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Wszystkie prawa, zwłaszcza przekładu na języki obce — zastrzeżone.



MŁODZIEŻY SŁOWIAŃSKIEJ

całego świata słowiańskiego

doioód szczerej miłości oraz u> poczucia oboioiązku 

zuzglrdem spólnego rodu

poświęca

Polak-Słowianin.





PRZEDMOWA.

Praca niniejsza jest owocem nowej metody, którą l i ngwi -  
s t y c z n o - s e m a z j o l o g i c z n ą  pozwolę sobie nazwać, zastosowanej 
po raz pierwszy przy badaniu starożytności słowiańskich. Metoda 
ta dała wyniki nadspodziewanie pomyślne i dlatego dalszego jej 
zastosowania przez badaczy czy to starożytności słowiańskich, czy 
też języków (gwar) słowiańskich oczekiwać należy. Żmudne i nu
żące zestawianie imion rzecznych słowiańskich, oraz imion pospo
litych, od których owe nazwy rzeczne pochodzą, w pięciu żyjących 
gwarach słowiańskich, choć się komu powierzchownie myślącemu 
wydawać może pracą bezużyteczną i śmieszną —  pozwoliło mi 
wyswobodzić się z pod przesądu w slawistyce od czasów Miklośića 
rozpowszechnionego i za dogmat nieomylny uważanego, że najda
wniejszą postać gwar słowiańskich przedstawia gwara cerkiewno- 
słowiańska i że z niej wszystkie obecne narzecza słowiańskie z bie
giem czasu się rozwinęły. Ten mylny pogląd stanowiący zaporę 
dla postępu slawistyki porzuciłem i nowym torem samodzielnie 
szedłem chcąc cel swój osiągnąć. A wyniki mej pracy okazują, 
że droga przezemnie obrana była odpowiedni , Nietylko dla zna
jomość. przeszłości Słowian okazała się ona korzystną, lecz także 
owocnych wyników dla dokładnego zaznajomienia się z gwarą 
pierwotną słowiańską idąc tą drogą spodziewać się można. Sądzę 
przeto, że w obu tych kierunkach praca ta przyniesie korzyść 
światu słowiańskiemu.

Myśl pożytku, dla całego rodu słowiańskiego była pobudką 
i bodźcem do podjęcia tej pracy. Myśl ta dodała mi sił do prze
zwyciężenia wszelkich przeszkód, do ponoszen’a wydatków na po
dróże informacyjne do Lubiany, Zagrzebia i Lwowa oraz na dzieła 
w bratnich gwarach pisane i dzieła keltycyzmu dotyczące. Wojna 
światowa i zastój nią spowodowany w mych czynnościach zawo
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dowych umożliwiły mi poświęcić cały czas osiągnięciu wytkniętego 
celu. Na początku roku 1919 me dzieło było ukończone. Nieko
rzystne stosunki wydawnicze w pierwszych latach po wojnie spra
wiły, że dopiero obecnie po pięciu latach pracę mą wydać mogę 
z rękopisu. Przez ten czas w dziadzinie badań starożytności sło
wiańskich nic się zasadniczo nie zmieniło. Rozprawa prof. Dr. Roz
wadowskiego'p. n. „Nazwy Wisły i jej dorzecza14 z r. 1922 oraz 
liczne prace ks. Kozierowskiego. odnoszące się do imiennictwa geo
graficznego Wielkopolski, kroczą wszystkie starym torem, a wspom
niana rozprawa Profesora Uniwersytetu Jagiell. stanowi nawet po
niekąd krok wsteez, jeżeli się weźmie pod uwagę podobną rozprawę 
Prof. Uniw. Zagrzebskiego Dra Maretića, dotyczącą imiennictwa 
rzecznego chorwackiego i serbskiego na 29 lat poprzód ogłoszoną. 
Dr Rozwadowski większości nazw rzecznych Polski, niewyjmując 
samą Wisłę, wyjaśnić nie umie, a co do niektórych nazw, jak 
n. p. Popradu daje wprost śmieszne i niedorzeczne tłumaczenia.

Pomyślne wyniki, które osiągnąłem, zawdzięczam częściowo 
uwzględnieniu odnośnego działu piśmiennictwa bratnich ludów sło
wiańskich i dlatego pozwalam sobie wyrazić gorące życzenie, by 
w przyszłości uczeni słowiańscy, mając na mej pracy dowód oczy
wisty, jakie korzyści przynosi oparcie się na podstawie ogólno- 
słowiańsk.ej, zechcieli w swych pracach humanistycznych iść za 
mym przykładem i w ten sposób przyczynić się do zbliżenia po
jedynczych gałęzi spólnego rodu słowiańskiego. Smutna prawda, 
którą wykazuje ma praca, że niegdyś słoneczną Italję i piękną 
Francję nasi przodkowie słowiańscy zamieszkiwali, a dziś znaczna 
część rodu słowiańskiego w tundrach sybnskich ma siedziby, winna 
przemówić do serc naszych spowodować zmianę wzajemnego uspo
sobienia względem siebie.

Z tych przyczyn uważani za swój obowiązek poświęcić me 
dzieło wszystkim gałęziom rodu słowiańskiego.

Przedewszystkiem poświęcam je ludowi polskiemu, którego 
cierpienia i marzenia mnie wychowały i dały podstawę do mego 
na świat poglądu; dalej poświęcam je ludowi Serbów i Chorwatów, 
wśród którego najpiękniejsze lata młodzieńcze spędzhem i którego 
tężyznę charakterów i gorący patrjotyzm podziwiałem; niech moja 
praca będzie dowodem, że „panem Bosmae non frustra manducavia.

Dalej poświęcam wyniki mej pracy bratnim ludom Białoru
sinów i Ukraińców, którzy w X IV  wieku utworzywszy z ludem
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polskim potężne dualistyczne państwo polsko-ruskie, zwane niewła
ściwie polsko-litewskiem, przeszkodzili dalszej ekspanzji Niemców 
na ziemie słowiańskie, a krwią przelaną wespół z nami na polach 
Grunwaldu i we wojnie pruskiej za oswobodzem.3 polskiego Pomorza 
z jarzma niemieckiego, do wdzięczności naszej, dotąd niespłaconej, 
trwałe zyskali prawo.

Ludowi słowieńskiemu nad Lublanicą i Soczą, którego część 
obecnie w jarzmo włoskie pójść musiała, dalej ludowi czeskiemu 
nad Wełtawą i Morawą, z pośród którego wyszli wielki Rastislav 
i Jerzy Podiebrad, szczątkom ludów serbskiego i lutyckiego nad 
brzegami Sprewji, dotąd w jarzmie niemieckiem jęczącym, ludowi 
słowackiemu, który 1000 lat jarzmo Madziarów znosić musiał i lu
dowi bułgarskiemu, który 500 lat wszelkich praw ludzkich był 
pozbawiony —  również me dziełko ofiaruję w darze."

Równocześnie proszę Opatrzność, by nieznana dotąd prawda
0 przeszłości Słowian, odźwierciedlona w mej pracy wpłynęła na 
mych braci słowiańskich nad Moskwą i Wołgą, którzy tak stra
sznie ludowi polskiemu dali się we znaki, a obecnie tak okropną 
karę ponoszą i wpoiła w nich przekonanie, że tylko bratnia miłość
1 bratnia pomoc zupełnie niesamolubnie udzielana przynosi trwałe 
korzyści i zdolna jest z chwiejnych i słabych ludów słowiańskich 
wytworzyć jeden jednolity naród słowiański o różnych gwarach 
lecz jedną myślą i wolą kierowany.

Ta myśl winna przeniknąć całą młodzież słowiańską, by wy
tężyła wszystkie siły do sprowadzenia i przyspieszenia tej cbwili, 
gdy bratnie i sprzymierzone ludy słowiańskie spoinie swych granic 
i swej niezawisłości bronić będą.

Dlatego poświęcam tę pracę młodzieży słowiańskiej.

Królewska Huta, 20 października 1924,

lir. Teofil Tomicki.
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ROZDZIAŁ I.

Pojęcie toponomastyki i je j podział. — W ielkie je j znaczenie dla etnografji, hi- 
storji politycznej i lingwistyki. —  Literatura toponomastyczna.

Imiennictwo geograficzne czyli toponomastyka jest wiedzą, która 
ma za przedmiot: wykład czyli wytłumaczenie naukowe znaczenia 
każdej nazwy geograficznej. Gdy zaś nazwy geograficzne dadzą się 
podzielić na trzy główne działy, inianowic .

a) nazwy wód ziemskich,1
b) nazwy pojedynczych części ziemi nadane według postaci 

odnośnej części 2, według jakości ziemi *, według jej wielkości 4 lub 
według przedmiotów na niej się znachudząc3Tch 8 —  i

c) nazwy osad ludzkich 6, przeto imiennictwo geograficzne składa 
się z części trzech: imiennictwa wodnego czyli hydronomastyki, 
imiennictwa poziemis, zwanego po niemiecku Bodenkunde i imien
nictwa osad (po niem. Siedlungskunde).

Pochodzenie nazw geograficznych należy do najtrudniejszych, 
ale i najbardziej zajmujących zagadnień lingwistycznych (języko
wych), ponieważ nazwy geograficzne są częstokroć jedynym zabyt
kom dawno wygasłych ludów, które zwyciężone przez najeźdźców 
lecz nie wytępione do szczętu, żyły j^ko warstwa niewolnicza lub 
niższa robotnicza przez dłuższy czas Dod władzą zwycięzców i w końcu 
zupełnie się wynarodowiły, przyjmując język i obyczaje ludu zwy- 
cięsKiogo. Tak się rzecz ma naprzykład z nazwami krajów i rzek

1 wody bieżące, stojące i źródła.
2 równiny, góry, doliny, wąwozy, przepaścts, pieczary, wyspy.
8 niwy, łąki, ugory, kamieńce, piaski, gliny, iły.
4 kraje, ziemie, okolice, zakątki.
8 lasy, sady, kąpiele, kopalnie.
6 wsie, miasta, dwory pojedyncze.
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w Ameryce jak Massachusetts \ Minnesota2, Missisippi ”, Ohio 4> 
Michigan B, które po wygaśnięciu plemion czerwonoskórnych zwa
nych niewłaściwie Incljanaini, będą w przyszłości jedynemi pomni
kami ich osiedlenia i życia w Ameryce. Tak samo nazwy geogra
ficzne w Europie południowej i zachodniej oraz częściowo także 
w Szwajcarji dzisiaj istniejące, są jedynymi dowodami, że ludność 
romańska (nowolatyńska) we Włoszech, Hiszpanji, Portugalji, Francji 
i Belgji, oraz południowej i zachodniej Szwajcarji podbiła i wyna
rodowiła ubce plemiona pierwotne, w tych krajach niegdyś istnie
jące, nie wytępiając ludności pierwotnej do szczętu. W  Niemczech 
oraz północnej i wschodniej Szwajcarji jak niemniej w Anglji zna- 
chodzą się obok nazw niezrozumiałych, pochodzących od ludności 
pierwotnej bardzo liczne nazwy geograficzne wzięte z języków (gwar) 
germańskich, co znów stanowi dowód, że albo wytępienie pierwotnej 
ludności tych krajów przez zwycięskie ludy germańskie musiało być 
znacznie gruntowniejsze niż w krajach romańskich (nowolatyńskich), 
albo też, że germańscy podbójcy usunęli ludność pierwotną z całych 
okolic przez się podbitych, osiedlając się w nich sami. Z tych przy
czyn imiennictwo geograficzne posiada ogromne znaczenie nietylko 
dla etnografji, wykazując jaki lud zamieszkiwał pierwotnie kraj 
dotyczący, lecz także i dla samej historji politycznej odnośnej s iemi, 
dając wskazówki, jak zwycięzca zachowywał się względem podbi
tych i ujarzmionych, względem ludności, która nie stawiała oporu 
z bronią w ręku, wzgledem kobiet, dzieci i starców. Jeżeli ludność 
niewinną, niewojenną pozostawił zwycięzca w dawnych osadach, 
chociaż na gorszych warunkach, to ślad tego ludzkiego postępowania 
odzwierciedla się w nazwach geograficznych pochodzących z gwary 
ludności podbitej, jak to ma miejsce n. p. we Francji i Włoszech, 
przeciwnie znów brak zupełny nazw w gwarze prusko-litewsk ej 
w Prusiech Wschodnich z wyjątkiem skrawka najbardziej wscho
dniego koio Tylży, jest niezbitą wskazówką, że zakon niemiecki 
podbijaiąc w X III w. Prusaków wytępił ich w całych okolicach 
doszczętnie i puste ziemie kolonizował dopiero osadnikami polskimi 
i niemieckimi.

Nie tylko jednak dla etnografji zwłaszcza historycznej i dla 
historji politycznej posiada toponomastyka ogromną doniosłość do-

1 kraj o dużych pagórkach. 2 biaława woda.
8 wielka i długa rzeka. 4 piękna (scl. rzeka). B więcierz.
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zwalając skontrolować tradycje historyczne u pojedynczych ludów 
co do ich pochodzenia, pierwotnych siedzib i stopnia kultury, nie
mniej wielką wagę ma imiennictwo geograficzne dla samej lingwi
styki (gwaroznawstwa), chociaż właśnie ta nauka jest głównym środ
kiem, zapomocą którego toponomastyka swój cel osiąga. W  nazwach 
geograficznych ukrytą jest częstokroć pierwotna postać (forma) 
rdzenia lingwistycznego (korzenia, radix, Wurzel), gwary żyjącej, 
która jednak z biegiem czasu uległa zmianom tak znacznym, źe 
ów rdzeń lingwistyczny zawarty w nazwie geograficznej, choć do
tąd żyjący, stał się zunełn-o niezrozumiałym i to nawet dla ludu 
mówiącego właśnie gwarą (językiem), z której ów rdzeń pochodzi. 
Co więcej nawet zawodowi gwarożnawcy (lingwiści) pod wpływem 
błędnych pojęć i z góry powziętych wyobrażeń o pierwotnej po
staci (formie) gwary, będącej przedmiotem ich badań i wiedzy, stoją 
bezradni wobec nazw geograficznych swego własnego ludu i skłonni 
są największą niedorzeczność podaną przez obcą naukę przyjąć bez 
szemrania za prawdziwą, dobrą monetę. Klasycznym przykładem 
z jednej strony: do czego zaniedbanie toponomastyki przez słowiań
skich lingwistów (gwaroznawców) prowadzi a z drugiej strony ja
kich doniosłych korzyści slawistyka od toponomastyki eszcze ocze
kiwać może, jest stanowisko, jakie słowiańscy gwarożnawcy 1 wobec 
Z e u s s a  i M t i l l e n h o f f a  odnośnie do nazwy „ Dunaju zajęli 
i nazwę oznaczającą tyle co polskie „dudniacz44 czyli wodę du- 
dniejącą, niemieckim uczonym, mającym o gwarach słowiańskich 
tylko bardzo niedokładne pojęcie, z gwary irlandzkiej od rdzenia 
„dan44 ( =  fortis, intrepidus, audax) wywodzić pozwolili, jakgdyby 
woda w rzece mogła być ;)mężną, nieustraszoną, odważną14. Nazwy 
rzek Sanna2, San3, Lukaivai, Prut6, płynących w poziemiu (tery- 
torjum) polskiem a oznaczające rzeki Senną, Sen, bąkową i Szybką, 
czyli rzeki płynące jakby spały, t. j. o ruchu niemal niewidocznym, 
wzgl. przez łąki, i wzgl. szybko są dowodem, że nie gwara cerki cwno- 
słowiańska, lecz gwara (język) serbska stoi najoliżej gwary (języka) 
pierwotnej słowiańskiej, a nadto, że gwara cerkiewno-słowiańska nie 
posiadała żadnych półsainogłosek, których ani brzmien;a dokładnie 
nie znamy 6, znaki a> i b są znakami twardości względnie miękkości

1 Mikłosich, Jagić, Bruckner, Vondrak, Kalina, Nehring, Pogodin.
2 pr. d. Wisły. 3 pr. <?, Wisły. 4 1. d. Wisły. 6 1. d. Narwi.
6 przyznaje to Leskien w „Handb. der altbulg. Sprache44. Weimar

1886, str. 5.
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spółgłoski poprzedniej, a brak zupełny samogłoski w słowach nie
których cerkiewno-słowiańskich, a równoczesna obecność znaku 
twardego lub miękkiego w dotyczącem słowie całkiem inne posiada 
znaczenie.

Z pośród mnogich tysięcy imion geograficznych objętych trzema 
działami toponomastyki powyżej wymienionemi, posiadają szczególnie 
wybitne znaczenie nazwy rzek i gór. I jedne i drugie są jakby 
stare monety, które będąc w obiegu tylko wśród ograniczonego 
bardzo koła ludności, bo u ludności najbliższej, nie starły się i nie 
zmieniły swej pierwotnej postaci tak bardzo jak nazwy n. p. osad 
ludzkich lub pojedynczych części ziemi —  góry wyłączając —  
które będąc w ciągłem użyciu w ustach ludności zatracić musiały 
swą pierwotną postać do niepoznania i stać się zupełnie niezrozu- 
miałemi.

Imiennictwo rzeczne jest jeszcze ważniejsze dla badań topo- 
nomastycznych jak imiennictwo orograficzne z tego prostego względu  ̂
że rzeki i wody istnieją we wszelkich częściach kuli ziemskiej, 
podczas gdy wzniesienia powierzchni ziemskiej są tylko do pe- 
wEych większych lub mniejszych połaci ziemskich ogram :zone. 
Francja zachodnia i Niemcy północne, podobnie jak Irlandja, nie 
posiadają wcale żadnych gór, ale dotycząca hydronomastyka tych 
krajów pozwala nam poznać dokładnie pierwotną ludność, okulice 
te niegdyś zamieszkującą. Badania hydronomastyczne są też w sto
sunku do oronomastyki łatwiejsze do wykonania, bo każdy dokła
dniejszy atlas lub karta geograficzna obejmuje wszystkie nazwy 
rzek i wogóle wód pierwszo , drugo- i trzeciorzędnych, podczas gdy 
nazwy pojedynczych gór i przesmyków górskich tylko z map tu
rystycznych poznać można.

Piśmiennictwo niemieckie w ostatniej dobie nie tyle głęboko
ścią myśli i bystrością sądu co rozmiarami celujące wśród literatur 
europejskich posiada liczne dzieła i rozprawy poświęcone topono
mastyce, której rozwój datuje się w Niemczech od rozkwitu gwa- 
roznawstwa porównawczego (lingwistyki porównawczej). Po dziełach 
Aug.  F r y d .  P o t t a 1 i E r n e s t a  W i l h e l m a  F o r s t e m a n n a 2)

1 „Die Personennamen, insbesondere die Familiennamen und ihre 
Entstehungsarlen“. Lipsk 1853, 2 wyd. z rejestr. 1859.

2 „ALtdeutsches Namenbuch“ (2 tomy, 1 wyd. „Nordhausenu 185€ — 
1859) zawiera w tomie I „die Personennamen“, w t. II „die Ortsnamenu 
(2 wyd. 1872).



z których pierwsze ma więcej znaczeni'; teoretyczne, a drucie na
wet w części dotyczącej toponomastyki jest przestarzałe, starał się 
I. I. E g l i  imiona geograficzne całego świata wytłumaczyć w spo
sób naukowy. Praca jego: „Nomina geograpbica. Sprach- und Sach- 
erklarung von 42.000 geographischer Namen aller Erdraumeu 
(1 wyd. Lipsk 1880, 2 wyd. 1893) posiada pod pewnym względem 
cenność (wartość) trwałą, choć imiennictwo słowiańskie geograficzne 
jest w niej po macoszemu traktowane. Drugie dzieło I. I. E g l i ’ego:  
„Geschichte der geographischen Namenkunde“ (Lipsk 1886) oraz 
dalszy ciąg tegoż p. n.: „Der Volkergeist in den geographischen 
Namen8, umieszczony w „Geographisches Jahrbuchu (Lipsk 1893), 
zawierają także cenne przyczynki dla imiennictwa geograficznego 
wszechświata. Z  tem wszystkiem tak powyższe prace Egli’ego jak 
i więcej szczegółowe U m l a u f t a  (Wien 1883) odnosząca się do 
Austrji, K a u t s c h a  (Lipsk 1890) odnośnie do Niemiec, J ulj usza  
S t u d e r ’ a („Schweizer Ortsnamen“, Ziirich 1896) dotycząca Szwaj- 
carji i dra L u d w i k a  S t e u b ’ a („Die Urbewoner Ratiensu, Miln- 
chen 1843, „Zur r&tischen EthnoIogie“, Stuttgart 1854, „Namens- 
und Landeskunde der deutschen A!penu, Nórdlingen 1885 i „Zur 
Ethnologie der deutschen Alpen“, Salzburg 1887), kraje niemiecko- 
alpejskie mające za przedmiot, odznaczają się tą wielką wadą, że 
ich tłumaczenia pojedynczych nazw są przeważnie blade, bezkrwiete 
często wprost niedorzeczne. Dr S t e u b  nie umiejąc nazwy jakiej 
wytłumaczyć, ośwadcza niekiedy krótko, źe nazwa jest celtycką 
lub retycką, co oczywiście nie jest żadnem wytłumaczeniem. Wogóle 
badacze niemieccy nazw geograficznych przywiązują zbyt wielką wagę 
do imion osobowych, uważając imiona te za główne źródło nazw miej 
scowych tak, że ilekroć nazwa jaka geograficzna nie daje się wy
jaśnić w sposób rozumny, dopatrują się w jej brzmieniu jakiegoś 
imienia osobowego, zwykle niemieckiego, przyczem nie troszczą się 
wcale o to, czy imię takie rzeczywiście istniało.

Również wyniki toponomastycznych badań przedsiębrane przez 
historyków niemieckich, jak W i l h e l m a  A r n o l d a 1, A u g u s t a  
M e i t z e n ’ a 2, odnoszące się do całych Niemiec, lub H. W i t t e g o ,

1 W i l h e l m  Arnold:  „Die Ortsnamen ais Geschichtsquelle“. (Stu- 
dien zur Kulturgeschichte) str. 23 nst. i tegoż „Ansiedlungen und Wan- 
derungen deutscher Starnme“. Marburg 1875.

Aug. Meitzen:  „Siedelung und Agrarwesen der West-und Ost- 
germaren, der Kelten, RCmer, Finnen und Slaven“. Beri. 1895. 2 Bandę
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K. W e l l e r a  i A. S c h i b e r a  dotyczące Alzacji i Lotaryngji oraz 
Wirtembergji nie można uważać za trafne, bo badacze ci na pod
stawie samych końcówek nazw osad niemieckich, mianowicie -aha, 
-mar, -loh, -tar, dalej -ingen, -hei\n, -weiler, -bronn, -beuren, hofen, 
■biittel, -leben nie troszcząc się wcale o znaczenie rdzennej części 
nazwy osady stawiali wnioski tak co do czasu powstania osady jak 
i co do przynależności szczepowej osadników, przeoczając, że część 
rdzenna nazwy może być skażona nazwą obcoplemienną ze względu, 
że każdy naród obcoplemienne nazwy, których przetłumaczyć dosło
wnie nie umie, przerabia czyli kazi celem łatwiejszej dla siebie 
wymowy i zrozumienia nazwy. Tak n. p. nazwa ws rodzinnej 
Marcina Lutra: Eisleben nie jest wcale nazwą niemiecką szczepu 
saskiego, ze względu na końcówkę —  leben, którą obok końcówki —  
biittel uważał Wilhelm Arnold za oznakę osadnictwa saskiego, lecz 
jest przeróbką czyli skażeniem pierwotnej nazwy słowiańskiej osady, 
bo miejscowość ta po łacinie zwała się lselevo, t. . w gwarze serb
skiej czyli serbsko-budyszyńskiej Jezlewa. Toponomastyka słowiań
ska, zaprawiwszy sięrfdo swego trudnego zadania na nazwach sło
wiańskich geograficznych nieskażonych lub najmniej skażonych 
w Polsce Serbji i zdobywszy przy badaniu tych nazw ogólne 
zasady tłumaczenia, będzie miała w przyszłości wdzięczne pole do 
pracy, biorąc pod rozbiór nazwy osad, w Niemczech dotąd błędnie 
za niemieckie uważanych.

Erancuzi, Włosi i inne ludy nowolatyńskie (romańskie) nie 
posiadają dzieł osobnych poświęconych toponomastyce w rodzaju 
niemieckich prac I. I. E g l i ’ ego lub W i l h .  A r n o l d a .  Ich dzieła, 
dotyczące cywilizacji pierwotnej lub historji początków swego na- 
rodu, zajmują się tylko ubocznie toponomastyką swego kraju, przyj
mując za punkt wyjścia i za pewnik, że nazwy miejscowe osad, 
wód i poziemia pochodzą od nieznanego ludu, a w pewnej części 
od Keltów, współplemieńców dzisiejszych Irlandczyków, Szkotów, 
Walijczyków i Bretonow (Brezonów). Gdy zaś rdzenie słów wymie
nionych dopieroco czterech ludów ani zewnętrzną postacią, ani zna
czeniem wewnętrznem (semazjologicznie) w niczem nie są podobne 
do istniejących w ich ziemiach starych nazw geograficznych, v, ięc 
też wywody tych badaczy ograniczają się do zacytowania nazwy

i tegoż praca poprzednia: „Die Ausbreitung der Deutschen in Deutsch- 
land und ihre Besiedelung der Slavengebiete“. Ibb. Nst. 32 (1879).
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klasycznej lub średniowiecznej łacińskiej, dotyczącej osady, rzeki 
lub góry i nieudałego tłumaczenia przez porównanie z jakimś rdze
niem słownym irlandzkim. Dzieło: A d o l f a  P i c t e t ’ a, etnografa 
genewskiego p. n. „Memoire sur 1’affinitć de langues celt'q u es avec 
le sanscrit“ (Paris 1837) i praca A r  b ois de J u b a i n v i l l e :  „Les 
premiers habitants de l’Europe£i (Paris, 1. 1889. II. 1894) są naj- 
wybitniejszemi pracami w tej dziedzinie literatury romańskiej.

Dzieło angielskie B l a c k e ’ go „Geographical Etymologyu 
(3. wyd. London 1887) nie przewyższa również niczem dzieł topo- 
nomastycznych niemieckich ani ze względu na swą treść ani ści
słością wywodów lingwistycznych.

Z pomiędzy dzieł słowiańskich w dziedzinie toponomastyki 
wymienić należy przedewszystkiem dzieła:

1) Franc.  M i k l o s i c h ’ a: „Die Bildung der Ortsnamen aus 
Personennamen im olayischen41 (Wien 1864) i

2) t e g o ż  u c z o n e g o :  „Die slavischen Ortsnamen ans Ap- 
pellativen“ (Wien 1872), dalej:

3) W a l e r .  K o p e r n i c l c i e g o :  „Rzeki i jeziora, tekst obja
śniający do mapy hidrograficznej dawnej Słowiańszczyzny, części 
północno-zachodniej “ (Warszawa 1883),

4) dra T e o d o r a  M a r e t i ć ’ a:  »Imena rijćka i potoka 
u hrvatskim i srpskim zemljama“ (Nastavni vjestnik I., Zagrzeb 
1893), daJej:

5) A u g u s t a  S e d l a ć k ’ a: „Snuska starych jmen, jak se na- 
zjvaly v Cechńch feky, potoky, hory a lesy“, która miała wyjść 
w roczniku „(yfesltiej Akademie pro vSdy za r. 1018, —  i w  końcu 
dzieła polskie:

6) ks. St ani s ł .  K o z i e  ro w s ki ego : „Badania nazw topo
graficznych dzisiejszej archidyecezji Gnieźniańskiej£i (Poznań 1914, 
str. 440. Odbitka z 38 tomu roczników Tow. Przyj. Nauk w Po
znaniu) i

7) t e g o ż  b a d a c z a :  „Badania nazw topograficznych dzisiej
szej archid. Poznańskiej (Poznań 1916. Tom I. A — O, str. 577 
i Tom II. P— Z, str. 765).

Prace te tak treścią jak ■ terytorjnm, którego dotyczą, różnią 
się wielce między sobą. Pierwsze dwie czyli Fr. M i k l o s i c h ’ a 
odnoszą się wprawdne do imiennictwa geograficznego całej Sło
wiańszczyzny, ale zato uwzględniają jedynie nazwy osad słowiań
skich, nie wdając się w rozbiór nazw, rzek i poziemia. Natomiast
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pięć dalszych prac ma za przedmiot tylko nazwy hydrograficzne 
lub także orograficzne pewnych jedynie odcinków Słowiańszczyzny. 
Dlatego dziwić się nie można, że nawet praca dra T. M a r e t i ć ’ a, 
ograniczywszy przestrzeń swego badania do ziem chorwacko-serb- 
slcich, nie osiągnęła tych wyników, jakich po uzdolnieniu badacza 
do tej pracy jako slawisty oczekiwać możnaby było.

Inne prace, odnoszące się częściowo do toponomastyki sło
wiańskiej, lecz mające zadania całkiem odrębne, są:

1) T a d e u s z a  W o j c i e c h o w s k i e g o :  „Chrobacja. Rozbiór 
starożytności słowiańskich “ (Kraków 1873),

2) F r a n c i s z k a  B u j a k a :  „Studja nad osadnictwem Mało
polskiu (Kraków 1895) i

3) W o j c i e c h a  K ę t r z y ń s k i e g o :  „O Słowianach mieszka
jących niegdyś między Renem a Łabą, Salą i czeską granicą“ (Kra
ków 1899).

Nie są to prace toponomastyczne w ścisłem znaczeniu, lecz 
dzieła historyków, którzy zagłębiając się w przeszłość ludu polskiego 
lub Słowian zachodnich, musieli sięgnąć do dziadziny sobie obcej, 
do toponomastyki i posłużyć się obcą sobie wiedzą: lingwistyką.

Pierwszy z nich T a d e u s z  W o j c i e c h o w s k i  miał wpraw
dzie, jak to ze spisu rzeczy całego zamierzonego dzieła widać, —  
zamiar poddać badaniu swemu całą toponomastykę tej części Sło
wiańszczyzny, którą błędnie Chrobacją nazywa, lecz planu swego 
nigdy nie wykonał. Tłumaczy jedy ne nazwy osad przyczem co do 
znacznej ich części oświadcza, że ich wytłumaczyć nie może. a co 
do nazw rzecznych i górskich podaje ty1 ko cenne wskazówki cał
kiem ubocznie w rozdziale o przysiółkach wiejskich, odkładając 
szczegółowy rozbiór do rozdziału osobnego, nigdy później nie na
pisanego. Uważa nazwy osad, które nazywa nazwy miejscowe, za 
najmniej trudne do wytłumaczenia, a nazwy rzek i gór za mniej 
zrozumiało, chociaż starsze od nazw osad, a kierując się zasadą 
stopniowego przeohodu od rzeczy łatwiejszych (t. j. zrozumialszych) 
do trudniejszych (mniej zrozun lałych), poddaje badaniu przede- 
wszystkiem nazwy osad ludzkich.

W o j c i e c h  K ę t r z y ń s k i  w krótkiej przedmowie do pracy 
powyżej wymienionej powtarza domysł, jak się zdaje Tad. Wojcie
chowskiego, że nazwy rzek i gór są ze wszystkich najciekawsze 
i najważniejsze dla badań odnoszących się do zagadnienia, gdzie 
M y  osady i siedziby słowiańskie, lecz mimo tego do rozbioru
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nazw rzecznych i górskich wcale się nie bierze i wyraża tylko 
życzenie, by uczeni czescy, łużyccy i słowieńscy zebrali słowiań
skie nazwy geograficzne, zwłaszcza rzek i gor.

Tak samo historyK F r a n c i s z e k  B u j a k  w swych „Studjach 
nad osadnictwem Małopolski11 choć przyznaje J, że najstarsze na
zwy miejscowe w okolicach Krakowa są wzięte wprost od nazw 
rzecznych, pomija w swych badaniach nad nazwami osad imienni
ctwo hydronomastyczne i oronomastyczne i jest zdania, że nazwy 
rzeczne „podobnie jak nazwy gór po większej części nie są pol
skiego pochodzenia, ale są zabytkami otrzymanemi w spadku po 
dawniejszych naszego kraju mieszkańcach11.

To jest niemal cała literatura słowiańska w dziedzinie topo
nomastyki, bo dzieła geograficzne, jak „Słownik geograficzny Kró
lestwa Polskiego1* lub wielkoruski „Słownik geograficzny11 P. Se- 
m en o w a, a tak samo odnośne artykuły w czeskiem „Ottowem11: 
„Shwniku naućmm11, choć zawierają imiona topograficzne Polski 
względnie Rusi, Czech i Morawy mniej lub więcej starannie ze
stawione, za dzieła lub prace toponomastyczne nie można uważać 
dla braku tego, co stanowi istotę toponomastyki t. j. wykładu zna
czenia nazw topograficznych.

ROZDZIAŁ II.

Znaczenie toponomastyki dla badań nad starożytnościami słowiańskiemi. — Po
jec ie  starożytności. — Starożytności słowiańskie i ich zagadnienia. —- Dotych

czasowe wyniki badań nad starożytnościami stowiańskiemi.

Wielka waga toponomastyki dla etnografji wogóle, oraz dla 
dziejów politycznych i lingwistyki zaznaczona pokrótce w rozdziale I. 
uwydatnia się szczególnie, w stosunku do plemienia słowiańskiego. 
Plemię to, dzisiaj na 8— 10 narodów odrębnych podzielone, zjawia 
się w Europie pod swą nazwą dopiero w połowie V I wieku po 
Chrystusie, zajmując ogromne przestrzenie Europy południowej, 
środkowej, północnej i wschodniej wśród takich okoliczności, że 
pojawienie się jego stanowi zagadkę historyczną. Podczas gdy o La- 
tynacli, praojcach dzisiejszych ludów nowolatyńskich (romańskich), 
i o Germanach, przodkach ludów niemieckich (germańskich), wiemy 
na podstawie ustnych podań (tradycyj) później zapisanych, że przy

1 słr 128, „Studjów11.
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byli z za morza, i to Latynowie z Azji Mniejszej, a Germanie 
(Niemcy) ze Skandynawji, najpierw do kraju Hadeln w półn. Niem
czech, nie podaje nam ustna tradycja słowiańska, ani piśm;enni- 
ctwo przez długi czac, skąd się Słowianie w Europie wzięli. Do
piero „Kronika kijowska" z X II  w., tak zwana „Kronika Nestora" 
opowiada, że się rozeszli na północ i wschód ze ziemi węgierskiej 
i bułgarskiej, z nad południowego Dunaju, a znowu „Kosmograf 
Raweński" z drugiej połowy VII wieku i „Anonim bawarski" 
z IX  wieku podają, że Słowianie przybyli ze ziemi Slcytów lub 
Sarmatów. Ponieważ zaś ziemia Sarmatów i Skytów według dziejo- 
pisów greckich i rzymskich ( H e r o d o t a ,  P l i n i u s a ,  T a c y t a  
P t o l o m e j a )  leżała na wschód od Wisły, więc panu,ącą jest dziś —  
zwłaszcza u historyków —  teorja, że pierwotna siedziba Słowian 
leżała w środkowej Rusi, mianowicie między Wisłą a Dźwiną.

T e o r j a  ta zwana s a r m a c k ą  sprzec,iw'a się z jednej strony 
t e o r j i  tak zwanej b a ł k a ń s k i e j  o pierwotnej kolebce Słowian 
nad południowym Dunajem, opierającej się na „Kronice kijowskiej", 
a z drugiej strony już spoinie z teorją bałkańską p o g l ą d o w i  
t r z e c i e m u ,  głównie na toponomastyce i lingwistyce opartemu, 
że Słowianie są tubylcami w Europie nietylko wschodniej i że 
w Niemczech całych oraz zachodniej Europie w czasach przedhi
storycznych mieszkali.

Teorja ta, zwana t e o r j ą  a u t o c h t o n i z m u  Słowian, uwa
żana jest przez uczonych, a zwłaszcza historyków, za nieuzasa
dnioną, za wytwór wyobraźni i historyk ruski H r u s z e w s k y j  
w swej „Istorji Ukrajiny-Rusy" (tom I, wyd. 3, Kijów 1913) uważa, 
za rzecz niepotrzebną zajmować się tą teorją jako, zdaniem jego, 
zupełnie nienaukową 2.

A przecież jest rzeczą jasną i w przyrodzeniu sprawy leżącą,

1 str. 77. Hr u s z e ws k y j :  „Istorja Ukrajiny-Rusy" (Kijów 1913) 
Kiedy Marcin Z n n k o vi ć ,  kapitan austr., rodem Słowiemec, lecz 
z gwarami słowiańskiemi skutkiem swego zawodu wojskowego dość ob- 
znajomiony wydał w r. 1906 dzieło: „Wann wurde Mitteleuropa von 
den Slaven besiedelt", w którem na podstawie pojedynczych nazw sło
wiańskich we Włoszech i nawet na półwyspie pirenejskim rozsianych 
bronił tubylczości Słowian w Europie środkowej i południowej —  kry
tyka niemiecka go wyśmiała, jak o tern sam w drugiem wydaniu swej 
pracy (Kromieryż 1907) z goryczą wspomina. Ż u n k o v i ć  nie dał za wy
graną i chociaż nie zawodowy lingwista wydal później swą pracę kil
kakrotnie uzupełniwszy ją nowemi przyczynkami, oczywiście z tym sa
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źe kilkadziesiąt nazw rzek, gór i osad bezsprzecznie w gwarze sło
wiańskiej istniejących dotąd we Francji lub Włoszech, obala nie- 
powrotnie i teorję bałkańską i teorję sarmacką raz na zawsze 
i zmusza historyków pragmatycznych do rewizji swych poglądów 
tak na dz ^je jak i na kulturę Słowian przedhistorycznych. Nigdyby 
dzieła I. P e i s k e r a :  „Die altesten Beziehungen der Slaven zu 
Turkotataren und Germanen“ (Berlin— Lipsk 1905 i „Neue Grund- 
lagen der slavischen Altertumskunde" (B.— L. 1910) nie ujrzały 
światła dziennego, lub przynajmniej ich twórca nieśmiertelnieby się 
przez ich wydanie ośmieszyć musiał, gdyby uczeni słowiańscy byli 
poprzód naukowo stwierdzili, że nazwy rzek: Garonna (Garumna), 
Sawa, Groźna, Niwa we Francji, Pad, Ben, Parma, Adyga, Peskara, 
Sini we Włoszech, Don, Tamara, Jara w Anglji, Bojna, Swir, 
Brosna w Irlandji, Ryn (Rhein), Lipa, Hura, Wyzura (Wyzurga, 
Wezera), Świst, In, Dunaj w Niemczech, Tur ja, Oka, Odra w Hisz- 
panji, Łub imiona gór: Alpy, Apeniny, Wosegi (Vosegus mons, Vos- 
ges) Tul, Piłat we Francji, Włoszech i Szwsjcarji, albo też w końcu 
nazwy osad: Banjare, Biarica, Ban, Luka, IAwornor we Francji i Wło
szech, są ponad wszelką wątpliwość słowiańskie. To jednak dotąd n > 
nastąpiło i to głównie z winy słowiańskich slawistów, którzy zamało 
dotąd okazali samodzielności"  by się z błędów nauki obcoplemiennej, 
zwłaszcza niemieckiej wyswobodzili i dlatego zagadnienie pierwotnej 
siedziby Słowian, przedhistorycznej ich kultury i wogóle nauka o sta
rożytnościach słow lańskich, mimo swej ogromnej doniosłości dla całego 
świata słowiańskiego, znajduje się dotąd na błędnym lorze, jak tego 
najnowsze dzieło w tym przedmiocie napisane L u b o m i r a  Ni eder -  
l e ’ go: „Slovanske starożytnosti“ (V Praze 1902) niezbicie dowodzi.

Przyczyną, dla której teorja autochtonizmu Słowian w Euro
pie dotąd nie odniosła zwycięstwa, jest z jednej strony ta okoli
czność, że dotąd tą teorją zawodowi lingwiści słowiańscy wcale si g 
nie zajmowali, a z drugiej strony to, że lingwiści ci przeważnie 
znają tylko jednę lub dwie, rzadko trzy gwary słowiańskie dokła

mym skutkiem. Piąte (1909) i szóste (1911) wydanie nosi napis: „Die 
Slaven, ein Urvolk Europas“ (Kromieryż, wydane u H. Siovaka) i pst 
zaopatrzone mapką.

1 Słowieniec Gregor  Krek w dziele: „Einleitung in die slavische 
Literaturgeśchichte“ (Graz 1887, 2 wyd.) zaprzecza, by stacja garnizo
nowa rzymska: „Czierna nad rz. Cerną miała nazwę słowiańską! (Str. 
275 — 276).
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dnie, t. j. semazjologicznie i z tego powodu nazwy topograficzne 
słowiańskie dotąd we Francji, Belgji, Włoszech, Hiszpanji, Szwaj- 
carji, Niemczech, Holandji, Anglji i Irlandji ^ozsiane zupełnie im 
są niezrozumiałe. Brak niemal zupełny dzieł toponomastycznych, od
noszących się do krajów obecnie przez Słowian zamieszkałych, 
i wielkie trudności, które każdy Słowianin, chcący poznać jakieś 
dzieło słowiańskie w innej gwarze bratniej napisane, pokoDać musi 
są dalszemi przyczynami, że autochtonizm Słowian w całej połu
dniowej i zachodniej Europie dotąd nie jest naukowo stwierdzony.

Niemniej uznać należy mylny pogląd na przynależność ple
mienną Irlandczyków, Szkotów, Walijczyków, francuskich Breżo- 
nów (Bretonów) i wymarłych Kornwalijczyków, za dalszą zasadniczą 
przyczynę małego dotąd postępu w dziedzinie starożytności słowiań
skich. Uchodzi dotąd za pewnik naukowy, że wymienione dopieroco 
ludy, zamieszkałe na wyspach wielkobrytyjskich i półwyspie arrao- 
rykańskim we Francji, na który z Anglji już w czasach history
cznych ich jedna gałąź zwana .dziś w literaturze francuskiej Bre
tonami przybyła, są ludami jednej krwi i jednej gwary plemiennej 
(języka) z Keltami, którzy za czasów rzymskich, jak z historyków 
rzymskich i greckich wiemy, zamieszkiwali całą Francję, Belgję, 
znaczną część Włoch i nawet Hiszpanję.

To zapatrywanie naukowe, w piśmiennictwach całego świata 
obecnie rozpowszechnione, jest zasadniczo błędne. Gwary pięci 
będących w mowie ludów nie mają najmniejszego związku lingwi
stycznego z gwarami wymarłych we Francji, Włoszech, Belgji i Hi
szpanji Keltów, a jeżeli pokrewieństwo jakie istnieje, to nie jest 
ono bliższem jak między plemionan europejskiemu należącemi do 
wielkiego pnia plemion indoeuropejsklch jako samodzielne gałęzie. 
Dowodem tego jest z jednej strony wydany przez berlińską Aka- 
demję Nauk zbiór pomników gwary keltyckiej, głównie z Francji, 
ale także z Włoch i Wielkiej Brytanji p. n. „Altkeltisclier Sprach- 
schatz“ przez A l f r e d a  H o l d e r ’ a (Lipsk 1904), a z drugiej 
strony słowniki i gramatyki gwar irlandzkiej, walijskiej i bre- 
tońskiej.

„Skarbiec gwarowy starokeltyckiu A l f r e d a  Hoj lder ’ a \

1 Tom I, lit. A— H ma 2064 kolumn. Tom II, od lit. I— T ma 
2026 kolumn. (Każda strona podzielona jest na dwie kolumny. Pięć ze
szytów dodatkowych od lit. 1J— Z i znowu dodatków od A —C (połowy) 
ma 1280 kolumn. —  Wszystko we formie leksykograficznej.
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dzieło dotąd nieukończone, ma za zadanie objąć wszystko, co pi
śmiennictwo greckie i rzymskie, oraz numizmatyka i epitaphogra- 
phia w krajach niegdyś przez Keltów zamieszkałych, jako zabytki 
lingwistyczne zawierają. Są więc w „Skarbcu “ zawarte jako części 
składowe: 1) wyjątk; z dzieł klasycznych dotyczące Keltów, Kelti- 
berów i Galatów oraz wszystkich ludów drobniejszych w dawnej 
Galji i w dzisiejszych Niemczech, Szwajcarji i Włoszech, uważa
nych przez Greków i Rzymian za Keltów, 2) nazwy topograficzne 
na temże poziemiu osad keltyckich wzmiankowane w pismach geo
graficznych, historycznych i poezjach świata starożytnego, 3) nazwy 
rzek w tychże dziełach i na tymże terytorjum wzmiankowanych, 
4) nazwy gór ewentualnie lasów w tychże warunkach i 5) nazwy 
osób względnie ludów napotykane czyto w piśmiennictwach klasy
cznych, czy też na monetach i grubowcach na tern samem teryto
rjum, uważane za keltyckie.

Przeglądnąwszy cały zasób słów jako keltyckie oznaczonych, 
zauważyć trzeba, że między imionami osobowemi, narodcwemi, rze- 
cznemi i górsk' om , niema wcale słów, któreby posiadały rdzenie 
gwary irlandzkiej, walijskiej, szkockiej lub bretońskiej, natomiast 
znachodzą się między temi nazwami imiona niewątpliwie słowiańskie. 

Jako takie uznać należy góry:
1) Brestus mons czyli B/est, po polsku: Brzost,
2) Cucullae castelum w Norieuin t. j. zameczek na górze Kukułij

(kukułki),
3) BombecL góra nad Mozellą (Rombelc, Rąbek),
4) Belleia, góra w Hiszpanji Baetica czyli Bełeja (po polsku Biała,

po rosyjsku Biełaja\
5) Belenatensis mons w Galji czyli Bielenata (Bielasta) góra,
6) Adula wzmiankowana przez Strabona, czyli Jadula t. j. Żałosna,

Nieszczęsna góra.
Między zaś przytoczonemi imionami osobowemi są niewątpli

wie słowiańskie:
1) Stanna, rzekomo bogini czyli Stana, po polsku Stanisława,
2) Belena czyli Bielena, Biała,
3) Belenus czyli Bieleń.
4) Bdestus czyli Belest, Bielest, Bielasty, BialawJ-,
5) Avor czyli Jawor, nazwisko u wszystkich Słowian bardzo częste.
6) Adula czyli Jadula t. j. żałosna, smutna,
7) Arrota czyli Jarota t. j. Ciepła, Gorąca,
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8) Noca wzmiankowana na pewnem grobowcu jest prawdopodobnie 
słowiańska Koga, imię w Polsce dość częste, a także u in
nych Słowian napotykane.
Z pośród znów imion ludów keltyckich w Galji rozpoznać się 

dają jako słowiańskie:
1) Turoni t. j. Turonie, czyli Tury lub Byki,
2) Averni (błędne Arverni, bo ich potomkowie we Francji dzisiej

szej zwą się Auverniaques a nie Aurverniaques) czyli Jawiemi, 
Jawierzniacy, t. j. mieszkańcy lasów jawierznycb, jaworowych,

3) Eburones czyli Jeburonie lub Jebacy, przezywani tak niezawo
dnie z powodu silnego popędu płciowego,

4) Haedui czyli Iladuje t. j. Gadziny, również wyzywani tak przez
inne ludy keltyckie, jak się domyśleć można z powodu przy
miotów wstrętnych charakteru, bo oni to byli przyjaciółmi 
Rzymian i zdrajcami innych ludów keltyckich,

5) Atrebates a raczej w postaci poprawionej Astrebates czyli Jastre-
biacy, Jastrzębie,

6) Remi czyli Remy t. j. Sikory, bo remesz znaczy po polsku sikora, i
7) Ven(e)ti czyli Wency t. j. mieszkający poza grodami czyli „vanka“

(po serbsku: zewnątrz). „vena (po czesku: zewnątrz) i „won“ 
(po rusku), a jak Czesi dzisiejsi mówią: Venkcvane w zna

czeniu wieśniacy, bo venlcov u nich oznacza wieś w przeciwstawieniu 
do miasta, grodu.

Jeżeli jednak powyższe nazwy gór, osób i ludów keltyckich 
są niewątpliwie słowiańskie i jeżeli rSkarbiec gwarowy celtyckia 
A l f r e d a  H o l d e r a  wcale nie zawiera słów o rdzeniach gwary 
irlandzkiej lub walijskiej, to musimy przypuścić .nietylko, że Sło
wianie zamieszkiwali Galją, Anglją i środkową oraz południową 
Europę, ale nadto, że Słowianie ci nosili nazwę Keltów (Celtów) 
a dzisiejsi Irlandczycy, Szkoci. Walijczycy i Bretonowie stanowią 
plemię zupełnie odrębne, niemające żadnego prawa do nazwy Kel
tów (Celtów) i plemię to już za czasów rzymskich znane być mu
siało jako odrębnego od Keltów pochodzenia i rodu.

Przypuszczenie powyższe, oparte na materjale lingwistycznym, 
dostarczonym przez starożytność, okazuje się zupełnie trafnem przy 
głębszem badaniu źródeł starożytnych. C e z a r ,  który w czwartym 
i piątym roku swego pobytu w Galii przedsiębrał dwie wyprawy 
do dzisiejszej Anglji głównie celem poskromienia i ukarania Kel
tów tamtejszych za pomoc wojenną, jaką dawali Keltom galijskim
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odróżnia wyraźnie ludy odmiennego od Keltów pochodzenia zamie
szkujące Brytanję. W  księdze V. swych „Pamiętników o wojnie 
Galijskiej^ w rozdz. X II podaje: „Britaniae pars interior ab iis 
„incolitur, quos natos in insn.la ipsa memoria proditum dicunt, ma- 
„ritima ab iis, qui predae ac belli inferendi causa ex Belgio tran- 
„sierunt (qui omnes fere isdem nominibus civitatum appellantur 
„quibus orti ex civitatibus eo pervenerunt) et bello illato ibi per- 
„manserunt atque agros colere coeperunt“.

Jeżeli zważymy, że wygaśli w wieku X V III na półwyspie 
Kornwalijskim w zachodniej Anglji Kornwalowie, oraz żyjący do
tąd Walijczycy zamieszkiwali, względnie zamieszkują części zacho 
dnie dzisiejszej Anglji, którą łącznie z dzisiejszą Szkocją Ce z a r  
Britanią nazywa, dalej, że C e z a r  podczas obu swoich wypraw do 
Brytanji nie mógł się posunąć jak tylko co najwięcej na kilka lub 
kilkanaście kilometrów w głąb ziemi, a wiadomości o ludach w Bry- 
tarji mieszkających zaczerpnął, jak sam przyznaje, od kupców rzym
skich i greckich tudzież od Keltów galijskich, którzy utrzymywali 
stosunki z Keltami wyspiarskimi w Brytanji, możemy wiadomości 
powyższą o dwu plemionach zupełnie różnych zamieszkujących za 
czasów C e z a r a  dzisiejszą Anglję uważać za prawdziwą, dokładną, 
śc.śle stosunkom ówczesnym odpowiadającą.

