szerzej ÷åðíåöü znany
jest w nazwach odrodowych lub ods³u¿ebnych (Czerncze i in.) w XVI i XVII wieku,
g³ównie w ziemi halickiej, na Podolu i Wo³yniu.
Okrelenia stanowisk w hierarchii Kocio³a katolickiego, zachowane
w toponimach, pochodz¹ z Wo³ynia. Maj¹ one, co oczywiste, polskie rdzenie,
wystêpuj¹c w nazwie dzier¿awczej, np. pol. biskup w toponimie Biskupie
w XVII wieku, jak te¿ w nazwach miejscowych Biskupice i Biskupicze Ma³e na
Wo³yniu, które mog¹ pochodziæ od nazwiska lub wskazywaæ na ludzi nale¿¹cych do biskupa.
Jako kolejne okrelenie stanowiska kocielnego omówiê pol. pleban proboszcz wiejski [SW], notowany te¿ w wariancie kleban [SW]: Plebanowka
i Klebanowka na Wo³yniu w XVI wieku, Plebanowka w ziemi halickiej od XVII
do XIX wieku. Ksi¹dz notowany jest od XIX wieku: Xiêdzówka [Jab³] w ziemi
halickiej i Ksiê¿ówka (mo¿e pochodziæ te¿ od ksiêcia) na Podolu; wczeniej,
w XVIII wieku, równie¿ na Podolu pojedynczo zanotowano Ksiê¿yk10. Ju¿
w XVI wieku w kilku toponimach wystêpuje przymiotnik utworzony od rzeczownika pleban, por. Machnow Plebani 1531 [18] w woj. be³skim, w nastêp9
10

Ze wzglêdu na liczne warianty nazw zachowujê ród³owy zapis toponimu.
Nazwa mo¿e mieæ odniesienie do leksemu ksi¹¿ê.
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nym wieku przymiotnik ksiê¿y na tym samym obszarze wystêpuje w zestawieniach: Kustoszyn Xiezy, Lieski Xiêze 1673 [ASKI], Machnow Xiezy 1673, Machnuwek Xiêzy 1751 [Czop]. O tym, ¿e przymiotnik zosta³ utworzony zapewne od
ksiêdza, wiadczy zastêpowanie nim przymiotnika utworzonego od plebana, por.
wy¿ej Machnow Plebani i Machnow Ksiê¿y.
Kolejnym stanowiskiem kocielnym w toponimii badanego obszaru jest
sporadycznie notowany pol. diakon maj¹cy drugie, a w kociele wschodnim
pierwsze wiêcenie, o jeden stopieñ ni¿sze od kap³ana [SW]. Leksem diakon
u¿ywany jest w toponimii ziemi be³skiej, che³mskiej i lwowskiej w formie Diakonow od XVI wieku: Dyaconow 1531 [18], grab, Diakonow 1564 [Lw], Diakonów/Dyakonuw 1662 [ASKI], Diakonowo 1765 [Ist]. W pojedynczej nazwie
w ziemi be³skiej jest te¿ polski dziekan proboszcz maj¹cy w³adzê nad kilkoma
parafiami [SW]: Dziekanow 1770 [Pert]. W nielicznych nazwach wystêpuje
stpol. mnich zakonnik, duchowny ¿yj¹cy pod regu³¹ [SW], zapisany w ziemi
halickiej i na Podolu w toponimach z suf. -ovka: Mnichowka 1660, Mnichowka
1616 [Bucz] oraz z suf. -in- na Wo³yniu: Mniszyn(o) 1577 [19]. W nazwach
rodowych Mnichy notowane s¹ w Brac³awszczynie.
W pojedynczej nazwie mamy pol. pustelnik (toponim Pustelnik odnotowany
zosta³ w ziemi be³skiej w XVII wieku) oraz rabin nauczyciel ¿ydowski [SW],
zapisany w XIX wieku na Wo³yniu w: Rabijówka i Rabijowska [Jab³].