Z dziejopisarstwa średniowiecznego wiemy, że Anglowie, Sasi 
i Jutowie, trzy małe ludy germańskie (niemieckie) przybyły do 
Anglji w V. wieku po Chr. na wezwanie Brytanów, którzy nie 
mogli odeprzeć napadów Szkotów i Piktów, wdzierających się 
w" ich ziemie, po opuszczeniu przez Rzymian Brytanji i że ci po
mocnicy germańscy Brytanów odparli wprawdzie najeźdźców ze za
chodu, względnie północnego zachodu, t. j. Szkotów i Piktów, ale 
zato sami w kraju osiedli i ludność .tubylczą brytańską zgermani- 
zowali. Później w dalszym biegu wieków ci germańscy przybysze 
podbili wprawdzie mieszkających na zachodzie i północnym za
chodzie Brytanji Szkotów i Piktów oraz Walijczyków i Kornwalów 
i spowodowali przesiedlenie się Brezonów (jak się sami dzisiejsi 
„Bretonowie" we Francji nazywają) na półwysep armorylcański, 
u w końcu przeprawiwszy się przez morze irlandzkie ujarzmdi 
także Irlandczyków, lecz mimo tego pobicia i upływu przeszło dzie
sięciu wieków1 od czasów podboju, wszystkie te zachodnie, różne od 
Brytanów ludy dotąd istnteją, z wyjątkiem Piktów, których nazwa 
zaginęła, a którzy albo drobnym ludem szkockim albo małym lu-
Słowiańskie rzeki w Europie. 2
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dem keltyckim (brytańskim) przeciw własnym braciom walczącym 
być musieli i z wyjątkiem Kornwalów, którzy dopiero w X V IIt  w. 
wymarli; —

zważywszy, że podobnie jak keltyccy Brytanowie w Anglji 
się wynarodowili, tak samo Keltowie w Galji, Italji, na półwyspie 
pirenejskim i w dzisiejszych Niemczech zupełnie znikli uległszy 
romanizacji względnie germanizacji, podczas gdy Irlandczycy mimo 
wiekowych prześladowań, jak również Walijczycy, Szkoci i Brezo- 
nowie (Bretonowie) zachowali we walce o życie swą narodowość) 
można przyjąć za pewnik, że ludy niekeltyckie, w Brytanji mie
szkające, także charakterem znacznie od Brytanów się różniły i już 
z tego powodu Irlandczyków i Szkotów, których gwary są niemal 
identyczne, oraz Walijczyków, Brezonów i Kornwalów za Keltów 
uważać nie należy.

Słów C e z a r a  powyżej przytoczonych „Britaniae pars interior11 
nie można przeto tłumaczyć dosłownie: „część środkowa Brytanji11 
lecz należy, przełożyć słowy: „część dalsza Brytanji11 t. j. część 
zachodnia, bez obawy postawienia idącego zadalelco przypuszczenia 
(hypotezy). Wiadomość zawarta w „Pamiętnikach11 C e z a r a ,  który 
zaledwie brzegów Brytanji się dotknął i zbyt dokładnie o stosun
kach pow iadomiony być nie mógł, że ludy keltyckie z Belgji do 
Brytanji przybyłe, a noszące imiona identyczne z ludami belgij ■ 
sknni zamieszkują tylko „nadmorską część11 (maritima pars) Bry
tanji, podczas gdy plemie drugie, jrk C e z a r  twierdzi, autochtonne 
dzierży środkowe części wyspy brzmi dosłownie wzięta —  nie
prawdopodobnie, naprzód dlatego, że dzisiejszym stosunkom nie od
powiada, bo Walijczycy i Szkoci mieszkają dzisiaj wszyscy na za
chodzie, względnie północnym zachodzie. Po wtóre: jest rzeczą nie 
naturalną, by lud jakiś opanowawszy brzegi całej wyspy pozostawił 
środek kraju w dzierżeniu obcego ludu i o opanowanie środkowej 
części się nie postarał zwłaszcza, gdy ten środek nie jest górzystym 
i łatwo dostępnym. Brytanowie, gdyby brzegi całej Brytunji były 
w ich dzierżeniu niezawodnie także i środek Brytanji byliby opa
nowali. Gdy jednak Walijczycy i Kornwalowie władali już w cza
sach historycznych wyłącznie zachodniemi brzegami Brytanji,- a Szkoci 
brzegami północno-zachodniemi, to rzeczą jest oczywistą, że Bryta
nowie tylko część nadbrzeżną wschodnią mogli mieć za czasów 
C e z a r a  w swem posiadaniu i słowa C e z a r a  powyżej przytoczone 
tylko tak, a nie dosłownie tłumaczone być winny.
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Również co do autochtonizmu różniących się od Brytanów czyli 
Keltów, ludów, które nazwać można Niekeltami lub Pseudo-Keltami 
wiadomość zawartą w powyższe! wzmiance C e z a r a  należy przyj
mować cum grano salis. W  Irlandji rzeki Boyna, Swir i Brosna 
noszą nazwy słowiańskie oznaczając „Bijąca o brzegi" (Rojana 
w Czarnogórze), „Dźwięcząca" (Dźwina na Białej Rusi) i „Gładząca" 
podobnie jak rzeki Tamwa, Temza, dwa Don’y, Kam, Jara 
i Tawa w Anglji i Szkocji są niewątpliwie słowiańskie. Miasto 
„Dublin" w Irian djr, odpowiadające swą nazwą polskiemu „Dę
blinowi", przy ujściu Wieprza do Wisły, posiada także odrębną 
nazwę irlandzką: Ballyath-Cliath l, co wszystko tylko w ten sposób 
da się wytłumaczyć, gdy się przyjmie, że Niekeltewie (Pseudokelci), 
praojcowie dzisiejszych Irlandczyków, Szkotów, Walijczyków, Bre- 
zonów i Kornwalów przybyli w czasach przedhistorycznych ze za
chodu wysp wielkobrytyjskicn (prawdopodobnie z Atlantydy, która 
między Europą a Ameryką leżała) najpierw do Irlandji oraz na 
zachodnie wybrzeża Brytanji (Anglji i Szkocji) zamieszkałe już przez 
Keltów i najpierw Irlandję zupełnie oraz zachodnie części Anglji 
i Szkocji czyli Walję, Kornwalję i Szkocję podbili, a gdy jię na
stępnie już w czasach historycznych dalej na wschód z orężem 
w ręku posuwać chcieli, wezwali keltyccy Bryt ano wie w V. wieku 
po Chr. na pomoc pizeciw nim Germanów, którzy dalszemu pod
bojowi przeszkodzili. Takie przypuszczenie (hypotena) zdolne jest 
jedynie w sposób rozumny dzisiejsze stosunki wytłumaczyć. Gdyby 
przeciwieństwo tego przypuszczenia miało być prawdziwe i twier
dzenie ludów niekeltyckich za czasów Cezara żyjących, a na ich 
własnej tradycji opaite, że one są autochtonami w Brytanji odpo
wiadało rzeczywistości —  nie byłoby dziś w Irlandji żadnej rzeki 
i żadnej miejscowości o nazwie słowiańskiej, a przeciwnie w samej 
Anglji roiłoby się od nazw wziętych z gwar irlandzkiej lub walij
skiej, tych głównycn przedstawicieli gwar Pseudokeltów. Gdy tak 
nie jest i w samej Anglji, brak zupełny imion miejscowości, rzek 
i gór z gwar pseudokeltyckich, które dopiero na poziemiach Walji, 
północnej Szkocji i Irlandji się zjawiają, musimy rzekomą tradycję 
ludów niekeltyckich w Brytanji o ich autochtonizmie, a najeździć 
Brytanji przez łupiezkicl. Keltów z Relgji poczytać za wynik nie
chęci i nieprzyjaznego usposobienia, czy to owych ludów niokeltyc-

1 K. Badoker :  „Grossbritanieri", Lipsk 1889, str. 422.
2*
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kich względem Keltów, czy też samego C e z a r a  lub jego infor
matorów.

Pozostawiając jednak pytanie o tubylczości brytańskieh Kel
tów i Niekettów (Pseudokełtów) w Brytanji na uboczu, jako dla 
badania starożytności siow’ańskich mniej doniosłe i nierozstrzyga- 
jące, uznać należy samo zagadnier ie identyczności Keltów tak bry- 
tańskich jak galijskich ze Słowianami za zbyt ważne, by nad niem 
głębii j zastanowić się nie było warto.

Tożsamość Irlandczyków, Szkotów, Walijczyków, wymarłych 
Kornwalów w Anglji i żyjących dotąd Brezonów (Bretonów) we 
Francji ze starożytnymi, a więc przedewszystkiem galijskimi Kel
tami, uchodzi dziś za pewnik naukowy do tego stopnia, że ktoby 
o prawdziwości tego przypuszczenia powątpiewał, już tern samem 
za nieuka jest uważany. Kiedy zaś z rozdziału X II. księgi V. „Pa
miętników o wojnie galijskiej" C e z a r a  wątpliwość co do tego jest 
dopuszczalną, a słowiańskie nazwy rzek w Anglji, Szkocji i Irlandji, 
wbrew dzisiejszemu poglądowi etnograficznemu, za identycznością 
starożytnych Keltów z dzisiejszymi Słowianami przemawiają, przeto 
wypada poddać bliższemu badaniu tak dowody tożsamości Keltów 
z Irlandczykami i Walijczykami przez naukę dostarczone, jak i sa
mych pisarzy, którzy tymi dowodami cię posłużyli i są w ten spo
sób twórcami tego błędnego poglądu.

Piśmiennictwa francuskie i włoskie, a w ślad za niemi nie
miecki ;, opierają swój błędny pogląd etnograficzny, w mowie bę
dący, niemal wyłącznie na o ś m i u  s ł o w a c h ,  a raczej o ś m i u  
u ł a m k a c h  s ł ó w  powtarzających się w imiennictwie topografi- 
cznem starożytnej Europy, a głównie Galji, które są rzekomo bez
sprzecznie wzięte z gwar irlandzkiej lub walijskiej i które tern
samem identyczności lingwistycznej starożytnych Keltów z dzisiej
szymi Irlandczykami, Szkotami, Walijczykami i Brezonami dowodzą. 
Słowami temi są:

1) dunum, 2) briga, według innych brwa, 3) magus, 4) ritum,
' 5) bona, 6) dwoma, 7) nemetum i 8) condate, 

które w tłumaczeniu polskierr idąc tym samym porządkiem znaczyć 
mają:

1) wzgórze, pagórek, górka, 2) most, 3) siedlisko, 4) bród,
5) źródło, 6) źródło, 7) świątynia i 8) spływ.
Jeżeli jednak przyjrzymy się tym Sdowom zbliska, każdemu 

z osobna, to wiara nasza co do przynależności tych słów do jednego
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ze słowników gwar irlandzkiej, szkockiej, walijskiej lub brezońskiej 
mocno będzie zachwianą.

1) dunum, a raczej dun, bo -urn tak przy tem słowie jak i przy 
ritum, ntmetum, jako końcówkę łacińską -um rodzaju nijakiego od
rzucić należy podobnie jak końcowkę -us rodzaju męskiego pvzy 
słowie magus, powtarza się jako druga część przy nazwach grodów 
starożytnych rozrzuconych po całej Europie, gdzie tylko niegdyś 
Keltowie mieszkali, przy przeszło 100 nazwach, a znaczy rzekomo: 
„miejsce obwarowane", „twierdza", jak podaje nauka niemiecka J, 
lub „wzgórze", „pagórek", jak w piśmiennictwie francuskiem jest 
przyjęte2. Takiemi nazwami są: Cambodunum w Yorkslćre, Mori- 
dunum we Walji, Senodunum w Iriandji, Ccdadunum w Portugalji, 
Estledunum w Andaluzji, Lugdunum we Francji i Holandji, Ebu- 
rodunum na Morawie, Carrodunum w Chorwacji, Singidunmn w Ser- 
bji, Noviodimmn w Rumunji. Ta końcówka -dunum ma być iden
tyczną ze słowem starniiland. dun, starokymr. (starowalij.) din. Co 
pierwsza część nazwy oznacza czyli co znaczy: Cmnbo-, Mori-, Scno-, 
Cala-, E stleŁ u g-, Ługi-, Eburo-, Carro-, Singi, Ałmo-, nad tem 
sob e uczeni ke'toznawcy głowy nie łamią i żadnego tłumaczenia 
z wyjątkiem co do Novio-, które oznaczać ma to, co polskie: Nowo- — 
wcale nie dostarczają. S a f a r i k  w swych „Starożytnościach Sło
wiańskich" 8 zestawia -dun końcowe ze słowiańskiem słowem „tyn" 
i sądzi, że jest wzięte z gwary słowiańskiej, nie troszcząc się o to, 
ie gwary słowiańskie nie lubią wogóle słów, a zwłaszcza nazw 
złożony eh i nazwy takie jak: „Bobutyn, Borfiatyn, Boruty n, Ło
paty n, Obertyn, Steniatyn" we wschodniej Małopolsce się znacho- 
dzące nie są wcale złożone ze słowa „tyn", jako części drugiej, 
lecz nazwami jednolitemi. Z tej przyczyny chociaż vVi n d i s c h 
w słowniczku swej „Kurzgefasste irlandische Grammatik" tłumaczy 
słowo „dun" przez „Anhóhe" można przyjąć za rzecz pewną, że 
„Lugudun-um" znaczyło tyle co „Lugotin", „Lugotina", t. j. na 
polskie „Łęgotyn", „Lasocin", bo „lug" w gwarze serbskiej znaczy 
„las", a więc „Lugotin" oznaczał miejsce, gdzie niegdyś był, rósł

1 „befestigter Ort" —  zob. Henr.  Zim mera:  „Sprache ur.d Li
teratur der Kelten" (str. 36) wydane w zbiorowem dziele: „Die Kultur
der Gegenwart".

2 „colline" —  zob. V i d a l - La b l a n c h e :  „Atlas classiąue, karta
Galii aux temps de Cesar" i objaśnienia naukowe do niej (str. 18).

8 Safarik:  „Slovanske staiożytnosll", Tom II. Praha 1862 (str.439).
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las: Podobnie można „Noviodunum“ wytłumaczyć jako „Novotin“, 
czyli miejsce świeżo wykarczowane po wycięciu lasu. Słowa Lu- 
gociun-um, Nomodun-um, jak niemniej ku czci C e z a r a  względnie 
A u g u s t a  nazwane w Galji grody: Caesarodun-um, Auguśtodim-um 
wymawiały się w gwarze słowiańskiej: LiujOtun, Nouotun, Cezarotim, 
Augustotun, co tem snadniej przypuścić można, źe przypona -un 
w gv/arze dzisiejszych Słowieńców jest używana i istnieją wyrazy: 
pisuft, bratun w znaczeniu: pisarz, brat.

2) Briga, również jako końcówka nazw geograficznych keł- 
tyckich oznacza „wzgórze, obwarowane wzgórze11 według nauki nie
mieckiej 1 i powtarza się jako końcówka przy licznych nazwach 
geograficznych, jak np. Catóbnya, Tolobriga, Terebriga, luróbriga, 
Volobriga. Jeżeli jednak się uwzględni, że w gwarze Słowieńców 
alpejskich po dziś dzień: brig =  lreg, brzmi także briga i oznacza: 
górę, wzgórze, to można przypuścić, źe pierwotne znaczenie słowiań
skiego słowa „brig“ =  „breg" =  „briga11, „brega“ było: A nhóhe, 
mons, collis, a nie jak dziś: Ufer, ripa i przeto nazwy powyższe 
są starosłowiańskie i znaczą tyle, co polskie: Koeibrzog (Kocia - 
górka), Turobrzeg (Turza Góra), Wolibrzeg (Wola Góra).

Słowa hrwa w znaczeniu „most11 nio istnieje w dzisiejszej gwarze 
irlandzkiej lub walijskiej, tylko powtarza się w średniowiecznej no
menklaturze Francji i keltologowie domyślają się, żo oznaczało „most11, 
a także „przejście, bród“, na co jednak nie ma żadnego dowodu.

3) Mag-us czyli -mag jako końcowa przypona licznych nazw 
geograficznych w Galji, jak. np. Gabromagus, Lutomagus, Novio- 
magus, Turnomagus oznac-.ać ma: „pole, równinę, miejsce11. Je
dnak w znaczeniu tem w gwarach Pseudokeltów nie jest znane to 
słowo i tylko słowo „maghu w znaczeniu miejsce w dzisiejszej 
irlandczyźnie jest używane. Również tutaj znaczenia pierwszej części 
słów mających -mag jako końcówkę keltolodzy wytłumaczyć nie 
umieją. Dzisiejsza gwara serbska zna natomiast słowa jak: „siro- 
maka, siro-mak, sir-ota“ oznaczające „biedaka11, gdzie „-omak11 jest 
przyponj, złożoną z dwu przypon pojedynczych: -om i -a/c i dla 
tego wspomniane nazwy z gwar słowiańskich zrozumiałej wytłu
maczyć będzie można.

1 zob. Hen. Zim mer 1. c ‘ „Anhohe, befestigte Anhohe11, równe
niem. „Ilurg11 (str. 36)
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4) Ritum czyli -rit, jako końcówka kilku nazw miejscowości 
keltyckich, jak np. Anderit-um, Danorit-um, Lacorit-um, Locorit-um, 
oznaczać ma „bród, przejście, most“. Co oznacza pierwsza część słowa 
nie tłumaczą keltolodzy i dlatego także wykład drugiej części po
wyższych słów, czyli końcówki -rit z gwar pseudokeltyckich, po
dejrzanym się wydaje. Słowa Lacorit, Lokorit i Danorit znacznie 
łatwiej z gwar słowiańskich wytłumaczyć się dają. Przypona -ora 
służy do oznaczenia powiększenia przedmiotu, względnie pojęcia, 
do którego jest dodana. Rdzeń „mat’ "  (w dziś polszczyźnie „mać“) 
przez dodanie przy pony -ora zmienia się na mać-ora i oznacza „wielka 
matka", pierwotnie, a obecnie: „Świnia", bo ona rodzi na raz po 
6— 8 prosiąt. Przypona znowu -it jest do dziś w użyciu w gwarze 
serbskiej dla wytworzenia przymiotnika od przedmiotn’ka, tak np. 
glavLit od glava (poi. głowa) plemenit od pleme (plemię), ponos-it 
od ponoś ( =  poi. duma), razbor-it (—  poi. rozumny), srd-it ( =  poi. 
gniewli;vy). Według tego słowa: Lakorit, Lok-orit i Dan-orit składają 
się każde ze rdzenia i dwu przypon, mianowicih przypony -ora i przy 
pony -tt. Gdy rdzeń lak istniejący dotąd w polskiem w słowie łak-nąć 
oznacza pożądać, łaknąć, rdzeń log u Slowieńców oznacza, co u Ser
bów lug czyli poi. las a rdzeń dan oznacza w serbskiem dzień, więc 
Lak-orit oznacza „wielki łaknący", Logorit oznacza „wielki leśny", 
Danorit „wielki dzienny", czyto bród, czy most, czy co innego, bo 
słowa powyższe są imionami czyli nazwami miejscowości wzięlcmi 
od przymiotników; lakorit, logorit i danorit.

5) i 6) Ani -bona, ani droona nie istnieją w dzisiejszych gwa
rach pseudokeltyckich w znaczeniu „źródło". Keltolodzy:: A r  boi s 
d e J u b a i n y i l l e ,  E r n a u l t  i S t o k e s  domyślają się tydko, że 
Ratis-bona, Vindo-bona, Colo-bona, Egua-bona, Augusto-bona, Julio- 
bona oraz Dwona albo Detoona oznaczały w gwarach keltyckich 
„źródło" (fons). Oo pierwsza część słowa oznacza, keltolodzy nie 
wiedzą.

7) Nemetum czyli -nemet albo -nimet, jako Końcowa przypona 
powtarza się przy nazwach jak Cat-nimet, Cat-nemet, Jud-nimet, 
Jun-mmet i ma oznaczać sama przez się „święty, poświęcony", 
a stąd „świątynię". W  słownikach pseudokeltyckich słowa tego niema 
i dlatego cały wywód jest zupełnie dowolny, nieuzasadniony.

8) Słowo condate w znaczeniu „spływ" nie istnieje w gwarach 
irlandzkiej (i szkockiej) lub walijskiej (i brezońskiej) i tylko kel
tolodzy znowu się sami domyślają, że liczne miejscowości leżące
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nad spiywem dwu rzek lub rzeczek zwane po łacinie condute, po 
franc.: ConddCandes, Condes, oznaczają spływ. Słowniki pseudo- 
keityckie nic o tem nie wiedzą. Cały wywód jest wprost niedorze
czny i nazwy kantaty, lconty mogą być skażone słowiańskie nazwy, 
oznaczające miejsce kątowe czyli w kąc;e miedzy rzekami leżące.

Na tak kruchych podstawach oparty jest pogląd naukowy
0 jednoplemienności starożytnych Gallów czyli Keltów we ^rancji, 
Włoszech, Hiszpanji i Niemczech z dzisiejszymi Irlandczykami
1 Szkotan?' oraz Walijczykami i Brezonami. To błędne zapatrywa
nie zawdzięcza nauka pisarzom X V II i X V III wieku, jak M. S. 
B o x h o r n  (1654), p .  J . P e r r o n  (1744), J . M a r t i n  (1727), G. 
P e l l o n t i e r  (1740), J. B. G i l b e r t  (1744), J. D. S c h o p f l i n  
(1754), J. B. B u l l e t  (1759), którzy przeoczając fakt, że Ce z ar  
w rozdz. X II  ks. V. „Pamiętników o wojnie galijskiej“ ludy dwu 
różnych plemion w Brytanji rozróżnia niezrozumiałe nazwy we 
Francji, Hiszpanji lub środkowej Europie z gwary irlandzkiej lub 
walijskiej objaśniać ^usiłowali, nieprzypuszczając, że Irlandczycy 
i Walijczycy mogą być właśnie potomkami ludów tego drugiego 
plemienia, które różniło się od Brytanów, ludu jednoplemiennego 
z Gallami czyli Keltami. Świat naukowy we Francji i Anglji, choć 
się starożytnymi dziejami Keltów w wieku X I X  żywo zajął, nie 
poddał ponownemu badaniu powyższego błędnego poglądu i tak 
historycy francuscy jak A m a d ć e  T h i e r r y  w swej „Histoire de 
Gaulois“ (Paris 1828) i angielscy, jak W. B e t h a m w dziele „The 
Gael and Cymbry“ (London 1834), jak i antropolodzy i lingwiści, 
jaK np. A d o l f  P i c t e t  i M. P r i c h a r d ,  prace swe na tein błę- 
dnem przypuszczeniu oparli wszystkie nazwy geograficzne we 
Francji, Anglji, Włoszech, Hiszpanji, Szwajcarji i Niemiec z doby 
rzymskiej pochodzące oraz imiona osobowe i na monetach galij
skich napotykane z pierwiastków gwar irlandzkiej (lub szkockiej), 
albo też walijskiej (lub brezońskiej), tłumaczyć usiłowali oczywiście 
bez najmniejszego powodzenia.

Uczeni znowu niemieccy J. K. Z e u s s  i K. M l i l l e n h o f  przy
czynili się walnie do rozpowszechnienia błędu w mowie będącego 
w uczonym świecie niemieckim i słowiańskim. J. K. Z e u s s  wy 
dając w Lipsku w r. 1853 swą porównawczą gramatykę gwar ir
landzkiej oraz walijskiej, kornwahjskiej i armorykańskiej (brezoń- 
skiej) w języku łacińskim p. n. „Gramatica ceUica“ nadaje gwarze 
irlandzkiej nazwę hngua bibernica[ a gwarom walijskiej, kornwa-
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lijskiej i ar mory kański ej wspólne imię lingua britannica i utrzy
muje, że ta ostatnia najbardziej była spokrewniona ze starożytną 
gwarą gallijską. On jest twórcą nieudałego wywodu nazw geogra
ficznych zakończonych na -magus od mag, magen, słowa znaczącego 
w irlandzkiem: „pole, miejsce1* i przeróżnych innych wywodów 
słów pojedynczych opartych zawsze na brzmieniu słowa bez względu 
na jego znaczenie. W  dziele p. t. „Die Deutschen und ihre Nach- 
barstamme11 (Monachium 1837) wydanem na 16 lat poprzód również 
liczne nazwy geograficzne słowiańskie w górnej Franltonji, skąd 
sam pochodził, istniejące z gwar pseudokeltyckich wywodził. Gdy 
dzieło lingwistyczne Jana  K a s p r a  Z e u s s a  nad gwarami irlandzką 
i walijską, było pierwszem na tern polu w piśmiennictwie niemie- 
ckiem —  nie dziw, że praca ta ogromną zyskała mu powagę w świecie 
uczonym i K a r o l  M i i l l e n h o f  w swem dziele „Deutsche Alter- 
tumskunde“, mająeem zastąpić dawniej szą pracę F r y d e r y k a  Kr u-  
s e ’ go p n. „Deutsche Altertiimer“ (Halle 1824— 1828, 4 tomy), 
a wydanem tylko częściowo, odnośnie do I tomu, przez niego (Ber
lin 1870), a w głównej części (II i III toin, Berlin 1887 i 1892) 
przez M. R o d i g e r a  po śmierci łwórcy, na podstawie jego zapisek, 
opiera swe wywody i twierdzenia co do keltycyzmu licznych nazw 
geograficznych na wspomnianych dziełach Zeussa .

Ani M i k l o s i c h ,  twórca slawistyki dzisiejszej, ani jego ucznio
wie jak Jagió, Baudouin de Courte aai, i tylu innych, zajęci slawistyką 
nie mieli chęci, czy też czasu do poświęcenia swej uwagi gwarom 
irlandzkiej i walijskiej lub brezońskiej, i stąd pochodzi, że nazwa 
Keltów, którą nosili niegdyś Słowianie we Francji, Włoszech, Hisz- 
panji, Niemczech i Szwajcarji przylgnęła choć bezprawnie w nauce 
do tych ludów na wyspach brytyjskich, których przodkowie nigdy 
za Keltów nie uchodzili. To zaniedbanie słowiańskich slawistów wyzy
skali i wyzyskują dotąd uczeni niemieccy dla celów politycznych, 
twierdząc uporczywie, że pierwotną siedzibą Słowian w Europie była 
przestrzeń poza Wisłą na wschód, i to —  jak chcą jedni: w bagnach 
Prypeci aż po Dźwinę, lub —  jak chcą drudzy: nad środkowym 
i górnym Dnieprem i utrzymując dalej, że Słowianie dopiero po 
dobrowolnem usunięciu się ludów germańskich (niemieckich) z nad 
Wisły, Odry, i Łaby wschodniej wtargnęli do Polski, Czech i nad 
Łabę, aż po Solawę Ten pogląd naukowy uzasadnić miał w oczach 
całego narodu niemieckiego zamierzony przez Niemców najazd przez 
Polskę przez 43 lat przygotowywany i wojnę wytępiającą całej Sło-
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wiańszczyźn e w r. 1914 wydaną celem uzyskania przestrzeni osadni
czej (kolonizacyjnej) dla ludu niemieckiego w myśl zasady, że nie 
czyni ten krzywdy, kto tylko odbiera, co było własnością jego przod
ków i krzywda się nie dzieje temu, kto utraci to, czego pierwotnie nie 
posiadał. Gdyby przed wybuchem wojny światowej z r. 1914 nauka 
słowiańska zapomocą badań nad starożytnościami słowiański cmi, 
a zwłaszcza nad toponomastyką słowiańską stwierdziła, ie niezro
zumiałe i z gwar irlandzkiej (szkockiej) lub walijski sj (brezońskiej) 
nie dające się wytłumaczyć nazwy geograficzne w samych Niem 
ezeeh, Szwajcarji, na zachodzie i południu Europy oraz w ńngiji 
są słowiańskie i Celtowie, którzy w czasie podboju przez Rzymian 
posiadali miasta, wsie i grody, bili monety złote, znali górnictwo 
i posiadali organizację społeczną i religijną, byli niewątpliwie Sło
wianami, którym podobnie, jak dzisiejszym Chińczykom, jedynie 
dobrej organ:zacji wojennej i jedności plemiennej brakowało, by 
się przed najeźdźcami rzymskimi i germańskimi (niemieckimi) obro
nić, nigdyby uczeni niemieccy, jak jeden mąż, nie ośmielili się 
bronić zbrodniczych planów swych rządów z tą butą, jaką okazali 
wobec nas. uważając nas niesłusznie za naród o młodszej, a nie 
o starszej kulturze.

Starożytności słowiańskie, mające za przedmiot wszystko, co
kolwiek Słowianie przed wystąpieniem na widownię dziejową pod 
swem własnem dzisicjszem imieniem w połowie V I w. po Chr. 
wytworzyli, a więc tak pomniki kultury materjalnej (budownictwo, 
garncarstwo, wytwory górnictwa i przemysłu metalowego) jak i po
zostałości i szczątki pierwotnej kultury duchowej i umysłowej 
(gwary czy’i języki słowiańskie, wierzenia i obyczaje towarzyskie, 
społeczne i państwowe), nie były dotąd poddane wszechstronnemu 
badaniu.

Badania starożytności słowiańskich powstały jako osobna nauka 
za wzorem badań nad starożytnościami Greków i Rzymian dopiero 
na początku X I X  wieku. Pierwszą pobudkę do tych badań dał 
polski uczony W . S u r o w i e c k i  pracą swą p. n. „Śledzenie po
czątku narodów słowiańskich^ wydaną r. 1824 we Warszawie, lecz 
nieukonczoną, która stała się podstawą dwu prac słowackiego uczo
nego P a w ł a  Ś a f a f y k a :  „O pochodzeniu Głowiar“ (Oten 1828) 
w języku niemieckim i dzieia: „Sloranskć starożitnosti“ (Praga 
1837) w języku czeskim. I w pierwszem i drugiem dziele nie po
sunął się ten badacz poza zagadnienie pierwotne) siedziby i pocho
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dzenia Słowian tak, że do badań nad właściwemi starożytnościami 
ani nie doszedł. Z  biegiem czasu liczny szereg uczonych z pośród 
wszystkich ludów słowiańskich, a zwłaszcza mnodzy badacze ruscy 
i rosyjscy poświęcili swe prace badaniom archeologji słowiańskiej 
czyli wykopalisk mogilnych, usiłując w ten sposób tak zagadkę 
pierwotnej siedziby Słowian, jak i ich pierwotnej kultury materjalnej 
rozwiązać. Badacze ci na podstawie toponomastyki ruskiej, oraz za
bytków keramicznych i metalicznych, tudzież czaszek wykopanych 
twierdzili, że pierwotną siedzibą Słowian był Wołyń i stawiali da
leko sięgające wnioski o pierwotnej kulturze materjalnej słowiań
skiej. Czech L u b o m i r  N i e d e r l e  w swem dziele „Slovanskć 
starożytnosti“ (Praga 1902—1910) na podstawie antropologji, mia
nowicie kraniologji stawia bardzo śmiałe przypuszczenia co do po
chodzenia Słowian, lecz co do ich pierwotnej siedziby idzie utartym 
torem twierdząc, że była nią przestrzeń między Dźwiną, Karnatani 
i Wisłą, oraz częściowo Odrą, a tylko pojedyncze gromady słowiań
skie, już w II wieku po Ghr., przekroczyły Karpaty ku południowi. 
W  dziele najnowszem p. n. „Zivot davnich Slovand“ (Praba 1918), • 
daje L u b o m i r  N i e d e r l e  pierwszy raz pełny obraz kultury ODy- 
czajowej i duchowej starożytnych Słowian, na podstawie prac po
szczególnych dotąd przez innych badaczy słowiańskich dokonanych. 
Praca ta nie jest jeszcze ukończoną, lecz gdy kultury materjalnej 
dawnych Słowian wcale nie dotyka, wyniki tego dzieła nawet po 
ukończeniu nie mogą być dla nauki i obrazu całej cywilizacji przed
historycznej Słowian tak doniosłe, jakby były w razie przeciwnym. 
Gdy zaś pomników kultury materjalnej przedhistorycznej Słowiań
szczyzna dzisiejsza wschodnia czyli ruska posiada wogóle zbyt mało, 
a pomniki kultury duchowej co do. czasu powstania nie dadzą się 
oznaczyć, oczywistą jest rzeczą, że droga, którą poszli uczeni ruscy 
i rosyjscy, to jest archeologji, antropologji i folkloru nie może do 
celu doprowadzić i tak pytanie pierwotnej siedziby Słowian w Eu
ropie, jak i ich pierwotnej cywilizacji oraz zabytków starożytnych, 
pozostawi nierozwiązane.

Pozostaje tylko jedna droga badania wiodącego do niemylnych 
wyników, a tą drogą jest badanie toponomastyki zachodu Europy 
i zabytków starej kultury keltyckiej, jako najdawniejszej wyobra
zi ci elki świata słowiańskiego. Jak to badanie ma być w praktyce 
wykonane, wypada szczegółowo się zastanowić.



ROZDZIAŁ III.

Sposób (metoda) badania imion topograficznych wogóle. — Zasady główne i za
sady osobne co do każdego rodzaju imiennictwa. —  Środki badania głów ne: lin
gwistyka i wiedza przyrodnicza. — Środki pom ocnicze: psychologia ludu na łonie 

przyrody i oględziny naoczne.

Dla wytłumaczenia rzeczywistego znaczenia pojedynczych 
imion topograficznych słowiańskich musi być użyty sposób porów
nawczy i żadna nazwa geograficzna czyto rzeki, czy części pozie- 
mia, czy też osady ludzkiej nie może być uważaną za wytłuma
czoną w sposób niemylny i zarzutowi żadnemu nie uległy, póki 
tłumaczenie, podane nie znajduje w innych imionach geograficznych, 
dowodów, które jego prawdziwość wykazują.

Tak np. tłumaczenie M a r c i n a  Z u n k o y i ć a  nazwy gór wło
skich Apeniny i galicyjskich Pieniny jako Wapieniny, w razie 
braku takiej samej nazwy w poziemiu słowiańskiem, mogłoby ule
gać wątpliwości mimo faktu, że wapno po słowieńsku zwie się apnc, 
po serbsku vapno lub japno, mimo, że nazwy pojedyncze i wogóle 
słowa w gwarach słowiańskich zaczynające się od samogłosek przy
bierały przez długi czas na początku słów spółgłoski przydechowe 
w, h lub j , a po pewnym czasie ta moda czyli prawidło (prawo) 
głosowe ustało, skutkiem czego słowniki słowiańskie zawierają dziś 
z bardzo nielicznemi wyjątkami tylko słowa cudzoziemskie (z obcych 
gwar wzięte) zaczynające się samogłoskami. Wątpliwość ta pozostaje 
dalej mimo drugiego faktu, że także utrata całych zgłosek na po
czątku lub końcu słów jest gramatykom słowiańskim jako zjawisko 
językowe zwane „ a p o k o p e “ znana, a fakt ten zbliża do siebie 
nazwy: Pieńmy i Apeniny. Atoli istniejąca dotąd nazwa góry Wa- 
pienica na Słowaczyźnie leżącej, usuwa wszelką wątpliwość co do 
wykładu nazw Apeniny i Pieniny ze względu dalszego, że te po
równane góry rzeczywiście składają się z wapienia. Z u n k o v i 6 
nie podał wykładu znaczenia nazw przytoczonycn przez porównanie 
z górą Wapienicą i dlatego trzeźwo myślący musieli mieć wątpli
wość, czy jego domysł rzeczywistości, odpowiada. Oczywiście mimo 
tego wszystkiego jeszcze się znaleźć może jaki sceptyk szczególny 
raki, którego trafnie gwara włoska „eaccadubbio“ zowie, a tego do
piero przekonać można dowodem, żc Apemny włoskie muszą nie
wątpliwie mieć nazwę słowiańską, bo i inne góry do ich gromady 
należące noszą do dziś dnia nazwy słowiańskie, jak np. ił monte
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I
Ostra w dawnem Picenum 1 wzgórze Janie ula (mons Janleułus) pod 
Rzymem, jednobrzmiące ze śląską górką Janikulą lub Gorgon (il monte 
3-argano), odpowiadające górom Gorgonom we wschodniej Galicji.

Postępowanie porównawcze konieczne dla osiągnięcia wyników 
trwałych musi się kierować dwoma zasadami naczelnemi: 1) postępo
wać od nazw zrozumiałych do mniej zrozumiałych i całkiem nie
zrozumiałych i 2) posuwać badanie z poziemia bezsprzecznie sło- 
wiańskiegu w poziemie, co do którego istnieje wątpliwość, czy było 
kiedy słowiańskiem.

Te dwie zasady badania naczelne nie dopuszczają wyjątków. 
Dodać do nich można, jako praktyczną wskazówkę, że najpierw 
należy badać nazwy rzeczne, później dopiero nazwy poziemne, 
a w końcu imiona osad ludzkich, a to z tego powodu, że ludzkość 
prowadziła najpierw życie pasterskie i rybackie, zanim zaczęła 
tworzyć stałe osady, a przed ich zakładaniem były rzeki, góry 
i inne przedmioty trwale ze ziemią złączone jedynemi smugami 
i punktami rozpoznawczemi dla pasterzy, myśliwców 1 rybołowców 
dla wyznania się w poziemiu i dlatego nazwy osad ludzkich od 
rzek wzięte są, jak słusznie F r a n c .  B u j a k  zauważył, najstarsze.

Ten porządek badania od nazw rzek i wód wogóle do imion 
gór i innych poziemnych, a w końcu do nazw osad, zaleca się 
także z tego względu, że między imionami osad (miast i wsi) znaj 
duje się wielka liczba nazw wziętych od rzek, gór i wogóle po- 
■ziemia, które tylko, jako nazwy rzeczne lub poziemne, łatwo się 
tłumaczą, podczas gdy nazwy osad dopiero w najnowszych czasach 
zaczęto uważać za źródło dla nazw rzecznych i w takim razie na
zwy rzeczne znowu wytłumaczenia nazwy osady wymagają. Wiedząc 
up. co oznacza nazwa rzeki Sen, rozumiemy także nazwę miasteczka 
Sanok (Sanek), wziętą od rzeki Sanu, lecz choć każdy rozumie, że 
rzeka Lubaczóicka ma nazwę od miasteczka Lubaczów —  potrzebuje 
jeszcze wytłumaczenia nazwy samego miasteczka

Środkami badania nazw geograficznych słowiańskich są prze- 
dewszystkiem: gwaroznawstwo słowiańskie (lingwistyka słowiańska) 
We wszystkich swych działach oraz nauki przyrodnicze, jak najszerzej 
Pojęte, czyli tak botanikę, zoologję, jak i mineralogję obejmujące.

Najważniejszym środkiem jest oczywiście gwaroznawstwo sło
wiańskie. Wiedza ta w ostatnich kilkunastu latach wspaniale roz-
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kwitająca przez swój dziai. stma jologję czyli naukę o znaczeniach 
słów najważniejsze toponomastyce oddaje usługi. Semazjologja ma 
za zadanie, każdą nazwę w ten sposób wytłumaczyć, by nazwa na
dana odpowiadała pojęciom, jakie człowiek myślący, rozumny,
0 przedmiocie widzianym ze względu na jego przymioty i jego oto
czenie mieć muźe. Co tym wymogom nie odpowiada, nie może być 
uważane za tłumaczenie zgodne ze semazjologją. Tłumaczenie takie, 
jako chybione, odrzucić należy i badać porównawczo dalej, póki 
wynik pomyślny nie będzie osiągnięty.

Wielką pomocą przy semazjologicznem badaniu nazw jest zja
wisko dla toponomastyki wogóle, a dla rzecznej szczególnie doniosłe; 
powtarzanie się nazw geograficznych i to nietylko co do słów, lecz 
także co do pojęć. Jedno I to samo pojęcie można wyrazić, jak 
wiadomo, całkiem róźnemi siowami, które od zupełnie odmiennych 
pierwiastków słownych pochodzą. Na tern polegają słowniki syno
nimów czyli słów jednoznacznych. Gdy pojedyncze gwary słowiańskie 
dotąd nie posiadają wszystkie słowników synonirroeznych, a słownik 
synonimów słowiańskich, choćby tylko dzisiejszemu stanowi synon 
miki odpowiadający wcale nie istnieje musi badanie semazjologiczne 
ze względu, że niektóre nazwy, a zwłaszcza rzek są bardzo stare i prze
szło 2000 lat liczą —  dla każdej nazwy mniej zrozumiałej wyszukać 
wszystkie nazwy w gwarach słowiańskich nietylko tego samego 
brzmienia, ale także synonimicznie te same, a nawet synonimicznie 
zbliżone, bo nazwa pierwotnie zupełnie synonimiczna z biegiem lat 
mogła cokolwiek zmienić znaczenie, a ułożenie jednego słownika 
synonimów gwary prasłowiańskiej zapewne długo jeszcze pozostanie 
nicziszczonem marzeniem.

Jako przykład 'może posłużyć nazwa rzeki francuskioj la Zimne 
(1. d. Ligicry). Gdyby kto twierdził, że nazwa ta jest słowiańską
1 że powstała ze słowa słowiańskiego Vijcna, z pewnością uważa- 
"b y  go niemal wszyscy za fantastę, a słowiańscy slawiści porów
naliby go może z ks. Dębołeckim, który w X V II  wieku nazwę 
biblijnego praojca Adama tłumaczył słowem Jadam od jedzenia, 
a imie Ewa wywodził od słowa Jewa, z tego samego pierwiastka. 
Jeżeli jednak badacz postąpi w sposób porównawczy, trzymając się 
obu zasad powyżej przytoczonych, to i najupartszy caccadubbio bę
dzie musiał zamilknąć i wywód uznać za prawdziwy. Przedewszy st- 
kiem stwierdzić musi badacz przez przyjrzenie się dokładne mapie, 
że rzeczka mała w powiecie Milówki na północ Bezkidów płynąca,
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a nosząca nazwę Kręcielki (1. d. Czadeczki. 1. d. Czernianki, d. K i- 
sucy, pr. d. Wagi, 1. d. Dunaju), zasługuje na swe miano w całej 
peini, bo bieg jej jest rzeczywiście kręty i najpierw płynie jej 
woda ku północy, a potem na zachód robiąc małe zakręty ku po
łudniowi. Niemal każdy Słowianin, o jakiem takiem wykształceniu 
wie, że słowa kręcić, wiercić, wić są bliskoznaczne, a w niektórych 
razach nawet jednoznaczne tak, że jedno z tych słów może być 
podstawione za drugie, bez jakiejkolwiek zmiany znaczenia myśli 
wyrażonej. Przyglądając się mapie rzecznej Słowiańszczyzny dzi
siejszej spostrzeże znowu badacz, że r2eki: Wijata (1. d. Diwiny) 
i Wijatka (pr. d. Kamy, 1. d. Wołgi) mają tak samo bieg kręty, 
jak potok Kręcielki. Jeżeli badacz ma znajomość jaką taką gwar 
ruskich, to wie także, że tak Wijata jak i Wijatka są ze stano
wiska gramatycznego rozważane imiesłowami biernemi (participia 
passivi) i tylko ta między niemi zachodzi różnica, że Wijatka jest 
postacią (formą) spieszczoną formy (postaci) Wijata przez wsuwkę 
spółgłosk’ k powstałą. Jeżeli dalej badacz zna także gramatykę 
czeską lub staropolską, to wie, że od słowa polskiego: wić, wijąc 
i winąć (czes. i rus. viti, vijati i mnuti) imiesłów bierny jest vijen, -o, -o. 
Badacz przyglądnie się mapie Francji, stwierdzi, że rzeka la Yieane 
biegnie licząc od źródła naprzód ze wschodu ku północnemu za
chodowi, następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni, po
tem na północno-zachodni, dalej na zupełnie północny i w końcu 
na północno-zachodni. O takim biegu powie każdy Słowiar in, że 
bieg ten jest kręty, że rzeka się kręcz, się wije, a badacz słowiański 
hidrografji Francji może jako pewnik twierdzić, że rzeka la Yienne 
we Francji nosi imię słowiańskie i za czasów, gdy Francja dzi ■ 
siejsza zamieszkałą była przez Słowian, zwała r.ą Wijena. Odkrycie 
to zawdzięcza badacz metodzie porównawczej: posuwaniu się od 
nazw zrozumiałych do niezrozumiałych, przechodzenia z poziemia 
niewątpliwie słowiańskiego powiatu m. Milówki w poziomie obce 
(francuskie), przy równoczesnem użyciu jako śrouka semazjologji 
czyli nwzględnianiu znaczenia słowa wic i wijać, w stosunku do 
słowa kręcić, a uwzględnieniu także morfologji co do słowa wić, 
o które w danym wypadku chodzi. W  przypadku więc powyższym, 
dział gwaroznawstw'a (lingwistyki) zwany semazjologją, oraz dział 
gramatyki zwany morfologją, wystarczyły, by dać stanowczą odpo
wiedź na pytanie, co do słowiańskości nazwy la Yienne. Nie zawsze
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jednak tak bywa i rozwiązanie zagadnienia toponomastyczncgo wy
maga często użycia jeszcze innych środków.

Środkiem takim bywa często znowu gramatyka, lecz jej dział 
nie morfologiczny tylko dział ogólnie za pierwszy uważany, t. j. 
fonologja (głosownia, nauka o głoskach lub dźwiękach). Dział ten 
w gramatykach słowiańskich wszystkich gwar najbardziej posu
nięty i w szczegółach rozwinięty nie jest jednak mimo tego tak 
opracowany, jakby tego ze względu na stan nauk wymagać na
leżało. Zjawisko fonologiczne gwar słowiańskich zwane apoKop e  
czyli o d p a d a n i e  c a ł y c h  z g ł o s e k  (sylab) na początku i na 
końcu słów, chociaż w gramatyce zwanej niższoseHbskiej a właś
ciwie lutycko- kociebuzkiej K a r o l a  E r n e s t a  M u k i  już w r. 
1891 wyłożone, nie znalazło w znacznie późniejszych gramaty
kach: polskiej A. A. K r y ń s k i e g o  (1 wyd. z r. 1397, 6 wyd. 
z r. 1918) i chorwauko-serbskiej T e o d o r a  M a r e t i ć a  (z r. 
1899 i z r. 1913), żadnego uwzględnienia i jest w nich zupełnie 
pominięte. A nazwy rzek słowiańskich, podobnie jak i imiona 
osób, istot żyjących i innych przedmiotów widzialnych 1 i to nie 
tylko słowiańskich, ale takźo w gwarach innych n. p. niemieckiej 
lub francuzkiej —  stoją pod wpływem tego zjawiska. Wiedząc, że 
nazwa rzek' zwanej Odrava (pr. d. Ohry, 1. d. Łaby) płynącej w Cze
chach, w porównaniu do nazwy rzeki Odry, wypływającej na Mora
wa, a wpadającej do Bałtyku pod Szczecinem, oraz do rzeki Odry 
(1. d. Kupy, pr. d. Sawy: pr. d. Dunaju), płynącej w Chorwacji, 
przedstawia się, co do swego brzmienia, jako nazwa nieuległa oka
leczeniu przez odpad końcówki - k o ,  dalej wiedząc, że rzeka nie
gdyś przed tysiącem lat graniczna między Niemcami a niepodbitymi 
jeszcze Słowianami, zwana dziś po niemiecku Saale (1. d. Łaby), 
zwie się po dziś dzień w piśmiennictwie serbsko-budziszyńskiem 
Solawą, a to z powodu licznych źródeł słonych wpadających do 
rzeki nietrudno zrozumieć, że także rzeka Soła (pr. d. Wisły) zna
czy to samo co Solawa i z tej samej przyczyny swą nazwę otrzy> 
mać musiała, Odpad (apokope) końcówki -wa przy imieniu rzeki 
Lonja (1; d. Sawy, pr. d. Dunaju) czyni jej nazwę zupełnie niezro
zumiałą, skoro jednak odpadłą końcówkę się doda, nazwa Łonjaua

1 np. bocian zamiast kleb-ocian, od słowa kleb-ot-ati =  klekotać —  
a zatem tyle co Hekouarz, kłapacz, bo w gwarze pomorskiej zwie się 
bocian: Iclebocian.
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już każdemu Chorwatowi i Serbowi będzie zrozumiałą, który wie, 
że lonjciti se znaczy włóczyć się, rzeka Lonja tworzy mnogie i wiel
kie moczary, skutkiem częstej zrcćnny łożyska i że w Chorwacji 
istnieje także rzeczka Zawlaka czyli zawłoko,, włóczęga, mająca jaki a 
same przymioty. Tylko ten o d p a d  z g ł o s k i  (apokope) tłumaczy 
nam nazwę rzeki Czeremosz przez porównanie ze rzeką zwaną Cze- 
remoszna i czterech rzek w granicach polskich, zwanycn: Pisia przez 
zestawienie ze rzeką Pisała w Krainie u Słowieńców płynącą. Ró-’ 
wnież możemy przypuśció, że wielkoruska rzeka Oka (pr. d. Wołgi) 
jest okaleczałą nazwą pierwotną Okala, czyli rzeką mającą oka, 
otwory podziemne, którymi woda ze rzeki uchodzi. Końcówki -wa, 
-na, -ta odpadły przy pojedynczych nazwach rzecznych i z tej przy
czyny nazwa czysto słowiańska stała się niezrozumiałą nawet dla 
potomka tego samego ludu słowiańskiego, który od prawieków nad 
ta samą rzeką mieszka. Nazwy znowu rzek Drawa i Skawa do
starczają dowodu, że odpad zgłoski bywał nietylko końcowy, jak 
przy Odrze, Czeremoszu, Pisi lub Oce, lecz zdarzał się także i na 
początku nazwy, bo polskiej rzece Skawa (pr. d. Wisły), odpowiada 
morawska rzeka Oskawa (1. d. Morawy), a Drawa jest tylko oka
leczoną na początku słowa: Odrawa.

Drugie jeszcze zjawisko fonologiczne gwar słowiańskich musi 
być w szerokiej mierze uwzględnione, jeżeli nazwy toponomastyczne 
chce się zrozumieć Jest to tak zwana: prosihesis czyli przystawka 
a) spółgłoski przydechowej w, h, (g) j  na początKu słów zaczyna- 
cych się od samogłosek i b) innych spółgłosek na końcu słów lub 
na początku słów, zaczynających się od spółgłosek.

Pierwsza z tych przystawek była n:egdyś, jak słowniki sło
wiańskie wykazują, przez bardzo dług' czas prawidłem (prawem) 
obowiązującem. Gwary słowiańskie nie lubialy tak dalece słów za
czynających się samogłoską, że do każdego takiego słowa dodawały 
na początku spółgłoskę i to albo j  albo w albo h(ch) lub g i tylko 
co do kilku słów, zaczynających się samogłoską, każda gwara sło
wiańska zrobiła wyjątek, dozwalając im nadal stnieć bez tej przy
stawki. To prawidło będące we wieku X»YH, gdy żył ks. Dębo- 
łęcki jeszcze obowiązujące —  stąd jego wywód Adama i Ewy od 
Jadam i Jewa —  przestało później obowiązywać i stąd w słowni
kach Słowiańskich gromady słów zaczynających się literą: a, e, o, 
u, i —  o ile te słowa nie są słożone z dwu słów, mianov icie z przy- 
imka zaczynającego się również samogłoską i ze słowa rdzennego —
Słowiańskie rzeki w Europie. ' 3
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zawierają niema! wyłącznie słowa obce, z cudzych gwar wzięte 
i bardzo mały odsetek słów rodzimych, zaczynających się samo
głoską, które mimo braku spółgłoski przy decho wej na początku 
słowa pozostawiła dotycząca gwara słowiańska w dawnem brzmie
niu. Przykładem wybitnym w tym względzie lest słowo, zwące się 
po łacinie calcium, po niemiecku Kalk. Słowo to w gwarze prasło
wiańskiej brzmieć musiało apno, bo dzisiaj w gwarze serbskiej 
brzmi vapno lub japnc czeskiej vapno, polskiej, ruskiej i rosyjskiej 
również jjapno i tylko w gwarze słowieńskiej niema spółgłoski przy- 
decHowej żadnej, czy to v czy też f jako przystawki i brzmi dotąd 
apno. Roślina znów zwana po niemiecku Anis [słowo oczywiście 
wzięte z gwary słowiańskiej podobnie jak Wicke (wyka)] zwie się 
po serbsku, polsku i rusku anyż, po słowacku i czesku anyż, a po 
słowieńsku jdneż, co dowodzi, że w tym wypadku gwara alpejskich 
Słowieńców oddaliła się bardziej od pierwotnej gwary słowiańskiej 
niż dzisiejsze gwary polska, czeska i ruska. Słowa zaczynające się 
w gwa rze prasłowiańskiej od samogł. a zaczynają się w dzisiej
szych gwarach słowiańskich przeważnie zgłoską ja, a niekiedy va, 
podobnie zaczynające się w prasłowiańskiej gwarze samogłoską e 
względnie i, mają dzisiaj na początku zgłoskę je  względnie ji, a po
czynające się niegdyś samogłoską o względnie u, brzmią w dzisiej
szych g carach na początku wo względnie wu, niekiedy ju. Równo
cześnie z tą przystawką (prosthesis) zmieniła się owa początkowa 
samogłoska w niektórych gwarach w inną samogłoskę, pozostając 
w innych niezmienioną. Tak np. niem. schmal znaczy po serb, 
uz-an, uz-ak, po słowień. oz-ek, po polsku wąz-ki, co jest dowodem 
oczywistym, że w prasłowiańskiej gwarze było uz i znaczyło to, 
co dzisiejsze wązki, bhzki. Przykładów podobnych dostarczają mnó
stwo dzisiejsze słownik’ słowiańskie. Nazwy topograficzne są znowu 
dowodem, że te przystawki spółgłosek przydechowych nastąpiły 
dość późno, gdy już nazwa słowiańska topograficzna miała u Niem
ców swą własną nazwę, wziętą z nazwy słowiańskiej, lecz odpowie
dnio do ducha gwary niemieckiej zmienioną. Tak np. miejscowość: 
Assling w Karynh’ zwie się dziś po słowieńsku Jasenice, czy1' 
oznacza miejsce, gdzie niegdyś las jasieni, jesionów rosnął. Nazwa 
niemiecka dowodzą że kiedy Niemcy poczęli osiadać wśród Sło
wian w tamtych okolicach we wieku IX  lub X  miejscowość ta 
zwała się jeszcze Asenice lub Asetiica i Niemcy tylko końcówkę 
więcej miękką -nice czy -nica zastąpili odpowiednio do ducha gwary
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niemieckiej końcówką twardą czysto niemiecką -ing, dając równo
cześnie wsuwkę l w środek. Natomiast miejscowość Jaserice na Mo
rawie koło Suchego Dołu (Zauchtel), leżąca dopioro późno jako osobna 
miejscowość swoje imię otrzymać musiała, bo Niemcy zwą ją dziś 
Jassnigk a nie Asonigk, co niechybnie miałoby miejsce, gdyby ta 
miejscowość była starodawną, pochodzącą z czasów, gdy lud sło
wiański, koło Suchego Dołu mówi! jeszcze asen a nie jasen (Esche, 
Eschenbaum), jak dziś mówi. Rzeka francuska Aisne (1. d. Oise, 
pr. d. Sekwany), nad którą w wojnie światowej tak zażarte toczyły 
się boje, ma nazwę czysto słowiańską. Zwała się ona, jak „Skarbiec 
gwary starokeltyckiej“ A. H o l d e r a  dowodzi, niegdyś Asna czyli 
jasna, z powodu wody jasnej, przeźroczystej. Przed 2000 laty mó
wili Słowianie, nad jej brzegami mieszkający asan, asna, asno a nie 
jak dzisiaj jasan, jasna, jasno (po serbsku), lub jasny, jasna, jasne 
(po polsku). Chociaż niema w dzisiejszej Słowiańsżczyźnie innej 
rzeki, któraby nosiła nazwę Jasnej, mimo tego musimy przyjąć, że 
nazwa jest słowiańską w pierwotnem brzmieniu gwary słowiańskiej 
nadaną, bo jest w dzisiejszej Słowiańszczyźnie inna rzeka, która 
to samo pojęcie jasności, przejrzystości wody, i nnym wprawdzie 
słowem lecz synonimem wyraża. Tą rzeką jest Vid (pr. d. Dunajii) 
w Bułgarji, którego nazwa jest tylko okaleczoną skutkiem odpadu 
(apokope) końcówki -na i który pierwotnie zwać się musiał Vidan 
lub Vidna (t. j. strumień lub rzeka), oraz liczne Wied'y (słowiań
skie Vid), wpadające do Rynu (llhein) w Niemczech i rzeczka Widna 
(obecnie Wienerfluss) przepływająca dzielnicę „auf der Wieden“ 
we "Wiedniu. W  gwarze polskiej mówi się „izba (pokój) jest jasna, 
widna“, co dowodzi, że słowa te są synonimy.

Okoliczność, że prawo lub zjawisko przystawki (prothesis) 
przydeehowej przed samogłoski, na początku słów będące, nie i dniało 
w gwarze prasłowiańskiej czyli pierwotnie i że jest zjawiskiem 
tylko historycznym, które obecnie me działa, jest dla zrozumienia 
nazw geograficznych, rzekomo keltyckich we Francji i Włoszech, 
niezmiernie doniosłą. Nietylko góry Apeniny, Alpy, Aetnę czy1’ 
Atnę, ale także rzeki Asne, Adur lub Adurę we Francji, Adigę, 
Adavę (Advę) i Arne we Włoszech, z gwar słowiańskich doskonało 
wytłumaczyć można, dodając na początku każdej z tych nazw spół
głoskę przydechową j  względnie niekiedy w, przy równoczesnem 
zastosowaniu prawideł semazjologji, a nadto w niektórych razach 
także przy zaczerpnięciu wyjaśnienia z osobnego działu gramatyki,

3*
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zwanego dotąd niewłaściwie'ety mo l o  gj  ą, o którym zaraz poni
żej będzie mowa.

Druga przystawka, czyli przystawka spółgłosek już nie przy- 
dechowych lecz innych na początku słów, zaczynających się spół
głoską, lub na końcu słów, choć także anana gramatykom słowiań
skim, jest zjawiskiem rzadszem i w imienn.ctwie topograficznem 
rzecznem tylko przy rzekacn Dniepr i Dniester w sposób wybitny 
się objawiła czyniąc obie nazwy niezrozumiałe. Ponieważ obie te 
nazwy nawet po odjęciu przystawki d pozostają niezrozumiałe, 
dlatego o nich jeszcze osobno w rozdziale o okaleczonych nazwach 
(części II niniejszej pracy) będzie mowa.

Dział g ramatytd, mający za zadanie wyjaśnić, jak pojedyncze 
słowa powstają z r d z e n i  s ł o w n y c h  (korzeni, radix, Wurzel) do
piero w najnowszych czasach przez slawistów zaczyna być nau
kowo opracowywany. Dr M u k a  w swej powyżej wspomnianej gra
matyce gwary lutycko-kocćebuzkiej, zwanej przez niego niższo-  
B o r b s k ą ,  wcale się tym działem nie zajął. Podobnie gramatycy 
polscy nawet najnowsi, jak dr. A. A. K r y ń s k i  nie tworzą oso
bnego działu, poświęconego tworzeniu słów ze rdzeni, choć będące 
w codziennem użyciu słowa takie.,, jak: clłoprzura, niemczura, ba
ciaryga, dziadyga, w stosunku do słów: chłopiec, }iiemiec, baciarzt 
dziad, rozważane o konieczności osobnego działu, o tworzeniu słów 
przekonać ich powinny.

Piśmiennictwo chorwacko-serbskie w tym dziale, jak i w in
nych z dziedziny slawistyki, wyprzedziło inne literatury słowiań
skie. Dr. T. M a r e t i ć  w obu gramatykach, pierwszej wydanej 
w r. 1899 p. n. „Gramatnca i stilistika hrvatskog iii srbskog jezika“ 
i drugiej z r. 1913 p n. „Hrvatska iii srpska gramatika za srednje 
śkole" poświęca osobny dział trzeci, względnie czwarty, tworzeniu 
słów, p. n. „Tvorba rjeći“ . Słowieniee dr. Ant .  B r e z n i k  w swaj 
już podczas wojny wydanej gramatyce słowieńzkicj p. n. „Sloven- 
ska sloynica za srednje sole" (Cełoyec 1916) dzieli caiy nu terjał 
gramatyczny na cztery, względnie wliczając dodatek o metryce —  
na pieć części: glasoslovje (morfologję), oblikosloyje (morfologję), 
debelosloyje (naukę o osnowach słów), i składnię (synthaxis), oraz 
dodatek stihotvorstvo (naukę o wierszowaniu). Ten dział trzeci 
u dra B r e z n i k  a obejmuje rzecz o tworzeniu słów za pomocą 
przypon, za pomocą reduplikaeji i zapomocą złożeń, dalej rzecz 
o znaczeniu słów (semazjologję) i rzecz o używaniu przenośni (me
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tafory), przemiany (metonimii) i figur. W  porównaniu do obu wspo
mnianych gramatyk dra Teod.  M a r e t i ć a ,  przedstawia praca ta 
znaczny postęp, wciągnąwszy w swój zakres także semazjclogję.

Wiedząc z działu gramatyki „tworzba słów“ zwanego, że 
w gwarze polskiej przypona -yga służy do powiększenia znaczenia 
słów, jak n. p. dziadyga, Laciaryga, dalej, że także przypony -uga, 
-ęgci, aga, mają zastopowanie, jak n. p. w słowach szaruga, ciemięga, 
mitręga, wardęga, pstrąg, dalej, że w sbrhskiem znana jest także 
przypona -ug, -uga, ga w siowach bjelug, bjeluga, ćuoruga, paslruga, 
muzga, snaga nie popełń’ się błędu, uważając w słowie Adiga koń
cówkę -iga za przyponę powiększającą znaczenie, a zgłoskę począt
kową Ad- za rdzenną w postaci pierwotnej, która później przeszła 
w brzmienie Jad-. Zważywszy, że w serbskiem dzisiejszem słowo 
jadan, jadna, jadno znaczy żałosny, -a, -e, smutny, -a, e ,1 i w tem 
znaczeniu jest słowo to u ludu po dziś dzień używane, choć także 
drugie znaczenie nieszczęsny jest w użyciu, dalej zważywszy, że 
rzeka Smutna (pr. d. Luznice, pr. d. Vltavy) jest znaną w Czechach 
i w końcu, że tak Adiga jak i Smutna płyną przez okolice robiące 
z powodu małej roślinności, pustki, smutne wrażenie, można Adigę 
bez błędu za synonim Smutnej uważać.

To samo powiedzieć trzeba o nazwie rzeki Adur, dopł. Atlan
tyku, we Francji południowej. Rzeka ta w źródłach rzymskich 
zwie się Atuns, jednak dziś u ludności miejscowej' nosi nazwę 
Adour w pisowni francuskiej czyli Adur pisownią polską. W  serh- 
czyźnie, słowdeńszczyźnie i polszczyźnie są znane przypony -ur, -ura, 
służące do powiększenia znaczenia słowa, przy równoczesnem na
daniu pewnego odcienia pogardy pojęciu powiększonemu. I tal" 
w serbskiem istnieją: bozur, leolur, mjehur oraz bożura, óahura, gla- 
vura, kapura, w słowieńszczyźnie: mehur, katśur, babura, zabura, 
w polskiem: chłopczura, niemczura. Zważywszy, że końcówka -is 
przy łacińskiem Atuns, jako czysta końcówka (grecka, przejęta 
przez Rzymian) nie wchodzi w rachuhę, przedstawia się Atur w źró
dłach pisanych, jako postać skażona n-eskażonego słowa Adur 
w ustach ludu nadbrzeżnego dotąd żywego, a które to słowo po 
otrzymaniu przystawki j  będzie brzmiało Jadttr i oznaczało Smutny 
(scl. strumień). Rzeka Adur (po fr. Adour), także i dzisiaj robi

1 zob. Gjordje  P o p o v i ć* „Rjećnik srbskoga i nijemaćkoga jezika“. 
Panćevo 1881 pod słowem: jadan.
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bardzo smutne wrażenie,1 z tych bamych przyczyn co Adiga. Jeżeli 
się jeszcze zważy, że lewym dopływem Aduru czy Adury (bo Adu.■ 
może być skróceniem pierwotn. Adura) jest rzeka Niwa (po franc 
Nive, ale po prowens.. Nwd) już całkiem po słowiańsku brzmiąca 
i na Rusi istnieje rzeka Niwa, to chyba żaden człowiek rozsądnie 
myślący nie zaprze słowiańskiego pochodzenia i znaczenia rzece . 
cwanej Adur czy Adura.

Odkrycie znaczenia słów Adiga i Adur(a) przy pomocy przy
stawki (prosthesis) j  i przypon -iga i -ur (-ura), będących w gwa
rach słowiańskich zjawiskami historycznemu pozwala postawić przy
puszczenie (hipotezę), że przypony wszystkie, które dziś tylko do 
niektórych słów przypinają gwary słowiańskie i to jedne do tych, 
drugie do owych słów, przypinały niegdyś gwary słowiańskie do 
wszystkich słów, względnie rdzeni i to stosownie do upodobania 
dotyczącego ludu lub do smaku pojedynczej jednostki. Doba ta do
wolnego używania przypon w gwarach słowiańskich poprzedzić mu
siała okres przystawek przydechowych przed samogłoskami, który 
po niej nastąpił i który tak samo jak ora, po pewnym czasie się 
ukończył.

Widząc tę wielką różnicę, jaką przedstawia co do zewnętrznej 
postaci rdzeń żyjącego dotąd w serbszczyźnie słowa: jadan, jaana, 
jadno w stosunku do rdzenia słów: Adiga i Adura {Adur) życzyć 
sobie trzeba, by gwarozrawstwo (lingwistyka) słowiańskie przystą
piło do ułożenia słownika słowiańskich rdzeni i przypon tak poje
dynczych, jak złożonych, w dzisiejszych gwarach słowiańskich ży
jących, biorąc za podstawę żyjące dziś gwary słowiańskie i spo- 
żytkowując także materjał, jaki toponomastyka ziem słowiańskich 
dostarcza i podając równocześnie semazjologiczne znaczenie każdego 
rdzenia i dalszy rozwój tego znacznnia w pojedynczych gwarach. 
„Słownik etymologiczny u Fr anc .  M i k l o s i c ’ a na swój czas zna
komity, jest już dziś oczywiście przestarzały, a nadto polega na 
zasadniczo błędnem przypuszczeniu, które postęp gwaroznawstwa 
słowiańskiego wstrzjunuje, mianowicie, że gwara c e r k i e w n o - s ł o -  
w i a ń s k a  przedstawia najstarszą postać pierwotnej gwary słowiań
skiej i że ta gwara prasłowiańska posiadała samogłoski nosowe 
e i które dopiero później we większej części gwar słowiańskich 
zaginęły.

1 zob. „Encyklopedjęu Br oc kh aus a ,  13 wyd.. artykuł: Adour.
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Twierdzenie Fr anc .  M i k l o § i c ' a  przejęte od poprzedników
0 istnieniu nosówek ę i ę w gwarze prasłowiańskiej, z której pó
źniej wszystkie gwary słowiańskie dzisiejsze się rozwinęły, sprze
ciwia się przedewszystkiem zdrowemu rozumowi. Aby wymówić 
samogłoskę nosową potrzeba większego wysiłku narzędzi głosowych, 
niż przy wygłoszeniu samogłosek czystych: a, e, i, o, w, bo potrzeba 
także podniebienie miękkie uchylić na stronę, by prąd powietrza 
z płuc wydechany wyszedł nietylko otwartą jamą ustną ale także 
częściowo jamą nosową. Dziecko najpierw wymawia mama, bo słowo 
to najmniej trudu wymagp i ani języka w górę podnosić nie trzeba, 
ani ust zaokrąglać, jak naprzykład wymawiając samogłoskę o.

Analogja gwary (języka) latyńskiej sprzeciwia się także po
wyższemu przypuszczenia. Chociaż łacina z pieśni fratrum ąrvaliutn 
znana jest nam z doby już na 300 lat przed Chrystusem, posiadają 
tylko dwie gwary nowolatyńskie, na samych krańcach dzisiejszej 
latińszczyzny, daleko od siebie leżące, a od kolebki gwary latyń
skiej, dawnego Latium, setkami kilometrów oddalone, samogłoski 
nosowe, mianowicie francuszczyzna trzy: ą, ę i p, a portugalszczy- 
zna pięć, bo także: { i % podczas gdy w starej łacinie, której dzieje 
kilkasetletnie są nam znane, ani śladu niema samogłosek nosowych. 
Dlatego rzeczą jest oczywistą, że w gwarach latyńskich wytwo
rzenie się samogłosek nosowych ozuaczajuż okres późniejszy, który 
miał za poprzednika czasy, gdy gwara latyńska znała tylko samo
głoski czyste. Nadto nosówki w gwarach latyńskich powstały nie 
w samej kolebce latyńszczyzny, w Latium w Italji, lecz daleko 
pod względem przestrzennym od tej kolebki, bo w północnej Francji
1 Portugalji, co uprawnia do przypuszczenia, że ludność latyńska, 
posuwając się z południa ku dalekiej północy i' na daleki zachód, 
zapomniała, będąc oddzielona rzekami i górami, jakie było pier
wotne brzmienie niektórych słów wyniesionych z południowej, wzglę
dnie zachodniej ojczyzny i zamieniała rdzenne samogłoski starsze, 
czyste, na nowsze, modniejsze, nosowe, choć trudniejsze do wy
mówienia. Gdy w Słowiańszczyźnie gwary południowe (serbska, 
macedońska i bułgarska) nie posiadają wcale nosówek, gwary 
środkowe (słowieńska, słowacka, morawska i czeska) również ich 
nie mają i tylko w polszczyźnie dwie: ę i ę, a w pomorszczyźnie 
pięć, bo także ą, j  i ą przychodzą, można na podstawie analogji 
z dziejami latyńszczyzny przypuścić, że nosówki e i ę w gwarze 
prasłowiańskiej wcale nie były znane, oraz że ludność słowiańska,
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posuwając się z południowej swej kolebki, z półwyspu bałkańskiego 
i apenińskiego ku dalekiej północy, zapomniała również, jakie było 
brzmienie samogłoski rdzennei w słowach przyniesionych na północ 
i pierwotne samogłoski czyste zaitąpiła samogłoskami nosowemi 
uważając je za modniejsze, postępowsze. Tak zrobiła najpierw lu
dność słowiańska, moczarami Baryczy i Foteći oraz Notecią i Bał
tykiem od pozostałego świata słowiańskiego olgrodzona, a ta moda 
ludności polskiej i pomorskiej przeniosła się później, skutkiem zje
dnoczenia ze Śląskiem, Małopolską i Mazowszem, na te trzy osta
tnie dzielnice Polski, w których przedtem i długo jeszcze poteri 
jedynie samogłoski czyste były w użyciu, jak tego ślady poniżej 
zestawione dowodzą.

Imiennictwo rzeczne dostarcza niezbitego dowodu, że ludność 
słowiańska posuwała się z południa na północ, a nie odwrotnie 
z nad Dźwiny, z pośród moczarów Prypeci lub z nad górnego 
i środkowego Dniepru, ku południowi. Rzeki płynące w Polsce: 
Sanna (pr. d. Wisły), San (pr. d. Wisły), Lug (pr. d. Wisły), Goz- 
downica (pr. d. Skrwy, pr. d. Wisły) i w poziennu czeskiem: Ln- 
znice (1. d. Vltavy, 1. d. Łaby) i Hvozdnice (1. d. Moravice [niem. 
Mohra], pr. d. Opawy \Opawicy\, pr. d. Odry), są co do znaczenia 
swych nazw dla Polaka i Czecha niezrozumiałe, jeśli jednak się 
porówna te nazwy z imionami rzek w poziemiu południowych Ser
bów: Sona (pr. d. JJny, pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju), Luźnica (1. d. 
Sawy, pr. d. Dunaju), Gvozdnice (1 d. Neretwy w Hercegowinie), 
Mokri Lug (d. Sawy w Serbji) i Sniwoda (1. d. Bohu na Rusi) i wio 
się, że łacińskie soranmm, niem. Schlaf znaczy po serbsku san, 
a śpiący san, a, o, lub sanan, sanana, sanano, a łac. silva, niem 
Wald, znaczy po serbsku lug i gvozd, to się rozumie znaczenie 
nazw powyższych rzek w Polsce i w poziemiu czeskiem, jako Senna, 
Sen, Las, Leśna. W  poziemiach: polskiem, czeskiem i serbskiem, 
a tak samo słowackiem i słowieńskiem niema rzek o brzmieniu 
ruskiem, względnie białoruskiem, któreby tylko z gwary ruskiej 
wyjaśnić się dały, a istnienie ich niechybnie miałoby miejsce, gdyby 
moczary białoruskie nad Prypecią lub nad górnym lub środkowym 
Dnieprem były kolebką słowiańszczyzny, skąd ludy słowiańskie 
na południe ruszyły.

Ale nutylko hydrografja dostarcza dowodu na przyjście Słc 
wian z południowej Europy —  dowodu tego dostarczają także inne 
słowa, których rdzenie tylko przy znajomości serbszczyzny są zro
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zumiałe. Tak n. p. pojęcie wyrażone łacińskiem słowem avarus, 
niem. Geizhals, czyli człowieka, który gromadzi pieniądze i inne 
przedmioty materjalne, oddaje gwara serbska słowem skupac, sło- 
wieńska skopuch, polska skąpiec, w których -rtc, -weń i -ec są przy- 
ponanu a skup, s/cop i siąp rdzeniami dotyczącej gwary czy 
temi częściami słowa, które samo znaczenie w słowie zawarte obej
mują. Skupiti, skupljati serbskie, znaczy to samo, co skupiać, gro
madzić polskie i skupiti słowieńskie. Ani gwara słowieńska, ani 
polska nie są w możności wyjaśnić zrozumiale swego rdzenia skop, 
względnie skąp i dopiero przypuściwszy, że pierwotne skup pozo
stało niezmienione u Serbów, a prneszło u Słowieńców w skop, 
« u Polaków w skąp, wyjaśnia znaczenie słowa skopuch słowień- 
skiego i skąpiec polskiego, jako człowieka, który gromadź :, skupia 
pieniądze 1 dostatki. Tak samo n. p. polskie imię rodzinne Łabaj, 
i gór naszych ulubionych Tatry, są nam niezrozumiałe i ze rdzeni 
w dzisiejszej gwarze polskiej istniejących, wytłumaczyć się nie da
dzą. Wiedząc jednak, że labati serbskie znaczy: zlopać polskie, 
sau/en, begierig trinken niemieckie, a słowa serbskie titra jest toż- 
znacznikiein słowa kremen rozumiemy, źe Łabaj znaczy żłopacz, pijak, 
a Tatry są skażoną postacią słowa Titry i oznaczają krzemienie, z któ
rych się rzeczywiście składają, jeżeli granit, jako utwór wulkam • 
czny, za odmianę krzemienia uważać będziemy.

Przeprowadziwszy dowód, że gwara prasłowiańska nie znała 
samogłosek nosowych, i że kolebką Słowian była Europa południowa, 
nasuwa się pytanie, której gwary z pośród żyjących słowiańskich 
pomnikiem starożytnym jest gwara cerkiewno-słowiańska. Na py
tanie to odpowiadali slawiści, początkowo idąc za Miklośićem, że 
gwara Słowieńców alpejskich w swej starożytnej postaci jest prze
chowana w księgach cerkiewnych słowiańskich, obecnie jednak, 
gdy zbyt liczne przeciwieństwa temu poglądowi stałv na zawadzie, 
rozpowszechnione jest mniemanie, źe gwara bułgarska dzisiejsza 
jest prawowitą córą gwary cerkiewno-słowiańskiej. To zapatrywanie 
naukowe jest, jak się zdaje błędnem.

Dzisiejsza gwara bułgarska nie zawiera żadnych słów posia
dających samogłoski nosowe e i ę czy to w rdzeniach, czy też przy- 
ponach i gdyby nie pisownia cyrylicą, używającą stale nosówek 
wspomnianych, nikt słyszący gwarę mówioną bułgarską nie wpadłby 
na pomysł, źe ona miała kiedyś posiadać nosówki. Nie Ja się ro
zumnie uzasadnić, dlaczego właśnie hułgarszczyzna miałaby w biegu
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Czasów utracić nosówki raz wytworzone, kiedy anL francuszczyzna, 
lub portugplszczyzna. ani polszczyzna lub poraorszczyzna nosówek 
swych nie utraciły, lecz przeciwnie, poziemie na którem francuzkie 
nosówki e, Q, ą początkowo były w użyciu, obejmujące jedynie 
Jelgję, Pikardję i Normandję, rozszei żyło się najpierw na Burgun- 
dję francuską, Awernję (Owernję) i Delfinat, a w końcu także na 
Prowansję, Langwedok i Gaskonję, choć gwary środkowej i południo
wej Francji nosówek wspomnianych nie posiadają. Tak samo no
sówki ę i g powstałe np ziemi rriędzy Baryczą a Notecią i Notecią 
a Bałtykiem, rozpowszechniły się później na Śląsku, w Krakowskiem 
i między Mazurami, gdzie wszędzie pierwotnie miejscowe gwary 
nosówek nie posiadały. Dowodem tego są liczne nazwy miejscowo
ści i osób na Śląsku, posiadające jako rdzenną samogłoskę pierwo
tne w, a nie ę lub ę, jak np. Bludouńce (obecnie Błędowice) lub Zu
bek a nie Ząbek. Kościół w Dubin, we wsi w powiecie chrzanow
skim, istniejący według dokumentów niedawno w monografji o nim 
wydanej, ogłoszonych już od samego początku X I. wieku, dowodzi 
swą nazwą, że ludność pod Krakowem mówiła w chwili utworzenia 
kościoła dub, a nie jak dziś dąb. Rzeczka Cruttina-Fluss na mppie 
niemieckiej Prus Wschodnich, płynąca pod miasteczkiem Mikołaj
kami w pojezierzu mazurskiem, czyli Krutyna a nie Kręcina, jakby * 
się dzisiaj z powodu swegc krętego, krzywego biegu nazywać 
miała, gdyby Mazurowie pruscy w dzisiejszych czasach jej nazwę 
nadawali, stanowi swem brzmieniem dowód, że Mazurzy osiadający 
jako osadnicy Krzyżaków w X III. w. w Prusiech wschodnich, nie 
mieli w swej gwarze nosówek. Wobec tych faktów, nieprawdopo
dobieństwo utraty nosówek o rzez bułgarszczyznę jest oczy wistem.

Trudno także przypuścić, by postaci morfologiczne takie jak 
cerkiewno- słowiańskie słowa wizdę, (poi. widzę), chozdę (chodzę), 
tęgnę (poi. ciągnę) mogły się zmienić w dzisiejsze bułgarskie słowa 
wid ja, chód ja. tegla o tem samem znaczeniu, a już wprost niemoźli 
wem jest by cerkiewne swęłejego ducha zamieniło się w bułgarskie swa- 
\oga ducha, bo przypona -ego jako końcówka genit. przymiotnika mę
skiego jest wybitnem znamieniem gwar środkowo- i półnoeno-słowiań- 
skioh, w przeciw eństwie do końcówki -oga używanej przez gwary 
południcwo-słowiańskie: serbską, macedońską i bułgarską, ale już 
nie przez gwarę Słowieńców. Wobec tych przeciwieństw nie można 
gwary cerkiewno-słowiańskiej uważać za matkę dzisiejszej bułgar- 
szezyzny i rozwiązania zagadnienia, której gwary z dzisiejszych
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słowiańskich jest cerkiewszczyzna matką łub choćby rodzoną siostrą, 
trzeba szukać na innej drodz^.

Wiadomem jest z dziejów Francji, że królowie francuscy skła
dali we wiekach średnich w mieście Reims przysięgę koronacyjną 
na ewangełję łacińską i ewangelję gwarą cerkiewno-słowiańską pi
saną. Trudno przypuścić, by to był czysty przypadek, by wysoki 
kler katolicki biorący udział w uroczystości koronacyjnej tak wiei- 
kiem odznaczał się nieuctwem lub lekceważeniem aktu wiary, ja
kim jest przysięga, by podsuwał królów' pod rękę ewangielję na
pisaną w gwrrze, której ani król, ani kler nie rozumiał. Przeciwnie 
słowiańskie imiennictwo geograficzne rozrzucone —  jak zobaczymy 
po całej Francji1 domniemywać się każe, że przynajmniej w oko
licy miasta koronacyjnego, musiała gwara słowiańska, w czasach 
gdy przysięgę koronacyjną wprowadzono, być dobrze znaną i uży
waną, oraz przez kler rozumianą. Zważywszy, że miasto Reims. po
łożone nad rzeką Veslą (1. d. Asnćj, pr. d. Ozy, pr. d Sekwany), 
leży już na północ rzeki MaternSj, która wraz ze Sekwaną stano
wiła północną granicę Keltów środkowych, podobnie jak Garonna 
{Garumna) stanowiła ich granicę południową, dalej zważywszy, że 
cały podział C e z a r ó w  Galii na południową, środkową i północną 
odpowiada najzupełniej —  wyłączając Słowian wschodnich czyli 
ruskich, stanowiących osobną, czwartą gałąź —  podziałowi dzisiej
szej Słowiańszczyzny na Słowian południc wy ch, po Drawę leżącą 
pod równoleżnikiem Garonnej, na Słowian środkowych, po góry cze
skie i Baryczą, mniej więcej pod równoleżnikami Maiernój i Sekwany 
i na Słowian północnych, na północ od powyższej granicy, można 
ze względu, że kościół chrześejański dopuścił w pierwszych wie
kach wszystkie gwary (języki) do używania w służb.e liturgicznej, 
przyjąć jako rzecz prawdziwą, że księga ewangełji, na którą kró
lowie francuscy składali przysięgę koronacyjną, pisana jak wiemy 
w gwarze cerkiewno-słowiańskiej, była napisaną w gwarze miejsco
wej północno -  keltyckiej, a gwara ta była najbliżej spokrewnioną 
z dzisiejszemi gwarami północno-słowiai skiemi, tj. polską, pomorską, 
lutycko-koeiebuzką nad środkową Sprewją i serbsko-budziszyńską

1 Iłzeka Vesle, przepływająca miasto Reims, ma brzmienie sło
wiańskie Wisła, bo 6 ścieśnione, wymawia się jak polskie i, a tak samo 
wzgórza Gury na południowy zachód od Lessigny, koło miasta 6ompie- 
yne, które Niemcy 9. VI. 1918 zdobyli. Obie nazwy są przykładami imien
nictwa słowiańskiego w północnej Francji.
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nad górną Spaewią oraz z wygasłą gwarą połabską. Wiadomość 
historyczna, że Keltowie w VII. wieku przed Chrystusem całemi 
tłumami szerokiemi przez Ren (Ryn) przechodzili i Galję zajel', 
uzasadnić może istnienie nazwy Yósle czyli Wisły w Galji na za
chód od polskiej Wisły, pod równoleżnikami tej ostatniej, jeśli się 
przypuści, że przybysze w okolice dzisiejszego miasta Reitns po
chodził. z okolic górnej polskiej Wisły, a widząc nad b rzegami 
rzeki galijskiej rosnący taki sam vis, t. sz (Sumpfgras), jak w da
wnej ojczyźnie nad brzegami polskiej Wisły nazwą rzeki w krają 
porzuconym nazwali rzekę w ziemi świeżo przez nich zajętej. Przy
puszczenie identyczności plemiennej Keltów i Słowian wyjaśnia tak 
wszystkie nazwy rzeczne słowiańskie w Galji rozsiane, liczne nazwy 
gór i miejscowości francuzkich, jak niemniej spotykane we Francji 
dzisiejszej słowiańskie nazwy osób inaczej niezrozumiałe b To przy
puszczenie tłumaczy także pokrewieństwo gwary cerkiewno-słowiań- 
skiej z dzisiejszą gwarą polską, pod względem fonologicznym i także 
morfologicznym. Cyryl i Metody udając się w I X  w. ze Saloniki 
w ziemie słowiańskie na północ, zabrali ze sobą gotowe tłumaczenie 
pisma św. na gwarę (język) keltycką wówczas jeszcze we Francji 
północnej, w gałęzi północnej żyjącą i tłumaczenia tego w zakła
danym kościele słowiańskim do służby bożej użyli wśród Słowień- 
ców, Morawian i Wiślan, czyli Małopolan, choć pierwsze dwa ludy 
należały do Słowian środkowych, a Wiślan (Małopolan) gwara także 
musiała być odmienną od gwary ksiąg przyniesionych. Cyryl kazał 
przepisać księgi święte z pisma glagolickiego, które było prawdo
podobnie oryginalnem keltyckiem na pismo greckie przez niego co
kolwiek zmienione i do wymagań gwar słowiańskich przystosowane, 
a później cyrylicą nazwane, albo też oryginalne keltyek; e księgi 
liturgiczne poniósł do Pauonji i na Morawy, wiedząc, że gwayy 
keltyckie są identyczne z gwarami słowiańskiemi i między poje- 
dynczemi tych gwar gałęziami, nie zachodzą takie różnice, by nowa

1 Z pośród gór we Francji Yosges (po łac. Yosegus mons) i Owy, 
wzgórza wspomniane koło Compiegne, mają nazwy czysto słowiańskie, 
oznaczając (Wosieki czyli Osieki z przystawką w) i Oury (góry). Z po 
śród nazw są słowiańskie Zola (po serb. osa), Bellac (Belak), Laniąue 
(Lanik), Carnot (Karnota, Karnot poi. Skalny), Junot (Junot, tyle co poi. 
junosza =  młodzieniee) i inne na -ot zakończone (np. Giilol (Żyłota, 
Żyłot), odpowiadają polsk. nazwom Mikrot, Grochot, dalej Oorjot (z po
wieści Balzaka) i Bastignac znaczą Gorączka i Hrastinjak (Dębezak).
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nauka wiary ludowi w gwarze keltyekiej czytana lub głoszona 
nie była ludom Słowiańskim w Panonji i na Morawie zrozumiałą. 
Mimo, że książę słowiański Wiślan, a zatem Małopolanin, ochrzczony 
był przez Metodego, mi no, że pierwsi biskupi krakowscy noszą 
imiona wyłącznie świętych kościoła greckiego —  jak np. Prokop —  
mimo, że kronika G a l l a  nazywa Bolesława Chrobrego rex Latinorum 
el Slavorm,i, czyli królem Ylachów (Lachów) 1 i Słowian, co dowo
dzi, że oba wygnania, a raczej obrządki kościoła chrreścjańskiego 
Jatyński (rzymski) i słowiański były rozpowszechnione w państwie 
Chrobrego, nie sądzę, by gwara cerkiewno-słowiańska była odzwier
ciedleniem gwary małopolskiej z wieku IX . —  Istnienia nosówek 
e i ę jedynie w gwarze polskiej i deklinacja zaimkowa przymiotni
ków w polszczyźnie, wprawdzie za takiem przypuszczeniem przema
wiają, ale są mojem zdaniem niedostatecznerai jeszcze przyczynami, 
by takie przypuszczenie uznać za prawdziwe. Dlatego wolę przy 
dzisiejszym stanie slawistyki, uznać gwarę cerkiewno-słowiańską 
raczej za bliższą krewną polszczyzny, niż innej gwary słowiańskiej, 
a nie za jej bezpośrednią macierz, która w biegu wieków takim 
uległa zmiękczeniom i zmianom, jakie dzisiejsza gwara w stosunku 
do gwary cerkiewnej wykazuje

Zasady naukowe: „Słowmka etymologicznego11 i „Porównawczej 
gramatyki gwar słowiańskich11 Franciszka Mi  k 1 o si ó’a, oraz wszy
stkie późniejsz‘e prace slawistyczne opierające swe wywody i wnioski 
na przypuszczeniu (hipotezie), że gwara cerkiewno-słowiińska przed
stawia najstarszą postać gwar słowiańskich, i że wszystkie gwary 
słowiańskie posiadały pierwotnie nosówki c i p  stanowią ogromną 
przeszkodę, by uznać imiennictwo rzeczne we Francji i Włoszech 
za słowiańskie, ludy keltyckie za jednoplemienne ze Słowianam , 
a kulturę keltycką w Galji i Brytanji za czasów Cezara, za naj
starszą postać kultury słowiańsi iej. Po porzuceniu tego błędnego 
poglądu i po postępie semazjologji nie można wątpić, że większa

1 Słowianie południowi, mianowicie Serbowie, a tak samo Rusini,
nazywają plemię Latynóu> stale Vlachami, względnie Rusini latyńskich 
Rumunów Woiochami. Ponieważ w wiekach średnieh przyjęcie wiary ob
cego plemienia było uważane za przyjęcie narodowości tegoż plemienia* 
więc Rusini nazywali Polan etyli Wielkopolan, jako ludzi latvńskiej 
wiary w swej ówczesnej gwarze jeszcze niezmienionej Vlachami, a po 
odpadnięciu spółgłoski v skutkiem odpadu fonologicznego (apokope) La
chami. Serbowie prawosławni w Bośni nazywają dotąd rzymskich katolików 
swoich Lacnami czyli Latynami.
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część nazw słowiańskich w Europie południowej, zachodniej oraz 
Niemczech i Szwajcarji, przy użyciu metody powyżej wskazanej 
będzie przez slawistów słowiańskich z łatwością odczytaną.

Nauki przyrodnicze, to jest botanika, zoołogja i mineralogja, 
chociaż stanowią znaczną pomoc w badaniach toponomastycznych 
pozwalając nawet z badaniami lingwistycznemi nieobznajomionemu 
wstąpić na tło rzeczywistości i dojść do poważnych wyników, sta
nowią przecież pomoc drugorzędną. Kto wie, że zwierzę zwane po 
łacinie sus zwie się po polsku wieprz lub Świnia, ten może zrozu
mieć, co oznacza rzeka Wieprz (pr. d. Wisły) lub Świnka, pr. d. 
tegoż Wieprza i wszystkie rzeki Wieprze i Świnie, uboczne dopływy 
głównych rzek w poziomi ach słowiańskich są mu zrozumiałe. Dla 
zrozumienia jednak nazwy rzeki we Francji zwanej obecnie la Can- 
che (wymawiaj la Kansz) potrzebna jest wiedza lingwistyczna. Trzeba 
wiedzieć, że nńeprz zwie się po serbsku vepar, po czesku kanec, 
a po polsku na Śląsku polskim także Kaniec, dalej trzeba wiedzieć, 
że w gwarze starofraucuzkiej wymawiano eh nie jak dziś polskie 
sz —  s, lecz jak cz —  ć, a w końcu, że końcówkę słowiańską -ca (-cza) 
oddawała łacina, a zwłaszcza średniowieczna przez -tia. Wiedząc tedy  ̂
że rzekę la Canche wymawiali Francuzi niegdyś Kanća, a tak samo 
Rzymianie choć ją pisali Qu Mtia, nietrudno zrozumieć, że wspom
niana nazwa rzeki franeuzkiej jest równą nazwie rzeki polskiej 
Wieprz co do znaczenia z tą tylko różnicą, że nazwa francuska 

jest przymiotnikową, a nazwa polska jest przedmiotnikową, upro
szczoną zamiast Wieprzna, a wziętą od innego słowa tożznacznego, 
obie zaś nazwy oznaczają rzekę, nad której brzegami znajdowały 
się liczne legowiska dzikich wieprzów (kańców), na które ludność 
słowiańska polowała.

Zrozumienie jednak imion rzek i wogóle nazw toponomasty
cznych, wziętych od imion roślin, zwierząt, rodzajów ziemi, kopalin 
i innych przedmiotów przyrody, przez które woda rzeki przepływała 
i przepływa, napotyka na znaczne trudności już nie w gwaroznawstwie 
leżące. Przyczyną, dla której wielkiej ilości nazw rzecznych mero- 
zumiemy, jest mała znajomość nauk przyrodniczych, a zwłaszcza 
roślinoznawstwa u dziś żyjących pokoleń słowiańskich, oraz ogromna 
ilość tożznaczników (synonimów) dla oznaczenia pojedynczych roślir, 
a także niektórych zw.e/ząt w różnych okolicach Słowiańszczyzny,, 
nawet u jednego i tego samego ludu słowiańskiego. Sami botanicy 
słowiańscy nie znają wszystkich nazw niektórej jednej i tej samej
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rośliny u jednego i tego samego ludu istniejących. Prace naukowe 
przyrodników słowiańskich ograniczają się przeważnie do wyliczenia  ̂
najważniejszych rodzajów roślin i zwierząt z przytoczeniem zaledwie 
jednego lub kilku osobników z dotyczącej gromady, nie troszcząc 
się o to, jakie drugie imiona ma ten osobnik u tego samego ludu 
słowiańskiego, a tem mniej jak się u drugich ludów słowiańskich 
nazywa. Na dzieło, któreby niedostatkowi w tym kierunku zara
dziło będzie musiała Słowiańszczyzna prawdopodobnie długo jeszcze 
czekać. Początek pod tym względem stanowią następujące prace:

1) Dra B. S u 1 e k'a „Jugoslavenski imenik bilja" (Zagreb 1879) 
dzieło niestety w handlu księgarskim wyczerpane, a imiona roślin 
w gwarach chorwackiej, serbskiej i słowieńskiej obejmujące.

2) M. S t r z e l e c k i e j  „Słownictwo przyrodnicze" (Lwów 1897) 
w gwarach polskiej, ruskiej, niemieckiej i łacińskiej ułożone, a sta
nowiące podręcznik terminologji z dziedziny zoologji i somatologji ■—-i

3) J o s i f  a T a n c z a K o  w s k i e g o  „Busko-polska termlnologja 
wraz ze zbiorkiem innych słów do nauki szkolnej i prywatnej uło
żona na podstawie szkolnych pod ręczników" (Lwów 1916) napisana 
w gwarze rusJ :ej, a obejmująca niemal wszystkie dziedziny nauki 
i wiedzy z wyjątkiem prawa, tudzież rzemiosł, górnictwa i hutnictwa 
oraz umiejętności (sztuk) pięknych.

W  braku dzieł podobnych, któreby swój zakres na całą Sło
wiańszczyznę rozciągały, zmuszony jest badacz imiennictwa topo- 
nomastycznego, a zwłaszcza rzek i gór, które dotąd swe nazwy 
z dziedziny przyrody przeważnie posiadają —  posługiwać się sło
wnikami gwar słowiańskich bardzo pod tym względem niedokła
dnymi 1 oraz dziełami przyrodniczemi i podręcznikami szkolnemi 
dotyczącemi tego lub innego działu przyrody *. Podręczniki te są

1 Wyjątek pod tym względem stanowi dla polszczyzny Dra Au- 
gus t aMos bac ha  „Słownik polsko-niemiecki" i „niemiecko-polski" (Beri. 
1878) i Gjordje  Popovi c ’a: „Rećnik srpskoga i nemaćkoga jezika" 
(Panćevo 1881) dla serbszczyzny.

* Piśmiennictwo czeskie posiada dzieła przyrodnicze nrygmalne sto
jące na dzisiejszym poziomie nauki jak np. Dra Jerzego Jandy:  „Velky 
illustrovany prirodopis v§ech tri i'i§i“ (V Praze 1914), dzieło dotąd 
nieukończone, a zoologję i botanikę obejmujące. Piśmiennictwo polskie 
oprócz dzieł dawniejszych z XVIII. w. posiada dzieło Ign. Raf.  Czer- 
wiakowskiego:  „Opisanie roślin" (z lat 1849— 69), tudzież przestarzałe 
dzieła zoologiczne. Wielkorusini posiadają prace N. Ann e n k o w’a i A. S. 
Rognwi cza dotyczące botaniki i nieznane mi bliżej dzieła zoologiczne
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na ogół zbyt powierzchowne i nie stoją przeważnie na dzisiejszym 
poziomie nauk przyrodniczych tak, że ich wyzyskanie dla badania 
znajomości przyrody u starożytnych Słowian jest bardzo ograniczone.

i mineralogiczne. Polska literatura żadnego dzieła mineralog’cznego ory
ginalnego nie posiada. Podręczniki szkolne słowiańskie z działów wspom
nianych przyrody, używane w poziemiu byłego państwa austrjackiego, 
a- mogące zastąpić od biedy dzieła więcej dokładne i szczegółowe są: 
a) dla zoologji: M. Me d i ć ’ a: „Zoologja na vise razrede srednjich śkola“ 
(Zagreb 1915) po chorwacku, Dra P o l j a n e c ’ a:  „Prirodopis żivalstva 
za niżje razrede srednjich §ol (Ljubljana 1913) po słowieńsku, Ant.  
Noska:  „Zoologie pro viśsi tridy strednich śkol (Praha 1907) po czesku, 
Dra Ign. Petel  enza:  „Zoologja dla klas wyższych" (Lwów 1907) po 
polsku i I w a n a W e r c h r a t s k i e g o :  „Zoologja na niższe klasy" (Lwów 
1910, 4 wyd.) po małorusku; b) dla botaniki: Pokor nego-Fri t scha-  
Gjuraśina:  „Prirodopis bilja" (Zagreb 1915) i Dra B urgerstei  na:  
„Botanika11 (Zagreb 1910) po chorwacku, Iw, Mach er ’ a. „Botanika 
za viśje razrede (Ljubljana 1910) po słowieńsku, F. V. Ros i cki ego :  
„Botanika pro \aSśi tridy strednich śkol" (Praha 1904) i R o s i c k i ’ ch 
(braci): „Rostlinopis pro ustavy ku vzdelani uóitelu a ućitelek" (Praha 
1909) po czesku, Dta Józ. Rost af i ńskiego '  „Eotanika na klasy 
wyższe14 i „Botanika na klasy niższe11 (Kraków 1911 i 1914) po pol
sku, i Iw. Wer c h r a t s k i e g o :  „Botanika na niższe klasy" (Lwów 
1912, 2 w.) po małorusku; c) d|a mineralogji: Dra Hochstettera-  
Bi schinga-Dra Ki apat i e ’ a: „Mineralogija i geologija za vise razrede 
(Zagreb 1915, wyd. 5) i Dra Ki § p a t i c ’ a:  „Rudstvo za ni§e razrede*4 
(Zagreb 1912, wyd. 6) po chorwacku, Dra Leopol da  P o l j a n e c ’ :̂ 
„Mineralogija i geologija za velike gimnaz.ie (Celovec 1909) po słowień
sku, Safraniit:  „Nerostopis pro VII tridu" (Praha 1912) i Śafranik-  
B ar fi  5: „Geologie pro VII tfidu (Praha 1913) po czesku, Dra Tad.  
Wi ś n i o w s k i e g o :  „Zasady mineralogii i geologii dla klas wyższych" 
(Lwów 1910, wyd. 3) i tegoż pisarza: „Wiadomości z mineralogji" 
(L*vów 1903), oraz Dra W. Fr i edber ga :  „Zarys geologii" (Lwów
1906) po polsku i N. M e d n y k ’ a: „Myneralogia i geologia dla Sred. 
szkił" (Lwów 1911) po rusku.

Praco te ani objętością, ani opracowaniem szczegółów, ani wypo
sażeniem w ilustracje, nie są sobie równe, a uwzg>edniają przedenszyst- 
kiem osobniki i okazy ze świata roślin, zwierząt i minerałów w doty
czącej połaci Słowiańszczyzny się znachodzące. Nadto niektóre z nich, 
n. p. czesk;e, nie zawierają wcale imiennictwa niemieckiego, inne znów 
i. non łacińskich. Najlepiej jest opracowana botanika w podręczniku chor
wackim, choć podręczniki botaniczne czeskie zawierają szczegółówsze 
opisy i bogatszy zarób roślin. Wogóle podręczniki czeskie we wszystkich 
Trzech działach są szczegćłowsze Ruskie podręczniki W e r c h r a t s k i e g o  
byłyby znakomite, gd/by były wyposażone w barwne ilustracje, jak pod
ręczniki chorwackie i słowieńskie.



Dr B o l e s ł a w  S u l e k ,  w swej słynnej pracy: „Pogled iz 
biljarstva u prayjek. Sla^ena a napose Hrvata“ (ogłoszonej w zbiorze 
p. n. „Rad jugoslavenske Akademie0 t. 39, Zagreb 1877) na pod
stawie roślinnego imiennictwa słuszne wyciąga wnioBki o wysokiej 
kulturze Słowian przedhistorycznych, lecz posuwa się za daleko 
twierdząc, że praojczyzną Słowian, wszystkim im wspólną, nie mogła 
być południowa Europa, a nawet ziemia między Bałkanem a Ta
trami, bo południowi Słowianie mają dla roślin na południu ro
snących, osobne narodowe nazwy, a dla innych roślin jednakie 
z innymi Słowianami, podczas gdy północni Słowianie nie mają dla 
roślin na południu - rosnących u południowych Słowian, domowych 
imion własnych słowiańskich, lecz imiona obce niesłowiańskie, jeśli 
roślina dotycząca jest im czyto jako cieplarniana czy jako polna znaną. 
Ta okoliczność jest, zdaniem Dra B. Su lek  a dowodem, że pół
nocni Słowianie nie mogli z południa przesiedlić się ku północy, 
boby w takim razie także imiona roślin słowiańskie na południu 
u Słowian w obiegu będące, ze sobą wraz z językiem zabrać musieli.

Dowodzenie to D r a  S u l e k  a jest błędne, gdyż mimo przyto
czonej przeceń okoliczności, mogło przei/edlenie się Słowian z po 
łudnia ku północy mieć miejsce, a odmienność nazw na tę samą 
roślinę u Siowian południowych, środkowych, północnych i wscho
dnich tylko bogactwu tożznaczników (synonimów) roślinnych i wogóle 
przyrodniczych w Słowiańszczyźnie przypisać należy, jak tego przy
kłady następne dowodzą.

Rybę morską, zwaną po niemiecku Hausen, zwie zoologja chor
wacka ki. Me di ca bcljugą i me może istnieć wątpliwość, że to jest 
imię ludowe przez Chorwatów, zwłaszcza w Dalmacji, używane, 
a od białej barwy ryby pochodzące, —  słownik serbski jednak Grj. P o- 
p o v i ć ’a zna na tę rybę także imię viz, jednobrzmiące z polskiem 
wyz i czeskiem vyza, chuć w piśmiennictwie i zapewnie w niektórych 
okolicach Chorwacji i Gerbji nieznanćm. —  Tak samo nazwa chor- - 
wacka l/ubica, a czeska fiala, ficilka, poi. fijołek, na roślinę zwaną 
po łacinie viola, po niemiecku Ve2chcn nie dowodzi wcale, by 
łelc był znanym pierwotnie tylko południowym Słowianom, a później 
go dopiero inni Słowianie za pośrednictwem Rzymian lub Niemców - 
pozna'i, i by sam fijiołek był z Włoch do środkowej i północnej 
Europy przeniesionym. Nazwa ta dowodzi przeciwnie, że gwara ła
cińska słowo viola wzięła od podbitych, mieszkających w Italji Sło
wian, bo u tej rośliny kwiat stoi na szypułce w i j ą c e j  się, więc
Słowiańskie rzeki w  Europie. 4?
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roślina jest prawdziwą wijolą, jak ją nietylko Serbowie naddunajscy 
słowem viola, ale także Łużyczanie (Serbów’e łużyczcy) nad brze
gami Sprewji słowem icijcmka słusznie nazywają, nazwa zaś chor
wacka Ijubica jest tylko tożznacznikiem miejscowym.