Jeli analizowaæ stanowiska wieckie i pozycje w spo³eczeñstwie, to ukraiñskie lub staroruskie rdzenie ilustrowane s¹ kilkoma okreleniami. Jednym
z nich jest strus. õîëîï ch³op, s³uga, niewolnik, przywi¹zany do ziemi [Srezn],
por. Cho³opecka 1671 [Sz] na Wo³yniu w XVII wieku. Nazwa utworzona zosta³a
zapewne od pobliskiej nazwy miejscowej Cho³opicze. Wczeniej, od XVI wieku, õîëîï notowany jest na ca³ym obszarze w nazwach rodowych i patronimicznych na Wo³yniu: Cho³opy, Cho³opicze, niekiedy obok ukr. i pol. ch³op wieniak, rolnik, poddany [SW, Hrin], por. w ziemi lwowskiej: Chlopy 1515 [18],
Cho³opy 1663 [ASKI].
W nazewnictwie odzwierciedlony jest ukr. i strus. öàðü monarcha rosyjski;
chan panuj¹cy u tatarów, su³tan turecki [Hrin]: Öàðåâî 1552 [Arch7] w Kijowszczynie, a w XVII wieku w Czernihowszczynie liczniej notowany jest
w zrostach i z³o¿eniach z elementem -grad: Öàðèãðàäà Öàðèãîðîä, Öàðãðàäà;
w XVIII wieku  tak¿e caryca ¿ona cara, ¿eñska forma od car [SW]: Caryca
1658, 1621 [Sig], cz, Öàðèöèíú 1716 [OpisMa³, 303]. W pojedynczych toponimach odnotowano ponadto ukr. õàí [Hrin.] na Brac³awszczynie  Õàíîâú 1552
[Arch7] oraz ÷àáàðü w Czabarówka [Jab³] na Podolu w XIX wieku, por. ukr.
÷àáàðíÿ owczarnia, zagrody i chlewy dla owiec i miejsce dla pastuchów [Hrin].
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Ukr. êíÿçü lub pol. knia ksi¹¿ê, szczególnie ruski albo litewski, ale te¿
szlachcic, wojak maj¹cy swojego konia, urzêdnik s¹du wiejskiego, so³tys wsi
na prawie wo³oskim [S³stp, SW] notowany jest na Wo³yniu, Podolu, ziemi
halickiej, w woj. be³skim od XVI wieku, w wiêkszoci w formie przymiotnika.
Polsk¹ formê knia¿y kniaziowski lub ukr. êíÿæà m³ody ksi¹¿ê [Hrin] mamy
w toponimach: Kniazie B³s, Knia¿e, Kniaze Hal, Kniaze Lw, Kniazie/Kniaz Wo³,
Knia¿e Ch, a w zrocie ju¿ od XVI stulecia przez ca³y badany okres, por. Kniaziostani 1554 [Czop] zastêpowane w XVII przez Xiezostany 1625 [Czop]. Podobnym przyk³adem funkcjonowania obocznych form jest w XVIII wieku Ksiê¿nina/ Kniahynina w woj. be³skim oraz Ksi¹¿ seu Kniazie w ziemi che³mskiej.
W innych zestawieniach lub zrostach przymiotnik knia¿y wystêpuje g³ównie
w woj. ruskim i be³skim od XVI wieku: Lw: Knezaluca i Kniezeszyolo 1515
[18], B³s: Kniaze Lubyckie, Lubycza-Kniazia/ Kniaze Lubyckie 1788; Hal:
Knezdwor 1515 [18], Kniazdwor 1696 i Kniazdworka, Kniazdwor 1707 [Bucz]
oraz Knia¿dwór [Jab³] w XIX stuleciu. W pojedynczych nazwach przymiotnik
ten notowany jest te¿ w Brac³awszczynie w XVII i XVIII w., por. Knia¿a
Krynica 1629 [20]. W nazwach miejscowych z danym okreleniem zauwa¿yæ
mo¿na nie tylko proces polonizacji zapisów przez pojawianie siê nazw wyrazicie polskich, ale te¿ inne procesy charakterystyczne dla toponimii, np. maskulinizacjê form, por. Knia¿e w XVI i XVII oraz Knia¿ w XVIII i XIX wieku, oraz
Cnyehynino 1509 [Bucz], Kniehynin 1670 i 1735 [Bucz].
Ukraiñska êíÿãèíÿ ksiê¿na, ¿ona ksiêcia[Hrin], pol. kniahini, kniehynia
[SW] wystêpuje na Podolu, Wo³yniu, ziemi lwowskiej i halickiej od XVI wieku.
S¹ to przede wszystkim toponimy z suf. -in lub rzadziej -ina, -ino: Cnyehynino/
Knehinin, Kniehinin Pod, pojedynczo obok kniahyni wystêpuje ksiê¿na: Kniehynina i Ksiê¿nina na Podolu w XVII wieku, Kniahynin i Knehynin na Wo³yniu
[Pert], Kniehynin Lw, Kniehinino Cz. Knia i kniahini notowane s¹ na ca³ym
obszarze w XVI i XVII wieku w toponimach odpatronimicznych, por. Kniehynicze, Knia¿ycze Kij.
Nazwy zawodów w polskiej wersji jêzykowej reprezentowane s¹ w toponimii kilkoma przyk³adami. Czêsty w nazwach dzier¿awczych jest bednarz. Notowany jest w toponimach z suf. -ov- i -ovka w ziemi halickiej i w woj. brac³awskim (Bednarowka) w XVII i XVIII wieku: Bednarow 1661 [ASKI]; Bednarowka 1770 [Pert], Bednarzow w XVIII wieku. W wersji polskiej (bednarz) lub
ukraiñskiej (bondar, bodnar) wystêpowa³ ten zawód w toponimach s³u¿ebnych
od XVI wieku w woj. kijowskim: Bednarze, Bondary. W pojedynczych nazwach
notowane s¹ w XVI i XVII wieku polskie okrelenia zawodu: leniczy i rycerz
¿o³nierz konny stanu szlacheckiego w dawnej Polsce [SW] w woj. ruskim:
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Lesniczy [ASKI], Rycerzów regalium albo Skni³ów. Pozosta³e polskie okrelenia
zawodu zapisane zosta³y w nielicznych nazwach miejscowych. Od XVIII wieku
w pojedynczych nazwach notowany jest pol. furman wonica, stangret [SW]:
Furmanowka na Podolu 1789 [Ist], od XVI wieku na tym obszarze furman jest
widoczny w toponimach z suf. -ce: Furmanowce, Furmanowce alias Okuniów.
W XIX wieku mamy kolejne zawody i stanowiska: dragon kawalerzysta, pe³ni¹cy s³u¿bê pieszo i konno [SW], stró¿, pu³kownik (pó³kownik, przym. pó³kowniczy SW): Draganówka i Stró¿ówka na Podolu [Jab³], Pó³kownicza [Jab³]
w Brac³awszczynie.
W niektórych toponimach w jednym ródle lub wieku wystêpuje polskie,
w innym ukraiñskie okrelenie zawodu, ze wzglêdu na niejednoznaczn¹ pisowniê w XVI i XVII wieku jêzykowy wariant jest niekiedy trudny do okrelenia.
Ukr. ïèñàðü [Hrin], pol. pisarz, pisary pimienny urzêdnik, przepisywacz, kopista [SW] odzwierciedlony jest od XVI wieku tylko na Wo³yniu: Pisarze(o)wka,
Ïèñàðåâêà, w XIX notowana jest tam Pisarzówka (2 wsie), w Brac³awszynie
w XVII i XVIII wieku mamy Pisarzewka 1647 [Arch7], Pisarowka 1770 [Pert],
Pisarzowka 1765 [Ist]; bezporednio utworzony od nazwiska jest zapewne Pisarewiczew [Pert], notowany w XVIII wieku w Czernihowszczynie. Ukr. ãàí÷àðü
ten, co wyrabia i sprzedaje garnki, garncarz [Hrin.], pol. garncarz, gancarz,
garcarz [SW] pojawia siê w toponimach dzier¿awczych od XVII wieku w ziemi
halickiej: Hanczarow 1660 [Bucz], Ganczarow w XVIII wieku [Bucz], w tym
samym wieku w ziemi kijowskiej mamy Hanczarycha od ãàí÷àðèõà ¿ona garncarza [Hrin] i Ganczarowszczina [Pert] w woj. czernihowskim. Ukr. ïåêàðü
[Hrin] i pol. piekarz mamy w toponimach: Piekarow 1641 [Sig] i Piekarz 1770
[Pert] w Kijowszczynie. Ukr. êîëîäié, pol. ko³odziej wyrabiaj¹cy ko³a do
wozu, kolenik [SW] odzwierciedlony jest w toponimii od XVII do XIX wieku:
Ko³odziejowka/ Ko³odyjowka na Podolu i w ziemi halickiej, w XVIII i XIX wieku
w. Ko³odziejówka z polskim -ówka, tu te¿ oboczna nazwa Ko³odziejow w XVIII wieku.