Jeżeli Słowianie północni mają na niektóre rośliny nazwy od
mienne od Słowian południowych, to ich nazwy nie muszą być ko
niecznie cudzoziemskie, lecz mogą być także rodzime tożznaczniki 
nazw rodzimych Słowian południowych, a jeśli niektóre są rzeczy
wiście obce, to są to nazwy nadane przez uczonych, istniejące w książ
kach, ale nie u ludu i ludowi może wcale nie znane. Wyjątkowo 
także może się zdążyć, że nazwa przez uczonych nadana, nazwa 
obca wyparła nazwę ludową pierwotnie rozpowszechnioną, a nazwa 
rodzima, ludowa, tylko w niektórych okolicach się przechowała, 
a może nawet całkowicie poszła w zapomnienie. Z tych okoliczność’ 
nie można jednak wyciągać daleko sięgających wniosków o pier
wotnej siedzibie Słowian, jakto czyni Dr. B. -Sulek, a także Dr. 
J ó z e f  R o s t a f i ń s k i  w swym szkicu p. n. „O pierwotnych sie
dzibach i gospodarstwie Słowiar w przedhistorycznych czatach14 
(Kraków, 1908), w którvm na podstawie kilku nazw roślin twier
dzi, że Słowianie dostali drzewo fis i zboże rkę od Traków, kurę 
od Skytów, a malc i tykwę od Greków i że ich pierwotna siedziba 
była między Dźwiną a południoweini dopływami rzecznemi morza 
czarnego, czyi1 Rosja środkowa. Gdyby same pojedyncze słowa 
z przyrody wzięte iniały rozstrzygać, to moźnaby już na podsta
wie słów lew i słoń wnosić o południowej ojczyźnie Słowian, bo 
słowa te są wspólne wszystkim gwarom słowiańskim, więc nie
wątpliwie były do krajów północnych, gdzie niema dziś słoni 
i lwów, przyniesione z krain południowych. Nadto słowo słoń jest 
prawdopodobnie okaleczonem przez odpad (apokope) zgłoski ma. 
pierwotnem słowem masłoń 1 i oznacza przeto thiścioch, pochodząc 
od słuwa maz (tłuszcz), względnie masło (tłuszcz mleczny), a wygląd 
zewnętrzny słonia odpowiadałby najzupełniej nazwie tłuściocha czyli 
masłonia. Również słowo lew (polski =, czeskie, słowieńskie i ruskie), 
a lav (serb.) jest jak się zdaje pochodzenia czysto słowiańskiego, bo 
poi. i słow. ła-jc-ć, laja-ti w znaczeniu złorzeczyć komu (schelten), ma 
w serbszczyźnie słowo odpowiednie laja-ti w znaczeniu szczekać

1 porównaj słowo Masłoń, nazwisko ludowe w jednej wsi pod 
Tarnowem w Małopolsce.
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(bellen) i lav-e& (szczekanie) i jest wielce prawdopodobnem, że pierwo
tnie laja-ti w serbszczyźnie oznaczało ryczeć i stąd lavez serbskie 
znaczyło ryczenie, a lav-ac, i skrócone lav znaczyło ryczący, czyli 
lav, lew. Przypuszczenie to jest dlatego uzasadnione, bo rdzenie ozna
czające pewien głos, dźwięk, szum, huk, ryk —  jak to przy rozpo
rze nazw rzecznych tego rodzaju poniżej zobaczymy, wszystkie zmie
niły częściowo pierwotne znaczenie i przyDrały znaczenie pokrewne, 
będące odcieniem pierwotnego.

Z powyższych przyczyn sama nazwa, wzięta od przedmiotu 
przyrody roślinnego, zwierzęcego lub ziemnego, powinna być przy 
badaniu nazw toponomastycznych rozważona także ze stanowiska 
psychiki ludowej i tylko wtedy, gdy się pojęciom ogólnym ludu nie 
sprzeciwia, można jej wykład uważać za trafny. Am Germanie, ani 
Latynowie nowocześni, nie mają przyrodzenia marzycielskiego, nie- 
uosabiają przedmiotów zwierzęcej, roślinnej i martwej przyrody, 
więc nazwy geograficzne w ich własnycn gwarach nadawane są 
całkiem proste, bez cienia poetycznej wyobraźni i sama nazwa jest 
im najczęściej zupełnie obojętną co do swego znaczenia. W e Fran
cji np. spotykamy liczne miejscowości mające nazwy złożone z dwu 
słów, z których drugie brzmi -court czyli poi. dwór, podczas gdy 
część pierwsza słowa jest zwykle niezrozumiałą, jest skażoną nazwą 
pierwotną w gwarze latyńskiej lub słowiańskiej. Takiemi są nazwy 
Gćnicourt, Avricourt, Gondrecourt. To samo w Niemczech, miano
wicie na Pomorzu, znachodzimy miejscowości liczne ze zakończeniem 
-hagen czy po polsku zagroda lub -heim, -felde, -tal, walde, -berg, 
-dorf, jak np. Kashagen, Liittkenhagcn, Zampeliiagen, Marienhagen, 
Voigtshagen, Greifenhagen, Blankenhagen— Jlannheun, Schwartkenh..im, 
Triedrichsheini— Jloritzfel.de. Rosenfelde, Hansfelde, Staffelde— Marien- 
ted, Blmmntall Joachimstal, Birkmtal— Gerswalde, Fahrenwalde, Fri- 
denswalde— Oderberg, Greiffenberg, Langenberg, Schonberg— Gebers- 
doif, Sommersdorf, Splietsdorf. Do nazvt gór znowu przyczepiała 
gwara francuska słowo mont lub monte. i to zwykle na początku 
obcej nazwy, jak np. Montluęon, Montćlimar w południowej FraSSji, 
czyli Góra Łysoń, Góra Limbara, (limbara =  sosna syberyjska, po 
polsku obrostnica), albo teź zostawiała niekiedy nazwę obcą bez 
zmiany jak np. Tabor, Piłat, Moron, Tał, Tidon, Vertun (skażone 
na Verdun) we PTancji i francuskiej Szwajcarji. Niemcy zaś przy
czepiali do nazw gór słowa -stoc/c, -berg, -biihel, -horn, jak np. Bi- 
fertenstock, Claridenstock, Blaclcenstock, Sonnigstóck— Geissbcrg, Ln-

i*



gelbcrg, Schlossberg— Griesbiihel, Giessbuhel— Kotkom, Muthorn, Breit- 
horn, Grosshorn, Doldevhóni, Ischingclhorn, a nieisiedy zostawiali 
nazwę obcą nietkniętą, jak np. Nizen (scl. vrch. tj. Nizki, pisownią 
niemiecką Niesen) Biien (tj. Tylny, od rit poi. ryć, tył) Piłat (tj. 
Piloty, Pilasty, wierch, czyli wierzchołek, jak piła), wszystko góry 
w niemieckiej Szwajcarji lub Tyrolu. Latynowie, mianowicie Fran
cuzi, a tak samo Niemcy nie natężali sobie głowy, by dać jakiej 
górze odpowiednią nazwę. Inaczej się rzecz miała u plemienia sło
wiańskiego. Rzeki, góry, lasy, skały, pustkowia, moczary i wogóle 
wszystkie części poziemia, żyły u Słowian jakby osobne stworzenia 
ożywione, mające uczucia i wolę, i dlatego ich nazwy toponomasty- 
czne są wyrazem i obrazem poetycznej duszy słowiańskiej. Nazw 
oryginalnych latyńskich we Włoszech, Francji, ISelgji, Hiszpanji 
i Portugalji, jak również niemieckich i wogóle germańskich w Szwaj 
carji, Niemczech, niemieckiej Austrji, Holandji, Danji, Szwecji, Nor- 
wegji i Anglji, nie można nigdy tłumaczyć na podstawie słownej 
zamiany (metonimii) lub przenośni (metafory), jeśli się niechce wy- 
myśleć coś ueistniejącego w rzeczywistości, podczas gdy topema- 
styka rzeczna, górska i wogóle poziemna w Serbji, Polsce i na Rusi 
całe setki przykładów dostarcza na nazwy metonimiczne.

Rzekę Babę (p,\ d. Wisły) w Małopolsce i Babę (pr. d. Du
naju) na Węgrzech, wraz z jej lewym dopływem Babnicą, można 
z gwary słowiańskiej od rdzenia rab, raba (—  poi. służący, służąca, 
robotnik, robotnica) tłumaczyć jako Słu&ąca, Pracująca, Robiąca 
(sel. woda), bo tłumaczenie to nie sprzeciwia się duchowi, psychice 
nazw rzek słowiańskich, między któremi są takie, jak Słumia (1. d. 
Wewurzy, 1. d. Minii) w powiecie rosieńskim, Mijawa czyli Myjąca 

na Słowaczyźnie Łaba, czyli Łabawa, to jest żłopiąca, dopływ mo
rza niemieckiego, Piva czyli pijąca w Serbji, Slcalcunka (pr. d. Sobi 
1. d. Bohu) czyli Skaczącą na Rusi, Litawa (pr. d. Dunaju) czyli 
Lecąca na Węgrzech, Sunja czyli Surjawa tj. Sunąca, w Chorwacji 
Sawa czyli Sąca w Chorwacji, Prowansji i Małopolsce pod Łańcutem.

W  niektórych jednak, choć rzadkich wypadkach pragnąc 
mieć pewność, że tłumaczenie nazwy rzecznej czy innej toponoma- 
stycznej jest rzetelne oraz w tym razie, gdy rdzeń lingwistyczny 
dopuszcza dwojakiego tłumaczenia, musi nauka uciec się do osta
tniego środka i sprawdzić przez oględziny naoczne lub zapiski 
historyczno-literackie, jakie znaczenie pierwotne było pewnej nazwy.

Przy nazwie rzeid zwanej Oka (pr. d. Wołgi) na Rusi i rzeki
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Oka (pisownią hiszp. Oca pr. d. Ebru) w Hiszpanji, pozwala już 
gramatyka gwar słowu ńskich, by uznać nazwę tę w obu razach 
jako okaleczoną zamiast Okata przez odpad końcówki -ta. Folklor 
słowiański wyjaśnia, że Słowianie otwór ziemny, którędy woda ze 
rzeki lub jeziora uchodzi, czyli bez widocznego odpływu gubi się, 
zwią o/co, skutkiem czego rzeka okata oznaczałoby rzekę, mającą 
takie otwory i gubiącą w ten sposób swą wodę. Pewność jednak 
w tym względzie osięgnąć można tylko przez badanie na miejscu 
lub wywiad od ludzi nadbrzeżnych z właściwościami rzeki obezna
nych. Takie szczegółowe badanie miejscowe, li tylko do jednej na
zwy się odnoszące, koniecznem jest także niekiedy z innego względu.

Rzekę, nad którą leży Florencja we Włoszech zwali Rzymia
nie Armia, a Włosi dzisiejsi zwią Arno. Jeżeli zamiast końcówki, 
łacińskiej -ws lub włoskiej -o damy słowiańską przyponę -a, uży
waną przeważnie przy rzekach, otrzymamy nazwę rzeczną Arna 
która już końcówką na jako słowiańska nazwa rzeczna się przed
stawia. Kto bawiąc kiedy w Karolowych Warach w Czechach w i
dział jak gorące zródia wpadają do rzeki zwanej Tapla, ten rozumie 
tak nazwę tej rzeki czeskiej jak i nazwę rzeki zwanej Topla na 
Słowaczyźnie. Slawista nie wątpi, że rzeka Żary cha (1. d. Korczyka, 
1. d. Słuczy, pr. d. Eoryni, pr. d. Prypeci, pr. d. Dniepru) na Rusi, 
Warena (pis. franc. Varenne) pr. d. Majeny we Francji północnej 

oraz War (pis. franc. Var koło Nizzy) w Prowansji, oznaczają to 
samo, co 'lepta i Topla, bo czasowniki top-iii, żar-iti, variti są toż- 
znaczniki oznaczające pierwotnie grzać przy ogmu: ocieplać. Słowo 
jar-iti oznacza w serbszczyźnie również grzać przy ogniu, a pol
szczyzna mówi o jdrapej się, czyli gorejącej świcy, w czeskiej zaś 
gwarze ciepła pora roku, czyli wiosna zwie się jaro. Wobec tego 
można przyjąć do gwary prasłowiańskiej słowo jar-iti i słowo gre-ti 
jako czwarty, względnie piąty tożznacznik, obok słów top-iti, zar-iti 
i var-iii. Ale zachód”,i ta przeszkoda, że w ruszczyźnie słowo jar 1 
nietylko oznacza wiosna, ale także jaruga czyli parów, rozpadlina 
w poziemiu paryja. Dlatego co do nazwy rzeki Arna, czyli Jama 
(po dołączeniu przvstawki [prosthesis] j  całkiem po słowiańsku

1 Stąd pochodzą nazwy miast: Jarosłaio nad Sanem w Małopolsce
i Jarosław nad Wołgą, które są skażeniem i uproszczeniem pierwotnych 
postaci Jarosano pole, Jarosau i w końcu skutkiem wsuwki r: Jaro
sław. Leżą one wśród jarug, paryj.
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brzmiącej), zachodzi ta wątpliwość, czy nazwa ta oznacza rzekę, do 
której gorące źródła wpadały, lub wpadają po dziś dzień, a zatem 
ciepłą, czy też rzekę przepływającą przez jar, parów, paryję. A tę 
wątpliwość tylko badanie rzeki na miejscu usunąć może.

Streszczając tedy wszystko, co powyżej o sposobie i środkach 
badania nazw toponomastycznych obszernie zostało wyłożone, trzeba 
uznać, że gwaroznawstwo (lingwjstyka) słowiańska, znajomość nauk 
przyrodniczych i ch terminologji w gwarach słowiańskich, dalej 
znajomość ducha słowiańskiego i w końcu niekiedy znajomość na
oczna pozierria, do którego nazwa rzel:i i wogóle tcponomastyczna 
przylgnęła, są czynnikami, które łącznie do odkrycia znaczenia imien
nictwa geograficznego prowadzą. Gdy wszystkie te działy wiedzy 
nie są dotąd wyczerpująco opracowane przez uczonych słowiańskich, 
bo nawet geograficznych opisów ziem słowiańskich z uwzględnieniem 
dokładnem hydro- i orografji dotąd świat słowiański nie posiada, 
wyniki pomyślne, które niniejsza praca osiągnęła, mogą być tylko 
częściowe. Wszystkich nazw geograficznych słowiańskich w Euro
pie, a nawet na samej Rusi, dzisiaj z powodu powyższych braków 
wytłumaczyć jeszcze me można, to jednak jest pewnein, że przy 
użyciu wskazanego w tym rozdziale postępowania z czasem w całej 
pełni da się rozwiązać zagadka znaczenia wszystkich nazw geogra
ficznych słowiańskich, pierwotnej siedziby Słowian i ich wyższej 
pierwotnie od latyńskiej i germańskiej kultury.



CZĘŚĆ II.

N A Z W Y  RZECZNE S Ł O W I A Ń S K I E





ROZDZIAŁ I.

Rzeki słowiańskie pod względom postaci zewnętrznej. — Trzy gromady nazw 
rzecznych słowiańskich rodzim ych: nazwy pełne, nazwy uproszczone i nazwy ska

żone. —  Gromada czwarta: nazwy rzeczne słowiańskie w przeróbce obcej.

Nazwy rzeczne słowiańskie podległy tym samym zjawiskom 
(prawom!, które, co do nazw przedmiotów przyrody i zwierząt lub 
osób we wszystkich gwarach świata działaią, t. j. zmianom mniej
szym lub większym postaci zewnętrznej, nieraz tak doniosłym, że 
niekiedy powstaje watphwość, czy nazwa dotycząca jest rzeczywiście 
tą samą, jak nazwa, która ma być jej postacią pierwotną Tak np. 
imię żeńskie Hanka, jest zmienionem imieniem pierwofhem Anna, 
a tak samo Ewa, zmienionem Chawa. Przy zmianie podobnej, gdzie 
tylko jedna spółgłoska na początku nazwy dodana lub ujęta zmianę 
spowodowała, domyśleć się postaci pierwotnej jest jeszcze dość ła
two, ale trudniej już jest odgadnąć i odtworzyć postać pierwotną, 
gdy zmiana powstała przez odpad (apokope) całej zgłoski, czyto 
początkowej dotyczącego imienia, czy też zgłoski drugiej przy za
stąpieniu jej równoczesnem zgłoską inną. Tak np. czeskie imię 
Zdenko, jest zmienionem Sulon, a czeskie Cenko, zmienionem Vincmc, 
a znowu serbskie imiona Gajo i Pajo, są pierwotne Gawilo i Parno, 
a Miso i Toso, Mihajlo i Todor.

Z powyższych przyczyn, chcąc zrozumieć pod względem zna
czenia wewnętrznego imiona geograficzne, które rzeki przez pozie- 
inie słowiańskie płynące obecnie noszą, trzeba znaczną część nazw 
rzecznych, przed rozpoczęciem badania co do ich znaczenia we
wnętrznego, starać się przywrócić do postaci pierwotnej, a odtwo
rzenie takie, pierwotnej postaci, jest tern konieczniejsze, jeżeli rzeka 
obecnie już tylko częściowo płynie poziemiem słowiańskiem, lub 
jeśli nad jej brzegami w czasach dzisiejszych woale ludność sło
wiańska nie mieszka.
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Ogólne zasady, co do takiego przywrócenia nazwy rzecznej 
dzisiejszej do stanu pierwotnego nie istnieją wcale, i dlatego, jeśli 
jeden sposób odtworzenia nazwy pierwotnej nie pomaga, by uzyskać 
nazwę zrozumiałą i rozumną, trzeba się uciec do drugiego i dal
szego, póki się pomyślnego wyniku nie osiągnie.

Praca niniejsza — jak już wyżej wspomniano —  musi wy
kazywać braki znaczniejsze odnośnie do rzek ruskich, a to z po
wodu niedostatku pod ręką gramatyk, słowników i dzieł przyrodni
czych wszystkich trzech głównych gwar ruskich pisemnych (t. j. 
wielkoruskiej, białoruskiej i małoruskiej), bo odtworzenie postaci 
pierwotnej, i co za tem idzie, zrozumienie nazwy rzecznej jest bez 
poprzedniego ustalenia zasad fonologicznych, morfologicznych i two- 
rzebnych (etymologicznych) gwar ruskich, tudzież bez znajomości 
leksykalnej rdzeni słów ruskich i nazw zwierząt, roślin i rodzajów 
ziemi na Rusi się znachodzących, niemożliwe. Dlatego zastrzegając 
dla przyszłości uzupełnienie tego braku, cały materiał imienny rzek 
słowiańskich, obecnie zrozumiały, można pod względem postaci ze
wnętrznej zestaw.ć w trzy główne gromady:

a) nazwy rzeczne o brzmieniu pełnem,
b) nazwy o postaci uproszczonej i
c) imiona o postaci skażonej.
Do tych trzech działów dodać można ze względów prakty

cznych, choć powyższe trzy działy całość przedmiotu wyczerpują, 
jako gromadę czwartą:

d) imiona rzeczne słowiańskie w obcem przerobieniu, czyli 
w obcej szacie.

G r o m a d a  p ie r w s z a .

Nazwy rzeczne o pełnem brzmieniu.

Do pierwszej gromady, czyli do rzek o nazwie pełnej, nie- 
uproszczonej i nieskażonej, należą rzeki będące pod względem gra
matycznym przymiotnikami, imiesłowami lub przedmiotnikami.

Jako p r z y m i o t n i k i  przedstawiają się nazwy rzeczne z na- 
stępującemi końcówkami:

1) -na, względnie -ny (scl. potok, strumień, strumyk), jak np. 
Kamienna (1. d. Wisły), Leśna (pr. d. Bugu wiślanego), Czarna (pr. 
d. Narwi), Łomna (1. d. Olszy, pr. d. Odry) na Śląsku cieszyńskim,

2) -iva, względnie -awa. -iwa, ■ewa, -owa, względnie także -ew,
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jak np. Huczwa (1. d. Biegu wiślanego), Łukawa (1. d. Wisły), Mą 
ława (1. d. Wisły), Morawa (1. d. Dunaju), Leniwa (1. ramię Wisły 
przed ujściem), Narew (pr. d. Wisły), Pełłew ( =  rus. Połtwa, 1. d. 
Bugu wiśl.), Bukowa (pr. d. Sami, pr. d. Wisły),

3) -la, jak np. Orla, Bila, Biała,
4) -ma, względnie także -ima, -oma, jak np. Strzelma (pr. d. 

Głuchowej, pr. d. Olszy, pr. d, Odry) na Śląsku, Klazma (pr. d. Oki, 
pr. d. Wołgi), Parma (pr. d. Padu) we Włoszech, Chrudima (1. d. 
Łaby) w Czechach, hiałm.ia (pr. d. Wijatki, pr. d. Kamy, 1. d 
Wołgi),

5) -ra, jak np. Molcra (pr. d. Drwęcy, pr. d. Wisły), Bysira 
(pr. d. Niemna),

6) -ga, jak np. Długo (1. d. Narwi, pr. d. Wisły),
7) -ka, jak np. Duboka (pr. d. Pek’a, pr. d. Dunaju) w Serbji,
8) -cza, jak np. Drzewcza ( =  Zielkówka, pr. d. Bzury), Bary

czą (pr. d. Odry), Dulcza (d. Wisłoki, pr. d. Wisły).
I m i e s ł o w a m i  i to czasu teraźniejszego lub przeszłego bier

nego są imiona rzeczne zakończone na:
1) -uczu, względnie -ucz, jak np. Słucza ( =  Słucz, 1. d. Pry- 

peći, pr. d. Dniepru), Słucza (pr. d. Morynia, pr. d. Prypeći, pr. d. 
Dniepru,

2) -ta, jak np. Wijata (1. d. Diwiny), Pisała (rzeka w Krainie) 
koło Lubiany,

3) -ena, jak np. Wijena (la Vienne) rzeka we Francji,
4) -ła, jak np. Gniła (pr. d. Zbrucza, 1. d. Dniestru).
P r z e d m i o t u  i ka mi  są najuczniejsze rzeki słowiańskie skut

kiem tej właściwości gwar słowiańskich, że gwary te lubią, nada
wać nazwie rzecznej przymiotnikowej postać przedmiotnika, usamo
dzielniając niejako nazwę. Przemiana ta dzieje się w najróżnoro- 
rodniejszy sposób. Do najzwyklejszych sposobow przemiany należą:

a) w s u w k a  spółgłoski k w nazwę przymiotnikową, zakoń
czoną na -a, bezpośrednio przed -a, jak np. Białka, Bobrówka, 
D) zewiczka,

b) z m i ę k c z e n i e  końcówki -na na -nia, końcówloi -wa na 
-wia, -ma na mia, jak np. Września, Błołnia, Lutynia, Sprewia, 
Lutomia, lłatom( k)a,

c) d o d a n i e  jakiej p r z y  p o n y ,  które gwary słowiańskie 
lubią przyczepiać bądź do przymiotnika, bądź do pizedmiotnika, bądź 
do rdzenia samego, dla oznaczenia czyto istoty działającej (nomen
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agentis), ozy też dla spieszczenia nazwy lub pomniejszenia jej 
znaczenia, czy też dla zgrubienia imienia lub powiększenia jego 
znaczenia.

Wyliczyć wszystkie przy pony, z uwzględnieniem szczegóło- 
wem znaczenia każdej pierwotnego i późniejszego w każdej gwarze 
słowiańskiej, jest z powodu wielkości materjału 1 rzeczą niemożliwą,

1 Wszystkie słowa, będące w dzisiejszych gwarach słowiańskich 
w obiegu —  o ile nie są z obcych gwar wzięte —  dadzą się zestawić 
w dwa wielkie działy: słowa pojedyncze, jak np. kał, mak, bocian, łza, 
brzuch, pchła, Wisła, Dunaj, Dunajec, Soła, Ropa, stukot, tupot, tupasz, 
pijesz, gryziesz, bijemy, bijecie, biją i słowa złożone, jak np. jasno-oky 
gromowładny Rozumiejąc słowa pojedyncze rozumie się także słowa zło
żone, i dlatego te drugie nie wymagają szczegółowego roztrząsania.

Co do słów pojedynczych czyli niezłożonych, to każde słowo, któ
remu odpowiada pewne pojęcie, stanowi albo jeden pierwiastek, albo 
złożone jest z kilku pierwiastków o nierównej sile czyli znaczeniu w do- 
tyczącem słowie w którego skład wchodzą i niezawsze o jednakiej pełni 
czyli całości dotyczącego pierwiastku.

Pierwiastki słowa tworzące są czworakie: a) pierwiastki rdzenne, t. j. 
zawierające samo pojęcie zawarte w słowie, czyli rd.zenie,  b) pier
wiastki p r z y p o n y ,  czyli przyczepiające się części do rdzeni, dla od
dania pewnego odcienia pojęcia w stosunku do drugiego słowa, c) pier
wiastki wsuwki ,  służące tylko, niby wapno, do spojenia drugich pier
wiastków i d) pierwiastki pr zyst awki  (prosthesis), o których już po
wyżej (rozdział III części I) była mowa, a które są niby naroślami słów.

Słowa kał, mak, zawierają tylko rdzenie; słowa stuk-ot, stuk-asz 
gryź-ć, kry-ć zawierają dwa pierwiastki: rdzenie stuk, gryz, kry i przy
pony -ot, -cisz, -6 (z pierwotnego ti). Słowa bocian, łza, brzuch, pchła, 
Wisła, Dunaj złożone są także z dwóch, względnie trzech pierwiastków, 
ale o nierównej sile i nierównej pełni.

Słowo bocian jest okaleczałe z pierwotnego kleb-ot-jan, czyli ze 
rdzenia kleb, zawterającego samo pojęcie stuku i dwu przypon -ot i jam

Słowo łza, jest okaleezonem słowem soł-za, gdzie rdzeń sol zawiera 
pojęcie soli i słoności, a przypona za wyraża związek ze smakiem sło
nym, całość zaś oznacza wodę słoną, jaką jest łza.

Słowo brzuch, jest okaleezonem słowem taru-uch lub terb-uch, zło- 
żonem z trzech pierwiastków: tar lub ter (t. j. rdzenia, zawierającego 
pojęcie tar-cia od tar-ti, ter-ti czyli trzeć), -b t. j. ułomka przypony -ba, 
służącej na oznaczenie działania, więc tar-ba =  tarcie, jak stej-ba, kośba 
=  sianie, koszenie i przypony -uch, służącej dla oznaczenia działacza, 
jak śpi-oćh, śyi-uch, leń-uch, t. j. ten co śpi, co jest leniwy, co się leni. 
Dlatego terbuch (po słowieńsku) oznacza narząd ciała, który żywność 
trze, rozciera, rozdrabia. Zgłoska te odpadła, zostało -rbuch, w którem 
nastąpiła przestawka głosek r i b, a następnie zmiękczenie brućh na 
brum.
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a nadto, odnośnie do imion rzecznych zbyteczną, lecz gdy rozpa
trzenie się w tym kierunku przyczynia się do zrozumienia dokład
nego hydronomastyki słowiańskiej, przeto najważniejsze przypony 
wyliczyć potrzeba.

Najczęstsze przypony, zmieniające nazwę przymiotnikową rzeki 
na nazwę przedmiotnikową, albo zwiększające nazwę rzeczną przy
miotnikową lub przedmiotnikową, albo nadające nazwie zwykłej 
postać spieszczoną, są przy rzekach następujące:

1) przypona -ac (w serb.) lub -ec (w polsk.) tworzy z przy
miotnika lub z przedmiotnika imię istoty działającej, działacza (no
men agentis), jak np. Crnac {== górn. biegu Pleternica, 1. d. Sawy 
w Chorwacji), Mszaniec (1. d. Dniestru), Mnchawiec (1. d. Bugu wiśl.), 
Brodec (1 z 2 źr. rzek Uszy, pr. d. Prypeci), Nurzec (pr. d. Bugu, 
1. d Narwi, pr. d. Wisły), Trościaniec (pr. d. Bohu), Wopiec (pr. d. 
Dniepru), Zwanicc (1. d. Dniestru).

2) przypony -acz (męska) i -acza (żeńska) lub bardziej spiesz
czona -aczka, służą również dla oznaczenia nazwy działacza, wzglę
dnie działaczki, jak np. Lszacz (1. d. Dżwiny), Usiacz (1. d Hajny,

Słowo pchła i Wisła są także okaleczone, ale w środku, we wnętrzu 
i brzmiały pierwotnie pich-ula od- rdzenia pich oznaczającego kłuć, mia
nowicie pich-ati, pich-nu-ti, względnie lVis-ula, od rdzenia icis, wisz 
(Sumpfgras) i przypony -ula, oznaczającej istotę żeńską, stąd pich-ula, 
pich’-ła, p’ch’ła, istota kłująca, a Wis-ula, Wis'-ła, woda z wis’u, ivisz’u 
wypływająca.

Słowa Soła, Ropa są także okaleczone, ale na końcu i brzmiały 
pierwotnie Sol-aiva, Rop-aua, czyli woda słona i woda ropocząca, od 
rdzenia sol ( =  poi. sól) i rdzenia rop (w gwarze słowieńskiej rop-ot-ati, 
roptoti =  poi. rop-ot-ać) i przypony -awa.

Słowo Dunaj złożone jest z dwu pierwiastków, ze rdzenia dun 
i przypony -aj. Rdzeń dun oznacza dudnienie, w czeskiem duneni, a przy
pona -aj oznacza działacza, jak w słowach szachr-aj, hult-aj, mazg-aj.

Słowo Dunajec, złożone jest z trzech pierwiastków, z jednego rdzenia 
dun i dwu przypon -aj i -cc.

Słowo polskie dudnić, w swej pierwotnej postaci dud.i-i-ti złożone 
jest z jednego .dzenia dun, jednej przypony czasownikowej -ti i dwu 
wsuwek: jednej d w środku rdzenia dla łatwiejszej wymowy, drugiej
i między rdzeniem a przyponą ti, dla spojenia •'dzenia z przyponą.

Słowo gryz-ę, pierwotnie yryz-em składa się z rdzenia gryz i przy
pony czasownikowej cm. dla oznaczenia osoby pierwszej.

Głowo Bzura (1. d. Wisły) składa się z rdzenia bez (sambuccns 
niger, roślina) i przypony żeńskiej powiększającej -ura i brzmiało pier
wotnie Bez-uea, a później dopiero Bzura.
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1. d. Berezyny dnieprowej), Wijacza (1. d. Świsłoczy, 1. d. Berezyny 
dniepr.), Kukacza (pr. d. Torur.jcicy [Rudnicy]), 3-ej części Mreznicy 
zachodniej, 1 z 2 źródl. rzek Mreznicy, 1. d. Korany, pr. d. Kupy\ 
Rovaća (pr. d. Sawy), Ribnjuća (1. d. Liki guspićkiej), Popomca (d. 
Otesiee, 1. d. Liki gospićkiej), Brusonaca (1. d. Gliny, pr. d. Kupy 
Kiljacka (1. d. Morawy Galijskiej w Serbji) i Miljudku (pr. d. Bomy 
w Sarajewie),

3) przypony -ar, -ara, -ora, -era, -ura, służą dla oznaczenia 
powiększenia znaczenia imienia rzeki, jak np. Vardar (w Serbj ■ 
wpadający do zatoki salonickiej, od słowa serb. vard-ati =  poi. ha
łasować, huczeć), Samara (1. d. Wołgi), Piskora (1. d. Warty, pr d. 
Odry) w pow. częstochowskim pod Kuźniczką Nową, Ligiera (dopł. 
Atlantyku we Francji), Bzura (1. dJ Wisły),

4) przypona -la taksamo powiększa znaczenie nazwy rzek’ , 
jak np. Zoizdala (pr. d. Uszy, pr. d. Frt/peći, pr. d. Dniepru), Pradla 
(d. Zebruwki, 1. d. Pilicy, 1. d. Wisły), Kaspla (1. d. Dżtoiny), Korala 
(pr. d. Łowaći, d. jeź. Ilmeńskiego’),

5) przypony -ucha i -ycha do tego samego służą celu, jak np. 
Siniucha (1. d Bohu), Wiesi Mucha (pr. d. Prypeći), Za, ycha (1. d. 
Korczyka, 1. d. Słuczy, pr. d. Horynia, pr. d. Prypeći dniepr.),

6) przypony -oga, -uga, również powiększają znaczenie nazwy,, 
jak np. Zyzoga (1 z 2 źr. rzek Leki, pr. d. Wisły), Małoga (1. d.. 
Wołgi), Yetługa (1. d. Wołgi),

7) przypony -oja, -uja, tylko przy rzekach ruskich, w użyciu 
mają to samo znaczenie co poprzednie, jak np. Lidoja (1. d. Dzihry, 
pr. d. Niemna), Kotłują (pr. d. Rosi, pr. d. Dniepru).

8) przypona -oka służy także do powiększenia znaczenia imie
nia, jak np. Wisłoka (pr. d. Wisły), oznacza wielka woda z wis'u, 
wisz’u (Sumpfgras) wypływająca,

9) przypony -ica lub -yca, służą do oznaczenia zmniejszenia 
znaczenia, a także i spieszczenia imienia rzeki, jak np. Bystrzyca 
(1. d. Wieprza wiśl.), Rumimica(—  Weła, 1. d. Drwęcy, pr. d. Wisły), 
Osetnica (1. d. Wisły), Korytnico.\ (d. Źebrawki, 1. d. Pilicy, 1. d. 
Wisły) Chławica (1. d. Łowaći, dopł. jeź. Ilmeńskiego),

10) przypona -yk  tak samo zmniej iza znaczenie i spieszczą 
iimt rzeczne, jak np. Wołczyk (pr. d. Wołka, pr. d. Bohu), Źwań- 
czyk (pr. d. Uszycy, 1. d. Dniestru),
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11) przypona -aj służy na oznaczenie imienia działacza x, jak 
np. Dunaj (dopł. Morzu Czarnego z Ruminji), Dunaj (pr. d. Sprewji, 
1. d. Haboli, 1. d. Łaby), w powiecie chociebuzkim na Łużycy, 
Dunaj ( =  Ludzian\a, d. Bzury, 1. d. Wisły), Podunaj ( =  Egloń, 
1. d. Dżwiny), Dunaj (d. Iśorupie, d. Muszy, 1 z 2 źr. rzek. Gawji. 
pr, d. Niemna).

G r o m a d a  d ru g a .

Nazwy rzeczne uproszczone.

Drugą gromadę nazw rzecznych tworzą imiona rzek, które 
albo same przez się posiadają znaczenie, jako nazwy roślin, zwierząt, 
przedmiotów martwych lub zjawisk przyrody, jak niemniej urządzeń 
ludzkich, albo są jedynie rdzeniami słów, oznaczającymi pojęcie 
pewnego działania. Pierwsze są łatwe do zrozumienia, podczas gdy 
drugie, będące tylko rdzeniami słów, jedynie slawista czyli znawca 
gwar słowiańskich i to przez porównanie z innemi nazwami rzecz- 
nemi: nieuproszezonemi i nieskażonemi, zrozumieć i wytłumaczyć 
może. Te nazwy rzeczne, będące jedynie rdzeniami, zbliżone są swą 
zewnętrzną postacią do gromady trzeciej imion rzecznych, obejmu
jącej nazwy skażone, które również możnaby nazwać pod pewnym 
względem nazwami uproszczonemi, gdyby nie to, że uproszczenia 
te są tak znaczne, że po takiem uproszczeniu pozostaje słowo, które 
ani nie jest rdzeniem jakiegokolwiek słowa, ani nie oznacza samo 
przez się żadnego przedmiotu. Z tej przyczyny te nazwy rzeczne, 
będące rdzeniami słów, włączone są do gromady drugiej a nie trze
ciej. Niekiedy jednak zachodzi wątpliwość, czy nazwa rzeki należy 
swą postacia zewnętrzną do gromady drugiej, czy trzeciej, bc już 
po odpadnięciu końcówki przymiotnikowej pozostaje rdzeń, który 
jest zrozumiały i przez porównanie z innemi nazwami rzecznemi

1 Słowo Dunaj składa się z rdzenia dun, oznaczającego dzisiejsze 
polskie dudnić, huczeć i z przypony -aj oznaczającej działacza. Rdzeń 
dun, pierwotnosłowiański, zmienił się w polskiem w dudn przez wsuwkę 
d, ale w czeskiem jest rdzeń dun, bo się mówi duneni zvonu czyli du
dnienie dzwonów. W  słowieńskiem jest rdzeń don i oznacza huk, grzmot. 
Przypona -aj jest ta sama, co w polskiem szachruj, hultaj, mazgaj, łdbcij 
(od łdbati —  zlopaf, więc zlopacz), lub w słowieńskiem toćaj, ćuvaj, 
streźaj, t. j. ten co toczy (wino), czuwa, strzeże. Więc Dunaj znaczy tyle 
co Dudniacz.
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wytłumaczyć się daje. W  tym wypadku zalicza praca niniejsza do
tyczącą nazwę rzeczną do gromady drugiej.

Gromada nazw uproszczonych jest bardzo liczna, a zwłaszcza 
jej dział pierwszy, obejmujący nazwy wzięte z. przyrody lub pier
wotnych urządzeń ludzkich na rzekach. Dział ten odzwierciedla 
dokładme stosunki, jakie w Europie przed lat tysiącem jednym, 
dwoma, a w niektórych częściach Europy trzema, istniały i jest 
dowodem jasności umysłu i bystrości wzroku Siówian, którzy wszę
dzie, gdzie tylko przebywali, wybitne znamię rzeki sposlrzedz umieli.

Dział drugi tej gromady obejmuje tylko nieliczne nazwy rze 
czne, które z powodu nieznajomości rdzeni słów są zwykle tak 
samo, jak nazwy skażone, niezrozumiałe. Gdy jednak do takiej 
nazwy rzecznej dodamy przyponę -awa lub -na, otrzymujemy uazwę 
już zrozumiałą.

Takiemi nazwami rzecznemi uproszczonemi, z działu pierw
szego są: Lipa Gniła (Przemyślaćska) i Lipa Złota, obie lewe do
pływy Dniestru, Lipa (1. d. Renu w Niemczech), Olsza (pr. d. Odry 
na Śląsku), Bóbr (1. d. Odry), Bóbr (pr. d. Słuczy), Worona (pr. d. 
Bystrzycy Czarnej, 1 z 2 źr. rz. Bystrzycy 11 pr. d. Dniestru), Sob 
(h d. Bohu), Byk (pr d Dniestru), Łódź (pr. d. Nidzicy L d. Wisły).

Do działu drugiego imion rzecznych tej gromady, zaliczyć 
można nazwy jak: Ryn ( =  Ren, po niein. Rhein, po S t a r o n i e m .  

lihyn) dopływ Morza Niemieckiego, Wid (pr. d. Dunaju w Bulga- 
rji), Brok (pr. d. Bugu, 1. d. Narwi, pr. d. Wisły), Świst (po niem. 
świst lub śchyŁst, d. rz. Erfpy. 1. d. Renu).

G r o m a d a  t r z e c ia .

Nazwy rzeczne skażone.

Nazwy rzeczne skażone czyli zepsute są te, kto"e tak zmie
niły. pierwotną swą postać że bez odtworzenia jej nawet gwaro- 
znawcy słowiańscy nie są w możności ich rozumieć. Nazwy te 
można podzielić na dwa działy, a to według stopnia skażenia.

Jeżeli skażenie jest nieznaczne i tylko utratą lub zamianą 
jednej lub dwn głosek pierwotnych na głoski późniejsze się obja
wia, to odtworzenie pierwotnej nazwy jest łatwe i nazwa rzeki 
należy do pierwszego działu nazw skażonych nieznacznie, które 
można nazwać krótko: skaż one.

Tak np. rzeka Biebrza (pr. d. Narwi, pr. d. Wisły), jest ska



65 —

żoną nazwą Bobrza lub Bobroica, bo zwie sie także uproszczoną 
nazwą Bóbr. czyli imieniem zwierzęcia, które niegdyś całemi sta
dami nad jej brzegami mieszkało. Taltiemi skażonemi nazwami są 
np. Krzna (1. d. Bugu wiśl.), Wisła dopływ Bałtyku z Polski 
Rządza (1. d. Narwi. pr. d. Wisły) i Barycz (pr. d. Odry), które 
pierwotnie brzmiały Kierzna, Wisula, Rząsa i Bary cza, czyli jedna 
wypływała z kierzów (krzaków), druga z wisu (wiszu), trzecia po
kryta była stale rząsą, a czwarta płynęła przez bary (poziemia 
mokre, moczarowatel.

Jeżeli jednak nazwa rzeczna utraciła całą zgłoskę na samym 
początku, czyli ze samego rdzenia, albo w środku swoim jednę 
łub dwie głoski i to samogłoski lub spółgłoski zgubiła, albo też na 
końcu słowa odpadła jej cała zgłoska, albo też otrzymała na samym 
początku jakąś przystawkę, niby narośl, wtedy ta nazwa jest oka
l e c z o n ą  i skutkiem tego całkiem niezrozumiałą. W  takich wy
padkach tyilco porównanie nazwy okaleczonej z nazwami o pełnem 
brzmień, i, inającemi ten sam rdzeń, lub wprawdz.e o rdzeniu in
nym, lecz rdzeniu, który jest tożznacznikiem (synonimem) rdzenia 
w nazw., okaleczonej, naprowadzić może do bezbłędnego odtworze
nia pierwotnej postaci nazwy okaleczonej i do wytłumaczenia nazwy.

Takiemi okaleczonemi nazwami rzeczneini są: Skawa (pr. d. 
Tl' isły), Skrwa (pr. d. Wisły), Vltava (pr. d. Łaby) w Czechach, 
Wułta (po niem. Fulde, 1 z 2 źr. rz. Wyzury) w -Niemczech, Cze

remosz (pr. d. Prutu, 1. d. Dunaju), hia, d. Bałtyku, In, (główna 
rzeka w Tyrolu), Łaba, d. M. Niemieckiego, Odra, d. Bałtyku, Ślina 
(1. cl. Narwi, pr. d. Wisłu), Dniepr i Dniestr, dopływy M. Czarnego 
z Rusi i mnóstwo innych.

Okaleczenia te są u nich różne. I tak rzeka Skawa (pr. d. 
Wisły) ma okaleczenie rdzenia, bo zwała się pierwotnie jak nieda
leka rzeka na Morawach: Ozkawa (1. d. Morawy, 1. d. Dunaju), tern 
samem imieniem, bo leży na zachód Krakowa, który przed przy
jęciem chrześcijaństwa przez Polskę, przy końcu X  wieku należał 
do Morawy, razem z nią przyjął chrześcijaństwo z rąk Metodego, 
jeszcze przy końcu IX  wieku, więc ludność musiał mieć jedną 
i nazwy rzek, osad i ludzi równobrzmiące z nazwani' na Morawach. 
Rzeka Skawa ma więc okaleczenie samego rdzenia, niby samej 
głowy i dlatego odtworzenie nazwy tylko przy uwzględnieniu na
zwy rzeki poblizkiej było możliwe. Ozkawa jest nazwą powiększoną 
zamiast ozka, jak w gwarze Słowieńców dotąd brzmi przymiotnik
Słowiańskie rzeki w Eurepie. 5
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polski dzisiejszy: wazki, wąska, wązkie, który powstał przez przy
stawkę w i zamianę samogłoski czystej o na nosową g z przymio
tnika uzak, ozka ozkc Rzeka Skawa jest uderzająco wązka.

Nazwy rzek Skrwa (pr. d. Wisły) i Skrwa (1. d. Wisły) także 
Vltava (1. d. Łaby) w (Jzechach, mają okaleczenia wewnętrzne, bo 
brakuje im samogłosek, należących do rdzenia. Wytłumaczenie nazw 
wymaga poprzedniego odtworzenia nazw pierwotnych, a w tym celu 
trzeba wziąść pod uwagę cały zasób nazw rzecznych w Europie 
i słowa we wszystkich gwarach słowiańskich, jeśli tylko słowa te 
brzmieniem i naturalnem znaczeniem mogą się zbliżać dó nazwy 
Skrwa względnie Vltuva.

We Francji i to w Bretanji jest dopływ Atlantyku, który się 
zwie Storjf. Oczywistą jest rzeczą, że to nazwa słowiańska, bo jeśli 
się doda tylko samogłoskę a na końcu, otrzymuje się nazwę Skorva, 
która brzm po słowiańsku. Rzeki polskie Skrwa zwane, mogły s;ę 
zwać tedy Slcorwa, Skarwa lub Skierwa, bo te samogłoski w rdze
niach gwar słowiańskich się zastępują. Warszawa ma nazwę od 
Wierszy (Fischreuse), która w gwarze prasłowiańskiej brzmiała 
warsza, i stąd osada ryDacka, która Wisłę zastawiała warszami 
(wierszami), dostała nazwę Warszawa, jakby w dzisiejszych czasach, 
kiedy się inówi wiersza a nie icarsza i kiedy końcówki -ów, -owa. 
-owo, są rnodne. a nie -aw, awu, awo dostała nązwę IJ lerszowa 
Rzeka dzisiejsza Skrwa brzmiała pierwotnie niezawodnie Skarwa, 
bo słowo serbskie i słowieńskie dzisiejsze krs (toźznacznik słowa ka
mień', brzmiało w Polsce karsz, jak tego dowodzą nazwy polskie 
Kaiszniewo, Karszniów, a także w serbszczyźnie była pierwotna 
pisownia kars. Dla zrozumienia zaś znaczenia tej odtworzonej nazwy 
Skarana musi się uwzględnić, że w gwarze wielkoruskiuj są słowa 
dkime, na i skwara przyjęte z gwary carkiewno słowiańskiej zna
czące niechlujstwo, plugastwo, zmaza, a w gwarzo czeskiej jest 
słowo siewna, oznaczające plama, zmaza. Na tej podstawie można 
przyjąć za rzecz pewną, że nazwa Skarwa znaczyło plugawa, nie
czysta (roz. się woda), i że w gwarze pierwotnej słowiańskiej ist
niało słowo skara, później skara, oznaczające plugactwo, nieczystość 
i od tego słowa pochodzi także polskie słowo szknrada, szkaradny 
i czeskie slcaredy (hasslich) przez dodanie przy pony -da utworzone.

Okaleczeniu wewnętrznemu, przez wypadnięcie samogłoski 
rdzennej, a także i przyponnej, uległa nazwa głównej rżeki czeskiej 
Vltava. Rzeka ta musiała się zwać pierwotnie Vel it-awa, od rdzenia
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vel i przypon -it -awa. Rdzeń wel znaczy we wszystkich gwarach 
słowiańskich po dziś dzień wielki i tylko w gwarze serbsko-budzi- 
szyńsk.iej brzmi wul. Przypona -it, słnżyla niegdyś dla powiększe
nia znaczenia, jak tego dowodzi słowo wełyt, w ruskiem znaczące 
olbrzym. Przypona zaś -aica służyła do utworzenia przymiotnika od 
przedmiotnika. Yehtaua znaczy więc olbrzymia, bardzo wielka i taką 
jest rzeczywiście rzeka Vltava, w porównaniu do rzeki Łaby, do 
której, jako uboczna wpada.

Rzeka Wułtawa (1 z 2 źr. rz. Wyzury, dopł. M. niemieckiego), 
zwana po niemiecku Fułcla. a w piśmiennictwie serbsko-budziszyń- 
skiem dotąd Wułtawa jest tak samo wewnętrznie okaleczoną 
jak czeska, Wełtawa i ma to samo znaczenie, co ona. W  gwarze 
serbsko-budziszyńskiej wielki brzmi wulki, więc bardzo wielki czyli 
olbrzym zwał się wulyt, a stąd Wułtawa znaczy olbrzymia.

Rzeka Czeremosz (pr. d, Prutu, 1. d. Dunaju), ma okaleczenie 
dwojakie i składa się z dwóch słów: czerez i moszna. Główne oka
leczenie nastąpiło przez odpad na końcu nazwy zgłoski -na, coąjest 
widocznein z porównania jej nazwy z rzeką Czeremoszną (pr. d. 
Korminy, pr. d. Styru, pr. d. Prypeći). Roślina zwana po łacinie 
rnuscus, po niem. Moos, po serbslcu mahovina. mah, po polsku i cze
sku mech, zwie się po rusku moch, a od tego słowa przymiotnik dla 
rodzaju żeńskiego jest moszna, jak w polskiem meszna lub mszaua. 
Słowo czerez jest przyimkiem i znaczy to co polskie przez (łac. 
super, niem. iiber) i dlatego Czerez-moszna i Czeremosz znacz ,ło 
i znaczy: woda przez mech płynąca. Tę samą nazwę nosi rzeka 
Przemsza (1. d. Wisły), ale w gwarze polskiej, która pierwotnii i zwać 
się musiała Przezmszana i później okaleczała przez wypad spół
głoski z ze środka i odpad końcówki -na.

Okaleczenie końcowe, czyli przez odpad przypony końcowej, 
mają rzeki Ina. (d. Bałtyku w zatoce Odrzańskiej), Inn (1. d. Du
naju w Tyrolu), Łaba (d. M. niemieckiego), Odra (d. Bałtyku) Ślina 
(1. d. Narwi, pr. d. Wisły), bo wszystkie utraciły zgłoskę końcową 
-ica i za jej dodaniem stają się zrozumiałe. Ina i Inn w średnio 
wiecznej pisowni łacińskiej obie Ina, zwią się ds isiaj po mitmiecku 
Ihne (gdzie h jest tylko oznaką długości samogłoski i), względnie 
Inn, a zwać się musiały pierwotnie Inawa i znaczyły tyle, co pol
skie Śreniawa, bo słowo śren, śrun, szron ma w serbskiem toźzna- 
czmk iiije, a w czeskiem jmi. Łaba, pierwotnie Łabawa znaczy 
Źłopiąca, Pijąca, bo w serbskiem labati znaczy żłopać, pić, Odra,

b*
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pierwotnie Odrawa, znaczy Gderliwa, czyli woda, która odziera 
brzegi, od rdzenia der-ti, drzeć, bo jest Odrawa (pr. d Ohry, 1. d. 
Łaby) w Czechach, blina, zwała się pierwotnie Slinaira, co znaczy 
woda płynąca przez ślm (niem. Margel), bo ślin po czesku i na 
Śląsku cieszyńskim polskim oznacza margiel. rodzaj ziemi.

Nazwy ruskich rzek Dniepr i Dniestr są przykładami okale
czeń przez odpad zgłosek końcowych, przy równoczesnetn przybra
niu przystawek czyli narośli na początku nazw. Nazwy ludowe obu 
rzek są: Nicpr, Nipro, Nipr i Niester. Nister, Nistr. Stąd wnosić 
można, że pierwotne ich nazwy były: Nieprawa, Niprawa, względnie 
NiesGawa, Nistrawa, i że dopiero po odpadzie przypony końcowej 
- wa, otrzymały jako wynagrodzenie przystawkę na początku słowa d, 
która ich nazwy zrobiła zupełnie niezrozumiałemu

Aby zrozumieć, co znaczy nazwa Dniepr już w pierwotne 
postaci Nieprawa, N/prawa, trzeba się przyjrzeć biegowi rzeki i za
glądnąć do dzieł geograficznych starożytności. Rzut oka na kartę 
wodną Rusi zachodni'j poucza, że aż do uj ścia Prypeci. czyli w gór
nym biegu rzeki Dniepru, wszystkie wody z pozienua przyległego 
zbierają dwa wielkie strumienie, mianowicie, Berezyna jako stru
mień zachodni i Dniepr, jako strumień wschodni. Słowianie, mie
szkający za czasów starożytnych nad brzegami dolnego i środko
wego Dniepru, uważali dzisiejszą Berezynę za początek tej rzeki, 
którą też całą zwali Brzozową, od lasów brzozowych, przez które 
woda przepływała, czyli w gwarze wielkoruskiej Bcrcsłjana *, z czego 
Grecy nazwę Borysten (Bofiuij&ewję) utworzyli. Z czasem, gdy się za 
postępem osadnictwa słowiańskiego ku północy dowiedziano, że 
rzeka Berestjana łączy się na północy z drugą wielką rzeką, przy
chodzącą od wschodu, zaczęto uważać obie te rzeki za źródlane 
Berestjany, a ślad tego mniemania zachował się u Ptolomeja (III, 
5, 6), który podaje, że Borysten wypływa z dwu wielkich źródeł, 
jednego północnego,- a drugiego zachodniego. Odpowiednio do tego 
rozszerzenia wiadomości o rzece, nazwano rzekę źródlaną wschodnią 
Berestjanej: Nieprawą czyli Nieprawdziwą Berestjaną, lub krótko 
w gwarze małoruskiej Niprawa. A gdy jeszcze później poznano, 
że właśnie ta rzeka Nieprawa jest rzeką główną do której Bere
st] an a od zachodu wpada, zarzucono nazwę Berestjany czyli Bere

1 Berestjanyj, -aja. -oje, brzozowy: „Słownik jęz. poi. rusk.u Fr. A. 
Potockiego.
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zyny dla całej rzeki używaną, ograniczając ją do dzisiejszej Bere
zyny, a nazwę rzeki wschodniej, czyli górnego biegu, rozszerzono 
słusznie na cały tok rzeki. Zamiast Nip) awa skrócił lud nazwę do 
AijjJro, a to okaleczenie wynagrodził przystawką spółgłoski d na 
początku nazwy

Wywód nazwy rzeki Dniester, Dnistr nie jest tak zawiłym. 
Nazwa ta jest okaleczeniem pierwotnej nazwy Niestrawa, Nistraiua, 
przy równoczesnem dodaniu narośli d na początku słowa w upo
dobnieniu nazwy Dnipcr zamiast A iper. Roślina zwana po łacinie 
dactylis glomerata, po niemiecku das gem. Knduelgras, po polsk bluj, 
niestrawa. kupkówka, dała początek nazwie rzeki wypływającej nie
gdyś, lub przepływającej przez wielkie przestrzenie trawą tą porosłe. 
Wprawdzie w podręcznikach ruskich szkolnych dzisiejszych zwie 
się ta trawa hrjuznycia kupczanka, lecz nazwa niestrawa, jako miej
scowa musiała istnieć u ludu brzegi rzeki Dniestru zamieszkują
cego na oznaczenie tej trawy, i tylko później zaginęła lub dotąd 
tylko w niektórych miejscach żyje podobnie, jak inne nazwy ro
ślin w SlowiańszczyŹDie u różnych ludów słowiańskich w odległych 
od siebie okolicach się powtarzające.

Wszystkie powyższe nazwy rzek są tylko przykładowo przy
toczone dla poznania rodzajów skażenia ‘ i sposobów odtworzenia 
nazwy pierwotnej nieskażonej. Niepodobna wyliczyć wszystkich 
nazw rzecznych skażonych, bo wszystkie niezrozumiale, a jest ich 
niemal połowa nazw są skażone.

G r o m n d a  c z w a r t a .

Nazwy rzeczne słowiańskie w przeróbce obcej.

Zamieszkujące dziś Europę, obok Słowian, narody niesłowiań
skie, należą w przeważnej części do dwu welkich plemion: latyń- 
s ki ego (romańskiego) i germańskiego, obok których inne lud}7, jak 
Grecy, Madziarzy, Irlandczycy, Fin nowie, Szkipetarowie (Albańczycy) 
i Baskowie, zajmując małe przestrzenie, na nazwy rzeczne i wogóle 
toponomastycziie słowiańskie nie mogli wywrzeć takiego wpływu, 
jak narody tych dwu wielkich plemion. Dlatego przede wśzystkicin 
imiennictwo rzeczne słowiańskie w poziemiach nowolatyńskich i ger
mańskich badać trzeba, a z pośród owych drobnych ludów i ich 
gwar jedynie Grecy i stosunek ich gwary do słowiańskich nazw, 
zasługują na bliżżą uwagę. To uwzględnienie małego ludu helleń
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fekiego (greckiego), ma swoją podstawę w tej okoliczności, że cho
ciaż na poziemiu starożytnej Hellady i nowożytnej Grecji, nazw 
rzecznych słowiańskich się me napotyka, a przynajmniej nie są 
one widoczne, jednak gwara starogrecka przyszła w styczność z na
zwami bezsprzecznie słowiańskiemi w poziemiu Italji i Galji, gdzie 
Grecy posiadali osady i kupiec grecki sprzedawał swe towary i stąd 
wobec tych nazw musiała gwara starogrecka zająć stanowisko. 
A że gwara ta i piśmiennictwo starohelleńskie wywarły wielki wpływ 
na łacinę, więc najpierw kilka słów imiennictwu rzecznemu grec
kiemu poświęcić trzeba.

0  ile z nielicznych przykładów sądzić można dodawała gwara 
starogrecka do nazw rzecznych słowiańskich, zakończonych na spół
głoskę przyponę -oę, a do nazw, zakończonych samogłoską a, przy- 
ponę -tę. Imiona rzeczne greckie: Hcldog, 'Prjuog, 'Podavóg, Aiyt-ęig, 
BluOvqyig. Kędthg, dostarczają przykładów w tym względzie. Czy 
zawsze tak było. trudno sądzić, bo stara nazwa francuskiej Stwtiy 
BęiyoWig  (później Ar ar, ”Aęaęog), niewątpliwie słowiańska Brigula 
(czyli Góralka, bo brig =  breg znaczy góra u Slowieńców), przeciw 
temu zapatrywaniu przemawiać się zdaje, chociaż mogła istnieć 
także nazwa Brigul dla męskiego rodzaju, jak istnieje w polakiem 
Kotul i Kotula. Nazwa góry Ossa w starożytnej Tessalji, mająca 
analogiczną nazwę w górze Szerszeń (po włosku Scerscegnó) w pa
śmie górskiem Bernina w Szwajcarji, mogłaby także służyć za 
przykład, że gwara starogrecka niekiedy nazwę słowiańską pozo
stawiała niezmienioną. Ze względu, że przykłady BęiyovAog i Cssa 
są nieliczne i oduoszą się częściowo do imiennictwa górskiego, 
można przyjąć, jako zasadę: końcówki -oę i -tę w gwarze siaro- 
geeckiej dla nazw rzecznych słowiańskich, męskiego względnie żeń
skiego rodzaju i na tein uwagi co do gwary starogreekiej zakończyć.

Latynowie, osiadłszy w Italji i znalazłszy tutaj gotowe już 
imiennictwo rzeczne, przerabiali nazwy sobie niezrozumiale przez 
dodanie końcówki -us, na nazwy mające wygląd latyński, nie tro
szcząc się o to, jakie zakończenie nazwa obca miała i jakiego b\la 
rodzaju w obcej gwarze. Obok tych własnych przeróbek ludowych 
przyjęłń także piśmiennictwo łacińskie, przeróbki greckie z koń
cówkami -is. Skutkiem tego znachodzą się w imiennictwie rzecznem 
latyńskiein, z czasów rzymskich, nazwy juk Iłeuus, Patreuus, Si- 
larus, Panarus, Tarus. Padns, Aternus, Bradanus obok nazw: Tibe- 
ris, Ciathis, Clanis, Plams, z których pierwsze dadzą się wytłuma
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czyć, jako słowiańskie: lim  (Ryn). Yatrena (po poi. ognista), Silard 
(wielka siła, czyli barclzo silna), Po nor a, Tarawa (czyli trąca), Pad 
(okalecz, zamiast ladawa czyli rzeka o silnym spadku), Aterna 

Jaterna, czyli rzeka z jatami [hatami] na brzegach), Brodan lub 
jBródna (rzeka z licznymi brodami), podczas gdy drugie nazwy do
piero po uwzględnieniu brzmienia dzisiejszej gwary włoskiej z lu
dowej gwary latyńskiej pochodzącej Tcvere, Crati, Chiana, Piave 
rozpoznać można jako słowiańskie nazwy: Tawara (czyli wielka tama 
serb. =  poi. panew), Krat ale (serb. =  poi. krótki), Kluia (okalecz, 
zamiast Klanawa, serb. -- | Wąwoz’na), Plava (serb. =  poi. płową). 
Niemniej znacliodzą się łacińskie nazwy rzeczne w Italji z końców
kami -a, jak np. Trebia. Mama, Parnia, Nura, które jako słowiań
skie Treblcta, Mokra, Parna i Nurawa (t. j. rzeka płynąca norami, 
czyli częściowo podziemnie) rozumieć można. Długą samogłoskę 
rdzenną o zamieniała gwara latyńska w długie a i stąd powstała 
Macfą ze słowiańskiej Mokra, Bradanus ze słów Brodan lub Bródna 
i Panarus ze słowiańskiej Ponora.

Gwara włoska zastąpiła końcówkę łacińską -us końcówką -o 
we większej części wypadków, ale oparła się więcej na nazwach 
ludowych latyńskich w użyciu będących, obok nazw piśmiennych, 
niejako urzędowych i stąd latyńskim nazwom Arnus, Tarus, Po
lonus, odpowiadają włoskie Arno, Taro, Polano, ale także nazwom 
Silarus, Tiberis odpowiadają dzisiejsze Sele i Tevere. Nazwa Silarus 
obok Sele dowodzi, że u Słowian obie nazwy były w użyciu, mia
nowicie Sitara i Siła, obie dla oznaczenia rzeki Silnej.

Nazwy latyńskie rzek w Galji, Hiszpanji, Belgji, Helwecji, 
Panonji, Norikum i Germanji, mają te same końcówki, co rzeki 
w Italji, czyli przede wszy stkiem -us, -is. a także -ar, -ar, -er, -his. 
Niekiedy są jednak bez żadnej zmiany przejęte wprost z gwar sło
wiańskich, w których nażwv rzek kończyły się prawidłowo koń
cówką -a. Końcówka is znamionuje zwykle przejęcie nazwy w prze
róbce greckiej piśmiennej do piśmiennictwa latyńskiego, jak np. 
Visurgis obok Visera, Visra, co świadczy, że Słowianie mieszkający 

nad tą rzeką zwali ją Tl yzurga lub Wyzurą, co także w Staroniem. 
Ifisura znajduje potwierdzenie.

We francuszc7vźnie skrócenia i ściągnier:a pierwotnych nazw 
w krótsze są częstsze niż w innych gwarach nowolatyńskich lub 
w starej łacinie i dlatego przy badaniu nazw rzecznych we Francji, 
Belgji, francuskiej Szwajcarji, porównanie nazwy dzisiejszej fran-
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cuskiej z nazwą łacińską jest konieczne, dla odtworzenia nazwy 
pierwotnej słowiańskiej. Wyjątkowo jednak może nazwa francuska 
odzwierciedlać dokładniej pierwotną nazwę słowiańską niż nazwa 
łacińska, jak np. Adour (dopł. Atlantyku) nazwa francuska wobec 
Aturis nazwy łacińskiej. Wyjątkowo także i we Francji, zwłaszcza 
południowej, w pozieiniu gwary prowansalskiej, zachowały się na
zwy rzeczne słowiańskie wcale niezmienione, jak np. Suwa i Niwa
w południowej i Groźna (pisownią franc. Grosne) we wschodnio 
środkowej Francji.

Rumuńszczyzna, która dopiero w średnich wiekach wynaro
dowiła Słowian, przedewszystkiein Rusinów, pozostawiła większą 
część nazw rzecznych słowiańskich nietkniętemi. ńlołdawa, Bistn* la, 
Prut, Seret, Jalondtsa, Dambowitsa, są to nazwy czysto słowiańskie, 
mające tylko niekiedy pisownię rumuńską. Tylko nazwy rzeczne 
w Rumunji, z końcówkami u i -es, wymagają porównania z na
zwą łacińską lub inną słowiańską dla odtworzenia pierwotnej postaci.

Gwary niemieckie obecnie w państwie inemieckiem, Austrji
i Szwajcarji żyjące, mianowicie a l l er n a ńs k a ,  zwana przez Niem
ców h o c h d e u t s c h  i dolno-niemiecka zwana przez nich pl at t -  
d e u t s c h ,  a którą saską nazwaćby należało, pozostawiały nazwy 
rzeczne stosunkowo do innych nazw toponomastycznych, a zwłaszcza 
nazw osad ludzkich, najmniej zmienione. Nazwy rzek słowiańskich, 
w powyższych poziemiach, nie przedstawiają tak ogromnego ska
żenia, jak nazwy osad 1 i chociaż uległy zmianom, da się pierwotna 
postać nazwy, zwykle na podstawie staiych prawideł przy zmia
nach zachodzących, z łatwości j. odtworzyć i tylko wyjątkowo do 
źródeł historycznych łacińskich i niemieckich w tym celu uciec 
się trzeba.

Przez porównanie nazw rzecznych słowiańskich w poziemiu 
na wschód od Łaby i Solawy, czyli w poziemiu historycznie sło- 
wiańskiem, z nazwami rzecznemi na zachód od linji tych rzek, 
czyli w poziemiu uważanein przez Niemców za praniemieclcie (ur- 
deutsch), można ustalić jako takie prawidła następujące zjawiska 
lingwistyczne:

1) gwary niemieckie zamieniały końcówkę słowiańską rzeczną

1 zob. Kęt rzyńskiego :  „O ludności polskiej w Prusrech nie
gdyś Krzyżackich4*, Lwów 1882, i tegoż:  .,0 Słowiauach mieszkających 
niegdyś między Renem a Łabą44, Kraków 1899.



— 73 —

-ica na -itz, ściągając niekiedy równocześnie nazwę np. li a tamce 
zmieniając na Ra tan z ;

2) zamieniały samogłoskę słowiańską rdzenną a na dwugłoskę 
cu, np. liusa (Rjusa) w Reuss\

3) samogłoskę rdzenną o w niemieckie długie a, np. Solawa, 
Soła w Saale\

4) dodawały do ' nazw słowiańskich rzecznych, zakończonych 
na spółgłoskę, niekiedy niemiecką spółgłoskę s i to, jak sie zdaje) 
po odrzuceniu końcówki słowiańskiej -na, np Kremna (lub Krem) 
zmieniona na Krems;

5) dodawały końcówkę niemiecką -aha zamiast słowiańskiej 
końcówki awa. np. luldaha niemieckie, zamiast słowiańskiej na
zwy Wułtawa, Wułta;

6) niekiedy zastępowały dźwięk słów. t dźwiękiem niem. cl, 
dźwięk słów. w dźwiękiem f  i odwrotnie.

WyjątKowo tylko źródła historyczne wskazują, jaka była 
pierwotna postać dzisiejszej nazwy rzecznej niemieckiej, że np. 
Rhan, którego nazwa ma być prastarą niemiecką, zwał się pier
wotnie Ryn (czyli Iłyniawa, Rynia, t. j . pędząca), a YIcser zwała 
się Wyzura (pisownią niem. Wisura).

W  przeciwieństwie do zwyczajnej prawidłowości zmian nazw 
rzecznych słowiańskich w gwarach niemieckich, przedstawiają zmiany 
takież pod wpływem gwary anglosaskiej w Anglji i południowej 
Szkocji bardzo często zupełną’ dowolność tak, że bez znajomości 
nazwy łacińskiej odtworzenie pierwotnej nazwy słowiańsitiej jest 
niemożliwe. Tak np. nazwę rzeki Tay we wschodniej Szkoep, przez 
Anglików zamieszkałej, tylko przy znajomości nazwy łacińskiej 
Tema (serb. =  poi panew, powiększone Tavara, stąd Tenet S, Tyber), 
przechowanej u Tacyta ł, jako słowiańską rozpoznać można Dużo 
jednak rzek w Anglji zachowało swe nazwy słowiańskie w postaci 
zupełnie nieskażonej, jak np. Don, Kam, Tama, Tamara, Yara lub 
Temza.

W  poziemiu Madziarów jedne rzeki słowiańskie co do swej 
nazwy nie uległy żadnym zmianom, jak np. Cserna, Iza, Topla, 
Kraszna. inne zmianom mniej lub więcej doniosłym, jak np. Kórbs, 
Berettyo, Tisza, Ipoly, Latorcza, Maras, Sajo. Ogólnych prawideł co 
do sposobu przerobien .a niema.

1 Tacitus: „Agrieola“ rozdział 22.



74

W  poziemiu irlandzkiem trzy rzeki o nazwach czysto słowiań
skich Boyna (czyli bijąca o brzegi), Sidr (czyli dźwięk, dźwięcząca, 
tak samo się zwie d. jeż. Ilmeńskiego) i Brosna (czyli gładząca, po
dobnie jak Bmsovaca w Chorwacji), są świadectwami, że przed 
przybyciem Irlandczyków ludność słowiańska zamieszkiwała wyspę 
Irlandję. Co się tyczy pokrewnych Irlandczyków Brezonów czyli 
Bretonów, którzy, jak wiadomo, we wieku V. po Chrystusie ucie
kając przed Anglami i Sasami, przenieśli się na półwysep armory- 
kański we Francji, nazwy słowiańskie rzeczne nieznacznie skażone, 
jak np. Skorwa (po franc. Scorff), Olna (po franc. Aulne), Wilana 
(po franc. Vilaine), Iła, Iława (po franc. IIle), Bławetna (po franc. 
Blavet). pochodzą z czasu Keltów, tych pierwszych przedstawicieli 
świata słowiańskiego.

Czy gwara Basków wywarła jaki wpływ na nazwy rzeczne 
słowiańskie, jest dzisiaj trudno oznaczyć, wiadoinem jest jedynie, 
że rzeka Niwa we Francji południowej ma obok tej nazwy sło
wiańskiej także nazwę drugą Errobi, która jest, jak się zdaje ba
skijską i świadectwem, że nad tą rzeką ludność słowiańska sąsia
dowała z ludnością baskijską.

ROZDZIAŁ II

Nazwy rzek słowiańskie pod względem wewnętrznego znaczenia. — Podział na 
trzy gromady wogóle. — Każda z trzech gromad i poszczególne je j działy.

Słowiańskie nazwy rzek dadzą się pod względem znaczenia 
podzielić na trzy gromady, mianowicie: a) nazwy ogólne, rodzajowe.
b) nazwy nadane od otoczenia rzeki przez świat zewnętrzny i c) na
zwy nadane ze względu na właściwości lub przymioty wody lub 
rzeki.

Pierwsza z tych gromad czyli imiona ogólne: woda, rzeka, 
struga, strumień i potok jest najmniej liczna i stanowi wobec gro
mad drugich poniekąd ich uzupełnienie. Natomiast gromada druga 
i trzecia stanowią lością i różnorodnością swą właściwe imienni
ctwo rzeczne. Nazwy drugiej gromady, chociaż otoczenie rzeki ód 
czasu powstania nazwy częstokroć się zmieniło, są przecież zrozu- 
mialsze niż im.ona rzeczne trzecią gromadą objęte, a to z tej przy
czyny, że otoczenie pierwotne rzek stanowił głównie świat roślinny 
i zwierzęcy, a tylko w nielicznych wypadkach świat stosunków
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ludzkich, a świat ten, choć nad jedną rzeką już zamarły, dotąd 
nad inną rzeką częstokroć istnieje. Przeciwnie nazwy gromady 
trzeciej nietylko z powodu zupełnej zmiany stosunków i wła
ściwości niegdyś wybitnej, dotyczącej rzeki, stały się niezrozumiale, 
ale nadto z powodu zaginięcia rdzenia słownego (radix) u jednego 
lub kilku ludów słowiańskich lub zmiany częściowej tego rdzenia, 
albo też skutkiem okaleczenia lub skażenia nazwy u tego właśnie 
ludu słowiańskiego, który nad brzegami dotyczącej rzeki od czasu 
powstania nazwy mieszka i tę nazwę sam jej nadał.

Trzymając się zasady przechodzenia od rzeczy zrozumiałych 
do mniej zrozumi; łych, a od tych ostatnich do niezrozumiałych 
przejdziemy najpierw imiona rzeczne ogólne, następnie nazwy rze
czne wzięte od otoczenia i w końcu nazwy nadane ze względu na 
właściwość lub przymiot wody lub rz^ki.

G r o m a d a  p ie r w s z a .

Nazwy rzeczne cgólne (rodzajowe).

1) aqua.
das II asser 

serb. voda 
słown. voda. 
ćes. voda. 
poi. woda. 
ponior. voeda. 
ruś. boau.

2) f.wcius, amnis. 
der Fluss.

serb. reka, rjeka, demin. rećica. 
słown. reka, demin, rećica.
Ces. feka, demin. fićka.
poi. rzeka, rzyka, demin. rzyczka.
ruś. pilśń, demin. piuiśa.

1) Veda, 1. d. Dunaju w Rumunji, 
między Ąłutą a Dimbowicą.

1) Yoeda (po franc. la Veude. w sta
rożytności Veda lub skażone Vos- 
da), dopł. Wijeny (la Vienne), 
I. d. Ligiery, poniżej Chinon, we 
Francji.

1) Martwe Wody, 1. d. Bohu.

1) Fjeka (także Fjecina) dopływ za
toki Qnarnero w powiecie m. Rje- 
ki (Fiume) w Chorwacji

2) Rićina, potok gubiący się w Bu
skom Blatu, półn. części Liranj- 
skiego pola.

1) Feka, mały potok wpadający do 
»Milijskiej dragi* na południu 
Trstu, na Pomorzu słowieńskiem.

2) Feka w połudn. Krainie, gubiąca 
się pod m Skocjan — na Po
morzu słowieńskiem.

3) Feka, pr. d. Lublanicy, pr, d 
Sawy.

1) Fseka, 1. d. Olszy, pr. d. Odry, 
na Śląsku cieszyńskim.
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3) jlumen.
der Strom, der Wasserstreif. 

serb. struja(Slromung). strujati (brau 
sen des Wassers). 

słown. striija, struga, slrumen (Was 
serstrom). 

ńes. strouha (Rinne, Graben). 
pot. strumień, strumyk, struga, strużka, 
ruś. CMpyji —  dem. cwpyuKa (Stre 

mung).

4) rieus. 
der Bach. 

serb. potok, demin. potońić. 
słown. potok, demin. potóńić, polóńek. 
ńes. potok, demin. poluńek. 
poi. potok, demin. potoczek, 
ruś. nÓTiit, demin. noTiuóii.

2) Iłzjjki, 1. d. Skawy, pr. d. Wi
sły —  koło Andrychowa.

3) Jłzyczki, 1. d. Wisłoka 1. d. Sa
nu, pr. d. Wisły —  w powiecie 
sanockim pod wsią Zawojami.

1) Struma (po turec. Kara-Su), d 
zatoki Rendmy morza Egejskie
go —  w Bułgarji.

2) Strumica, pr. d. Strumy —  w Buł
garji.

1) Strug Velihi, 1. d. Sawy, pr. d. 
Dunaju —  w Chorwacji (zwie się 
także w górnym biegu: Żeljan, 
Śumar, Zelenko i bywa uważany 
za lewą odnogę »rukav« Sawy).

2) Mali Strug, I. »rukav« Velikoga 
Struga. 1. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Struga, pr. d. Drwęcy, pr. d. 
Wisły.

2) Struia, pr. d. Wisły.

1) Potok (Vuńković potok) pr. d. 
Dobrej (Gjuli), pr. d. Kupy, pr. 
d. Sawy, pr. d. Dunaju.

2) Miholjski potok, 1. d. Radonji, 
pr. d. Korany, pr. d, Kapy, pr. 
d. Sawy, pr. d. Dunaju.

3) Zumberacki potok, 1. d. Kupóiny, 
1. d. Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. 
Dunaju.

4) Zagorski potok, pr. d. Zagorske 
Mreżniee (Zapadna Mreżnica) 1. 
z 2 źr. rzeki Mreźnicy, 1. d. Ko
rany, pr. d. Kupy, pr. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

5) Yeliki Potok, 1. d. Kupy, pr. d. 
Sawy, pr. d. Dunaju.

6) Yeliki Potok, 1. d. ćesmy, I. d. 
Lorijo. 1. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

7) Zelinski Potok, 1. d. Odry,-1. d. 
Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Pauensmj potok, pr. d. Ploufinice, 
pr. d. Łaby —  w Czechach.

2) Pilnikorsky potok, pr. d. Cistśj, 
1. d. Łaby.
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3) Pisecny potok, pr. d. Tiche Or
lice, źr. rz. Orlice, 1. d. Łaby.

4) Pomezny potok, pr. d. Malśe, pr. 
d. Vltawy, 1. d. Łaby.

5) Zlaty potok (Blśanka), pr. d. Ohfe, 
1. d. Łaby

1) Potok Czarnokoński, 1. d. Nie- 
clawy, 1. d. Dniestru.

2) Potok Otyński, pr. d. Worony, 
pr d. Bystryći Czornej Ii-ej, pr. 
d. Dniestru.

3) Potok Radelicki, 1. z 3. ramion 
Klodnicy, pr. d. Dniestru.

4) Potok, I. d. Rosi, pr. d. Dniepru.

G r o m a d a  d ru g a .

Kazwy rzeczne wzięte od otoczenia rzeki.

Świat zewnętrzny, któremu nazwy rzeczne słowiańskie za
wdzięczają swe powstanie, da się podzielić na siedem działów, 
a mianowicie na: I. świat roślin, II. świat zwierząt, III. świat ciał 
beznąrządnych (nieorganicznych) czyli kopalin, IV. świat wód, 
V. świat zjawisk fizycznych, VI. świat poziemia i jego działów 
i VII. świat utworów i urządzeń ludzkich.

Od pojedynczych przedmiotów każdego z tych działów otrzy
mały rzeki słowiańsKie swe imiona.

Dział I.

Nazwy rzeczne wzięte od roślin.

Następujące rośliny dały początek nazwom rzek słowiańskich, 
a mianowicie:

z roślin Nagonasiennycji (Gyrnnospermae), 
z gromady Szpilkowych (Coniferae, Nadelhólzer, Zapfentr&ger).

Nazwa rośliny. Nazwa rzeki.
1) Pinus silvestris. 1) Borca, odnoga boczna Dunaju,

die gemeine Kiefer, Rotfohre. wpadająca do Tamiś’u koło Bel-
chorw.-serb. bor beli (obićni). gradu,
słown. gozdni bor. 
des. borovice obecna, sosna.
poi. sosna zwyczajna. 1) Sosna, pr. d. Donu.
ruś. cociia aninauna. 2) Sośnica, pr. d. Mołogi, 1. d. Wołgi.

3) Sośnica, pr. d. Dźwiny.
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oraz odmiany sosny:
a) Pinus nigra.

Schwarzfohre 
serb. bor cmi. 
słown. cmi bor. 
ćes. borovice ćerna. 
poi. sosna czarniawa, 
ruś cocna uopnana.

[i) Pinus cembra.
Zirbelkiefer, Arve. 

serb. bor krżljavi, limba 
słown. limba, ćemprin. 
ćes. limba, 
poi. limba, linba. 
ruś. cocna Kp^pima. 

y) Pinus pumilio.
Zwergkiefer, Knieholz. 

serb. bor górski.
słown rusje, kosufje, górski bor. 
ćes. kleć. kosodrevina. 
poi. kosodrzewina, wręga, 
ruś. cocna CKap.iojsaMa, SKepen.

2) Abies alba.
Weisstaune, Edeltaune. 

serb. jela vita, hvoja. 
słown. jelka, hoja. 
ćes. jedle.
poi. jodła, choja, chojina. 
ruś. ji.nina 3iiiinańHa.

3) Picea excelsa.
die gemeine Fichte. 

serb. omorika obićna. 
słown. smreka navadna. 
ćes. smrek obecni.

I) Kosówka ’ , 1. d. Bugu, 1. d. Narwi, 
pr. d Wisły.

1) Jelasnica, d. Morawy, pr. d. Du
naju —  w Serbji.

2) Jelasnica, d. Rogaćice, d. Driny, 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

3) Jelasnica, d. Timoka, pr. d. Du
naju

4) Fojnica, (skaz. zam. Hvojnica), 
l. d. Bosny, pr. d. Sawy, pr. d. 
Dunaju.

1) Clwojnice, 1. d. Morawy, 1. d. Du
naju —  koło Hodonina, na Mo
rawach.

i) Chojnatka, pr. d. Rawki, pr. d. 
Bzury, 1. d. Wisły.

1 Kosówka mogła także swą nazwę otrzymać od „śkośnego, uko- 
śnego‘£ położenia rzeki w poziemiu, analogicznie do nazw: Sprewji i Sprecy, 
oznacżających rzeki płynące w poprzek poziemia. W takim razie nale
żałaby do działu VI, tej gromady drugiej.



-  79 —

poi. smrek, świerk, 
ruś. cjiepeKa cipiiiKS

4) Taxus baccata. 
die gemeine Eibe. 

serb. tisa obifina. 
słown.. tisa navadna. 
ćes. tis obecni, 
poi. cis zwyczajny, 
ruś. thc aiiiiuauinrii.

5) Juniperus communis. 
der gemeine Wachholder. 

serb. borovica obifina. 
słown. brina navadna.
Ses, jalovec obecni, 
poi. jałowiec zwyczajny, 
ruś. .uaonep, 3iat'iuiinuu.

„ . ( sempervirens6 Sectuoia { .' 1 | gigantea
die immergrilne | Riesentanne

{ Sequoie,Ma- die kahformsohe I \| mulbaum)
serb. Welingtonia crvena mamutovac.
słown. sekvoja zelena i kalifornijska.
fies. mamutovec.

, i - f zawsze zielona i kali-pol. sekwia { - .. ,( iornijska.

{ceKBoa nceseJieHa
Jie.ao-jMMipj KajiujiopiuiioKa

1) Jwirlcowiec, 1. d. Wisłoka, 1. d. 
Sanu. pr. d. Wisły — w powiecie 
rzeszowskim.

1) Tisnica Oma, d. Mlawe, d. Du
naju.

2) Tisnica Mala, d. Mlawe, d. Du
naju.

3) rIisoticct, d. Uvac’a. pr. d. Lim’u, 
pr. d. Driny, pr. d. Sawy, pr. d.. 
Dunaju.

4) Ti/sa, 1. d. Dunaju —  na Wę
grzech.

1) Brina, d. Bistrice w polu liwań- 
skiem w Bośni.

I) Brina, d. Vltawy, 1. d. Łaby —  
w Czechach.

1) Jałowica, pr. d. Ikwy, pr. d. Styru, 
pr. d. Prypeei. pr. d. Dniepru —  
w pow. Dubeńskim pod Diety- 
mczami.

2) Jałowica, pr. d. Styru pod Jało- 
wiczami.

3) Jałówka, pr. d. Piereczuty, pr. 
d. Usy górnej, pr. d. Niemna —  
poniżej Rokoszyc w pow. miń
skim.

1) Sekwana1 (lat. Seąuana, po fr. 
Seine) dopływ Atlantyku —  
z Francji.

1 Botanika chorwacka Dra B u rg e r s t e i n a -Ki  s p at i e a podaje 
(str. 87), że siemię sekwii przyniesiono w r. ju8b3 do Europy, coby 
podawało we wątpliwość wywód Sekwany od sekwii (seąuoia). Okoli
czność ta nie wyklucza, że za czasów Cezara mogły istnieć secjuoie 
(sekwie) w Galii i od nich rzeka mogła otrzymać nazwę. Piśmiennictwo 
niemieckie ostatniej doby zastępuje nazwę Seguana stale nazwą Sigona, 
która znów może pochodzić od nazwy ryby: sig (coregonus la^arelus), 
z rodziny łososiowatych. Rzeka mogła mieć dwie nazwy: obie słowiańskie.
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z roślin Okrytonasiennych (Angiospermae. Bedecktsamige), 
z gromady: Fagaceae-BuchengewRchse —  Buki.

7) Fagus silvatica. 
Rothbuche. 

serb. bukva obifina 
stown. bukev. 
ćes. buk.
poi. buk posponty. 
ruś 6yu 3njriiai’iHiiii

8) Quercus | ^

serb. dub

słown. dob

Ces. dub

robur 
sessiflora.

Stiel- (Stecb-, Sommer-) 1„. , 
Stein- (Winter-) |Elche

hrast luźnik; 
hrast Ijutik, ilva. svida. cer 

poletni hrast 
graden 

letni, kfemelak , 
zimni, drnak.

1) Bukozaca, ponikwa m. czarnego, 
między Kulpą a Uną.

2) Bukozac, ponornica (ponikwa) 
adrjatycka.

3) Bukozac, (Perlinac), 1. d Korany, 
pr. d. Kulpy, pr. d. Sawy, pr d. 
Dunaju.

4) Bukozac, pr. d. Łomnicy (doi. 
biegu Odry), 1. d. Kulpy, pr. d. 
Sawy, pr d. Dunaju.

5. Bnlcozaca, 1. z 2. źr. rz. Cemer- 
nicy - w Semji.

(3. Bukozica, d. Piwy, 1. z 2. źr. 
Driny, pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju

7) Bukozica, d. Urbasa, pr. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

8) Bukozica, d. Tusiny, d. Piwy,
1. z 2. źr. rz. Driny, pr. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

9) Bukozstalc, ponornica adrjatycka 
w Hercegowinie.

10) Bukulja, d. Ka&ra, d. Ljiga, d. 
Kolubary, d. Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Bukowiec, (po niem. Bnkno-Fliess) 
pr. d. Noteci, pr. d. Warty, pr. 
d. Odry —  w powiecie czarn- 
kowskim.

2) Bakownica (Kania), 1. d. Obry, 
pr. d. Odry -— pod Ostrowem.

3) Bukowa, pr. d. Sauu, pr. d. Wisły.

poi. dąb skodrza»y
I więzozołd, lima.

1. Dubraćina, bujica jadranska —  
w Chorwacji.

2. LjuUk, ponornica jadranska —  
w Chorwacji.

3) Dubnica, pr. d. Lab’a. pr. d. Si- 
tnice —  w Serbj..

4) Dubownik, potok tworzący mo
czar —  koło Drawy.



5) Dubrownik, roztoka Morawy, pr.
d. Dunaju — w Serbii.

1) Dimboritsa, 1. d. Dunaju — w Ru
ni unji

1) Duba (w starożytności, obecnie 
le Doubs), 1. d. Saóny, pr. d. 
Rodanu —  we Francji.

1) Dobrorka, pr. d. Łaby —  w Cze
chach.

2) Doubrara, 1. d. Łaby —  w Cze
chach.

1) Dąbie (Dąbia) I. d. Jemielnicy, 
pr. d. Małej Panwi, pr. d. Odry—  
na Śląsku cieszyńskim.

2) Dąbrozna, pr. d. Baryczy, pr. d. 
Odry.

1) Duba, 1. d. Seretu, 1. d. Dniestru.
2) Dubna, 1. d. Dźwiny zachodniej.
3) Dubissa, pr. d. Niemna.
4) Duboceć,, pr. d. Seretu, 1. d. Du

naju — na Bukowinie, pod Sto- 
rożyńcem.

5 ) Dubenećkyj potik, pr. d. Zbrucza, 
1. d Dniestru —  w pow. bor- 
szczowskim.

6) Duhrowka, 1. d. Usiaźy —  w po
wiecie mińskim.

7) Dubna, pr. d. Wołgi.
8) Dubenka, pr. d. Wołgi.

z gromady Betulaceae-BirkengewRclise —  Brzozy:
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9) Betula pendula (yerrncosa, alba) 1) Breza, d. Bida, 1. d. Bosuta, 1. 
die gem. Birke. Weissbirke. d. Jawy, pr. d. Dunaju.

serb. breza obićna. 2) Breznica, d. Bida, 1. d . Bosula,
słown. breza navadna. 1. d. Jawy, pr. d. Dunaju.
des. bfiza obecni. 3) Breznica, górski potok w Sla-
poi. brzoza zwyczajna. wonji, tworzący moczai przed
ruś. oepesa óina. Drawą.

4) Brezowica, ponornica w Serbji.
1) Brezina, d. Izery, pr. d. Łaby —

w Czechach.
2) Breznice, 1. d. Morawy, 1. d. Du

naju.
1) Brzeźnica, pr. d Bobru, 1. d . Odry.
2) Brzeźnica (Wielkopolska), pr. d.

Wisłoki, pr. d. Wisły.
Słowiańskie rzeki w Europie. 6

I ucnemKocini rus. jyo [  ̂ 1J ( o e 3 ue pomno i; i tu.
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10 ) C arpinus betulus.
W eissb u ch e  Hainbui be , H orn- 
bau in. 

serb. grab bjeli. 
s łow n  gahor. 
óes. h abr
E l  grab pospolity  
ruś. rp a 6  3P>iriainmn.

1 1 '  Alnus f Bln*'nosa (rotandifulia) 
1 ----------\ ineana.
Sctiwarz- ( „  , 
f { Erie.Grau-

serb je lsa  (job a ) crna.
siva.

3. Brzezina, pr. d. Czarnej Wodv, 
1. d. Wisły.

4 )  Bi zeżnica, pr. d. Warty, pr. d. Odry.
1) Berezyna, 1. d. Dniepru.
2) Berezyna, pr. d Niemna.
3) Bereziwka, pr. d. Swołny, 1. d. 

Dryssy, pr. d. Dźwiny zachodn.
4 )  Brzeźnica, pr. d. Stryja, pr. d. 

Dniestru.
5) Berezowka, pr. d. Dniepru.
6) Breza, pr d. Mołogi, 1. d. Wołgi.
1) Grabomica, d. Cesmy, d. Lonji, 

1. d. Sawy, pr. d. Dunaju — 
w Chorwacji.

2) Grab, 1. z 2. źr. rz. Cemernicy, 
1. d. Morawy, pr. d. Dunaju —  
w Serbji.

3) Grab, d. Cetiny, —  rzeki w Dal
macji.

4 )  Graborac, pr. d. Krivaji, pr. d. 
Bosny, pr. d. Dunaju.

5) Graborica, I. d. Morawy, pr. d. 
Dunaju —  w Serbji.

6) Graborica, potok górski w Her
cegowinie.

7) Grabomica, d. Jablanice tMed- 
vedje rjeke), d. Morawy, pr. d. 
Dunaju —  w Serbji.

lj  Grabia, pr. d. Widawki, pr. d. 
Warty, pr. d. Odry.

2) Grabowska Struga, 1. d. Warty, 
pr. d. Odry —  w powiecie No- 
woradomskim.

3) Grabica, 1. d. Drwęcy, pr. d. Wisły.
4) Grabiny, I. d. Wisłoki, pr. d. Wisły.
1) Hrabarka (Niekuda), 1. d. Zbru- 

cza, I. d. Dniestru — w powie
cie zbarazkim.

2) Hrabarka, pr. d. Ubły, pr. d. 
Uborći, pr. d. Prypeći, pr. d. 
Dniepru —  w pow. owruckim

1) Josanica, d. Ibra, pr. d. Golij- 
skiej Morawy, 1. z 2. źr. rzek. 
Morawy, pr. d. Dunaju.

2) Josanica, d. Moravice, źr. rz. Go- 
lijskiej Morawy.
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słown.

słowack. jalsa, jelsa V

3) Josaya, d. Pliwy, I. d. Vrbasa. 
pr. d. Sawy. pr. d. Dunaju.

4) Joscwlca, pr. d. Vrbanji, pr. d. 
Vrbasu, pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju.

5) Josevica, 1. d. Kołu bary, pr. d. 
Sawy. pr. d. Dunaju.

6) Jalsera, 1. d. Kravarśóicy, 1. d. 
Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Olscwa, 1 d Morawy, 1. d. Du
naju —  w pow. Uher. Hradiśte.

2) Olsoi'ka. d. Otavy, d. Vltavy, 1. 
d. Łaby —  w Czechach.

1) Olsza (Olsa). pr. d. Wisły -— 
pod Cieszynem.

2) Olszaniec (Przyrwa). 1. d. Łęgu, 
pr. d. Wisły.

1) Olclwwiec, I. d. Strypy, 1 d. 
Dniestru.

2) Olchówka, pr. d. Ipy. 1. d. Pry- 
peći. pr. d. Dniepru.

3) Olsa (Dulęba), pr. d. Berezyny, 
pr. d. Dniepru.

4) Olszanka, 1. d. Desny, J. d. Bobu.
5) Olszanc (Olszanka),pr. d. Dniepru.
6) Olszanka, 1. d. Markówki. I. d. 

Dniestru.
7) Olchoi‘’iec (Mieczyszczow), pr. d. 

Złotej Lipy. I. d. Dniestru.
8) Olćhowiecki potok, pr. d. Dnie

stru — koło Horodeńki.
9) Olsza, pr. d. Wierzchni, pr. d. 

Niemna —  w pow. trockim.
10) Olszanka (Żytnica). 1. d. Tykicza 

uhorskiago, 1. d. Wyśi Wielkiej, 
1. z 2. źr. rzek. Siniuchy, 1. d. 
Bobu — w pow. taraszczańskim.

11) Olchowa/ja, 1. d. Dońca.
12) Olchówka, pr. d. Iłowlji, 1. d. 

Dona.

1 Nazwa słowacka jalsa jest dowodem, że gród w ziemi Mandu- 
burów, broniony przez Fer gin- Tory k’a (Vercingetorix, skażone i zla'ru
szczone końcówką s, Wierzchni Tur), miał nazwę słowiańską Alsa (w pi
sowni latyńskiej Alisia, Alesia) Gród leżał »in colle summo* w miejscu, 
gdzie rósł las olszany. Dziś po polsku zwałby się Olsza.
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12) Coryllus avellana.
der gemeine Hasenshauch. 

serb. ljeska obińna. 
słown. leska navadna.
Ses. liska.
poi. leska, leszczyna. 
ruś. Rrajmia jtfcKa.

13) Olchana, 1. d. Psioła, 1. d. Dniepru. 
lĄ) Olsataa (po niem. Elsawa, ska

żone), 1. d. Menu, pr. d. Rynu —  
w Niemczech połudn.______ *__

1) Ljeskmac, d. Unca, d. Uny, pr. 
d. Sawy, pr. d. Dunaju.

2) Ljeskmac, potok we Fruskoj Gori..
3) Ljesnica (Liśnica); 1. d. Bosny,
4) Ljesnica, d. Rvenicy, pr. d. Sawy, 

pr. d. Dunaju —  w Serbji.
5) Ljestica (Listica, Jasenica), pr. 

d. Neretwy.
1) Lestina, 1. d. Mdliny (Mrliny, 

Drnawy), pr. d Łaby — w Cze
chach.

1) Leszcza, 1. d. Nurca, pr. d. Bugu, 
1. d. Narwi, pr. d. Wisły.

1) Leszczynka, 1. d. Usy, pr. d. Be
rezyny, pr. d. Dniepru —  w po
wiecie ihumeńskim.

2) Laszcza (skaż. zamiast Leszcza) 
pr. d. Cny —  w pow. pińskim 
(naprzeciw ujścia Wydrynki).

z gromady Juglandaceae —  Wallnussgewachse — Orzechy.

13) Juglans regia.
der gem. Wallnnssbaum. 

serb. orab obifini. 
słown. oreh navadni. 
ces. orech vlasky 
poi. orzech włoski, 
ruś. opix  bojiockhh.

1) Orabovica, woda w Czarnej Górze.
2) Orasica, 1. d. Pćinje, pr. d. Var- 

dar’u, dopł. morza Egejskiego.
3) Oreskovica, 1. d. Mławy, pr. d. 

Dunaju w Serbji.
4) Oreskovica, d. Dunaju w Serbji.

z gromady Salinaceae —  Weidengewitcbse —  Wierzby.

14) Sąjix alba.
Weissweide, Silberweide. 

serb. vrba bjela. 
słown. bela vrba. 
ńes. vrba bila. 
poi. wierzba biała, 
ruś. Bepóa óuia.

1) Vrbova, d. Londży, d. Onjawy. 
d. Lonji, l. d. Sawy, pr. d. Du
naju.

2) Vrbas, pr. d. Sawy w Bośni
3) Yrbanja, pr. d. Vrbasu w Bośrn,
4) Yrbaska, pr. d. Sawy, pr. d. Du

naju —  w Chorwacji.
5) Yrbica, d. Ribnice, d. Morawy —  

w Chorwacji.
6) <Vrba, potok gubiący się w gla- 

mockiem polu.
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15) Salix incana- (rosmarinifolia). 
Lawendelweide (Rosmarinblat- 
trige W.), 

serb. rakita. 
słown. rakita.
<5es. rakyta.
poi. rokita, rokicina, wierzba giętka, 
ruś. poKHTa, iBa, CTohogą.

16) Salix caprea.
Sahlweide, Palmweide, Bach- 
weide. 

serb. iva.
słown. iva, iga. ma6kovec. 
i>es. ivice. 
poi. iwa, 
ruś. ima.

17) Salix cinerea.
Aschweide.

serb. —  
słown. ■— 
ćes. —
poi. łoza, wierzba siwa. 
ruś. „'fosa, Rep6iiHita

1) Vrbova, pr. d. Morawy, 1. d. Du
naju -  na Morawach.

2) Vrbovica, d. Trebovky —  w Cze
chach.

1) Wierzbica, 1. d. Skrwy, pr. d. 
Wisły.

1) Yrbenka, woda w pskowskiej gub.
1) Ralcatnica, 1. d. Prafie, 1. d. Driny 

pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.
2) Rakitnica, pr. d. Neretwy
3) Rakitocac, 1. d. Hotnje, 1. d. Kupy, 

pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.
4) Rakita, vrelo koło źródła Gacki.
1) Rokytenka, d. Lużnice, pr. d. Vlta- 

vy, I. d. Łaby —  w Czechach.
2) Rokytnice, d. Jizery, pr. d. Łaby —  

w Czechach.
3) Rokytnice, d. Sazawy, pr. d. Vlta- 

vy —  w Czechach.
1) Rokitka, pr. d. Noteći, pr. d. Odry.
2) Rokitnica, d. Mrogi (Utraty), pr. 

d. Bzury, 1. d. Wisły.
1) Rokitna, 1. d. Lwy (Mostwy górn. 

biegu), 1. d. Stwigi, pr. d. Pry- 
peći, pr. d. Dniepru —  w pow. 
owruckim.

2) Rokitna, pr. d. Mostwy, 1. d. Stwigi, 
pr. d. Prypeći, pr. d. Dniepru.

3) Rakitna, 1. d. Pruta, 1. d. Dunaju.

1) Jkwa (skaż. zam. Iwa), 1. d. Bohu-
2) Ikwa, pr. d. Styru, pr. d. Pry- 

peći, pr. d. Dniepru.
3) Racica (skaż. zarn. lwica), 1. d. 

Ikwy, pr. d. Styru, pr. d. Pry
peći, pr d. IJniepru — w pow. 
brodzkim.

1) Łozowa, pr. d. Moracbwy, I. d. 
Dniestra.
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18) Sćilix pentandra.
Lorberweide

serb. ■— 
słown. —
6es. —
poi. wierzba laurowa, 
ruś. neT.ia, neT.nm a  
wkrus. BeT^ia

19) Salix viminalis.
Korbweide.

serb. —
słown. beka.
des. vrba kośafska.
poi. witwa, wierzba wiciowa.
ruś. uiTBa.

20) Fopulus alba.
Pappel, Silberpappel.

serb. topola bjela.
słowu, topol bela.
des. topol biły. linda.
poi. topol biała, białodrzew. jawrzeć.
ruś. Tonoaji 6i-m, aópfep,.

21) Populus nigra.
Schwarzpappel.

serb. topola crna, jagnjed. 
słown. drna topol, jagned. 
des. topol demy.
p o i .  topola czarna, sukora, jemiolza. 
ruś. t .  Kpec-iaTa, coKopa, jicoKip, 

ocoisop, coKopniia.

22) Populus italica. 
Piramidenpappel.

serb. topol vilka, jablan.
słown. laska topol.'
des. topol vlasky.
poi. topola włoska.
ruś. TunoJia uiepoKoaiiCTiia

23) Populus treraula.
Zitterpappel, Aspe. Espe.

serb. topola jasika, trepeljika. 
słown. trepetlika. 
des. osyka.
poi. osika, osa, topol drżąca, 
ruś. ocHKa, cnim ita, TpeneTa.

Wietlinka, 1. d. Uborći. pr. d. 
Prypeći, pr. d. Dniepru —■ w pow. 
zwiahelskirn.
Wietlica, lewa (zachodnia) od

noga Horyni, pr. d. - Prypeći, pr. 
d. Dniepru.
Wetługa, 1. d. Wołgi.

Wićba (Witeba). 1. d. Dźwiny 
zachodniej.
Wid, 1. d. Prypeći, pr. d. Dniepru. 
Wic (okalecz, zam. Witwa) 1. z 2. 
źr. rz Muchawca, pr. d. Bugu, 
I. d. Narwi, pr. d. Wisły.

TopoUycac, pr. d. Korany, pr. d. 
Kupy. pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju. 
Topolnica, d. Morawy serbskiej. 
lopolovica, pr. d. Dunaju w Buł- 
garji.
Topolouica, 1. d. Marićy w Buł- 
garji.
Topolog, 1. d. Aluty w Rumunji.
Topolnica (Topolniczanka i Tu- 
szanka w doln. biegu), pr. d. 
Dniestru —- pow. turczańskim. 
Topólka, pr. d. Mołogi, I. d. Wołgi. 
Linda (Limata śred. biegu), pr. 
d. Oruli. 1. d. Rynu (Renu) —  
w Szwajcarji.

Jablanica, d. Kolubary, pr. d 
Sawy, pr. d. Dunaju.
Jablanica (Medvedja rjeka), d. 
Morawy serbskiej.

Osa, 1. d. Odry (nazwa źródlana 
rzeki Osobłogi).
Osa, pr. d. W.sfy —  koło Gru
dziądza.
Osina, źr. strumień rz. Czarnej, 
1. d. Wisłoka, 1. d. Sanu, pr. d 
Wisły — w pow. rzeszowskim.

I
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3

1

2
1

1

2
1

2

1
1

1
1

1

2

1
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3
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t) Osa (die Ooś), pr. d. Rynu —  
koło Karlsruhe w Badeńskiem, 
w Niemczech.

1) Osinówka, pr. d. Poni, pr. d. 
Berezyny.

2) Osinówka, woda w tambowskiej 
gubernji.

3) Osótcka, 1. d. Dzitwy. pr. d.
4) Ośnica, pr. d. Słuczy, pr. d. Ho- 

rynia pr d-Prypeći, pr. d.Dniepru.

z gromady Ulmaceae —  Ulmengewachse — Wiązy.

24) Ulmus campesiris Iglabra). 
Feldulme, Feldiuster. 

serb. brjest obiCni. 
słown. iłem, ilm, lim. jam.
Ces. jilin polny.
poi. wiąz pospolity, iłma. ilm.
ruś. iMŁMa. n.ieM, mi3 auinafiiinH.
ross. iłem, ilma.

26) Ulmus monlana (scabra). 
Bergnlme. 

serb. brjcst górski, 
slown. brest.
Ces. jilm horni. 
poi. wiąz górski, grab. 
ruś —

26) Ulmus suberosa.
Korkulme.

serb. —  
słown. —
Ces. —  
poi. brzost. 
ruś. óepecT.

27) Ulinus effusa. laevis, pedin- 
ciilata.
Flatterulme. 

serb. brjest vez. 
słown. vez.
Ces. vez.
poi. wiąz długoszypułkowy. 
ruś. lwia.

1) Lim, -pr. d. Driny, pr. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

1) lima, pr. d. Świni, pr. d. Łyny, 
d. Pregoły.

2) lima (niem. Elm), 1. d. Łyny, 
1. d. Pregoły.

1) lima (die Hm), 1. d. Soły, 1 d 
Łaby —  pow. wojmirskim.

2) lima (die Ilme), 1. d. Łyny (die 
Leine), I. d. Olary (die Aller), 
pr. d. Wyzury —  w Niemczech.

1) Ilmenai‘'a (die Ilmenau), 1. d. 
Łaby.

1) Brzostowiczanka, pr. d. Świsło 
czy, I. d. Niemna.