Ukr. kosar, pol. kosarz, kosiarz [SPXVI] wystêpuje w nazwach miejscowych na
Wo³yniu od XVI wieku: Kosiarzew(o) 1570 [19], Kosarzow 1673 [ASKI],
Êîñàðîâú 1648-1658 oraz Kosar [Pert], Kosar [SG] w XVIII i XIX wieku. Ukr.
êîçàðü pastuch kóz [Hrin], pol. koziarz, kozarz [S³XVIw.] pokazuj¹ toponimy:
Kozar w Czernihowszczynie w XVII wieku, Kozarowka [Pert] na Podolu i woj.
kijowskim w XVIII wieku, Êîçàðêãðîä [Arch3/1] w XVII wieku w Kijowszczynie. Wymienione zawody odnotowano w ods³u¿ebnych lub odpatronimicznych nazwach na Podolu, Wo³yniu, Kijowszczynie: Koziarowce, Kozary, Kozarowicze/ Koziarowice, Kozarcze ju¿ od XVI i XVII wieku. Kolejne zawody
odzwierciedlone zosta³y w nielicznych nazwach miejscowych równie¿ w polskim
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i ukraiñskim wariancie. W toponimach XVII i XVIII wieku w Kijowszczynie
i Czernihowszczynie wystêpuje äåãòÿðü dziegciarz, zajmuj¹cy siê wyrabianiem i sprzedawaniem dziegciu [Hrin]: Äåãòÿðîâêà Cz, por. te¿. Dohtiary 1663
[Sig7 (25v)], w XIX wieku do³¹cza polski odpowiednik zawodu  dziegciarz,
por. Dziegciarnia [Jab³] na Wo³yniu. W XVIII wieku w toponimach na Wo³yniu
i Podolu pojawia siê ukr. òîêàðü tokarz, pol. tokarz [SW]: Tokarow Wo³,
Tokarowka Pod. Ukr. ãóñàð husarz, pol. husarz m.in. ciê¿ki jedziec polski
[SW] w XVII wieku w: Huszarowka Hal, Huszaryn Pod. Trudno okreliæ te¿
jednoznacznie jêzykowy wariant rdzenia w toponimach z pol. kowal, ukr.
êîâàëü: Kowalin w XVI i XVII wieku, Kowalo(e)wka na Podolu i Kijowszczynie w XVIII wieku, Kowalowszczyzna albo Kowaliñska w XVII oraz Kowalewo
w XVIII wieku w Czernihowszczynie; kowal notowany jest te¿ w nazwach
ods³u¿ebnych czy odrodowych na Wo³yniu, Kijowszczy¿nie i Czernihowszczynie: Kowale Wo³, Kij, Kowalki Kij.
Podsumowuj¹c, nale¿y podkreliæ, ¿e nazwy zawodów potwierdzaj¹, i¿ toponimia na Kresach po³udniowo-wschodnich odzwierciedla ich wielokulturowoæ i czêsto jest zró¿nicowana geograficznie. Ukraiñskie, niekiedy staroruskie
rdzenie, czêciej dotycz¹ wschodnich i centralnych obszarów Ukrainy. S¹ to
zwykle leksemy szeroko znane na tym obszarze, np. knia. W kolejnych wiekach
niejednokrotnie pojawiaj¹ siê obok nich polskie warianty zawodu. Wchodz¹ one
do toponimii wraz z rozszerzaniem siê wp³ywów polskich na wschód i postêpuj¹c¹ polonizacj¹ zapisów nazw w XVII i kolejnych wiekach. Polskie rdzenie
dotycz¹ pojedynczych stanowisk w hierarchii Kocio³a katolickiego zachowanych w toponimii na zachodnich obszarach oraz zawodów bednarz, furman,
stró¿, pu³kownik. Ale wiele z zawodów wystêpuje w obu wariantach jêzykowych
w toponimii w zasadzie od XVII wieku.