1) Yezanja, d. Rzaw’u w Serbji.
1) Wiązowycia, I. d. Suszy II, 1. d. 

Olsy. 1. d. Berezyny, pr. d. Dniepru.
2) Wię.zowika, pr. d. Jaworki, pr. 

d. Szczary, 1. d. Niemna—  w pow. 
słonimskim.

3) ff lazowka, 1. d. Moczy —  w Rosji.



28) Cannabis sativa. 
der gemeine Hanf.

serb. konoplja obićna.
słown. konoplja ćrnica i belica.
6es. konopi.
poi. konopia.
ruś. kohoilih 3Bimaiina,

29) ' Humulus lupulus.
der gem. Hopfen. 

serb. brnelj obieni. 
słown. hinelj.
5ee chmel. 
poi. chmiel.
ruś. XMi.iL 3 uh ‘laibiijii.

z gromady Urticaceae —

30) Urtiea I dioica'7 [ ureus.
grosse I

d,e kleine }

serb. kopriva

i velika | słown. . >mala |
kopfiva.
żahavka.

z gromady Cannabineae -

Brennessel.

velika.
mala.

kopriva.

5es.

poi. pokrzywa wielka.
| mała.

, | jsejyica. Ma-iUBa.rnś. icponimał J1 | na,im, SKiiranKa
31) Viscum album, 

die gem. Mistel.
serb. imela obićna. 
słown. omela. 
fies. jmeli bile. 
poi. jemioła, jemiel. 
ruś. OMC.ua 6iaa.

z gromady Euphorbiaceae 
wate.

32) Euphorbia cyparissias. 
Zypressenwolfsmilch.

serb. mljećika obifina. 
słown. garjavi mlećek.
5es. prysec chvojka.

HanfgewUchse — Konopiaste.

1) Konopieńka, pr. d. Styru, pr. d. 
Prypeći. pr. d. Dniepru.

1) Chmielewka, źr. potok Smółki, 
pr. d. Horyni, pr. d. Prypeći. pr. 
d. Dniepru.

2) Chmielski potok, pr. d. Hliboczka, 
pr. d. ćeremoszu, pr. d. Prutu, 
pr. d. Dunaju.

Nesselgewachse —  Pokrzywy.

t) Łoprwnica, pr d. Drawy. pr. d 
Dunaju.

2) Koprionica, 1. d. Urbasu, pr. d.
Sawy, pr d. Dunaju —  w Bośni. 

1) Kop^zuwianka, 1. d. Wisły.
1) Krop/jurna, I. d. Dniepru.
2) Kropiumia, d. Welesy, 1. d. Dźwi- 

ny zachodniej

1) Imielnica (po niern. Himmelwilz), 
1. d. Małej Panwi, pr. d. Odry —  
na Slasku opolskim.

—  WolfsinilchgewSc.hse — Mleczo-
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poi. mleczeń, mlecz trujący L 1) Mołokisz, 1. d. Dniestru.
••uś. MO.'iouaic ncHpHiiK

z gromady Tiliaceae — Linden —  Lipy.

TT I grandifolia(platyphylla 1) Lipa, 1. z 2. źr. rz. Peka, pr. 
' 1 la | parvifoIia (cordata). d. Dunaju —  w Serbji.

Sommer (GrossbliUtrige) i .  . , 2) Lipońca, d. Zlorjeoice. 1. d. Lima,
Winter- J 'n 6‘ pr. d. Driny, pr d. Sawy, pr. i1

. . .  f crna. serb. lipa j ^

słown. lipa, lipovec.
x .. f vel kolista, ces lipa { , .. ,,

| malolisla.
szerokolistna, lipina.

P01- UPa i drobnoiMtna.
( ne.iiiKO. mcTHa. rus. .inna !| flpl0H0.1HCTHa.

d. Dunaju.
3) Lipovac, potok weFruszkoj Gori.
1) Lipka, d. Lużnice, pr. d. Vitawy, 

1. d. Łaby —  w Czechach.
1) Lipa Gniła (Przemyślańska), 1. d. 

Dniestru.
2) Lipa Złota, 1. d. Dniestru, po

wstająca z 2 źr. rzek Lipy Za
chodniej i Lipy Wschodniej.

3) Lipa (Niwka), 1. d Styru, pr. d. 
Prypeći, pr. d. Dniestru.

4) Lipa Łysa, r. d. Kotowaja, pr. d. 
Kupi, 1. d. Sobi, 1. d. Bohu — 
w pow. lipowieekim.

5) Lipiczanka, pr. d. Niemna —  
w pow lidzkim.

6) Lipnica, 1. d. Uły, 1. d. Mere- 
czanki, pr. d. Niemna — w pow. 
trockim.

7) Lipian/ca, pr. d. Orła, 1. d. Dniepru.
8) Lipowka, I. d. Kondurczy, pr. d. 

Soka.
1) Lipowy (niem. Lupow) dopł. Bał- 

tykp —  na Pomorzu
2) Lipa (die Lippe), pr. d. Rynu 

niem.
3) Lipa (die Luppe) —  potok koło 

Lipska.

1 Dwie polskie rzeczki: 1) Mleczna, pr. d. Ratomki, 1. d. Wisły
i 2) Mleczna, 1. d. Gostyni, 1. d. Wisły —  w pow. pszczyńskim, mają 
swe nazwy, jak się zdaje, od białości wody, podobnej do mleka, dlatego 
są umieszczone w gromadzie BI. rzek, dziale I., przy nazwach od barwy 
wody.
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z gromady Aceraceae - AhorngewHchse — Jawory.

34) Acer pseudoplatanus. 
Bergahorn, Traubenahorn.

serb. javor bjeli. 
słown. beli javor. 
ces. klen.
poi. jawor (klon jaworowy), 
ruś. imip.

35) Acer plalanoides. 
Spilzahorn.

serb. javor mljec. 
słown. ostrolistm javor. 
fies. javor rnleCny. 
poi. klon (klon właściwy), 
ruś. Kacu ocTpo.mCTiim

1) Klenice, d. Jizery, 1. d. Łaby 
w Czechach.

1) Jarocka, d. Cidliuy, d. Łaby — 
w Czechach.

2) Jacorka, d. Tfebovky, 1. d. l i 
che Orlice, źr. rz. Orlice, 1. d.Łaby.

3) Jctcorice, d. Velkeho Mlynskeho 
d. Otavy, d. Vltavy, I. d. Łaby'

z gromady Fraxineae — Eschengewitehse — Jasieniowate.

36) Fraxinus j eXCelsior"' ( ornus.
die gemeine liohe ( „  ,
Blulen- (Manna-) | SC e‘

serb jasen IJ \ cni i.
i yeliki I . słown. ,. } lesen.mali J J

x I obecny, zlepiły.-ces. jasan ' • . . ‘ „J | m anow , zimnar.
.poi. jasień, jesion.

j am iiaiim ni
siaimoiien,.rus naccno

1) Jasenak, ponornica (ponikwa) 
M. Czarnego —  między Kupą 
a Uną.

2) Jasenica. ponornica M. Czarnego 
—  między Kupą a Uną.

3) Jasenica, d. Korany, pr. d. Kupy, 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

4) Jcismicy, d. Morawy —  w Serbji.
5) Jasenica, (Leślica), d. Neretwy —  

w Hercegowinie.
1) Jassowiec (skaż. zam. Jasienic 

wiec), pr. d. Wisły —  przy 
Usironin na Śląsku cieszyńskim."

1) Jctśnica, pr. d. Dzisny, 1. d. Dźwi- 
zacl

2) Jcisienka, pr. d. Slrwiąża, 1. d. 
Dnieslru.

3) Jasionowica, pr. d. Rosi, pr d, 
Dniepru.

4) Jasieniec, pr. d Sławecznej, pr. 
d. Prypeći, pr. d. Dniepru.

z gromady Caprifoliaceae —  Geissblattgewiiehse — Wicio- 
krzewy.

37) Sainbuccus nigra.
der schwarze Hollunder,Holler. 

serb. bazag erni, zova. 1) Bzowa, d. Lu6enec’a, pr. d. Ipoli,
słown. bezeg, bezgóvec. 1. d. Dunaju —  na Słowaczyźnie.



Ces. bez Cerny. 1) Bzura (okalecz zam. Bezura),
poi. bez czarny. pr. d. Wisły,
rnś. 6y3Hłia uopna.

38) Viburnum opulus. 
der gem. Schneeball. 

serb. ndica bekovica. 1) Kalinoioiec, d. Leśnej Wschod-
słown. kozja pogaCica,kaCji les, kalina. niej. pr. d. Bugu 1. d. Narwi,
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Ces. kalina, 
poi. kalina.
ruś KaJEHHa uepBOHa.

z gromady Amygdalaceae 
Pestkowce.

39) Prunus spinosa.
Schlehdorn, Schwarzdorn. 

serb. trn crrii. 
słown. Crni trn.
Ces. trnka. 
poi. tarń, tarnina, 
ruś. Tepinina

40) Prunus cerasus. 
Weichselbaum. 

serb. vi§nja obiCna. 
słown. visnja.
Ces. viseii.
poi. wisznia, wiśnia.
ruś. niimHJi.

pr. d. Wisły.
2) Kalinóioka (Wolica, Wotyka), pr 

d. Wieprza, pr. d. Wisły.

(Drupaceae) —  Steinfriichtler —

1) Trnava, 1. d. Sawy, pr. d. Du
naju —  koło Zagrzebia.

2) Trnara, I. d. Sawy, pr. d. Du
naju —  przy Starej Gradysce.

3) Trnava, potok, d. Velikoga Luga, 
w Serbji.

1) Tam (uproszcz. żam, Tarnava), 
pr. d. Garonnej (Garumny), d. 
Atlantyku — we Francji.

1) Trnara, 1. d. Mdlinny, pr. d. 
Laby —  w Czechach.

2) Trncwlca, d. Żeliyki, 1. d. Saza- 
vvv, pr. d. Vltavy, 1. d. Łaby —  
w Czechach.

1) Tarnawa, 1. d. Skawy, pr. d. 
Wisły w pow. Sucha w Ma- 
łopolsce.

1) Ternawka, pr. d. Chomoru, 1. d 
Słuczy, pr. d. Horynia, pr. d. 
Prypeći, pr. d. Dniepru —  w pow. 
zasławskiin.

2) Terniawa (Terniawka), 1. d. Te- 
terowa, pr. d. Dniepru —  w pow. 
radomyskim.

3) Ternawa, 1. d. Dniestru.
1) Wisznia, pr. d. Sanu, p. d. Wisły.
1) Wisznia (Tokarowka. Brzozdo- 

wiecki potok), 1. d Dniestru.
2) Wisznia, pr. d. Bohu.
3) Wisznica, p. d. Tyśmienicy, pr. 

d. Bystrzycy II, pr. d. Dniestru —  
w pow. drohobyckim.
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41) Pr-unus avinm 
Kirschbanm.

serb. treśnja obićna. 
słown. ćeśnja. 
ćes. treśen.
poi. trześnia, czereśnia, czerecba. 
ruś. Tiepexa xpycTaBKa (xpynaBKa).

42) Pranns padns. 
Traubenkirsche, Ahlkirsche.

serb. sremza grozdata. 
słown ćremsa. ćemż. 
ćes. stremcha.
poi. czereśnia, trześnia graniasta, 
ruś. qepcM3a.

43) Prunus (Amygdalus) communis 
Mandelbaum

serb. badem obićni, menduo. mendula.
słown. mandelj. mandljevec.
ćes. mandle, mandel.
poi. migdał słodki.
ruś. Min/ya-ii BBJPiamimi

4) Wiśniówka, pr. d. Jaromirki, pr. 
d. Smotrycza, 1. d. Dniestru.

1) Trześniówka, potok górski w Ma- 
łopolsce regulowany przez Wy
dział krajowy lwowski.

1) Czerecha, pr. d. Welikiej, d. jeź. 
Pskowskiego.

2) Czerewacha, pr. d. Stochodu, pr. 
d. Prypeći, pr. d. Dniepru.

1) Cerema l, 1. d. Słuczy, pr. d. Hory- 
nia, pr. d. Prypeći, pr. d. Dniepru.

1) Mandelos2 1. d. Sawy, pr. d.
Dunaju.

z gromady Poinaeeae —  Apfelfriichtler —  Jabłoni iwit.e

44) Malus pumila (Pirus 
Apfelbaum.

serb. jabuka obićna. 
słown. jablana, jablan(-i). 
ćes. jablon. 
poi. jabłoń, 
ruś. jiójuh 3BHxiaiiHa.

45) Pirus communis. 
Birnbaum.

serb. krngka obićna. 
słown. bruska.

malus). 1) Jabuca, dop. Slatinske rjeke —  
w Serbji.

1) Jabłonka, pr. d. Gaći, 1. d. Narwi, 
pr. d. Wisfy.

1) Jabłonka, 1. d. Stryja, pr. d. 
Dniestru.

2) Jabłoniec, pr. d . Radycza, pr. d. 
Uszy, pr. d. Prypeći, pr. d. Dniepru.

1) Kruśnica s, ponornica (ponikwa) 
adrjatycka.

1) Hruśkomce, 1. d.Srodnice(Struhe), 
pr. d. Morawy, 1. d. Dunaju.

1 Słowo cer oznacza w gwarze serbskiej dąb więzo&ołd (Steineiche), 
więc Cerema, jeśli istnieje także w gwarze ruskiej ta nazwa dla dębu, 
mogłoby znaczyć tyle, co dęboicci.

2 Tak tłumaczył Dr Maretić w cytowanej powyżej w Części I pracy 
swej nazwę tej rzeki.

3 Porown. A. Gavazzi :  Rjeke u Hrvatskoj.: Rad jugoslavenske 
Akademie. Knj. 158. (str. 39).
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Ces. hruska.
poi. gruszka zv’yczajna. 
ruś. rpyma RBiriaJina.

46) Crathaegus | °xyacantha- 
7 | monogyna.

der gemeine \ Weissdorn.
der einsamige j (Hagecłorn).

, , ( crveni.
serb' «lo« 1 bjeli.

słown. glog j
x ui u I obecni, ces. hloch [ , ,) biły.

i i,x I pospolity (czerwony). 
PolW |  biały. L 

, Mig f 3Biraairanfi.
(r îiig) | ocTpo.miCTimii.

1) Gruszka, pr. d. Czerniawy, 1. d. 
Prutu, 1. d. Dunaju —  w pow. 
kołom yjskim.

1) Głogownica, d. Cesmy, 1. d. Lo- 
nji, 1. d. Sawy. pr. d. Dunaju.

2) Głogownicci, 1. d. Sawy, pr. d. 
Dunaju.

3) Glogovo, ponomica adrjatycka h 
1) Głogoivskie (Głodowskie) jezioro

—  na granicy powiatów koniń
skiego i słupeckiego.

1) Różanka. 
Niemna -

pr. d. Zelwy, 1. d. 
-  w pow. Słonimskim.

z gromady Rosaceae — Roseuartige Gewachse —  Róże.

47) Rosa canina.
Hundrose. 

serb. ruźa pasja, sipak. 
słown. divja roża, sipek.
Ces. ruże sipkova (piana), 
poi. róża dzika, szypszyna. 
ruś. posKa lioJioBa (cnepóiiyB, CBep- 

óoro-nyBa.
48) Rubus ulmifolius.

die ulmenblattrige Brombeere. 
serb. kupina brestova. 
słown. robida, kopinjak.
Ces. ostruźnik. ostrużina. 
poi. jeżyna, ożyna, dziady, 
ruś. ositfiHa, uopmm.u.

1) Kupinac, d. Tamnavy, pr. d. Sa 
wy, pr. d. Dunaju —  w Serbji.

z gromady Papilionaceae 
lowate.

49) Pisum satiyum.
Garlenerbse, Śaaterbse. 

serb. grasak zecak. 
słown. grach.
Ces. hrach — lecha (W alderbse).

Schmetterlingsbluttler — Moty-

1) Horochóioka, 1. z 2. żr. rz. Ir- 
szycy II ej, d. Irszy, 1. d. Tete- 
rewa. pr. d. Dniepru —  w pow. 
żytomirskim.

1 Porówn A. Gavazzi :  R'eke u Hryatskoj.: Rad jugosla^enske 
Akademie. Kuj. 158, (sir. 40).
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poi. groch.
ruś. ropox noiieBini, cijiiin*

z gromady Thymelaceae 
Łyka.

50) Daphne mezereum. 
der gem. Seidelbast (Kelli 
hals).

serb. maslinica obićna. 
słown. navadni rolom, 
fes. lykowee obecny, 
poi. wilcze łyko. 
ruś. ROioiniien aBiiuaunirii 

(BOB’ie jttiko).

z gromady Umbelliferae

51) Dancus carola. 
die Mohre, gelbe Rube

serb. mrkva obifina. 
słown. korenje, mrkva 
fes. mrkev. 
poi marchew.
ruś. MapxBa (MopicoB) RBiiuaMna

z gromady Papaveraceae

52) Papaver rhoeas. 
Klalschmohn.

serb. mak. 
słown. mak.
■fes. mak. 
poi. mak. 
ruś MaK.

z gromady Gramineae —

53) Panicum miliaceum. 
die echte Hirse.

serb. proso.
słown. prosó. —  jaglići (gekochte 

Hirse).
£es. proso,— jahly (gernahlene Hirse).
poi. proso, —  jagły.
ruś. npoco BBiiuaiiire, nniOHÓ.

l) Lech (okalecz, zam. Lecha), pr. 
d. Dunaju —  w Bawarji.

Seidelbastgewachse —  Wilcze

1) Wowczeniec, pr. d. Seretu, 1. d. 
Dunaju —  pow. wyżniekim.

Doldengew&chse — Okółkowate.

1) Mrkvina, 1. d. Laśvy, 1. d. Bosny, 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Morachwa, 1. d. Dniestru.

—  Mohngewachse —  Maki.

1) MaJcóioJca, 1. d. Słuczy, pr. d. 
Horynia, pr. d. Prypeći, pr. d. 
Dniepru.

Graser —  Trawy.

1) Prosną, 1. d. Warty, pr. d. Wisły.
2) Prosnica (po niem. P̂ rsąnlje), 

dopł. Bałtyku —  na Pomorzu 
niem.

1) Jaglica (po niem. JHglitz), pr. 
d. Łaby —  w Niemczech.



— 95 —

54) Avena sativa.
der gemeine Hafer. 

serb. zob usjevna 
słown. oves, zob( i).
Ces. oves.
poi. owies siewny.
rnś. oBec ciiiinin.

55) Phragmites eommunis. 
das gemeine Sc-hilfrohr.

serb. trska obiCna. 
słown. trst.
Ces. rakos. 
poi. trzcina.
rnś. TpocTHKa snnuaiiiia, creepeT.

SSR&T

56) Arundo donax.
das Pfahlrohr. Pfeilrohr. 

serb. rózga
słown. tresika, trstenika.
Ces. —
poi. strzałka.
ruś. KOMHUi Be-nmciifi.

57) Dactyliś glomerata.
das gemeine Knauelgras. 

serb. rdobrada obiCna. 
słown. pasja lrava 
Ces. srha laloCnata. 
poi. niestrawa, bluj, kupkówka, 
ruś. rpacTima KyiraaHKa.

1) Opsenica (skaż. zam. Oysenica1), 
d. Banice, ponornice w Lice.

1) Trstenica, 1. z 2 źr.. rzek po
toku KupCevac, 1. d. Cemernicy.
1. d Gliny, pr. d. Sawy.

2) Trstenica, pr. d. Bosny, pr. d. 
Sawy.

3) Trstenica (Trisnjevica?); pr. d. 
Neretwy, dopł. Adrjatyku —  koło 
Konjicy.

4) Trśr.anlca (Paklenski jarak doln. 
biegu), pr. d Cabranki. 1. d. Kupy, 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Trościaniec, pr. d. Bohu.
2) Trościaniec, d. Jahorliku, 1. d. 

Dniestru.
3) Trościaniec, 1. d. Smotry^zy, ]. .d. 

Dniestru.
4) Trośnica, d. Velesy, 1. d Dźwiny1. '
5) Trostęnlca, d. Gźat’u, d Vazurv, 

d. Vołgi — w gub. smoleńskiej1.

1) Komsa (skaż. zam. Komisa), J. d 
Pek’a, pr. d. Dunaju — w Serbji.

1) Komeśnik, d. jeź. Wierzbno —  
w pow. Chodieskim.

1) Tnie ster (Dnistr, Ni ster. okalecz, 
zan,. Niestra_wa), d M Cżarnrgo.

1 Porów. Dra Maret ića:  Imena rjeka i potoka uhrratskim
i srpskim zemijama. (Nastavni vjesnik). Zagreb 1892 (str. 10);
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58) Festuca pratensi®.
Schwingel.

serb. vlasulja. 
słown. bilniea.
Ces. koślrava lućni, kostrav.
poi. kostrzewa.
ruś. KoeTepuna, icyc/rpnua.

59) Seeale cereale.
der gemeine Roggen, das Korn. 

serb. raz usjeyna. 
słown. rz.
Ces. żito, rez. 
poi. reż. żyto. 
ruś. skuto nocni.ifciie.

60) Nardns strieta.
der steife Borstengras. 

serb. bodljika (Stachelgewachs). 
słown. bodalica (Pfriemengras).
Ces. —
poi. narduszek.
ruś. ncjimca, in,eTJi’iKa CJ'pyu,Ji.

61) Gramen.
Gras.

serb. trava. 
słown. trava.
Ces. trava. 
poi. trawa, 
ruś. TpaBa.

62) Sesleria.
Sumpfgras.

serb. vis, viś.
słown. mlaćina, kisła trava, moC^a- 

rina.
Ces. —
poi. wis, wisz.
wkrus. Co.ioTHafia rpana.

1) Kosteróioka, pr. d. Prypeći, pr. 
d. Dniestru —  w pow. rzerzyckim.

2) Kostyrczyk, pr. d. Prutu, 1. d. 
Dunaju —  w pow. nadwórniań- 
skim.

1) Żica (skaż. zam. Żitca), pr. d. 
Driny, pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju — w Serbji.

1) Zytnica (Olszanka), 1. d. Tykicza 
Uhorskiego, 1. d. Wyśi Wielkiej, 
1. z 2. źr. rzek Siniuchy, 1. d. 
Bohu

1) Psioł, 1. d. Dniepru.

1) Traiva (die Trawę), d. Bałtyku.— 
koło Lubeki w Niemczech.

2) Traicna (die Traun) pr. d. Du
naju —  w Gorn. Rakuzach koło 
Liniecu.

1) Irawna (Czerkaska), pr. d. Se
retu, 1. d. Dniestru —  w pow. 
czortkowskim.

1) Visola, 1. d. Vrbasu, pr. d. Sa
wy, pr. d. Dunaju —  w Bośni.

1) Wisło (okalecz, zam. W 'srda, 
w starożytności Visula i Vistula). 
dopł. Bałtyku —  z Polski.

2) Wisłoka, pr. d. Wisły.
3) Wisłok, 1. d. Sanu, pr. d. Wisły. 
1) Wisła (Wiśbca), 1. d. Bobryku I,

1. d. Prypeći, pr. d. Dniepru.
1) Wisła (po franc. Vesle), 1. d. 

Asnej, 1. d. Ozy (po franc. Ose 
pierwotnie, obecnie Oise), pr. d. 
Sekwany, d. Atlantyku —  z Fran 
cji, koło Reims.
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63) Carex acuta.
das scharfe Riedgras. 

serb. Jśas. 1) Saska (Żadna), d. Timoka, pr. d.
słown. sas, viś, muhiC. Dunaju —  w Serbji.
Ces. ostrice, rakos. 2) Saska, d. Porjećke Rjeke.
poi. turzyca, sasyna.
ruś. niBapKa, ocoica pi3iiiKa.

64) Eriophorum.
Wollgras. 1) Wełna, pr. d. Warty, pr. dopł.

serb. —  Odry —  pod Obornikiem,
słown. suchopćrnik. 2) Wełnianka, 1. d. Bugu, 1. d. Nar-
Ces. suchopyr. wi, pr. d. Wisły,
poi. wełnianka. 1) Wołma (po niem. Volme), 1. d.
ruś. — Rury, pr. d. Rynu nierr. —  we
bud. serb. wołma. Westfalji.

z gromady Aroideae —  Arongewachse —  Aronkowate.

65) Acorus calamus.
der gemeine Kalmus. 

serb. — 1) A gier, pr. d. Rynu niemieckiego—
słown. koline# w Niemczech północnych.
Ces. puśkvorec.
poi. agier, ajer, lopiech, szuwar, ta

tarak.
ruś. ip, aip, / raniap, 6j.ua carnuHa,

Ci.uhh cam TaTapcice stae.
66) Calla palustris.

Sumpfschlaneenkraut.
serb.
słown.
Ces. —  1) Irszyca II, dopł. Irszy —  w pow.
poi. wodna wesz, jaszczarnik, ziejec; żytomirskim.

grzebieniec, czermień; drąganek 
ruś ipeHB rpeCiim fjoJKmiJiiiHH.

z gromady Alismaceae —  Zabieńcowate.

67) Sagitlaria sagittaetolia. 1) Usztoica *, pr. d. Wisły.
Pfeidcraut. 2) TJszwia (Uszew), d. Uszwicy, pr.

serb. slrebca. strelusa. d. Wisły.
słowu. streljavka. 3) Uszewnica, błoto w Wielkopolsce

1 Polska nazwa rośliny zwanej po niem. Pfeilkraut, zdaje się, że 
była usza, a obecna nazwa uszyca jest tylko spieszczeniem nazwy pier-
Słowiańskie rzeki w Europie. 7

z gromady Cyperaceae —  HalbgrJiser — Ciborowate.
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ćes. śipatka vodni. 
poi. uszyca
wkrus. coBHHa cipe-zta.

1) Uszyca, 1. d. Dniestru.
2) Mała Uszyca (Uszka), pr. d. 

Uszycy, 1. d. Dniestru.
3) Usza, 1. d. Niemna.
4) Usza, 1. d. Wilji, pr. d. Niemna.
5) Usza (Uź), pr. d. Prypeći, pr. d. 

Dniepru.
6) l'sza, pr. d. Berezyny, pr. d. 

Dniepru.
7) Usza, pr. d. Dubny, pr. d. Dźwiny.
8) Uszacz, 1. d. Dźwiny
1) Usza (po franc Ouche) pr. d. 

Saóny, pr. d. Rodanu —  we 
F rancji.

z gromady Juncaceae — Simsengewachse —  Sitowie

68) Juncus conglomeratus.
die Knaue(simse, Schilfgras, 
Binse. 

serb. sita.
słown. sit, sitec, sita, siti na, sitje. 
ćes. sitina. 
poi. sit.
ruś CHTHIIK KyiPlaCTIIH.

1) Sitnlca, pr. d. Ibra, pr. d. Go- 
lijskiej Morawy, źr. rz. Morawy, 
pr. d. Dunaju.

2) Sitnica, d. Moraće, dopł. jez. Sko- 
darskiego.

z gromady Caryophyllaceae —

69) Viscaria yulgaris.
die klebrige Pechnelke. 

serb. rumenika ljepiva. 
słown. smolnica.
Bes. smolnićka.
poi smółka, lepnica ogrodowa, kup

kowa, 
ruś. CMijuca winnica.

Nelkengewachse —  Gwoździki.

1) Smolusa, pr. d SJtnice, pr. d. 
Ibra, pr. d. Golij. Morawy, źr. 
Morawy, pr. d. Dunaju.

1) Smółka, 1. d. Słuczy, pr. d. Ho- 
ryma, pr. d. Prypeći, pr. dopł. 
Dniepru.

2) Smolinka, 1. d. Desny, 1. d. Bohu.

wotnej, nazwa zaś rzeki dostała jeszcze wsuwkę to do środka. Ponieważ 
rzeki Usza są liczne na Rusi, więc ruska (małoruska) nazwa rośliny jest 
prawdopodobnie także usza. Nazwy powyższe rzek możnaby także wy
wodzić od słowa serb. uśara (Bubo maximus, Ohreule, Uhu) lub słowa 
serb. usz (Pediculus argulidea, Fischlaus, wesz rybia), lecz właśnie w po- 
ziemiu serbskiem niema rzek zwanych Usza, a po rusku się mówi nyxaTi 
BeJiHKHH dla oznaczenia wspomnianego ptaka i Bom na oznaczenie 
owad u.
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z gromady Cornaceae —  Hartriegelgewftchse —  Derenie.

70) Cornus sanguinea.
roter Hartnegel, Hundsbeer- 
strauch. 

serb. siba, svibai drijen. 
słown. syiba, rdeCi dren.
Ces. svida obecna, 
poi. świd, świdwa. 
ruś. flepeH cra/i,.

71) Cornus mas.
gelber Hartriegel, Kornel- 
kirsche.

serb. dren(drin. drjen, drijen), vuCji. 
słown. navadni (rumem) dren.
Ces. drin.
poi. dereń zwyczajny, żib. ligustr 

ptasia, 
ruś. —

1) Sibostica, d. Sawy, pr. d. Du
naju —  w Bośni.

1) Siciba (po franc. Suippe), 1. d. 
Asnej (w starożytn. Asna, teraz 
Aisne), 1. d. Ozy (Cr, Ose. Oise), 
pr. d. Sekwany —  we Francji.

1) Drina (okal. zam. Drinava), pr. 
d. Sawy, pr. d. Dunaju w Bośni.

2) Drin Crn\ odpływ jeż. Ohridy. 
do Morza jońskiego.

8) Drin Bjeli, pr. d. Drinu Crnoga.

z gromady Ericaceae —  HeidengewSchse — Wrzosowate.

72) Calluna rulgaris.
die gememe Besenheide, Ilei- 
dekraut.

serb. vres, vresak, vrisak, vriska. 
słown. vres, vresa.
Ces. vfes. 
poi. wrzos.
ruś. BepecniŁ 3riiiuaiiHiiii.

1) Vresovka, pr. d. Valovy, pr. d.
Morawy, pr. d. Dunaju.

1) Września, pr. d Warty, pr. d. 
Odry.

z gromady Oompositae — Złożone.

73) Cirsium arvense. 
die Feldkratzdistel.

serb. badilj osjuk
słown. psat, bodljika, LodeCa neża. 
Ces. oset. 
poi. oset. 
ruś. oceT.

74) Carduus acanthoides.
die Wegdistel, die Stachedistel. 

serb. striCak kudravi. 
słown. tureK, vrażji turek, pasji stric. 
Ces. bodlak obecny, 
poi. bodłak, bodziak, bodak 
ruś. ocot KOJtiouiiii kojibkobhhk.

1) Osetnica, 1. d. Wisły — koło 
Gostynina.

2) Osetnica, pr. d. Lonmej, 1. d. 
Olszy, pr. d. Odry bałtyckiej —  
na Śląsku cieszyńskim.

1) Bodak, Bodjak, Bodiaczek (Fo 
łowna), pr. d. Trościanicy, pr. 
d. Irszy, I. d. Teterewa, pr. d. 
Dniepru.

1) Boda, 1. d. Soły turońskiej tThii- 
rineei Sąąle), 1. d. Łaby, d. Bał
tyku —  w Niemczech.

7*
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75) Lappa maior, Arctium maius. 
die gemeine (g.osse) Klette,
Klettendistel.

serb. lapuch, lepuch, łopuch.
słown. lapuh. 1) Łopuszanka, pr. d. Seretu, 1. d.
ćes. łopuch. Dniestru, w pow tarnopolskim,
poi. łopucha, łopuch, łopian, 
ruś. jtonyx onaLmiiu.

z gromady Typhaceae —  Rohrkolbengew&chse.

76) Typha latifolia.
der breitblattrige Rohrkolben. 

serb. rogoz, rogozina. 
słown. rogoz.
Ces. rohoz. rohoź.
poi. rogoża, rogozina, ożypałka, pałka, 

kołowiej.
ruś. poroaca, pori3, naSroumiK uin-

pOKOTJICTIIJlH.

z gromady Scrophulariaceae

77) Pedicularis palustris.
das Sumpflausekraut,Scepter- 
kraut, Stephanskorn. 

serb. uśljirac. 
słown. usiveć 
Ces. vśivec.
poi. gnidosz. wsżawiec. 
r u ś .  CM H 3  ÓOJIofefcmK

1) Rohoźnica, 1. d. Zelwy, 1. d. 
Niemna —  w pow. wołkowyskini.

—  Maskenbliittler.

1) Gnida1, 1. d. Wisły.
2) Nida Czarna, (doi. b. Trupie- 

niec) 1. d. Nidy, 1. d. Wisły.
3) Nida, 1. d. Wkry (Skotówki) pr. 

d. Narwi, pr. d. Wisły.
4) Nidzica, 1. d. Wisły.

1) Gnida (Hnyda), pr. d. Seretu, 
1. d. Dniestru —  pow, tarnopol
skim pod Czartorją.

2) llnydawka, pr. d. Horynia, pr 
d. Prypeci, pr. d. Dniepru —

x) Nazwa rzeczna: Nida powtaizając się w Polsce, na Rus., w Niem
czech a nawet na półwyspie skandynawskim pochodzi niewątpliwie od 
słowa: Gnida, jak tego dwie rzeczki tej nazwy: w Polsce i na Rusi do
wodzą. Co do znaczenia słowa: gnida, to wywód od rośliny, zwanej obec
nie: gnidosz, a która mogła się pierwotnie zwać: gnida, wydaje się naj
stosowniejszy. Możnaby jednak: gnida wywieść i od słowa: gni-U_ (gnić)
i w takim razie Gnida oznaczałoby miejsce gnicia, a nazwa rzeczna na
leżałaby do Gromady III imion rzecznych słowiańskich. (Patrz niżej).
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w pow. krzemienieckim pod Pe- 
redmirką.

1) Nida (Die Nidda), pr. d. Menu 
(niem. Main), pr. d. Rynu —  w 
Niemczech,

2, Nida (die Nied), 1. d. Sary, pr. 
d. Mozeli, 1. d. Rynu —  w Niem
czech.

3) Nida Francuska, ( l r‘ TiJ' _ îdy
4) Nida Niemiecka, j Sarawskiej- 

'  | w Eotaryngji.
5) Nid elf | flopł. Skagerraku z Nor-
6) Nid elf} wegji.
7) Nida elf, dopł. Atlantyku pod 

Trondheim.

z gromady Asperifoliaceae —  Rauhblattrige Gewachse.

78) Symphytum officinale.
die gemeine Beinwurz, Wall- 1) Gawja, pr. d. Niemna, 
wurz.

| crni
serb, gavez f beli (die knollige Bein

wurz). ■
słown. gayęz (gabez).
Ces. kostiral lekarsky, havez (1. Ca- 

calia). 
poi. żywokost lekarski 
ruś. rami? siciiBoidcT

1) Gawa (po fr. la Gave), 1. d. 
Adury, d. Atlantyku.

2) Gabas, 1. d. Adury, dopł. Atlan
tyku.

źr. rze-
3) Gaica (la Gave) ( de Pau
4) Gawa (la Gave) j d’OIoron

ki Ga- 
wy,l.d. 
Adury

z gromady Malraceae —  Malvengewachse — Ślazy.

79) Althaea ofticinalis, der ge- 
brauchliche Eibisch, 

serb. Ljeli slez. 
słown. navadni slez. 
ces. ibisek, proskurnik lekarsky. 
poi. ślaz wysoki, topolówka, proświr- 

nik, poślubnik. zygmarek lekar
ski.

ruś. rop^oMa jiiKapcKa.

1) Ib ar, pr. d. Morawy Golijskiej, 
źr. rz. Marawy, pr. d. Dunaju.

1) Tbr, 1. d Teterewa, pr. d. Dniepru.

1) Iher (lat. Iber, biszp. Ebro), dopł. 
morza Sródz emn. w Hiszpanji.
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z gromady Filrces iFilicinae) —  Laubfarne — Paprocie.

80) Nephrodium (Aspidium) filix 
mas der Wurmfarn.

serb. paprat obićna. 
słown. praprot.
Ces. kaprad’ samee. 
poi. paproć zwyczajna, 
ruś. nanopoT r.raicTHiiK.

z gromady Eąuisetaceae —

81) Eąuiselnm aryense. 
Ackerschachtelhalm.

serb. preslica poljska. 
słown. preslica.
Ces. presliCka rolni, 
poi. skrzyp.
ruś. xpnin (cocÓHKa) TimiUKa.

z gromady Musci — Moose

82) Muscus.
Moos.

serb. mah, mahoyina. 
słown. mah.
Ces. mech. 
poi. mech. 
ruś. mox. 
bud.-serb moch.

1) Papradni, pr. d, Vahy, pr. d. Du
naju —  na Słowaczyznie.

2) Poprad (skaź. zam. Paprad, Pa- 
pradny), pr. d. Dunajca, pr. d. 
Wisły.

Schachtelhalme —  Skrzypy.

1) S!crzyp6ivka, 1. d. Chomory, 1. d. 
Słuczy, pr. d. Horynia, pr. d. 
Prypeći, pr. d. Dniepru —  w pow. 
za sjawskim.

—  Mchy.

1) Messno, jeź. w pow. szybińskim.
2) Mszana, rzeczka w Małopolsce.
3) Pzemsza (okalecz: zam. Przez- 

mszai a), I. d. Wisły.
4) Przemsza Biała źrodł. rzeki
5) Przemsza Czarna j Przemszy.

1) Moszna, pr. d. Soży, pr. d. Dzi- 
śny, 1. d. Dźwiny —  w pow. smo
leńskim.

2) Mosznica, pr. d. Niemna —  w 
pow. trockim.

3) Moszenica, rzeka na Rusi.
4) Mszaniec. I. d. Dniestru.
5) Czeremoszna (skaz zam. Czerez- 

moszna), pr. d. Korminy, pr. d. 
Styru, pr. d. Prypeći, pr. d. Dnie
pru.

6) Czeremosz (okalecz, zam. C.zerez- 
moszna), pr. . d. Prutu, 1. d. Du
naju.

7) Czeremosz Biły I źr. rzeki Gze-
8) Czeremosz Czornyj J remosza
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1) Molmn (skaz. zam. iMoehan. niem. 
Main), górn. bieg Menu (nazwa 
czeska) pr. d. Rynu —  w Niem
czech.

z gromady Phycomycetes — Schimmelpilze — Pleśni.

83) Mucor mucedo.
der gewohnliche Iiopfenschim- 
mel.

serb. pljesan obićna. 
słown. plesen, plesnina. 
ćes. plisei) hlavićkova. 
poi. pleśń głowiasta, 
ruś. nufiCHB rojioBnacTa.

1) Pleśna, 1. d. Ohfy, 1. d. Łaby ■ 
w Czechach.

1) Pleśnianka, pr. d. Wilji, pr. 
Niemna.

z gromady Algae —  Algen — Rzęsy.

84) Alga.
Algę, Entenkraut. 1) Kcsava, pr. d. Morawy, pr d.

serb. resinr Dunaju —  Serbji.
słown. resa. 2) Pesaioica, 1. d. Resawy, pr. d.
Ćes. fasa. Morawy, pr. d. Dunaju —  w
poi. rzęsa. Serbji.
ruś. rAiii. 3) Basina (skaz. zam. Resina), pr.

d. Golij. Morawy, źr. rz. Morawy, 
pr. d. Dunaju.

1) Begdza (skaz. zam. Rząsa), 1. d. 
Narwi, pr. d Wisły —  w Polsce.

Oprócz powyższych 84 rodzajów roślin, których imiona dały 
początek nazwom rzecznym słowiańskim otrzymały rzeki swe nazwy 
także od większych skupień roślin, na które rośliny można podzie
lić ze względu na ich część nadziemną, uliścienie lub owoce, a mia
nowicie:

85) Arbores.
Barmie.
Drzewa, 

serb. drvo, 
słown. drevo i les. 
ćes. strom i dfevc. 
poi. drzewo i drewno, 
ruś. ^śpeBo, ^epeBHo. 
łac. arbor i lignum. 
niem Baum i Holz.

1) Dercenta, pr. d. Driny, pr. d. 
Sawy, pr. d. Dunaju —  w Bośni.

1) Drwęca, pr. d. Wisły.
2) Drwęca (warmińska), pr. d. Pa

słęki (Pasargi), dopł. Bałtyku.
3) Przetoczą (Zielkówka), pr. d. 

Bzury, 1. d. Wisły.
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4) Drzeiciczka, pr. d. Pilicy, 1. d. 
Wisły.

5) Drwina (skaz. zam. Derwina), 
rzeka w Małopolsce.

1) Drvenca (pisownią starożytną 
Drventia, obecnie po fr. Durance), 
1. d. Rodanu, d. m. śródz. — we 
Francji.

86) Silvae.
Walder.
Lasy. 1) Luznica, d. Skrapeźa. 1. d. Golij-

serb. lug, gvozd (Urwald), Suma. skiej Morawy, źr. rz, Morawy,
SŁO'..n. log (Hain), gózd, Suma, -les, pr. d. Dunaju

Jiosta, łoza. ’ 2) Luznica, 1. d. Sawy, pr. d. Du-
ces. les, baj. naju.
poi. las, gaj-bór (Schwarzwald). 3) Luznica (Ljuboraźda g. b ), dopł. 
ruś. jiic,) 6fp, raił (Hain). Vlasiny, d. Morawy, pr. d. Du

naju.
4) Mohri Lug, d. Sawy. pr. d. Du

naju.
5) Gvozdnica, 1. d. Neretwy — w 

Herceg.

1) Luznice, 1. d. Vltawy, k d. Łaby.
2) Hoozdnice, 1. d. Morawice (po 

niem. Mohra), pr. d. Opawy (Opa- 
wice), 1. d. Odry —  na Śląsku.

1) Leśna, pr. d. Bugu, l. d. Narwi, 
pr. d. ,Wisłv.

n\ t , I Wschodnia \ źr. rzeki
2) Leśna j Za({ho(]nia } Leśnej
3) Leśilc (po niem. L&ssig). pr. d. 

Bobru, 1. d. Odry —  na Śląsku.
4) Gozdownica, pr. d. Skawy, pr. 

d. Wisły
5) Gości ej(hv (skaz. zam. Goździe- 

jowa), pr. d. Wisły —  na Śląsku 
we wsi Wiśle.

6) Ugoszcz (skaz. zam. Ugozdje, 
Ugozd), 1. d. Bugu, 1. d. Narwi, 
pr. d. Wisły

1) Luza, pr. d. Protwy, pr. d. Mos
kwy, 1. d. Oki, pr. d. Wołgi.
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87) Silvae coniferae.
Nadelholzer.
Lasy iglaste, szpilkowe, cety- 
niaste.

serb. cetina (Baumnadel).
slown. igla, iglica, bodCek, bódCića.
Ces. jehlice.
poi. cetyna, szpilka, igła, 
ruś. ueTiiHa.

88) Silvae foliatae.
Laubwalder.
Lasy liściaste, majone.

serb.
słown
Ces.
poi. maj (griines Laub). 
ruś.

89) Frutices.
Straucher Gebusch.
Krzaki (Kierze po staropolsku) 

serb. grm.
słown._grm grmoyje 
Ces. ker. 
poi. kierz, krzak, 
ruś. kviii.

2) Luża, pr. d. Utroji — w gub. 
pskowskiej.

3) Ługanj, pr. d. Dońca, pr. d. Donu.
4) Ługańczyk, pr. d. Dońca, pr. d. 

Donu.
5) Hojna (Gajna), pr. d. Berezyny 

pr. d. Dniepru.
6) Borowa Woda, 1. d. Dniepru.
7) TJbori (skaz. zam. Ubortja) pr. d. 

Prypeci, pr. d. Dniepru.

1) Cetina, d. Adrjatyku —  w Dal
macji —  koło Almissy, poniżej 
Splitu.

1) fftiąya, 1. d. £)yji, pr. d. Morawy, 
1. d. Dunaju.

1) Cetynia, 1. d. Bugu, 1. d. Narwi, 
pr. d. Wisły.

1) Majna (Dreźnica śred. b.„ Mrez- 
nica zapadna), 1. z 2. źr. rzek 
Mreznicy, 1. d. Korany, pr. d. 
Kupy, pr d. Sawy, pr. d. Dunaju.

2) Maja (okal zam. Majana lub Ma- 
jena), pr. d. Gliny, pr. d. Kupy, 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

3) Majski potok, pr. d. Maji.
4) Majanac, 1 ze źr. rzek VuCicy, 

d. Karasicy, pr. cl. Drawy, pr. 
d. Dunaju.

1) Majena (franc. Mayenne), pr. d. 
Ligiery —  we Francji.

1) Krzna (skaż. zam. Kierznaj. 1. 
d. Bugu, 1. d. Narwi, pr. d. Wisły.

2) jeż. Kierzkowskie (skaz. zam. 
Kierzowśkie) —  w pow. szubiń
skim.

1) Ker (die Kersch, okal. zam. Ker
na), 1. d. Nekar’u, pr. d. Rynu —  
koło Stuttgartu.

2) Nekar (po łac. Nicer, okalecz, 
zam. Nekef, Nekefna), pr. d. Ry-
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90) Herbae.
Krauter.
Zioła.

serb. zelje. 
słown. zeliśCe.
Ces. zelina, zeli. 
poi. ziele, zioło, 
ruś. sejló.

91) Fructus silrestres' 
Waldfruchte.
Owoce leśne.

serb. źir (Waldmast). 
słown. źir, żirnica, źirowina.
Ces. źir.
poi. żyr (żer), (Mast, das Futter), 

żerowisko (Futterplatz). 
ruś. jiaip (Nahrung).

nu —  w Niemczech południo
wych.

1) Zelina, pr. d. Lonje, 1. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

1) Zielaiva, pr. d. Kierznej, 1. d. 
Bugu, 1. d. Narwi, pr. d. Wisły.

2) Zielkóiolca (Drzewcza), pr. d. Bzu
ry, 1. d. Wisły.

1J Zy"ak, pr. d. Horynia, pr. d. 
Prypeći, pr. d Dniepru.

1) Żyronda (skaz. zam. Żiroda, po 
franc. Gironde) czyli karnmiskc 
leśne, nazwa Garonny, przed uj
ściem do Atlantyku, z powodu 
lasów ze żyrem, przez któie 
przepływała ■—  we Francji.

Dział II.

Nazwy rzeczne ze świata zw ierzęcego.

Następujące zwierzęta mając swe legowiska, gniazda lub stałe 
pastwiska nad rzekami dały początek nazwom rzecznym słowiań
skim, a mianowicie:

z gromady Mammalia —
Nazwa zwierzęcia.

1) Bos primigenius. 
der Ur, Auerochs. 

serb. tur prastari. 
słown. tur.
Ces. tur divoky, 
poi. tur. 
ruś. 'ryp.

Ss,ugetiere — Sawce.
Nazwa rzeki.

1) Turjanica, pr. dr. Vrbasu, pr. d. 
Sawy, pr. d Dunaju —  w Bośni,

2) Turja, d. Morawy, pr, d. Du
naju —  w Serbji.

3) Tur ja, d. Bjelamce —  w Serbji.
4) Turja, pr. d. Dunaju —  w Serbji.

1) Turja (staroż. nazwa rzeki Gua- 
dalaviar), dopł. m. Sródziem. —  
w Hiszpanji, —  koło Walencji.

1)- Turja (die Tur), 1. d. Cisy, pr. 
d. Dunaju —  na Węgrzech koło 
Marm aros- Sziget.

1) Turośl (Turośń), pr. d. Narwi, 
pr. d. Wisły.



— 107 —

2) lurośl, 1. d. Pisi, pr. d. Narwi,
3) Turóioka, pi d. Nety, pr. d. 

Narwi, pr d Wisły —  w pow. 
augustowskim.
Turka, 1 z 2. źr. rz. Łęki, pr. 
d. Wisły.

Tur ja. 1. d. Niemna — w pow. 
słuckim,
Turejlca, 1. d. Wersoki, pr. d. 
Mereczanki, pr. d. Niemna. 
Turóioka, d. Dźwiny — w pow. 
płockim.

4) Turocznia, 1. d. Dźwiny.
5) Turowla (Turosianka), 1. d. 

Dźwiny.
Turzanka (Topolnica górn. b.), 
pr. d. Dniestru —  w pow tur- 
czańskim.
Turóioka, pr. d. Zbrucza, 1. d. 
Dniestru —  w pow skałackim. 
Turzy potok, pr. d. Mleczki Za
chodniej —  w pow. łańcuckim. 
Turzanka, 1. d. Swicy, pr. d. 
Dniestru —  w pow. doliniańskim.

10) Turnica, pr. d. Wijaru, pr. d. 
Sanu, pr. d. Wisły —  w pow. 
dobromilskim.

11) Turja, pr. d. Prvpeci, pr. d. 
Dniepru — na Wołyniu.

12) Turja, pr. d. Wielkiej Wysi 
(Siniuchy doln. biegu), 1. d. Bo
hu —  w gub. chersońskiej.

13) Turówka, pr. d. Psioła. 1. d. 
Dniepru.

Turja (die Thur), I. d. Rynu —  
z kantonu St. Gall w Szwajcarji. 
Zimna Turja (die kalte Thur), 
pr. d. Turji szwajcarskiej.
Biała Turja (die weisse Thur), 
1. d. Turji szwajcarskiej.

1) Turja (die Thur), 1. d. Iławy 
(die Iłl), 1. d. Rynu — w Al
zacji.
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2) Bos taurus, domesticus. 
das zahme Rind, Ochs. Kuh. 

serb. vol. govedo pitomc, •— krawa; 
bak, bik.

słown. vól, junec, krawa; bik, bac. 
Ces. tur domaci, vol —  krawa. 
poi. wół —  krowa; byk, buchaj, 
ruś. m’. !  /loM am nm ; 6iik, Gyraii; 

KopoBa.

3) Ovis aries.
das Schaf, der Schafbok; das 
Lamm.

serb. ovca pitoma, ovan, janje. 
słown ovca, biea; óven; janjec, jagnras 
Ces. ovce; skopec, beran; jehnC. 
poi. owca; baran skop; jagnię, janie. 
ruś. nipjyi (dem .onśuica); 6apAn,iir- 

liii, ni linga.

4) Antilope |
Capella j ruricaPra- 
Gemse.
Hausziege. 

serb. divokoza planinska.
koza pitoma. 

słown. koza, kozica; kozel, prC, cap. 
Ces. kozica, koza; kozel, kuzle. 
poi. kozica, dzika koza ) kozieł, ko- 

koza domowa j ziół, cap.

1) Bakowac, d. Liki gospićkiej —  
w Chorwacji.

1) Wolica, pr. d. Wieprza, pr. d. 
Wisły.

2) Karwina, potok —  na Śląsku 
cieszyńskim.

1) Wolica. 1. d. Czeremoszu, pr. d. 
pr. d. Prutu, 1. d. Dunaju —  w 
pow. kosowskim

2) Byk, pr. d. Dniestru.
3) Byk, 1. d. Samary, 1. d. Dniepru.
4) Bycicha, 1. d. Desny, 1. d. Dnie

pru.
5) Bykoic, pr. d. Seretu, 1. d. Du

naju w pow. storożynieckim.
6) Korowijct, 1. d. Dereluja —  w 

pow. czernowieckim.

1) Jagniło, 1 z 2 źr. rz. Pek’a, pr. 
d. Dunaju — w Serbji.

1) Agno, dopł. jeź. Lugano —  w 
Północ. Włoszech.

1) Barański potok, 1. d. Białej Przem- 
szy, 1 z 3. źr. rz. Przemszy, 1. 
d. Wisły.

2) Jonlca (skaz. zam. Janka), pr. d. 
Wierzycy, 1. d. Wisły.

1) Baran, 1. d, Bohu.
2) Baranóioka, pr. d. Likówki —  

w pow. grodeńskim.
3) Janka, 1. d Dzisny. 1. d. Dźwiny.