Stosowane skróty
a) cytowanych róde³ (kursyw¹ s¹ zapisywane tytu³y róde³ publikowanych)

[18]
[19]
[20]

 ród³a dziejowe, t. XVIII, Ziemie ruskie. Ru Czerwona, cz. I, Warszawa 1902.
 ród³a dziejowe, t. XIX, Ziemie ruskie. Wo³yñ i Podole, Warszawa 1889.
 ród³a dziejowe, t. XX, Ziemie ruskie. Ukraina (Kijów-Brac³aw), Warszawa 1894.
(cyfry w nawiasie wskazuj¹ na rok przeprowadzonej lustracji czy rejestru podatkowego)
[Arch3], [Arch4], [Arch5], [Arch6]  Àðõèâ Þãî-çàïàäíîé Ðîññèè èçäàâàåìûé Âðåìåííóþ
Êîììèññèåþ äëÿ ðàçáîð äðåâíèõ àêòîâ, ÷. 18, Êèåâ 18591935. (cyfry w nawiasie
wskazuj¹ na nr tomu, przed nawiasem notowany jest rok, w którym forma zosta³a
zapisana)
[OpisMa³]  Ñïèñîê íàÿâíèõ ó Ìaëîðîñiéñüêié ãóáåðíi¿ ñåëèù 17991801 ðîêiâ [â êí.:],
Îïèñè Ëiâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè êiíöÿ XVIII i ïî÷àòêó XIX ñò., Êè¿â 1997.
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Teresa Pluskota

[Pert]
[Sig]

 mapa Polonia 1770 K. de Perthéesa, Warszawa 1987.
 Sigillata Metryki Koronnej  mikrofilmy, Archiwum Skarbu Koronnego, w Archiwum G³ównym Akt Dawnych w Warszawie (wypisy z ksi¹g 1569-1673), dz. 56,
k5-k182v.
[Sang]
 Archiwum XX. Sanguszków w S³awucie. Dyplomataryusz Ga³êzi Niesuchojeskiej,
t. VI, 1549-1577, we Lwowie 1910.
1564-1565 [Lw]  Lustracja województw ruskiego, podolskiego i be³skiego 15641565, cz. I,
£ód 1992.
1662 [ASKI], 1673 [ASKI]  Podymne, pog³ówne, kwarciane ziemi che³mskiej, halickiej, ¿ydaczowskiej, woj. podolskiego, woj. wo³yñskiego, 16611674: Archiwum G³ówne
Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, dz. I.
1671 [Sz]  Szel¹zne woj. wo³yñskiego 16611674: Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, dz. I, mikrofilmy 65, 69.
1765 [Ist], 1789 [Ldk], 1789 [Ist]  Lustracje starostw, dzier¿aw, dóbr królewskich, inwentarze
wsi i starostw: Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, dz. 46.

b) s³owników:
Hrin.

 Á. Ãðií÷åíêî, Ñëîâàðü óêðàiíñüêîi ìîâè, ò. 14, (ðåïðèíòíîå èçäàíèå), Ëåêñèêîí,
Êèiâ 1996.
SG
 S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, t. IXV, nak³.
F. Sulimierskiego i W³. Walewskiego, Warszawa 18801902.
S³stp  S. Urbañczyk (red.), S³ownik staropolski, t. I-, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, od
10. tomu Instytut Jêzyka Polskiego PAN, Kraków 19532002.
Srezn.  È. È. Ñðåçíåâñêèé, Ñëîâàðü äðåâíåðóññêîãî ÿçûêà (ðåïðèíòíîå èçäàíèå), ò. 13,
Êíèãà, Ìîñêâà 1989.
SPXVI  M. R. Mayenowa (red.), S³ownik polszczyzny XVI wieku, t. I, Instytut Badañ Literackich PAN, Wroc³aw 1966.