1) Kozielniczka, 1. d. Wisły.

1) Kozarka, pr. d. Słuczy, pr. d. 
Horynia, pr. d. Prypec., pr. d. 
Dniepru —  w pow. zwiahelskim.

1) Kozelica, d. KaCera —  w Serbji.
2) Kozica, pr. d. Lasyy, 1. d. Bosny, 

pr. d. Sawy, pr. d. Duuaju —  
w Bośni.
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ruś. KisjuigH i ico3a n,an. 6apaH, 
KOSeJI, Ki&ŁHTKO.

5) Cervus elephas.
der Edelhirsch i Hirscłikuh. 

serb. jeleń obićni, kośuta. 
słown. jeleń, jelenka, kośuta. 
ćes. jeleń, lań. 
poi. jeleń, łania, 
ruś. ojuhb; jiaHB, iaHH,

6) Cervus capreolus. 
das Reh.

serb. srna, obićna, srndać; srnće.
słown. srna, srnjak.
ćes. srnec.
poi. sarna, rogacz.
rus. cepHa; cepmoK.

7) Cervus alces (Alces palmatus), 
das Elen, Elenkuh.

serb. los sjeverni. 
słown. los, łosica, 
ćes. los. 
poi. łoś. 
ruś. jiocb.

8) Cervus 1 . ,' „  .„ } tarandusRangifer J
das Rennlier.

serb. sob sjeverni.
słown. sjeverni jeleń, sedlon.
ćes. sob.
poi. ren.
ruś. peH.

9) Sus | aPerf' ( scrofa.
der Eber, die Sau, das Schwein. 

serb. vepar, krmak, svinja, krmća. 
słown. diyji veper, svinja, prasiĆ. 
ćes. vepr divoki, kanec, svinje kań- 

ka, prasę, 
poi. wieprz, kaniec (na Śląsku),

3) Kozica, d. Ugar’u. pr. d. Urbasu, 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju —  
w Bośni.

1) Jelenka, d. Lonji, 1. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju —  w Chorwacji.

2) Kośutarica, pr. d. Velikoga stru
ga, 1. d. Sawy, pr. d. Dunaju —  
w Chorwacji.

3) Kosutina, pr. d. Ibra, pr. d. Go- 
lijskiej Morawy, źr. rzeki Mora
wy, pr. d. Dunaju.

1) Łań, 1. d. Prypeći, pr. d. Dniepru.
2) Łań Głucha, lewe ramię ujścia 

Wołchy, d. Prypeći, pr. d. Dnie
pru.

1) Serna, 1. d. Wołgi.
2) Sarjanka, pr d. Dźwiny zachodn.

1) Łosica, pr. d. Hołbicy, 1. d. 
Dzisny, 1. d. Dźwiny zachodniej.

1) Sobja (Sob), 1. d. Bohu.
2) Sobek, pr. d. Sobji, 1. d. Bohu.

1) Wieprz, pr. d. Wisły —  w lu- 
belskiem.

2) Wieprzówka, d. Skawy, pr. d. 
Wisły.

3) Świnia, pr. d. Raty, 1. d. Bugu, 
1. d. Narwi, pr. d. Wisły,

4) Świnia, pr. d. Łyny, 1. d. Pre ■ 
goły, d. Bałtyku w Prusiech.
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wieprz dziki, kierda, kiernoz, 
odyniec, w. młody ( =  bachnr), 
w. dwuletni ( =  wycinek), Świ
nia, prosie, prosiak.

TUŚ. n a U IO K , K 0 p H 0 3 ,  K H o p ,  K H y p ,  

K l l o p o 3  K a 6 a H , fll-IK , flH IC y H , 

o^Huen;; cp.hhji, .ĄHKyHrea, no- 
p o c J i T a .  n a i w r a .

10) Equus caballus.
das Pferd. die Stutte. 

serb. konj. kobila, parip. 
słown. konj.
Ces. kuii,
poi. koń, kobyła, szkapa, klacz, ru

mak, źrebie. 
ruś. iciHB, Bip, eBip, onip, Koómia, 

icjiau, aceneóji, Jioiua. JioiuaK.

5) Świnia, odnoga środkowa Odry, 
dopł. Bałtyku — między wyspami 
Wołyniem a Uznojmem.

6) Opieprz (po niem. Wipper), d. 
Bałtyku na Pomorzu —  koło 
Warci na.

7) Wiprawa (die alte Wipper), 1. d. 
Soły, pr. d. Łaby —  w Niemczech.

8) Wipraioa, (die Wipper), 1. d. 
Niestrudy (Unstrut), 1. d. Soły 
(die Saale), 1. d. Łaby —  w Niem
czech, w pow. erfurtskim.

3) Wiper (niem. Wipper g. b. —  
Wupper), pr. d. Rynu niem. —  
w pow. kolońskim.

1) Świniarka (Świniarnia), 1. d Sobi, 
1. d. Bohu.

2) Veprikt 1. d. Psioła, 1. d. Dniepru.
1) Kancza, (franc. la Canche. łac.

Quantia), dopł. Atl. —  we Fran
cji północ.

1) Konjuska, 1. d. Golijskiej Morawy, 
źr. rz. Morawy, pr. d. Dunaju.

2) Iiobila, pr. d. Zeleźnicy, pr. d. 
Bosny, pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

3) Kobiljak Vehki, pr. d. Vuj’a 1 , , 
Kobiljak Mali, 1. d. Vuj’a J 
Korany, pr d. Kupy, pr. d. Sa
wy, pr. d_ Dunaju.

1) Kobylnica, pr. d. Przylubienia, 
pr. d. Sanu, pr. d. Wisły —  w 
p. jaworowskim.

2) Konin, jez. w pow. międzyrzec- 
kiem, w połączeniu z rzeką Odrą.

1) Końska Woda (Końskie Wody), 
1. d. Dniepru.

2) Koniaioka, d. jez. Dub, z którego 
wypływa Uła, 1. d. Mereczanki, 
pr. d. Niemna —  pow. lidzkim.

3) Roszą, 1. d. Niemna.
4) Roszą, 1. d. Oszmianki, 1. d. Wilji, 

pr. d. Niemna.
5) Rosznica, pr. d. Mużynki, 1. d. 

1. d. Berezyny, pr. d. Dniepru.
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11) Equus asinus. 
der Esel. 

serb. magarac. kenjac. 
słown. osel.
Ces. osel.
poi. osioł i oślica, 
rnś.

12) Ursus arctus ( 6̂l0*.' \ mantimus
. braune 1 
d6r Polar- BaF

mrki
sjeverni

medved

serb. medvjed I m1^J | sjev

słow. rJawi . } sjeverni |
Ces. medvód ( 8r*zty

| ledovy

poi. niedźwiedź |

{ 6 y p H H ,  K o c M a y ,

MHCbrCO, óijiiiii 
MeJIŁIIIIKj S y p jJ H H K , nOJtOHJI-
H U K .

13) Mustek { fojnf ' I martes
Stein-
Edel-

serb. kuna ■!

marder

słown. kuna 

Bes. kuna 

poi. kuna 

ruś. Kyroma

belica 
gozdna 
belica 
gozdna 

leśni 
skalni 
domowa 
leśna

{ ôMOBa 
j/icoBa

14) Lutra |

die

serb. vidra

vulgaris 
latrix 

Fisch- 
See-

{obiCna 
morska

otter

1) Magarica, d. Tary, 1 z 2. źr. 
rz. Driny, pr. d. Sawy, pr. d. 
Dunaju.

2) Osaonica, d. Morawy, pr. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju —  w Serbji.

1) Osława, 1. d. Sanu, pr. d. Wisły.
2) Osława (Eselsbach), pr. d. Łom

nicy, pr. d. Bobru, pr. d. Odry.
1) Oślica, pr. d. Drut’-i, pr. d Dnie

pru.

1) Medoedja (Jablanica), d. Morawy, 
pr. d. Dunaju.

2) Medveśćak, pr. d. Sawy, pr. d.
Dunaju.

3) Medpedji potok, ponornica u gla- 
moćkom polju —  w Bośni.

1) Meodedica, 1. d. Wołgi.
2) Medvedica, 1. d. Donu.
3) Medvezja, 1. d. Wijatki, pr. d.

Kamy, 1. d. Wołgi.

1) Kunia, pr. d. Łowaći, d. jeź. 11- 
meńskiego —  Rosji.

1) Vidrenjak} 1. d. Ibra, pr. d. Go- 
lijskiej Morawy, źr. rzeki Morawy, 
pr. d. Dunaju — w Serbji.

2) Vidrak, źródło na pianinie mię
dzy PastroMćem a Crnicą —  w 
Chorwacji.
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. - j  I navadnasłown. vidra { .
| morska

, , | rzecznapoi. wydra ł .
( morska

ruś. Bii^pa, i5i^HHxa.

15) Putorius yulgaris (nivalis) 
das Wissel 

serb. łasica obiCna. 
słown. podlasica navadna.
Ces. lasiCka.
poi. łasica, łaska.
ruś. jiacHpa SBiwaihia (6ypa).

IG) Canis lupus. 
der Wolf. 

serb vuk, yuCica. 
słown. volk.
Ces. ylk, vlćek
poi. wilk, wilczek, wilczyca.
ruś. bobk, bobuhk , bob ‘nipa.

17) Canis familiaris.
Haushund.

serb. pas, ogar.
słown. domaCi pes.
x 1 divokyCes. pes ! .1 | domaci

, . ( dziki , .
P°L P,6S j domowy > °gar’ S°nCZak

wyżeł, chart, legawiec, jamnik
kundel.

{ JTHKHM
.. ,  orap, riHuaK /jpiuaiiiHinr

bhhmlhk, Jiaranen;, nepeneJimiK
ffliHiut, ninyapiK, KyF^ejLb, myp-
hjik, ny^e-TiŁ, jieBiuc, Gpirran
Myu,Hic

1) Vidourla, d. m. Śródziem, —  
we Francji połudn.

1) Vydra, d. Otavy, d. Vłtawy, 1. 
d. Łaby.

1) Wydrynka, 1. d. Cny, 1. d. Pry-
peci, pr. d. Dniepru —  w pow.
pińskim.

1) Laszcza, pr. d. Cny, 1. d. Pry-
peci, pr. d. Dniepru —  w pow.
pińskim.

1) Vucica, pr. d. Drawy, pr. d. Du
naju —  w Slawonji.

2) Fw/ra, pr. d. Drawy, pr. d. Du
naju —  pod Vukovarem.

1) VVsava (Dobrovka) pr d. Łaby —  
w Czechach.

1) Wowk, pr. d. Bohu —  w pow. 
proskirowskim.

2) Wowczyk (Bobruk), pr. d. Wowka.
3) Woiolc, 1. d. Suły, pr. d. Niemna —  

w pow. mińskim.
4) Wowczycia, 1. d. Morachwy. 1. d. 

Dniestru —  w pow. mohylowskim
5) Woiulcowyja, pr. d. Rosi, 1. d. 

Niemna —  w pow. wołkowyskim.

1) OhH (Oharka, niem. Eger), 1. d. 
Łaby — w Czechach.

1) Psarlca, (Ponikła), pr. d. Świśliny, 
pr. d. Kamiennej, 1, d. Wisły.
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18) Felis ( ^atus .7 ( domestica

Wild- I Katze Haus- j Ka ze
serb. maCka } ^!v^a 

( pitoma
słown. maCka {| domaCa

ces. kocka I ^'v0^r< kocour[ domaci
, , , f dziki, żbik .poi. kot { , ’ , kocurl domowy ’

/J.IIRIUI 
/j,o \ianiHH j

19) Ennaceus europeus. 
der gemeine Igel.

serb. jeż evropski. 
słown. jeż.
■Ces. jeżek.
poi. jeż, jiż.
ruś. isK, VKaK, jipim.

20) Castor fiber.
der gemeine Biber. 

serb. dabar obicni. 
słown. bober:
Ces. bobr. 
poi. bóbr.
bud.-serb. bibar (gen-rja) '. 
rus. Coóp.

1) Kocmu, (niem. Katzbach), ł. d. 
Odry —  na Śląsku wrocławskim.

2) Kocinka, pr. d. Liswarty, 1. d. 
Warty, pr. d. Odry.

1) gotowiec, 1. d. Seretu, 1. d. Du
naju — w pow. sereckim, we 
wsi Styreze.

1) Jezewtua, d. Nisavy, pr. d. Mo
rawy Binaczkiej, 1. z 2. źr. rz. 
Morawy, pr. d. Dunaju.

1) Jeżówka (Zwlecza), pr. d. Pilicy, 
pr. d. Wisły.

1) Dabar, d. Cetyny —  w Dalmacji.

1) Bober (Bobrawa), I. d. Odry,—  
na Śląsku niem.

2) Mały Bober, 1. d. Bobru. 1. d. 
Odry.

1) Bóbr (Biebrza skaz. zam. Bobrza), 
pr. d, Narwi, pr. d. Wisły.

2) Bob™óivka (Kalenica), pr. d. Bzu
ry, ł. d. Wisły.

3) Bobrówka, pr. d. Olszy —  w Cie
szynie.

1) Bóbrunga, 1. d. Minogi (Minii), 
d. Bałtyku

2) Bóbr, 1. d. Berezyny, pr. d. Dnie
pru.

1 Nazwa osady keltycKiej: Bibra-gda (Bibracte pisownią łac.) w Ce
zara Pamiętnikach pochodzi od nazwy bobra w gwarze tamtejszej miej
scowej: bibar i brzmiała pierwotnie: hilrada (tj. siedlisko bobrów), bo 
przypona -da siużyła dla oznaczenia miejsca, a g jest wsuwką jak np. 
w nazwisku: Bigda zamiast Bi-da.
Słow iańsk ie rzeki w  Europie. 8
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3) Bóbr. pr. d. Słuczy, pr. d. Ho- 
rynia, pr. d. PryDeci, pr. d. Dnie
pru.

4) Bdbrylc /., 1. d. Prypeći, pr. d. 
Dniepru.

5) Bóbryk II., 1. d. Prypeći pr. d. 
Dniepru.

6) Bobróioka, 1. d. Teterewa, pr. d. 
Dniepru —- w pow. żytomirskim.

7) Bobrówka, pr. d. Turji, pr. d. 
Prypeći, pr. d Dniepru —  w pow 

kowelskim.
8) Boberka, 1. d. Dniestru.
9) Bobróioka. 1. d. Chorosny — w 

pow. nadworniańskim, w Hołos- 
kowie.

10) Bobryle, 1. d. Psioła, 1. d. Dniepru.
11) Bobrówka, 1. d. Suchony, 1. d. 

Dźwiny północ.

1) Bobrycz (po niem. Bobritsch)—  
koło Draździan, w król. saskiem, 
w Niemczech.

1) Biberona (po fr. Biberonne), dopł. 
Kanału La Manche —  we Francji.

z gromady Aves —  Yógel —  Ptaki.

21) Aąuila | cl7 sag'us7 A 1 melanaetosl
Stein- ) Adler

serb. orao

Kaiser- 
( suri 
( krstas 

słown. orel planinski. 
óes. orel skalni, 
poi. orzeł skalny 
ruś, opóa (gen. nipaa i op.tia).

1) Orljam, 1. d. Sawy, pr. d. Dunaju.
1) Orlice, 1. d. Laby.
2) Orlicka, d. Lużnice, pr. dopł.

Vltavy, 1. d. Łaby.

1) Orhmka, 1. d. Narwi, pr. d. No
teci, pr. d. Warty, pr. d. Odry —  
koło wsi Orla.

2) Orla, pr. d. Łobzianki, pr. d. 
Noteci, pr. d. Warty, pr. d. Odry.

3) Orla, pr. d. Baryczy, pr. d. Odry.
4) Orłó-wka. d. Narewki, 1. d. Narwi,

pr. d. Wisły.
Ł) Orlica (Nereśl). pr. d. Narw:, 

pr. d. Wisły.
1) Orel (Orela), 1. d. Dniepru, —  

w gub. charkowskiej.
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(peregrinus 
gyrfalco 
eandicans 

Wander- 1 
der Jagd- * Falk 

Wtirg- |
serb. soko.
słown. sokol, sokolica.
Ces. sokol. 
poi. sokół.

inyTHUK
KpeueT (CuTOsop)

| 6a»ia6an

23) Astur palumbarius. 
Hiihner, Habicht.

serb. jastrjeb kokośnji. 
słown. kragulj.
Ces. jestrab.
poi. jastrząb.
rnś jiCTpyó Kupauini.

24) Bnteo buteo (vulgaris). 
Miiusebussard, die Weihe.

serb. śkanjac miśolovni. 
słown. kanja, misar.
Ces. kanC. 
poi. kania, 
rnś. Kania.

25) Slrix (Surminin alnco). 
Waldkauz.

serb. sova snmska. 
słown sova leśna.
Ces. syc, kulich. 
poi. sowa leśna, 
ruś. Jie.liT.

2) Orełka, 1. d. Orła. 1. d. Dniepru.
3) Orlica, 1 z 2. źr. rz. Uborći, pr. 

d. Prypeći, pr. d. Dniepru —  w 
pow. zwiahelskim.

4) Orelec, 1. d. Prutu, 1. d. Dunaju —  
w pow. śniatyńskim.

5) Orlik, 1. d. Oki, pr. d. Wołgi.

1) Sokolac (Mośianica doi. b.), pr. 
d. Gliny, pr. d. Kupy, pr. d.
Sawy, pr. d. Dunaju.

2) Sokolica, 1. d. GerovCicy, pr. d.
Cabranki, 1. d. Kupy, pr. d. Sa
wy, pr. d. Dunaju.

1) Sokółka, pr. d. Supraśli, pr. d. 
Narwi, pr. d. Wisły.

1) iSokołówka (Boberka), 1. d. Dnie- 
“ stru.

2) Sokołówka. 1. d. Kanału Ogiń
skiego, przy 14. kilom, od rzeki 
Jasiołdy.

1) Jastrzębi potok, 1. d. Mohelnicy,
I. d. Morawki, pr. d. Ostrawicy,
pr. d. Odry —  na Śląsku cie- ■»-
szyńskim.

1) Kania (Bukowmka), 1. d. Obry, 
pr. d. Odry —  w pow. gostyń
skim.

1) Soviljevac, ponornica adrjatycka.
2) Sovemca, potok, ponornica czar

nomorska.
1) Suwica Wielka 1 I. d. Prutu, pr.
2) Soioica Mała ) d. Dunaju.

8*
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26) Cuculus canorus.
der gemeine Kukuck. 1) Kukawka, potok w Zachodniej

serb. kukavica sinja Małej Polsce,
słown. navadna knkavica.
Ces. kukaCka, kukuC. 
poi. kukułka (na Śląsku: kukuCka 

kukuez). 
ruś. 3a3y.ia KyicaBKa.

27) Turdus musicus.
Singdrossel.

serb. drozd cikelj. 
słown. drozrg (cikovt).
Ces. drozd, 
poi. drozd 
ruś. AP03A

28) Sitta syriaca.
die Spechlmeise, der Kleiber. 

serb. brgljez. 
słown. brglez.
Ces. brhlik. 
poi. bargiel, 
ruś.

29) Erithacus rubecolus. 
Rotkehlchen.

serb. crvendać rusogrli. 
słown. taśCica.
Ces. ćervenka, Cermak, 
poi. raszka, reszka, ludarka Cerwo- 

nogardl, włodarka, gajówka ru
dzik.

ruś.

30) Hirundo rustica. 
DorfschwalDe, Rauchscnwalbe.

serb. lastavica rusogrla. 
słown. lastavica kmetiśka. 
słowac, lastovica, lastowka.
Ces. vlaslowka.
poi. jaskółka łastówka.
ruś. JiacTinKa AnMaIIIKa.

1) Drozdzianlca, 1. d. Wilji, pr. d. 
Niemna.

1) Bargielonu (la Barguelonne), pr. 
d. Garonnej we Francji połud.

1) Baska, 1. d. Ibaru, pr. d. Golij- 
skiej Morawy, źr. rz. Morawy, 
pr d. Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Baszkówka, 1. d. Dniestru.

1) Lasva (okal. zam. Laslava, Las- 
tva), 1. d. Bosny, pr. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

31) Motacilla | £aya

Weisse I „  , , . 
Gelhe | Bachstelze

1) Pliska (po niem. Pleiske), pr. 
d. Odry.
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śerb, pliska | v 

słown. pastarica

bjela
żuta

| bela
( rumena 

Ces. konipasek, trasiritka.
biała 
żółta

“ 'i-'*— --------

poi. pliska (pliszka) |

rus. iuiHCKa

32) Frigilla celebs. 
Buchfink. 

serb. zeba obiCna. 
słown. śCinkavec. 
słowac. pinka, pinkava. 
Ces. penkava. 
poi. zięba, 
ruś.

1) Plisa, pr. d. Berezyny, pr. d. 
Dniepru.

2) Plissa, 1. d. Bobru, 1. d. Bere- 
zyny, pr. d. Dniepru.

{ 6ijia (Ceper j.iBKa) 
Hcoa/ra (nacTymiea)

1) Pinka, rzeka na Słowaczyżnie.

33) Pyrrhula rubricilla. 
Gimpel.

serb. zimnica mała. 
słown. kalin.
Ces. hyl. 
poi. gil. 
ruś. cniryp-

34) Corvus cornix. 
Nebelkrahe

serb. siva vrana. 
słown. vran kopaC.
Ces. vrana.
poi. wrona, gapa.
pomor. warna.
ruś. Bopona cipa, raBa.

35) Pica caudata. 
die Elster. 

serb. svraka dugorepa. 
słown. sraka repata.

1) Gilóioka, 1. d. Bukowej, pr. d. 
Sanu, pr. d. Wisły.

1) Yranjak, pr. d. Ukriny, pr. d.
Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Wrona, 1. d. Wisły.

1) Warnowa (po niem. Warnow1, 
skaz.), dopł. Bałt. z Meklenburgu.

1) Worona, pr. d. Bystrzycy Czar
nej, 1. z 2. źr. rzek Bystrzycy
II., pr. d. Dniestru.

2) Woroneż, d. Donu.

1) Sroka fpo niem. Elster, obecnie 
z niem. Halślrow), pr. d. Soły

1 Nad rzeką Warnoicą w Meklenburgu znajdują się niezliczone 
gniazda wron, które powietrze takim hałasem napełniają, że ludność oko
liczna urządza co pewien czas wyprawy dla wytępienia tych szkodni
ków. Szczegół ten podaję według opowiadania prof. Daniela z Mor. Ostrawy, 
niegdyś członka akademji górniczej w Sternbergu w Meklenburgu.
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Ces. straka. 
poi sroka.
ruś. copoKa /i1oJi.n:oxriocTa.

36) Oriolus oriolus.
die Golaamsel, Beutelmeise. 

serb. źuto^oljka zlatna. vuga vugast 
(aschfarbig). 

słown. volga, kobilar.
Ces. —  
poi. wilga, 
rns. —
wkrus. iiBOJira.

37) Columba Ima.
Felsentaube.

serb. golub divlji. 
słown. golób.
Ces. hołub skalni, 
poi. gołąb skalny, 
ruś. rojiy6.

38) Tetrao j ^r0Sallns- 
’  ( tetrix.

Auerbahn.
Birkhuhn.

serb. tetrijeb |

słown. divlji petelin rusevec.
„ f tetrCv. 

s' | tetrivek.
. f głuszec, kur.

P°L ( cietrzew.
i | r0Typ

\ roTica (TeTepupa, KaTepBaK).ruś

odmiana:
Gallus domesticus, galiina. 
Raushahn, -henne, -huhn. 

serb, kokot pitomi, kokoś, 
słown. domaći petelin, domaCa kura. 
Ces. kur domaci (kohout), kura, śle

pice.
poi. kogut, kur domowy, kura, kokosz 
ruś. Kyp AOManiHiiii, KoryT, icypa. 
wkrus. nriiTyxTj.

(Saale) turońskiej, 1. d. Łaby.
1) Soroka, 1. d. Sobji, 1.. d. Bohu.

1) Wilga, pr. d. Wisły, —  naprze- 
przeciw Wawelu.

2) Wilga, pr. d. Wisły —  naprz. 
ujścia Pilicy.

1) Wołga, dopływ morza kaspij
skiego.

1) Fouga, dopł. Atlantyku —  z 
Portugalji.

1) Kolubara, (skaż. zam. Golubara), 
d. Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Gołębnica, pr. d. Osownice, 1. 
d. Liwca, 1. d. Bugu. 1. d. Nar
wi, pr. d. Wisły.

1) Kolub, 1. d. Dubny, pr. d. Dźwiny.

1) Rurółoka, pr. d. Wisfy

1) Teterew, pr. d. Dniepru.
2) T"rewka, pr. d. Teterewa, pr. 

d. Dniepru.
3) Kur (Kura) w Przedkaukazie —  

w pow. piatygorskim —  wypływa 
z moczarów, zanika w stepie, —  
w pow. kyslarskim.

4) Kura (staroż. Kyros, Cyrus, po 
turec. Ardegan-czaj) —  w Zakau
kazie — dopł. morza kaspijskiego.

5) Pjetućh, d. Sudy, pr. d. Seksny, 
1. d. Wołgi.
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39) Grus cinerea i grus grus. 
der Kranich i der graue Kra- 
nich.

serb. żdral, żerav i sivi źerav. 
słown. żrjav, żerjav.
■Ces. zorav. 
poi. żuraw.
ruś. 5Kypane.iL ciiBiifi.
wkrus. jicepaB&yL, srcepaBau acy-

p8B.lL.

40) Vanellus cristatus. 
der Kibitz.

serb. vivak obi Cni. 
słown. priba Copasta.
■Ces. ćejka.
poi. czaja, czajka czubata, 
ruś. uaiiKa yyoaia, ichkul'UU,h.

41) Ciconia alba.
der weisse Storcb 

serb. roda bjela. 
słown. bela roda, śtorklja.
Ces. Cap biły. 
poi. bocian biały, beś. 
pomur. llebocian biały, 
ruś pycLKo 6\kak. 
wkrus. 6yce.iL. Aiict.

42) Platalea leucorodia. 
Loffelreiher.

serb. żlicarka bjela, teslar. 
słown. żlićarka, bela łopatka.
Ces. volavka.
poi. czapla biała, warzęcha, płasko- 

nos
wkrus. Ko.iniiKrL, Ko.innua

1) '/jdralica, d. Jasemice —  w Serbji.
2) Zdralica, d. Łepenice —  w Serbji.
3) Zeravja. 1. d. Driny, pr. d. Sawy, 

pr. d. Dunaju.

1) Żereio, 1. d. Uszy, pr. d. Pry- 
peci, pr. d. Dniepru.

1) Żer (po franc. Gers, okal. zam. 
Zerawa), I. d. Garonny, dopł. 
Atlant. —  z Francji połudn.

1) Czajówka, 1. d. Wisiy (Wiślicy), 
1. d. Bobryku I., 1. d. Prypeci. 
pr. d. Dniepru.

1) Busza (skaz. zam. Busia), 1. d. 
Morachwy, 1. d. Dniestru.

1) Kolpa (staroż. Colapis, obecnie 
serb. Kupa), pr. d. Sawy, pr. d 
Dunaju.

1) Kołp, 1. d. Gusi. 1. d. Oki, pr. 
d. Wołgi.

2) Kołp, 1. d. Uszny, 1. d. Oki, pr. 
d. Wołgi.

3) Kołp, pr. d. Sudy, pr. d. Śek- 
sny. 1. d. Wołgi.

4) Kołpiec, pr. d Sudy, pr. d. Śek- 
sny, 1. d. Wołgi-

5) Kołpienica, pr. d'. Szczary, 1. d. 
Niemna —  w pow. nowogrodz
kim.

43) Anas boschas. 
die Stockente. 

serb. patka divlja.
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słown. divja raca. 
Ces. kachna divoka. 1) Utka, 1. d. Wołgi.
poi. dzika kaczka, 
ruś. Kayiia Kpiacimca. 
wkrus. yTKa.

44) Anser cinereus.
die Graugans, Wildgans. 

serb. guska divlja. 1) Guś, 1. d. Oki, pr. d. Wołgi,
słown. divja gos.
Ces. husa divoka. 
poi. dzika gęś. 
ruś. r y c B  cipa. 
wkrus. r y c B .

45) Cygnus.

Ces. labut. 
poi. łabędź, 
ruś. acoe/B

46) Mergus merganser. 
der Taucher.

serb. njorac weliki.
njorka (podiceps auritus). 

słown. potapljavec.
pondirek (Steissfuss). 
savśćica (Tauchergans).
liska (Taucherhuhn). 1) Nurzec, pr. d. Bugu, 1. d. Narwi,

Ces. —  pr. d. Wisły,
poi. nur 2) Nurczylc, 1. d. Nurca, pr. d. Bugu.

nurek (Steissfuss). I. d. Narwi, pr. d. Wisły,
nurogęś (Tauchgans). 
nurokaczka, blacharz (Tauchente). 
nurzyk (Taucherhuhn). 

ruś. nypÓK.

z gromady Reptilia — Kriechtiere — Płazy.

47) Emys lutaria.
Sum pfschildkróte.

serb. kornjaća evropska.

Hocker- ) 
Sing- / Schwan.

serb. labud 1) Łabuda (Labodnica), 1. d. Drawy, 
pr. d. Dunaju.

pevec.

/
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słown. żelva, kornjaCa, crepaha. 
ces. żelva evropska. 
poi. żółw.
ruś. Tiepenaxa 3BiiqaiiHa.

48) Ophis.
Schlange.

serh. żmija, 
słown. kaca, gad.
Ces. żmija, had. 
poi. żmija, wąż. 
ruś. ysic, radlina.

49) Draco volans.
der fliegende Drache. 

serb. zmaj krilati. 
słown. zmaj, pozój.
Ces. drak.
poi. smok latający.
ruś. CMomiK JiiTymiiii

1) Zelica (Zelwianka), 1. d Niemna

1) Zmijanac, d. Timoka, pr. d. Du
naju —  w Serbji.

2) Zmijanj, d. w północnej Herce
gowinie.

1) Zmajevac, pewne źródło przyto
czone we Słowniku: Vuka Kara- 
dżića.

z gromady Amphibia —

50) Rana esculenta. 
der Wasserfrosch. 

serb. żaba. 
słown. żaba.
Ces. żaba, skokan. 
poi. żaba wodna, 
ruś. »Kaoa rsoflHHa.

Lurcbe — Gady.

1) Zabijak, pr. d. Bistricy. 1. d. Bosny, 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunajn.

1) Zabnik, pr. d. Barańskiego po
toku, 1. d. Białej Przemszy, 1. z 
3. źr rzek Przemszy, 1. d. Wisły.

1) Żabcza, d. Styru, pr. d. Prypeći, 
pr. d Dniepru.

2) Zabnia, d. Soszy, pr. d. Wołgi.

z gromady Pisces — Fische —  Ryby.

51) Pi rca fluviatilis. 
der Flussbarsch.

serb. grgeC. 
słown. ostriż.
Ces. okoun. 
poi. okoń. 
ruś. oreyiiB.

52) Silurus glanis.
der gemeine Weis. 

serh. som obićni. 
słown. som navodni.

1) Okonka, 1. d. Styru, pr. d. Pry- 
peci, pr. d. Dniepru —  w pow. 
łuckim pod m. Czartoryskiem.

1) Somna (w staroż obecnie skaz. 
po franc. la Somme), dopł. Atlan
tyku —  w półn. Francji.

2) Somara (skaz. Samara i po franc.
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Ćes. sum. 
poi. sum. 
ruś. com

53) Cyprinus carpio.
der gemeine Karpfen. 

serb. saran. 
słown. krap 
ćes. kapr.
poi. karp zwyczajny.
ruś. Kopoii (rnapaH) 3Biiu&iinm'i.
wkrus. icapn.

54) Salmo salar.
der Lachs, der Salin, 

serb. losos. 
słown. losos 
ćes losos. 
poi. łosoś, 
ruś. „tococ, cojioe.

55) Carassius vulgaris. 
die Karausche.

serb. karaś, 
słown. karaś.
Ćes. karaś, 
poi. karaś, 
ruś. Kapać.

56) Tinca vulgaris 
die Schleie.

serb. linjak. 
słown. liuj. 
ćes. lin. 
poi. lin. 
ruś. JtiiH.

57) Clnpea (Harengula) sprattus. 
die Sprolte. 

serb. sledjica. 
słown. sprat. 
ćes. sprotka, sled’ fićny. 
poi. sprot.
ruś. ce.ie^inKa mnpc/rKa

la Sambre, Sambra), 1. d. Mozy, 
1. d. Rynu —  we Francji pół- 

* nocnej.

1) Krapina, 1. d. Sawy, pr. d. Du
naju —  w Chorwacji.

2) Skrapez, 1. d. Morawy, pr. d. 
naju —  w Serbji.

1) Koropiec, 1. d. Dniestru.
2) Katpówka, 1. d. Donu.

1) Łososina, 1. cl. Warty, pr. d. Odry.
2) Łososina, 1. d. Dunajca, pr. d. 

Wisły.

1) Łosośna, I. d. Niemna.

1) Karasica, pr. d. Drawy, pr. d. 
Dunaju.

2) Kara" 1. d. Dunaju —  w Ba- 
nacie temeszwarskim.

1) Łp na (okalez. zam. Linawa). Jl. 
d. Pregoły, d. Bałtyku —  z Prus 
niemieckich.

1) Lina (okal. zam. Linawa, niem. 
die Leine), 1. d. Olary (die Aller), 
pr. d. Wyzury —  dopł. morza 
niemieckiego.

2) Lina (die Leine, okal. zam. Li
nawa), mała rzeka w Turońszczy- 
nie (Turingen).

1) Sprota, pr. d. Bobru, 1. d. Odry.
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58) Anguilla fluviatilis. 
der Flussaal. 

serb. jegulja obicna gar. ugor. 
słown. jegulja, ogor.
Ces. uhof obecm 
poi. węgorz zwyczajny, 
ruś. yrop.

59) Missgurnus (Cobitis) fossilis. 
Schlambeisser, Schlampeitz- 
ger, Beisser, Beissker.

serb. ćikov. 
słown. cik, piskur.
■Ces. —
poi. piskorz, wijun. 
ruś. Bi-on. micKip.

60) Accipenser sturio. 
der gemeine Stor.

serb. jesetra prava. 
słown. pravi jeseter. .
Ces. jeseter obecm" 
poi. jesiotr.
ruś. oceTp 3i!iiu:aiiiiiin.

61) Accipenser huso. 
der Hauser

serb. moruna. viz. 
słown. beluga.
■Ces. vyza. 
poi. wyz 
ruś. BII3

1) Garonna1 (po fr. Garonne) lub 
skażone Garumna (Garumna w 
starożyt.), dopł. Atlantyku —  z 
Francji połud.

1) Tl ęgorapa (lubWęsrza, po niem. 
Angrapa) 1 z 4. źr. rz. Pregoły, 
d. Bałt. z Prus niem. —  do dziś 
obfita we węgorze.

2) Węgorka (skaz. Węgierka), pr. 
d. Orzyca, pr. d. Narwi, pr. d. 
Wisły.

3) II ęgiermuca (zap. skażone zam. 
Węgoruca), pr. d. Wierzycy, l. 
d. Wisły.

4) Uhoika (skaż. Uherka), 1. d Bu
gu, 1. d. Narwi, pr. d. Wisły.

1) Piskora, 1. d. Warty, pr. d. Odry — 
w pow. częstochowskim.

1) Osetr, pr. d. Oki. pr. d. Wołgi.

1) Wyzura (w dokum. niem. Wi- 
sura, Wesera. stąd niem die We- 
ser), po łac Visurgis tj. Wyzurga, 
d. m. niemieck.

1) Hizura (po franc. la Vesere), 
pr. d. Dordonji, dopł. Atlant. —  
z Francji środk.

1 Przymiotnik łac. niger musiał niegdyś w gwarze prasłowiańskiej 
brzmieć gar, bo dzisiaj po serb. garav znaczy russig, a w Bośni Schwarz: 
garov oznacza schwarzer Hund, a gar Flussaal. Dlatego gąron znaczyło 
niegdyś węgorz, bo węgorz jest czarny. Garumna .uż było skażone.
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62) Coregonus lavaretus.

serb. —  
słown. —
Ces. —  
poi. śig1. 
ruś. —

63)

serb. glamoC 2 
słown. —
Ces. —  
po1. —•

2) Górna Wizura (Auvezere), 1. d. 
Isły, pr. d. Dordonji, dopł. At), 
z Francji.

1) Śigona (w staroż. Sigonna, obec. 
uproszcz. Sig. po niem. Sieg), 1. 
d. Rynu w Nadrenji —  w Niem
czech.

2) Sigona (w staroż. Sigonna, obec
nie la Seugne), 1. d. Charente’y, 
dopł. Atl. —  we Francji środk.

3) Sigona, druga nazwa Sekwany 
w starożyt. (Śigunna).

1) Glamocnica. d. Liki gospickiej —  
w Chorwacji.

rus.

z gromady Inceota —  Kerfe —  Owady.

rai tt, • f rufa 1) Mrotgą, 1. d. Rokitnicy, d. Utra
t y  t1 ormica | flaya tyi pr> d Bzuryj i. d. Wisły.

die braune (Wald-) Ameise. 2) Mroga (Utrata doi. b.), pr. d.
die schwarze Ameise. Bzury, 1. d. Wisły.

, f rusi 1) Muraszka, pr. d. Morachwy, I.
serb. mrav i v .. j n ■ i| zuti d. Dniestru.

słown. | mravlja

( Cerni (leśni) ces. mravenec l v, , ' '( zluty
poi. mrówka c/.arna, mrowieć żółty, 
ruś. .MypaBCJin S n a m m ą  MypauiKa.

65) Vespa yulgaris. 1) Omblaha & (ściąg. zam. Osa blacha
die gememe Wespe. tj. osa dobra), 1. d. Odry — na

serb. osa obiCna, zolja. Śląsku górnym.

1 Porów. E. L Niezabi towski :  Świat zwierzęcy na ziemiach
polskich w Encypl. Pol. Tom I. str. 371.

2 glamoC. imię ryby według Akadem : RjeCnika —  podaje Dr. T.
Maretić: Imena rjeka.

8 Inne rzeki: Osa' imieniem umieszczone są w dziale I, tej drugiej
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słown. navadna osa. 
Ces. vosa obecna, 
poi. osa zwyczajna, 
ruś. oca 3BimaiiHa.

66) Musca.
Fliege. 

serb. muha. 
słown. muha.
Ces. mucha, 
poi. mucha, 
ruś. Myxa.

67) Culex pipiens
Stei-kmticke (Gelse). 

serb. komarac obiCni. 
słown. navadni komar.
Ces. komar, 
poi. komar, 
ruś. K O M a p .

68) Pediculus argulidea. 
Fischlaus. 

serb. us ribja 
słown. ribja us.
Ces. ves rihi. 
poi. wesz rybia, 
ruś. boki.

1) Musica Toda ponornica u Gac
kom polju — w Hercegowinie.

1) Mucha, 1. z 2. źr. rzek Muchawca.
2) Muchawiec, 1. d. Bugu, 1. d. Narwi, 

pr. d. Wisły.

1) Musza, 1. z 2: źr. rzek Gawji, 
pr. d. Niemna.

2) Musza Mała, pr. d. Śv'iętej, pr. 
d. Wilji, pr. d. Niemna.

1) Komarnica, 1. d. Lasvy, 1. d 
Bosny, pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

2) Iiomarnica, 1. z 4. źr. rzek Piwy, 
1. z 2. źr. rz. Driny, pr. d. Sa
wy, pr. d. Dunaju.

3) Komarnica, d. Bistry, pr. d. Dra
wy, pr. d. Dunaju.

4) Komarnica, d. Tusiny, 1. z 4 
źr. potoków Piwy, 1. z 1. źr. rz. 
Driny, pr. d. Sawy, pr d. Dunaju.

1) Komarówka, 1. d. Dniestru.

1) Uszna1, pr. d. Wenty (Winda
wy), d. Bałtyku.

2) Uszna, 1. d. Oki, pr. d. Wołgi.

z gromady Crustacea —  Krebse —  Raki.

69) Astacus fluviatilis. 
der Flusskrebs. 

serb. rak rjeCni.

1) Kakorac, 1. d. Velikog Poloka, 
I d. Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. 
Dunaju.

gromady bo pochodzenie ich nazw od nazwy drzewa: osika, osa, osina 
jest prawdopodobniejsze, niż od owadu: osa. Ponieważ owad: osa uchodzi 
za złośliwy, więc ze względu na dodatek: błaha tj. błoga czyli dobra, 
zdaje się, że ludność okoliczna chciała tym dodatkiem wyrazić, że rzeka 
jest dobrą, mimo swej nazwy.

1 Chociaż w ruskiem dzisiejszem owad ten zwie się obecnie wos. 
jednak nazwa rzeki może być starodawną z czasów, gdy jeszcze w tam
tych okolicach mówiono us.
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2) Bakoeica, pr. d. Sawy, pr. d. 
Dunaju — w Bośni.

3) Baca. d. Driny, pr. d. Sawy, pr. 
d. Dunaju.

4) Baća. d. Lepenicy. I. d. Bosny, 
pr. d. Sawy. pr. Dunaju.

5) Baca. d. Morawy, pr. d. Dunaju —  
w Serbji.

1) Bakovnik (obecnie Rakovnicky 
p. a w g. b. Jesenićky p.), 1. d. 
Berounky, 1. d. Vltavy, 1. d. Ła
by —  w Czechach.

2) Baći, p. d. Teple Vltavy, źr. rz. 
Vltavy, 1. d. Łaby.

3) Baći (Krehsbach), 1. d. Vllavy, 
1. d. Łaby.

1) hakuvec, 1. d. Prutu, 1. d. Du
naju.

2) Bctkoimj, 1. d. Bystrzycy Złotej, 
1. z 2. źr. rz. Bystrzycy II, pr. 
d. Dniestru.

3) tłakowka, d. Stuchny, pr. dopł. 
Dniepru.

4) Bakownia, 1. d. Zuse, pr. d. Oki, 
pr. d. Wołgi.

z gromady Vermes —  Wurmer —  Robaki (Chrobaki).

70) Lumbricus terrestris. 
der Regenwurm.

serb. gujavica obiCna. 
słown'. deźevnik.
Ces. żiżala (dest’ovka) obecna, 
poi. dżdżownik, glista, 
ruś. ^OiRflailłlK 3eM.lu.HKlj.

Oprócz powyższych 70 poszczególnych zwierząt dały całe gro
mady swe imiona rzekom, a mianowicie:

71) Carnivora animalia.
Wilde Tiere, Raubtiere.

serb. zyjerad, zver m. i f. zvere n. 1) Zwierzótoka, 1. z 2. źr. rz. Ka-
słown. zgrabljlva zverlna. miennej, 1. d. Wisły
Ces. drave zvifata.
poi. zwierzęta dzikie, drapieżne
ruś. —

1) Dezeva, 1. d. Raski, I. d. Ibaru, 
pr. d. Golijskiej Morawy, 1. z 2. 
źr. rzek Morawy, pr. d. Dunaju.

słown. potoCni rak. 
Ces. rak riCny. 
poi. rak rzeczny, 
ruś. paK piilHH#.
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72) Aves. 
Vógel.

serb. ptice. 
słown. ptići 
Ces. ptaci. 
poi. ptaki, 
ruś. rmmi.

73) Pisces. 
Fische.

serb. ribe. 
słown. ribe. 
Ces. riby. 
poi ryby. 
ruś. piión

1) Ptycz, 1. d. Prypeći. pr. dopł. 
Dniepru.

1) Ribnik p. (Mulevac doi. b.), pr.
d. Kupy, pr. d. Sawy, pr. d.
Dunaju

2) Ribnik, 1. d. Sany, pr. d. Uny, 
pr. d. Sawy, pr. ć, Dunaju.

3) Ribnica, pr. d. Bosny, pr. d.
Sawy, pr. d. Dunaju.

4) Ribnica, pr. d. Krivaji, pr. d.
Bosny.

5) Ribnica, pr d. Odry, 1. d. Kupy, 
pr. d. Sawy. pr. d. Dunaju.

6) Ribnica (Lekneno g. b.). pr. d. 
Odry, 1. d. Kupy, pr. d. Sawy. 
pr. d. Dunaju.

7) Ribnica, pr. d. Kolubary. pr. d. 
Sawy

8) Ribnica, pr. d. Morawy, pr. d. 
Dun aj u

9) Ribnica, 1. d. Moraczy, d. jeź. 
Skodarskiego.

10) Ribnica, pr. d. Ibaru, pr. d. Golij. 
Morawy, 1. z 2. źr. rz. Morawy, 
pr. d. Dunaju.

11) Ribaja, pr. d. SpreCy, pr. dopł. 
Bosny, pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju

12) Ribnjaca, I. d. Liki gospick. —  
w Chorwacji.

13) Ribnjak, pr. d. Gjuli (Dobrej), 
pr. d. Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. 
Dunaju.

14) Ribnjak, 1. d Gjuli, pr. d. Kupy, 
pr. d. Sawy.

1) Rybnycia, pr d. Prutu, 1. d. Du
naju.

2) Nybnijcia, 1. d. Dniestru.
3) Rybnića, pr. d. Oki, pr. d Wołg:
4) Rybmćanka (Wiazynka), 1. dopł. 

Wilji. pr. d. Niemna.
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74. Insecta.
Kerfe. '

serb. kukci. 1) Komajlca, d. Birwity, 1, d. Mią-
słown źużelke. dziołki, pr. d. Dzisny, 1. d. Dźwiny.
Ces. hmyz. 
poi. owady, 
ruś. KuMaxn.

Dział III.

Nazwy rzac^ne wzięte od kopalin.

Kopaliny, od których rzeki słowiańskie przybrały swe nazwy,
•są następujące:

Nazwa kopaliny.

1) Aurum. 
das Gold. 

serb. zlato. 
słown. zlato.
Ces. zlato. 
poi. złoto, 
ruś. 30»io to .

2) Argentum. 
Silber. 

serb. srebro, 
słown. srebro.
Ces. stfebro. 
poi. srebro, srybło. 
ruś. cpiójio.

Nazwa rzeki.

1) Zlata, 1. dopł. Puste Rjeke — 
w Serbji.

2) Zlatica, voda u Zeti.
3) Zlatica, voda u Banatu
1) Zlaty potok (kośateeky), pr. d. 

Łaby —  w Czechach.
2) Zlaty potok (Dedina), pr. dopł. 

Orlice, 1. d. Łaby.
3) Zlaty potok, d. Dediny, pr. d. 

Orlice, 1. d. Łaby.
4) Zlata Stolca, wydzielina Skre- 

melicy, wpadająca do Neżarki —  
w Czechach.

1) Złota, pr. d. Sanu, pr. d. Wi
sły —  w p. łańcuckim pod Ku
ryłówką.

2) Złota Krzywula, 1. d. Kierznej, 
1. d. Bugu, 1. d. Narwi, pr. d. 
Wisły.

1) Bysiryóa zołota (Sołotwińska), 
1. z 2. źr. rz. Bystrzycy II, pr. 
d. Dniestru.

2) Złotonosza, ) d. Dniepru.

1) Srebrnica, 1. d. Uny, pr. d. Sa
wy. pr. d. Dunaju.

2) Srebrnica, d. Jasenicy, d. Mo
rawy, pr. d. Dunaju — w Serbji.
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3) Ferrum. 
das Eisen.

serb. żeljezo. 
słown. żelezo.
•ćes. żelezo, 
poi. żelazo, 
ruś. w;e.i)‘3o.

4) Sil-is, f.
der Ocker, Eisenocker, Braun- 
einsenstein. 

serb. o kra.
słown. okra, ochra, zemeljska ru- 

menica. 
ćes. o kr.
poi. okra, ochra, minia, 
ruś. —

5) Silicium.
der Kiesel, Quarz. 

serb. kienien titra. 
słown. kremen, kremenjak. 
ćes. kremen.
poi. krzemień, krzemień, krzemyk. 
ruś. KpeiiiinB.
słowac. kremen, kremienka.

6) Pyrues (Iluprojs).
Feuerstein.

serb. kremen, kresivac. 
słown. kresilmk. kresalnik. 
ćes. kfesaci kamen, 
poi. krzesiwo, krzesz, 
ruś. icpecenB.

7) Calcium.
Kalk. Kalkstein. 

serb. vapno (japno) —  vapnac. 
słown. apno —  apnenec, apnenik. 
ćes. rapno —  vapenec. 
poi. wapno — wapień, 
ruś. Bamio —  rsamieiieu,.

8) Lutum.
der Lehm, der Letten, die Klay- 
erde, der Ton. 

serb. glina, ił, iłovaća. 
słown. glina, ikmca, il.

Słow iań sk ie  rzeki w  Europie.

1) Żeleznica, d. Bosny, pr. d. &awy, 
pr. d. Dunaju.

2) Żeleznica. 1. d. Sany, pr. dopł 
Uny, pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Żelezna Woda, pr. dopł. Białej 
Wahy, 1. z 2. źr. rzek Wahy, 
1. d. Dunaju —  na Słowaczyźnie.

1) Olcra, 1. d. Olary (die Aller), 
pr. d. Wyzury (die Weser), dopł. 
m. niemieckiego.

2) Okrza (skaż. Oksza), 1. d. Ka- 
cynki. 1. d. Warty, pr. d. Od̂ -y.

1) Kremesnica, pr. d. Kupy, pr. d. 
Sawy, pr. d. Dunaju.

2) Kremen, ponornica m. Czarn. — 
w Chorwacji.

1) Krzemienica (Krzemionka), pr. d. 
Rawki, pr. d. Bzury, 1. d. Wisły.

2) K"emenlca, 1. d. Zelwy, 1. d. 
Niemna.

1) Krem (okalecz, zam. Kremna, 
die Kreins), 1. dopł. Dunaju —  
w Austrji niemieckiej.

1) Kreseea, 1. d. Eepenicy, 1. dopł. 
Bosny, pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju.

1) Krzeszówka, 1. z 2. źr. rz. Ru
dawy, I. d. Wisły.

2) Okrzesza, 1. d. Pisi, pr. d. Bzury, 
1. d. Wisły.

3) Okrzeja (Okrzejka), pr. d. Wisły.

1) Wapienica(niem.LobnitzerBach), 
1. d. Piszczałkowiec’a, pr. d. Wi
sły —  w pow. bielskim, koło 
wsi Wapienicy (Lobnitz) na Ślą
sku cieszyńskim.

1) Glina, pr. d. Kupy, pr, d. Du
naju.

2) Glinica, pr. d Gliny. pr. dopł. 
Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju (Glinica =  g. b. Piwnica =

9
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Ces. hllna, jll.
poi. glina, ił, ligawica.
ruś. r.Luna.

9)
Mergel, Mergelstein. 

serb. lapor. 
słown. lapor.
Ces. slin.
poi. ślin (na Śląsku ciesz.), margiel. 
ruś. jaepraJiL.

doi. b. Rjeka =  doi. b. Caglica =  
d. b. Bużimska Rjeka).

3) Mała, Glinica. pr. d. Gliny, pr. 
d. Sawy, pr. d. Dunaju.

4) Glina, d. Drinu, pr. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

1) llava. pr. d. Ukriny. pr d. Sa
wy, pr. d. Dunaju.

2) Iloea, 1. d. Sawy, pr. d. Dunaju.
1) limaka, pr. d. Drwęcv, pr. d. 