SW
 J. Kar³owicz, A. Kryñski, W³. Niedwiecki (red.), S³ownik jêzyka polskiego, t. IVIII,
Warszawa 19001927.
c) jednostek administracyjnych:
B³s  województwo be³skie
Ch  ziemia che³mska
Cz  województwo czernihowskie
cz  powiat czernihowski
grab  powiat grabowiecki
Hal  ziemia halicka
Kij  województwo kijowskie
krz  powiat krzemieniecki
Lw  ziemia lwowska
Pod  województwo podolskie
Wo³  województwo wo³yñskie

d) innych skrótów:
cerk.  cerkiewny
og.  ogólny
pol.  polski
stp.  staropolski
pow.  powiat
strus.  staroruski
ukr.  ukraiñski
woj.  województwo
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Ðåçþìå
Íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé è ñâåòñêèõ è öåðêîâíûõ ôóíêöèé â ïîñåññèâàõ íà
þãî-âîñòî÷íûõ îêðàèíàõ Ðå÷èïîñïîëèòîé â XVIXIX ââ.
Ìíîãîêóëüòóðíîñòü äðåâíèõ Êðåñîâ íàøëà îòðàæåíèå òàêæå â òîïîíèìèè, ÷àñòî
äèôôåðåíöèðîâàííîé íà äàííîé òåððèòîðèè ãåîãðàôè÷åñêè. Ïîñåññèâû ñ ñóôô. -îâ-, -èí è
-îâêà îáðàçóþò çíà÷èòåëüíûå ãðóïïû òîïîíèìîâ, êîòîðûå âîçíèêàëè íà ïðîòÿæåíèè
ñòîëåòèé. Cóôôèêñ -îâêà, íàïðèìåð, áûë ïðîäóêòèâíûì ôîðìàíòîì â XVII è XVIII ñò.
è îáðàçîâàë ìíîãèå íàçâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ; ïîÿâèëèñü òîãäà íîâûå íàçâàíèÿ
ïðîôåññèé, íàïð., ïîëüñêèå bednarz, tokarz. Ñðåäè èññëåäîâàííûõ òîïîíèìîâ âûñòóïàþò
ìíîãî÷èñëåííûå íàèìåíîâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíòîâ, â êîòîðûõ ìîæíî äîñòàòî÷íî ÷åòêî
îïðåäåëèòü óêðàèíñêèå è ïîëüñêèå êîðíè, íàïð., Ïîïîâêà, Ksiêdzówka, è òàêèå, â êîòîðûõ
òðóäíî ïðîâåñòè òàêóþ äèôôåðåíöèàöèþ, íàïð., Êîâàëåâêà. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû îáå
ãðóïïû íàçâàíèé. Ïðèíÿòûé äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïåðèîä (XVIXIX ââ.) ïîçâîëÿåò, êðîìå òîãî,
ïîêàçàòü íåêîòîðûå ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â äàííîé ãðóïïå òîïîíèìîâ, íàïð., âõîæäåíèå
â òîïîíèìèþ ïîëüñêèõ âàðèàíòíûõ íàçâàíèé, êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ âìåñòå ñ óñèëåíèåì
è ðàñøèðåíèåì íà âîñòîê ïîëüñêèõ âëèÿíèé â XVII è XVIII âåêàõ.

Summary
Names of professions and positions of secular and ecclesiastical possessive toponyms in the
former south-eastern borderlands in the 16th19th century
Multiculturalism of the former south-east borderlands is also reflected the local nomenclature
which is often geographically diverse. Possessive names with suffixes -ov, -in, especially with
-(ov)ka form a significant group of toponyms which have emerged over the centuries. -ovka affix
was productive in the seventeenth and eighteenth century. It created a lot of new names of places,
still new language versions of professions emerged, such as Polish bednarz, tokarz et al. Among
profession-derived toponyms there are many place names in which we can just clearly determine
Ukrainian and Polish stems, conf. Popowka, Xiêdzówka, and those in which such differentiation is
not so clear, e.g. Kowalowka. The paper shows both the groups. The assumed research period
(16th19th c.) allows in turn to show some changes in a given group of toponyms such as the
emergence of variants of Polish names which fall within the toponymy as the Polish influences
were broadening eastwards and polonisation was progressing in the 17th and 18th century.
Key words: Place names, Borderlands south-east, 16th19th century, names of professions.