Wisły.
2) Iłownica, pr. d. Wisły —  na 

Śląsku cieszyńskim.
3) Ilia (llżanka), 1. d. Wisły.
1) Ilowla, 1. d. Donu.
2) Iłowaj, pr. d. Woroneża, d. Donu.
1) Iła (okalecz, zam. Iława, die III), 

1. d. Rynu —  w Alzacji.
2) Iła (okalecz, zam. Iława, die 111), 

pr. d. Rynu —  w Szwajcarji.
3) Iłara (skaż. niem. die Iller), pr. 

d. Dunaju —  w Bawarji.
1) Ula (okalecz, zam. Iława (la Ille), 

pr. d. Wileny (la Vilaine), dopł. 
Atlantyku we Francji.

1) Iła 1 (okalecz, zam. Iława, Ga), 
rz. w Brytanji, obecnie Belms- 
dale river albo tbe Ullie, dopł. 
m. Niemieckiego —  ze Szkocji.

1) Ljig, d. Kolubary. pr. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

1) Ligiera (pierw. Ligura, łać. Li- 
gens, la Loire), dopł. Atlantyku 
z Francji.

2) Ligier (franc. Loir), 1. d. Sardy 
(Sarlhe), 1. d. Majeny (la Ma- 
yenne) pr. d. Ligiery, dopł. Atlan
tyku z Francji.

1) Ślina (okalecz, zam. Ślinawa), 
I. d. Narwi, pr. d. Wi ;ły.

’ ) Potów. Ptolom. 2, 3, 4: ’Da 7coT«p,oO ezlicGat,.
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10) Lapis —  saxum.
der Stein —  der Felsen. 

serb. kamen, krs, —  skala.
6 e s .  k a m e n  —  s k a l a ,  

p o i .  k a m i e ń  —  s k a ł a ,  o p o k a ,  

r u ś .  K Ś M iH Ł . 

p o m o r .  k a m .

1) Kamenica, 1. d. Golijskiej Mo
rawy, 1. z 2. źr. rz. Morawy, pr. 
d. Dunaju.

2) Kamenica, d. Kubrsnice w Serbji.
3 )  Kamenica, 1. d. Kupy, pr. dopl 

Saw y, pr. d. Dunaju.
4) Kamiczak, pr. d. Sawy, pr. d. 

Dunaju —  w Serbji.
5) Kamacnik, pr. d. Gj uli (Dobrej), 

pr. d. Kupy, pr. d. Sawy, pr. 
d. Dunaju.

1) Kamczyk Dziki. d. M. Czarnego, 
w Bułgarji.

2) Kamczyk Łagodny d. M. Czarn., 
w Bułgarji.

1) Kamenke, 1. dopł. Velke Jizery, 
1. z 2. źr. rz. Jizery, pr. d. Łaby.

2) Kamenice, pr. d. Łaby.
3) Kamenice (Chrudimka), 1. d. Łaby.
4 ) Kamenice (Jaromefsky p.) pr. d 

Malse, pr. d. Vltavy, i. d. Łaby.
5 ) Kamenicky p. 1. z 2. źr. p. Ne- 

źarki, pr. d. Luźnice, pr. dopl. 
Vltavy, 1. d. Łaby.

1) Kamienna, 1. d. Wisły.
2) Kamionka, 1. z 2. źr. rz. Ka

miennej, 1. d. Wisły.
3) Kamionka, pr. d. Brdy. 1. d. Wisły.
4) Kamionka, 1. d. Bugu, 1. d. Nar

wi, pr. d. Wisły.
5) Kamienica, 1. d. Dunajca, pr. d. 

Wisły.
1) Kamenka, 1. d. Dniestru.
2) Kamenka, 1. d. Iłowie, 1. d. Donu.
3) Kamenka, pr. d. Pbioła, 1. dopł. 

Dniepru.
4) Kammlca, pr. d. Wołgi.
5) Kama (Malaja Wołga, po tatar. 

ćolman-Idel =  Biała Woda), 1. d. 
Wołgi

1) Kam, pr. d. Onsy, d. M. Nie
mieckiego z Ąnglji.

1) Kr kije (Gralovac górn. b.) 1. d 
Korany, pr d. Kupy, pr. d. Sa
wy, pr. d. Dunaju.

2) Krslje, ponornica Adrjatyku —  
w Dalmacji.

9*
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1) Skalda (skaż. zam. Skalita, po 
niem. Schelde), dopł. Atlantyku, 
z Belgji.

Także złomiska (okruchy) ciał beznarządnych, zlepieńce okru
chów i wogóle ciała beznarządne (zwane pierwotnie rudami) dały 
początek nazwom rzecznym, a mianowicie:

11) Rndus.
der Schutt, der Grus. 

serb. —  
słown. gruśC.
Ces. rum.
poi. gruz, rum, rumowisko, 
ruś. rpy3t.
* 12)

der Schotter. 
serb. prud. 
słown. prod.
Ces. sterk.
poi. żwir, prąd (w gwarze orylskiej). 
ruś. —

13) Arena, 
der Sand. 

serb. pjesak. 
słown. pesek.
Ces. pisek.
poi. piasek (niegdyś piesek), 
ruś. EPCÓK.

1) Gruzówlca, 1. d. Sołczy, pr. d.
Mereczanki, pr. d. Niemna.

1) Puma (okalecz, zam. Rumawa, 
die Ruhme), pr. d Liny (die 
Leine), 1. d. Olary (die Aller), 
pr. d. Wyzury (die Weser), dopł. 
M. Niemieckiego.

1) Pruten (skaz. zam. Prudan), d. 
Bjelanicy —  w Serbji.

1) Prut 1 (skaż. zam. Prud), 1. d. 
Obry, pr. d. Odry.

2) Prut (skaż. zam. Prud), 1. d. 
Narwi, pr d. Wisły.

3) Prądnik (Białucha), 1. d. Wisły, 
pod Krakowem

1) Prut, 1. d. Dunaju —  granica 
Rusi i Rumunji.

2) Prudnik, pr. d. Styru, pr. dopł. 
Prypeći, pr d. Dunaju.

1) Pjentan lub Peśtan (skaż. zam. 
Pjeskan, Peskan), pr. d. Kolu- 
bary, d. Sawy. pr. d. Dunaju.

2) Pestana, Pistana (skaż. zam. 
Peskana, Piskana) potok górski—  
w Slawonji, ginący w barze koło 
Drawy.

1) Piesienica, pr. d. Wierzycy. 1. d. 
Wisły.

1) Pjesocnaja, pr. d. Prypeći, pr. 
d. Dniepru.

2) Pjesocnja, pr. d. Wołgi.

1 Gwary słowiańskie posiadają obok słowa serb. prud =  poi. żwir, 
pi ąd (oryl), także przymiotnik poi. prędki i rus. priidkyj, które mają, 
jak się zdaje, len sam rdzeń, brzmiący w gw. prasłowiańskiej prud. Stąd 
zachodzi wątpliwość, czy powyższe nazwy znaczą iuir, iwirmk czy hy&y, 
szybki. Ze względu na Starożylność nazw Prut w Polsce i na Rusi 
umieszczono powyższe nazwy tutaj, a podobne Prudka (w Polsce) i Frudók 
(na Rusi) w gromadzie III nazw rzecznych.
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14) Pulvis metallicus. 
der Mineralstaub

serb. — 
słown. grez.
Ceś. —
poi. grząz, miał. 
ruś. r p j 3t, rpa3i>.

15) Congiomeratus. 
Konglomerat.

serb. —
słown. labora (zlepen prod). 
Ces. slepenec. 
poi. zlepiony żwir. 
ruś. —

16) Gleba.
Scholle.

serb. gruda, grudva. 
słown. gruda, gruCa.
Ces. hruda, hrouda. 
poi. gruda (zlepiony miał), 
ruś. rpyfla.

17) Lapis metallicus. 
das Erz. .

serb. ruda 1 
słown. rudnina.
Ces. ruda. 
poi. ruda 
ruś. pyA»i

1) Peslcara (po włos. Pescara), d. 
Adrjatyku z Italji środkowej.

1) Grząski potok, 1. d. Mleczki za
chodu. — pod Przeworskiem.

2) Mielno, jezioro w pow. nieszaw- 
skim

3) Mielno, jezioro w pow. inowro
cławskim.

1) Mielnica, 1. d. Horynia, pr. d. 
Prypoći, pr. d. Dniepru.

1) Labora Wielka (Grosse Laber), 
pr d. Dunaju —  w Baworji.

2) Labora Mata (kleine Laber), pr. 
d. Dunaju —  w Baworji.

1) Laboreć, 1. z 5. źr. rzek Bo- 
droku (Bodrog), pr. d. Tysy, 1. d. 
Dunaju.

1 ) Gruda, 1. d. Mereczanki, pr. d. 
Niemna.

1) Eudasnica, 1. d. Bosny, pr. d. 
Sawy, pr. d. Dunaju.

2) Rtidnica (TovunjCiCa), 3-cia część 
Mreżnicy zapadnej, 1. z 2. źr. rz. 
Mreżnicy, pr. d. Sawy, pr. dopł. 
Dunaju.

1) Radecka, d. VHavy, pr. d. Łaby
1) Rudnia, pr. d. Narwi, pr. d. Wisły
1) Rudnia, 1. d. Velese, 1. d. Dzwiny
2) Rudnia, pr. d. Desny, 1. d. Dniepru

Dział IV.

Nazwy rzeczne utworzone od nazw innych rzek lub ze względu na
inne rzeki.

Nazwy rzeczne nadane albo bezpośrednio od innych rzek, 
albo ze względu na rzeki sąsiednie mają, a zwłaszcza pierwsze 
z nich, tylko drugorzędne znaczenie.

1 Nazwa kopaliny ruda pochodzi od przymiotnika rud, -a, -o (rot- 
tlich) i dlatego większość nazw rzecznych o rdzeniu rud oznacza „wodę 
czerwonawą4* i mieści w Gromadzie III-ej.
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Dopływy rzek noszą bardzo często nazwę rzeki głównej, do 
której wpadają —  ale w postaci zdrobniałej, spieszczonej, dla ozna
czenia, że są mniejsze od rzeki głównej, do której wpadają. Ten 
sam stosunek zachodzi niekiedy i przy nazwach rzek sąsiednich, 
przyczem rzeka mniejsza ma nazwę rzeki większej, ale w postąpi 
zdrobniałej, spieszczonej. Nazwy te nie dają żadnego wyjaśnienia 
co do znaczenia nazw rzecznych i dlatego rząd nazw rzecznych 
zdrobniałych możnaby zupełnie pominąć przy badania nazw rze
cznych. Jedynie dla przedstawienia całości nazw rzecznych są tutaj 
nazwy te zdrobniałe, od nazw innych rzek utworzone, przykładowo 
przytoczone.

Drugi rząd nazw rzecznych, utworzonych ze względu na inne 
rzeki, ale me od nazw rzek sąsiednich, jest bardzo nieliczny, ale 
już bardziej zajmujący, bo daje poznać niekiedy także starożytną 
postać rdzenia słownego.

A. Następujące rzeki dały swe nazwy innym rzekom:

1) Bioska, pr. d. Miljaćki, pr. d. Bo
sny, pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

2) Drina, pr. d. Sawy, pr d. Du
naju.

3) Ibar, pr. d. Golij. Mo-awy, pr. 
d. Dunaju —  w Serbji.

4) Kupa, pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju.

5) Krapina, 1. d. Sawy, pr. d. Dunaju.
6) Glina, pr. d. Kupy, pr. d. Sawy, 

pr. d. Dunaju.
7) Lonja, 1. d. Sawy, pr. Dunaju.

8) Morawa, pr. d. Sawy, pr. d. 
Dunaju

9) Neretwa. dopł. Adrjatyku z Herc.
10) Orljava, 1. d. Sawy, pr. d. Du

naju.
11) Otuća, ponornica u Lici.
12) Resava, pr. d. Morawy, pr. d. 

Dunaju.

13) Sana, pr. d. Uny, pr. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

1) Biostica (Krivaja doi. b.), pr. 
d. Bosny.

2) Drinjaca, 1. d. Driny.
Drinica, otoka Drine pod Ło
żnicom.

3) Ibarac, pr. d. Ibaru.

4) Kupcina, 1. d. Kupy.
Kupica, potok blizko Delmcy.

5) Krapinica, d. Krapiny.
6) Glinica, pr. d. Gliny.

7) Lonjdza (skaż. zam. Lonjca, 
Lonjica), 1. d. Orljavy.

8) Moravica, źr. rz. Golijskiej Mo
rawy.

9) Neretvica, pr. d. Neretvy.
10) 0, Ijcwica, pr. d. 0rljavy.

11) Otucicci, d. Liki.
12) Rcsavica, 1. ze źr. potoku Re- 

sawy.
Resmcina, pr. d. Morawy, pr. d. 
Sawy, pr. d. Dunaju.

13) Sanica, 1. d. Sany.
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14

15

16
17
18

7
8

9
10

1
2

5
6
7
8 
9

1 0

Sawa, pr. d. Dunaju — w Chor
wacji.

Ugar, pr. d. Vrba>u, pr. d. Sa
wy, pr. d. Dunaju.
Uua, pr. d. Sawy, pr, d. Dunaju. 
Vuka, pr. d. Dunaju— w Slavonji. 
Dunav, dopływ Morza Czar
nego.

Ług, pr. d. Bugu. 1. d. Narwi, 
pr. d. Wisły.
Narew, pr. d. Wisły.
Obra, pr. d. Odry.

Orz, 1. d. Narwi, pr. d. Wisły. 
Nida, 1. d. Wisły.

Noteć, pr. d Warty, pr d. Odry.

Nurzec, pr. d. Bugu.
Orla, pr. d. Łobzianki, pr. d. 
Noteci.
Dunaj, dopł. Morza Czarnego. 
Wisła. dopł. Bałtyck. Morza.

Don, dopł. Morza Czarnego. 
Bob, dopł. Morza Czarnego. 
Dźwina (zachodn.), dopł. Bał
tyku.

Dźwina (północna), dopł. Morza 
Białego.
Row, pr. d. Bohu.
Roś, pr. d. Dniepru.
Wołk, pr. d. Bohu.
Dunaw, dopł. M. Czarnego. 
Berża, 1. d Gawji.

Mołczadź, 1. d. Niemna.

Gard, pr. d Rodanu —  we Fran
cji południowej.
Moza (łać. Mosa, franc. Meux), 
1 d. Rynu niem. — z Francji.

14) Scwica, 1. z 2. źr. pot. Sawy.
Sawulja,, imię bary k. Osieka.
Zasańca, d. Sawy— w Serbji.

15) Ugru!, d. Ugra.

16) Unac, pr. d. Uny.
17) Vućica, d. Vuki.
18) Dunarac, otoka Dunava, blizu 

Novoga Sada.

1) Łuiek, 1. d. Ługu.

2) Narewka, 1. d. Narwi.
3) Obrzyc.a, 1. ramię Obry.

Obra Zgniła, pr. d. Obry.
4) Orztjc, pr. d. Narwi.
5) Nidzica, 1. d. Wisły.

Nida Czarna (Trupieniec doi. h.), 
1. d. Nidy.

6) Noteć Mały, dopł. jez. Pakość, 
przez które przepływa rz. Noteć.

7) Nurczylc, 1. d. Nurca.
8) Orlanka, 1. d. Narwi pr. d. 

Noteci.
9) Dunajec, pr. d. Wisły.

10) Wisłoka, pr. d. Wisły.
Wisłok, 1. d. Sanu, pr. d. Wisły.

1) Doniec, pr. d. Dona.
2) Biiżok, 1. d. Bohu.
3) Dwinka, pr. d. Dźwiny (zach.). 

Dźwinosa, 1. d. Wilji, pr. d. 
Niemna.

4) Dżwinica, 1. d. Suchony, 1. ze 
źr. rzeki Dźwiny (północnej).

5) ltowck, 1. d. Rowu.
6) Boćka, d. Rośi.
7) 17 ołczelc, pr. d. Wołka.
8) Dunaweć., pr. d Seretu Małego.
9) Beriona, pr. d. Niemenka, 1. 

z 2. źr. rz. Gawji.
10) Molcsadka, pr. d. Mołczadzi.

1) Gardon d’Alais, źr. rz. Gardu. 
Gardo?: d’Audoze źr. rz. Gardu.

2) Muson (franc. Mouzon), pr. d. 
Mozy.
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B. Nazwy rzeczne nadane ze względu na inne rzeki:
Fiumen medius — internus.

1) Serednia Rilca 1 (Wełyka So- 
purka). 1. z 2. źr. rz. Sopurki, 
pr. d. Tysy, 1. d Dunaju —  
w komit. Marmaros-Syhot. >«r

2) Seret 2 (skaż i okalecz, zam. Se- 
redna), 1. d. Dunaju.

3) Seret s, 1. d. Dniestru 
1) Średnicai, 1. d Potoku Riels-

skiego, pr. d. Dunajca, pr. d. Wisły. 
1) Osredalc, potok w siole Trsić 

w Serbji
l) Sarthe6 (po franc. la Sarthe, 

skaż. i okalecz, zam. Sardana), 
średni dopł. Majeny, pr. d. Li- 
gury —  we Francji.

1) Nitra8 (okalecz, zam. Nitrowa, 
Nitorna, Nutorna), 1. d. Dunaju.

2) Nitrmca 7, pr. d. Skałki, pr. d. 
Morawki, pr. d. Ostrawicy, pr. d. 
Odry.

1) Nitorna 8 (die Nidder, w dokum. 
Nithorne), 1. d. Nidy, pr. dopł. 
Menu, pr. d. Rynu —  w Górnej 
Hesji, w Niemczech

1 Porówn. S. Tomasziwskyj :  Elnogiaficzna kart; Uhorskoj 
Rusy. St. Petersburg 1910. Z góry leżącej na zachód od Jasinia widać 
ku południowi trzy rzeki: wschodnią Kysłę, zachoduią' Małą Szopurkę 
i średnią Wełyką Szopurkę, zwaną także Serednia Rika.

2 Z grzbietu górskiego Senna-Lungal widać ku północy trzy rzeki: 
zachodnią Seret Wielki, wschodnią Szaralel i środkową Seret Mały.

8 Ze wzgórza Krajny Kamen widać trzy rzeki: zachodnią Wosuszkę, 
1. d. Strypy, 1. d. Dniestru, wschodnią Hnizdeczną, 1. d. Seretu i środ
kową Seret.

4 Z Magury Spiskiej widzi się Średnicę jako potok środkowy.
5 Od opactwa La Trappe widać ku południowi 3 rzeki: zachodnią 

Majenę, średnią Sardę i wschodnią Hyzldjnę, 1. d Sardy. Zdaje się, że 
pierwotne brzmienie nie było sreda lecz sarda ( =  medium) i stąd też 
wyspa Sardena

8 Z Magury widać trzy rzeki: zachodnią Wagę, średnią Nitrę 
i. wschodnią Hron.

7 Z grzbietu Mały Połom widać ku zachodowi trzy potoki: górny 
Sławicz, średni Nitrową i dolny Kotły.

8 Z góry Ptaszkowej (Yogehberg) widzi się ku połud.-zachodowi 
trzy rzeki: górną Nidę, środkową Nitornę i dolną Kincykę, pr. d. Menu.

a) medium —  pars interna, inte- 
stina.
die Mitte —  Inneres. 

serb. sreda, sredma.
unutarnjost, unutrasnjost. 

słown. sredina.
notrina, notranjosl —  notranji. 

słowac. sredina.
vnutro, vnutornost —  vnutorny. 

Ces. stfed, prosthedek.
nitro. vnitfek —  vnilfni. 

poi. środek — średni, środkowy.
wnętrze —  wnętrzny. 

ruś. eepć/i,lina, cepeM —  cepó^miii. 
HyTpó, nnyTpćciHcicTŁ —  BHyT- 
pilUHIIH.



b) non verus, non vera (aqua). 
nicht das wahre, das richtiege 
Wasser.

serb. prav, -a. -o, (rechf, echt, wahr).
neprav, -a, -o, (unecht, falsch). 

słown. pravi, -a, - o, —  nepravi, -a, -o. 
Ces. pravy — nepravy. 
poi. prawy, prawdziwy.

nieprawy, nieprawdziwy, 
ruś. npannń, npanAńniiu (echt). 

HenpaniiH (unecht). 
npńnAa (Echliieit). 
neiipdnAa (Unechtheit, Liige).

flumen non verus.

1) Nepraioda (Nieprawda) \ wscho
dnia odnoga Horyma. pr. dopł. 
Prypeći, pr. d Dniepru.

2) Dniepr, Dnipro, N.pro (okalecz, 
zam Niprawa, z przystawką: d) 
dopływ M. Czarnego 2

Dział V.

Nazwy rzek wzięte od zjawisk przyrody.

Zjawiska fizyczne, które nad wodami rzecznetni w ich biegu 
początkowym, albo także i dalszym spostrzegać się dają są:

1) fu in us.
der Wasserdampf, Wasserdunst. 

serb. ptlra
słown. para, par, sopara, sopar.
Ces. para. 
poi para. 
ruś. napa.

2) ros.
der Thau 

serb rosa. 
słown. rosa.
Ces. rosa. 
poi. ro a.

aqua fumosa.

1) Parma s, pi d. Padu, pr. dopł.
Adriatyku —  we Włoszech półn.

1) Oparna, d. Bjelauicy —  w Serbji.

aqna roscida.

1) Bosawa, 1. d. Dniestru.
2) Eosawa. d. Rosi, pr. d. Dniepru.
3) Boś, 1. d. Niemna
4) Boś, pr. d. Dniepru.

1 Rzeka Horyń dzieli się na 20 km. przed ujściem do Prypeći
na 2 odnogi: zachodnią czyli lewą Wctlicę i wschoduią czyli prawą
Ncpiraicdę. Wetlica oznacza tyle co wetla (wiotła) czyli słaba. Z tych 
dwu nazw wynika, że lud okoliczny uważa Wetlicę za właściwy stru
mień Iloryni, za właściwą Horyń, a Jśepiratrdę za boczną tylko odnogę,
bo Nep,an'da jest nazwą uproszczoną zam Keprawdyuaja (scl. Horyń).

2 Porówn wywód nazwy Dniepr w rozd. 1, grom. III, części II, 
niniej. dzieła, str. 68.

3 Parę wodną unoszącą się nad rzeką Parmą widzieć można w mia
steczku Parmie, tuż obok słynnego teatru papieskiego, jak to w r. 1903 
będąc we Włoszech stwierdziłem.
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ruś. poca.

3) pruina 
serb. inje (Rauchreif). 
słown. sren, rnraz. siana; inje. ivje 

(au Baumen).
Ces. jinf, jfnovatka. 
poi. śron, szron 
rus. HHeir.

4) nix.
der Schnee. 

serb. sneg. 
słown sneg.
Ces snih. 
poi. śnieg 
ruś. cuii’.

5) Rośka. d. Rosi, pr. d. Dniepru.
6) Iłostawica (skaż. zam. Rosawica), 

J. d. Rosi, pr. d. Dniepru.
acjna pruina obducta.

1) Sretiiawa, 1. d Wisły.
1) Ina (okalecz, zam. Inawa), dopł. 

Bałtyku —  z Pomorza.
2) Inn (w śred. w. Ina, okalecz, 

zam. Inawa), I. d. Dunaju —  
w Tyrolu rzeka główna.

1) Lndra (skaż. zam. Inara, po fr. 
Indre) 1. d. Ligiery, dopł Atlant., 
we Francji.
aqna nivosa.

1) Snjegotina, d. Ukriny, pr. dopł. 
Sawy. pr. d. Dunaju -— w Bośni

Dział VI.

Nazwy rzeczne nadane ze względu na samo tło (ziemię).

Tło. na którem rzeka bierze swój początek lub przez które 
w dalszym biegu przepływa, może byd bardzo rozmaite i według 
rodzajów tła przybrały rzeki swe nazwy będące odzwierciedleniem 
rodzajów i jakości tła. Również położenie rzeki w samem tle w sto
sunku do okolicznego tła i do stron świata znalazło w nazwach 
rzecznych swe odbicie.

A. Tła pracą ludzką nieuprawione (przvrodzone).

t) Mons, collis.
Berg, Gebirge, Hiigel. 

serb. brdo, gora, vrh, breg (brjeg). 
słown. breg, brig, gora, vrh.
Ces. hora, vreh.
poi. góra. wzgórze, pagórek, wirch, 

wyżyna, brzeg, 
ruś. ropa, Bepx.
slowac. hora (Wald), les (Wald), 

hora (Gipfel), 
hornat (bergig).

1) Bregatia. 1. d. Neretvy, dopł. 
Adrjatyku — w Hercegowinie, 
koło Sloica.

2) Bregana, pr. d. Sawy, pr. dopł 
Dunaju.

3) Brezmlc, dopł. Sujtće, ponornice 
w Hercegowinie.

4) Frhovma, pr. d. Neretwy, dopł. 
Adrjatyku.

5) Bregalnim, 1. d. Wardaru, dopł. 
Zatoki salonickiej.
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1) a) Tumulus.
Hiigel. Hanfen. 

serb. gomila (Erdhiigel, Erdhaufen). 
słown. gomila (Erdhiigel),
Ces mohyla (Grabhiigel) 
poi. mogiła, 
ruś. luorn.ia

2) Vallis —  Locus demissus. 
das Tal —■ Niederuug. 

serb. dolina, dola — niz, niza —  
nizak.

słown. doi, dolina —  niźava, nizina. 
Ces. dolina, udoli —  nizina, 
poi. dolina, dół —  nizina, niż. 
ruś. flojnma, hiis

1) Brigul (lipiyouyo:) staroż. nazwa 
Saóny (późn. Ararein zwanej), 
pr. d Rodanu we Francji.

1) Brega (okal. zam. Bregawa, po 
niem Brege), 1 z 2. źr. rzek 
Dunaju —  w Bawarji.

2) Briga (okal. zam. Brigawa, po 
niem. Brigach) — 1. z 2. źr. rz. 
Dunaju —  w Baworji.

3) Breg (uprosz zam. Bregawa. po 
po niem. die Breg) rz w Ba- 
detiskiem — w pow Villingen.

4) Breganica (po niem. Bregenzer 
Ach), dopł. jeź. Kostnickiego —  
w Niemczech.

1) Wyhiica, pr d. Wisły.
2) Brda (okal. zam. Brdawa), 1 d. 

Wisły.

1) Jlornat (po madź. Hernad ska
żone). I. d. Sianej (Sajo), pr. d. 
Tysy, 1. d. Dunaju.

1) Horyń (zam. Horynia ruś. =  poi. 
Góralka), pr. d. Prypeći, pr. d. 
Dniepru.

2) Horyńka, 1. d. Horynia.
3) Wercldta (Łuczesa gór. b.), 1. d 

Dźwiny.
4) Wierchnia, pr. d. Niemna.
5) Wier szyna, 1. z 2. źr. rz. Uborći, 

pr. d. P-ypeć, pr. d. Dniepru.
1) Mogiła, 1. d. Mlavy, pr. d. Du

naju —  w Serbji.
2) Gomionica, pr. d. Sany, pr. d. 

Uny, pr. d. Sawy. pr. d. Dunaju—  
w Bośni, koło sióła Gomionicy.

1) Dolorka, 1. d. Ibra, pr. d. Go
li jskiej Morawy, 1. z 2. źr. rz. 
Morawy, pr. d. Dunaju.

1) Podolka, 1. d. Łaby —  w Cze
chach

1) Dolnica (niem. Dollnitz), rz. —  
w powiecie Lipskim w Niem
czech.

1) D óela (okalecz, zam. Dćelawa, 
po franc. Deula). pr. d. Leji (fr. 
Lys), 1. d. Skaldy — w Belgji.
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2) a) Fauces.
Enges Tal 

serb. draga —  put (Weg). 
słown. draga, deber —  pot (Weg). 
Ces. draha (Weg, Strasse) —  pout. 
poi. droga —  pąt (staropol). 
ruś ,a,opoxa —  nyTB.

2) b) Sulcus. 
die Furche.

serb. brazda. 
słown. brazda.
Ces. brazda. 
po), brózda. 
ruś. 6opoa ,̂;L

3) Spelun ca. 
die Ilohle.

serb. pećina. 
słown. peCina, spilja.
Ces. jeskyne, dulina, sluj, doupe. 
poi. jaskinia, pieczara, 
ruś. neuepa.

3) a) Caverna. 
das Loch.

serb. jama, rupa. 
słown. jama, rupa.
Ces. jama, dira.
poi. jama, dziura, nora.
ruś. ima, impa, flipń.

4) Hiatus, vorago.
Kluft, Schlund, Racheri. 

serb. proyalija, źdrjelo (Kluft, Schlund).

1) Dołyśka (Uszczanka), 1. d. Dryssy, 
pr. d. Dźwiny.

1) Nisava, pr. d. Morawy BinaCkiej, 
1. z 2. źr. rz. Morawy, pr. d. 
Dunaju.

1) Nisa (skaż. i oka), zain. Nizawa, 
po niem. die Neisse), 1. d. Odry, 
(Niza Kładzka).

2) Niza Łużycka, 1. d. Odry.
3) Niza Szalona, pr. d. Kocina, 1. 

d. Odry.
1) Draga, pr. d. Noteći, pr. dopł. 

Warty, pr. d. Odry.
1) Doroliań, I. d. Słuczy, pr. d. Ho- 

rynia. pr. d. Prypeći, pr. d. Dnie
pru — w pow. zwiahelskim.

2) Dorohobuza, pr. d. Jasiołdy, 1. d. 
Prypeći, pr. d. Dniepru.

1) Putna, pr. d. Seretu, pr. d. Du
naju —  w Mołdawji.

1) Brazda, pr. d. Vardaru, dopł. 
zatoki soluńskiej.

1) Pek (okal. zam Pekara), pr. d. 
Dunaju —  w Serbji.

2) Pakra (skaż. zam. Pekara), d. 
Ilovy, 1. d. Sawy, pr d. Dunaju.

1) Pćinja (skaż. zam. Pećinja), pr.
d. Vardarn dopł zat. soluńskiej. 

1) Peksa, d. Klazmy, pr. d. Oki, pr. 
d. Wołgi.

1) Jamnica, pr. d. Brenia, pr. d. 
Wisły.

2) Jamnik, pr. d. Ostrawicy, pr. d. 
Odry.

1) Ponora, pr. d. [pokoći, 1. dopł.
Słuczy, pr. d. Horyni, pr. dopł.
Prypeći, pr. d. Dniepru.

1) Zdrjelo, d. Drinu, dopł. M. Joń-
skiego.
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propast (Abgrund) — grlo (Gurgel, 
Rachen).

słown. żrelo (Rachen); prepad, vo- 
tlina; golt, goltonec. 

ćes. propast'. 
poi. przepaść —  czeluść, 
ruś. nponacTB, nacTB.

5) Gadus. Dolium, Cupa.
Boltich, Kufę, Fass.

serb. ba6va, badanj, brenta 
słown. bedenj, be6va. brenta. 
ćes. be6va, becka. 
poi. beczka, kadź. 
ruś. óóuica, 6oqiBKa.

6) Patina.
die Pfanne. 

serb. taya panica (irdenes Speise- 
schiissel.

słown. ponev, ponva. pónevca, pón- 
vica, avnik (koś, v katerem se 
vjete ribe hranijo). 

ćes. panev, panvice. 
poi. panew. 
ruś. —
wkrus. HOĄoeMB.

6) a) Labrum.
Wannę, Badewanne. 

serb. banja (Bad), banjica (Bade
wanne). 

słown. banja, nećke.
6es. vana 1 (Wannę), 
poi. wanna (Badewanne),

wanna ĝw. orylską Tiefe im 
Flusse). 

ruś. BaHHa (Wannę).

2) Proralja, potok we Fruśkiej 
Górze.

3) Proralja (Bitva), d. Sawy, pr. d. 
Dunaju — Serbji.

4) Gronica, pr. d. Laśvy, 1. d. Bo
sny, pr d. Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Propast', pr. d. Sazawy, pr. d. 
Vitawv, 1. d.Łaby —  w Czechach.

1) Bednja, pr. d. Drawy, 1. dopł. 
Dunaju.

1) Brenta, dopł. Adrjatyku, —  we 
Włoszech północnych.

1) Becra, 1. d. Morawy, 1. d. Du
naju - na Morawach.

1) Tama, I. d. Driny, pr. d. Savy, 
pr. d. Dunaju.

2) Tovac, czernomorska ponornica.
1) Tmara (obec. skaż. po włosku 

Tevere. w staroż. z grecka Ti- 
beris), rzeka koło Rzymu w Italji 
środkowej.

2) Tava (obecnie skaż. franc. Theve), 
d. Ozy (Oise), pr. d. Sekwany, —

■ we Francji północnej
3) Tara (w staroż. obecnie Firth 

of Tay), rzeka w pad. do M. Nie
mieckiego —  ze Szkocji wscb

1) Mała Panew, pr. d. Odry —  na 
Górnym Śląsku.

1) Tawda (skaż. zam. Tawa), 1. d. 
Tobol’a, 1. d. Irtyszu, 1. d. Ob’i —  
na Sybirze.

1) Banja (Bednjica skaż. Petnpca), 
pr. d. Kolobary, d. Sawy, pr. d. 
Dunaju.

1) Yanna (po franc. la Vaune), pr. 
d. Yonne’y, pr. d. Sekwany —  
we Francji.

1 Słowa wanna (poi.), rana (6es.) i Baima (ruś.), jest okaleczonym 
przymiotnikiem rodz. żeń. od słowa tara. i brzmiało pierwotnie taimnna



142 —

7) lubus. 
die Rohre.

serb. cev, cjtv. cevka, cjevka, cevćica. 
-łown. cev -i f, cevka. 
ces. cera, roura, rurka, trouba, trubice. 
poi. cewka, rura, rurka, trąba, trąbka, 
ruś pypa (Rohre), Tpyóó (Trompete),

8) Angustiae.
B( rgpass, Engpass. 

serb, klisura, klisurina (Bergpass;
Klippe). sutjeska (Engpass). 

slown. soteska, klanec, ożina.
Ces. so.ileska, prusmyk. 
poi. przesmyk, przełęcz, wąwóz, 
ruś. By *HHc

9) Gradus. 
die Stufen des Terrains.

serb. stupanj (Stule), 
słown stopnica; stopnja. 
ces. stupeb. 
poi. stopień, 
ruś. CTyneiiB.

10) Planicies.
Ebene, ebene Flachę.

serb. ravno (Plateau). ravnina, 
vnica.

słown. ravnica, ravnina, raven(i). 
Ces. rovina. 
poi. równina, równia, 
ruś. piBjniHa.

11) Declive, Pianicies declivis. 
schiffe Ebene, abschiissiger 
Boden.

serb. padina (stok góry, Bergseite), 
strmo (Steile), strm, slrmen 
(steil).

down. strmina, strmost,
padovit (ein starkes Gefiille ha- 
bend.

i) Cjevna, 1. d. Moraczy, dopł. je- 
ziera Skodaiskiego.

1) Rura (po niem. die Ruhr), pr. 
d. Rynu —  w Niemczech.

2) Rura (die Roer, wymowa holend. 
Rur), pr. d. Mozy, 1. ć. Rynu — 
w Nadrenji.

1) Trubiei, 1. d. Dniepru.

1) Klisura, d. Timoka, pr. d. Du
naju —  w Serbji.

2) Sutjeska, 1. d. Driny, pr. d. Sa
wy, pr. d. Dunaju.

1) Stupćanica, d. Biośtice, pr. d. 
Bosny, pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju.

1) Stopnica, pr. d. Sanu, pr. dopł. 
Wisły.

ra- 1) Rarnica, pr. d. Morawy, pr. d 
Sawy, pr. d. Dunaju — w Serbji. 

2) Ramia Rjeka, d. Mlavy, pr. d. 
Dunaju.

1) Równia, 1. z 2. źr. rz. Strwiąża. 
1. d. Dniestru.

1) Pad (łać. Padus, obecnie, włoskie 
Po, nazwa okalecz, zam. Pado- 
vita lub Padawa), dopł, Adrja- 
tyku z Włoch półn. — Nazwa

lub tarana, a po odpadzie (apokope) zgłoski początkowej zostało ranna 
lub vana„ Nazwa polska orylska na głębię rzeczną icamia jest tego do
wodem, bo wanna co do postaci jest równa panwi czyli taicie. 

Niemieckie Wannę wzięte jest ze słowiańskiego.
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Bes. pad (Fali), strmy (abschiissig). 
poi. spadzisty (abschiissig), stromy, 
ruś —

12) Uligo, campus uliginosus. 
Marschland, Marsch, Polder.

serb. barn.
słown. muza, mnżava, mo6evina barje. 
Bes. barina.
poi. barzyna (na Śląsku ciesz.), żu

ława, 
ruś. —

13) Palus.
Sumpf, Morast.

serb. mocar, moBalina, moBina. 
słown. moBvir, moBvara.
Bes. moBidlo, bahno. 
poi. moczar, bagno, 
ruś. Mouap, 6arHo.

14) Ripas nudas habens fluvius. 
Nackte Ufer (ohne Pflanzen- 
wuchs).

serb. goli, -a. -o, golan, -a, o, (ńackt, 
baumlos), nag, -a, -o; bos; bo- 
sonog (barfuss). 

słown. gol, -a, -o, nag, -a, -o, (nackt), 
bosonóg (barfuss).

Bes. holy, nahy —  bosy. 
poi. goły, nagi —  bosy. 
ruś. róJiiiH, Harnii; 6ocouor.

oznacza rzekę płynącą po tle 
spadzistym, mającą wielki spa
dek, czyli spadzistą.

1) Bary cza, pr. d. Odry.
2) Żuławka, 1. d. Drwęcy, pr. d. 

Wisły.
1) Baryszka, 1. d. Dniestru.

1) Mocao, woda w Serbji (Vuka 
RjeBnik).

2) Mokro, d. Trebinjcice w Herceg.
1) Moczą, 1. d. Wołgi

1) Gol (po wł. Golo), rz. na Kor
syce. dopł. M. Tyrreńsk.

2) Preyoła (skaż zam. Prez-Gołaj, 
dopł Bałtyku z Prus niem.

3) Bosna l, pr. d. Sawy, pr. dopł. 
Dunaju.

B. Tła pracą ludzką uprawione.

1) Silva combusta. 
Brachfeld. 

serb. ugar. 
słown. ugor, ledina.

1) Ugar, pr. d. Vrbasu, pr. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

1 W dzisiejszych gwarach słowiańskich słowo bos(y) oznacza bar- 
filssig, a tylko gol i nag oznaczają nackt. Jednak tak nie musiało być 
zawsze, owszem te trzy słowa musiały być niegdyś tożzuacznikanii. Rzeka 
Bosna ma zupełnie nagie brzegi bez wszelkiej roślinności. Ludność sło
wiańska nad nią mieszkająca używała niegdyś słowa bos i bosan, bosna, 
bosno, w tern samem znaczeniu, analogicznie do używania dwu słów 
tup i tupaw w jednem znaczeniu: tępy, lub słów sirm, strmen i strmenit 
v» znaczeniu stromy. Czy przypona -an, -na, -no była dodana do rdzenia 
czy, nie, pozostawało znaczenie to samo, niezmienne.
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Ces. uhor. 
poi. ngor. 
ruś. —

2) Silva caesa, exstirpata.
Gesauberter Wald, Rodeland. 

serb. trebeź, trebeżina, krćeviua, 
trebiti, trebljenje. 

słown. trebeź, treboyje.
trebiti. 

cas. tribeż, tfibeni, 
tribiti.

poi. trzebież, trzebowisko.
trzebić, trzebienie, 

ruś. Tepeóesrc,
TepeółiTii.

3) Ager.
Arkerland. 

serb. ornica, oranica, njiva, 
orali, oranje. 

słown. oranica (orna zemlja) njiya, 
orati, orba.

6es. ornice. role, niva.
orati, orba 

poi. rola, niwa (ziemia orna), 
orać, oranie, orka. 

ruś. opam m a, HiiBa, 
opaTH.

2) (fgrovaca, pr. d. Listenicy (Ja-
senicy), pr. d. Neretwy.

1) Trebizat, pr. d. Nerelvy, dopł.
Adrjatyku.

2) Trebez, 1. ramię Lonji, 1. dopł. 
Sawy, pr. d. Dunaju.

3) Irebinja, pr. d. Kupy, pr. dopł. 
Sawy. pr. d. Dunaju.

1) Tfebovka d. Tichej Orlicy, dopł. 
Luźnice, pr. dopł. VItavy, 1. d. 
Łaby —  w Czechach.

2) Tfebovka, pr. d. Morawy, 1. d.
Dunaju.

1) 'Irzebośnia, 1. d. Sanu, pr. d.
Wisły.

1) Terebezlia, d. Volożby. I. d. Sjasi, 
d. jeż. Ładogi.

1) Irebbia (okalecz, zam. Trebiata), 
pr. d. Padu —  we Włoszech półn.

1) Ora (skaż. zam. Orna, niem die 
Ohre), 1. d Łaby (Elbe) —  w Sta
rej Marchii.

2) Orka (die Orke), 1. d. Odry (die 
(Eder), 1. d. Wułty (die Fulde), 
1. z 2. źr. rz. Wvzury, dopł. 
M. Niemieckiego

3) Orna (die Ohrn), pr. d. Kochany 
(die Kocher), pr. d. Nekefu, pr. 
d. Rynu.

4) Ora (skaż. zam. Orna, niem. 
Ohra), potok w Sachsen-Gotha, 
w Niemczech.

1) Orz (okalecz, zam. Orzna), 1. d. 
Narwi, pr. d. Wisły.

2) Orzyc (okalecz, zam. Crzyca), 
pr. d. Narwi, pr. d. Wisły

1) Orna (Orne), dopł. Atlantyku —  
w Norinandji).

2) Orba (staroź. Orbis, Orobis, Oro- 
bus, dziś po franc. Orb), dopł. 
M. Sródziem. —  we Francji poi, 
w depart. Heranlt.

3) Orana (po franc. Ofain). 1. d. 
Duby (Doubs), 1. d. Sołny [SaOny), 
pr. d. Rodanu —  we Francji.
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4) Pratum.
Aue, Wiese. 

serb. luka; livada sjenokosa (ćajra). 
slown. loka; livada, kosenica. 
słowac. luka.
6es. louka. 
poi. łąka.
ruś. Jryica, ciltojicaT.

Słowiańskie rzeki w Europie.

4) Orbion (po fr. Orbieu), 1. d. Au- 
de’y, dopł. M. Śródziem. w dep. 
Aude we Francji.

1) Orawa, 1. d. Oporu, pr. d. Stryja, 
pr. d. Dniestru.

2) Oranka, pr. d. Mereczanki, pr. d. 
Niemna.

3) Orja, pr. d. Piwesy, pr. d. Mu
szy, 1. z 2. źr. rz. Gawji, pr. d. 
Niemna —  w pow. poniewieskim.

1) Nńva (fr. la Nive, prowens. Niva), 
1. d. Adury (Adour), d. Atlant —  
we Francji Połudn.

2) Niwura (staroż. Niver, Niveris, 
obecnie franc. Nievre), pr. d. 
Ligiery (Ligury), dopł. Atlan
tyku —  we Francji.

1) Poniwiec, 1. d Wisły — potok 
w Ustroniu na Śląsku ciesz, pod 
górą Czantorją

1) Niioka (Lipa), I. d. Styru, pr. d. 
Prypeći, pr. d. Dniepru.

1) Louhia, 1. d. Łaby —  w Cze
chach.

1) Lucina, pr. d. Ostrawicy, pr. d. 
Odry, dopł. bałtyku —  na Ślą
sku cieszyń. pod Polską Ostrawą.

2) Łukawa, I. d. Wisły.
1) Lucina (Lutschine), 1. d. Aruli 

(die Aare), 1. d. Rynu —  obe
cnie dopł. jeź. Brinickiego —  
w Szwajcarji, koło Interlaken.

2) Lucina Czarna \ źr. rzeki Lu-
3) Lucina Biaia J 6iny w Szwajc.
1) Łukna, pr. d. Mereczanai, pr. d. 

d. Niemna —  w pow. irockim.
2) Bukowiec, pr. d. Koza-ki, pr. d. 

Słuczy, pr. d. Horynia, pr. d. 
Prypeći, pr. d Dniepru — w pow. 
zwiahelskim.

3) Luczesa, 1. d. Dźwiny.
4) Łukomka, pr. d. UMy, pr. dopł. 

Dźwiny.
5) Łuczajka, pr. d. Miadziołki, pr. 

d. Dzisny, 1. d. Dź\ my.
6) Łukioa (Łukiew), pr. d. Dniestru.

10
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7) Łukowica, pr. d. Bukwi, pr. d. 
Dniestru.

8) Łukawiec, pr. d. Bystrzycy Złotej 
(Sołotwińskiej), 1. z 2. źr. rz. 
Bystrzycy II, pr. d. Dniestru.

9) Łfczka, pr. d. Prutu, 1. d Du
naju.

10) Łuczka Mała źr. rz. Buczki, pr. 
d. Prutu. 1. d. Dunaju.

11) Ł/uczka Wielka, źr. rz. Buczki, 
pr. d. Prutu, 1. d. Dunaju.

12) Sianoiatka, 1. d. Newdy. I. d. 
Serwecza, 1. d. Niemna.

13) Sieniawa (Rydka, Połachówka, 
Semenówka), pr. d. Połtwy, pr. 
d. Horynia, pr. d. Prypeći, pr. 
d. Dniepru —  w pow. Ostróg 
skim pod Semenowem.

C. Położenie rzeki w stosunku do tła lub strony świata.

1) Traversus.
Quer.

serb. prek, -a, o, spreka —  prećac, 
prcćanica. 

słown. prećen. poprećen — yprećen, 
po prek, prećmca, preseka. 

ćes. pfićny —  prićka. 
po), poprzeczny —  przecznica, 
ruś. nonepeuHHH —  nonepeuica.

2) Obliąuus.
Schief, schrSg.

serb. kos, -a, -o.
słown. kos, -a, -o.
ćes. kosy, -£, -ć.
poi. skośny, ukośny — na ukos.
ruś. KOCHH.

3) Septentrio. 
der Norden.

serb. sjever 
słowu. s6ver, polnoć. 
ćes. sever, pulnoc. 
poi. północ, 
ruś. niniii,u.

1) aquk traversaria,

1) Prjećac (Prićac), d. Sawy, pr. d. 
Dunaju —  w Chorwacji, między 
Svinjarom a Kobaśem.

2) Spreća, pr. d. Bosny, pr. dopł. 
Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Sprewia (uosobienie zam. Sprewa), 
1. d. Haboli, pr. d. Baby.

2) aqua obliqua.
1) Kosanica, d. Toplice. 1. d. Bi- 

naćkiej Morawy, 1. ż 2. źr. rz. 
Morawy, pr. d. Dunaju.

2) Kosmńca, d. Dunaju —  w Serbji.
3) Kosovćica, 1. d. Krke. d. Adrja

tyku w Dalmacji, koło Śibenika.

3) aqua septentrionalis.

1) Sjevernica, 1. d. Moraczy, dopł. 
jeż. Skodarskiego.
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4) Meridies. 
der Stiden. 

serb. jug. 
słown. jug.
Ces. jih. 
poi. południe, 
ruś. nojiy/pie.

5) Sinister.
Linker, -e, es. 

serb. ljev, -a, o (lev, -a, o), 
słown. lev, levićen, -na, -no. 
Ces. levy -a, -e. 
poi. lewy, -a, -e; szuja (Lump), 
ruś. .liBjiii.
cerk.-słow. myin (lewy), 

myiga (lewica).

4) aqua meridionalis.

1) Jugovac, d. Drawy, pr-. d. Du
naju — w Chorwacji, blizko Te
renowca czyli Suchego Pola.

1) Jug, 1. d. Dźwiny północnej.
1) Polednena, 1. d. Rzeczycy, pr. d. 

Oslrawicy, pr.' d. Odry —  na 
ląsku c esz.

5) aqua sinistra.

1) Ljeva Beka — woda w połudn. 
Serbji koło sioła Levaje.

2) Lievaca \ pr. d. Sitnice. d Ibaru, 
pr. d. Golij. Morawy, źr. rz. Mo
rawy, pr. d. Dunaju.

3) oujica, ponornica w Hercegow.
1) Suja. pr. d. Suchony, 1. z 2. źr. 

rz. Dźwiny północnej.
2) Śuja, 1. d. Nemdy, 1. d. Wołgi.

Dział VII.

Nazwy rzeczne od ludzkich urządzeń i osad ludzkich.

Ostatni dział gromady nazw rzecznych, nadanych ze względu 
na otoczenie rzeki, stanowią imiona wzięte od urządzeń rzecznych, 
lub nadrzecznych, lub od osad ludzkich.

Pierwsze z nich są starsze i ciekawsze, drugie młodsze, nie
kiedy bardzo niedawne, ale mimo to usuwające w zapomnienie 
nazwy starsze dotąd obok nich używane.

1 Wywód nazwy rz. Ljemca od słowa ljev ma tę wadę, że poło
żenie rzeki względem rzeki Sitnicy nie odpowiada nazwie, bo Ljeeaća 
wpada z prawej strony do Sitnicy. Umieściłem minio lego ją tutaj ze 
względu na to, ze położenie Ljevacy może zasługuje na tę nazwę od
nośnie na inną ważniejszą rzekę. Natomiast pominąłem rozmyślnie nazwy 
rzek, przytoczone przez Dra T. Maretića:  „Imena rjeka i potoka
u hrvatskim i spskim zeljama**, jako rzeki z prawej strony wpadające 
pod nazwą: Desna 1. d. Bugu, Desna 1. d. Dniepru, Desna 1. d. Lonćny, 
Desna 1. d. Kamenicy, Desna 1. d. Morawy (czeskiej), bo wszystkie wpa
dają z lewej strony ,do swych rzek głównych, po Ces ku dógny (schau- 
derhaft) znaczy straszny, a wylewy Desny dnieprowej i Dnesny w Cze
chach są tak straszne, że e iłe okolice zamieniają w jedno jezioro. Porów. 
Rudnickiego:  „Geografia Ukrajmy1* i wylew Desny w Czechach, opi
sywany w dziennikach r. 1919.

10*
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A. Nazwy od urządzeń rzecznych lub nadrzecznych.

1) Linter, Cymba (Cumba) Navi- 
culus, Scapha.
Fahre. Kahn, Prahm, Schiff. 

serb. pram, ladja, Sun, korab, ko- 
rablja. korabalj. 

słown. Coln, ladja.
Ces. pram, łod’, lod’ka, Clun, korab, 

koCabka.
poi. prom (prum), łódź. czółno, korab, 
ruś. nopÓM.

2) Pons.
die Briicke. 

serb. most. 
słown. most.
Ces. most. 
poi. most. 
rus. M icT .

3) Vadum.
Furt. 

serb. brod. 
słown. brod.
Ces. brod. 
poi. bród.
ruś. 6pi,n; (gen. 6po/i;a).

1) Pram, pr. d. Iny, pr. d. Dunaju, 
w Austr. Górn.

1) Prum (uproszcz. zam. Promna, 
po niem. Prum) 1 d. Sary (die 
Sauer), 1. d. Mozeli, 1. d. Rynu, 
w Niemczech.

2) Promnica (die Promnitz), d. Ro 
dary (die Róder), — w pow. 
Grossenhain, w starostwie Draź- 
dziańskim.

1) Promnica, pr. d. Wisły.
2) Łódź, pr. d. Nidzicy, I. d. Wisły. 
1) Iioc&ba, 1. d. Vltawy, 1 dopł.

Łaby —  w Czechach.
1) Korablewka, pr. d. Rawki, pr. d.

Bzury, 1. 'd. Wisły.
1) Korabia, 1. d. Łuszty, pr. dopł. 

Berezyny, pr. d. Niemna — w pow. 
oszmiańskim.

1) Mostanica, 1. d. Krive Rjeke (Egri 
Su), pr. d. Pćinje, 1. d. Vardaru, 
dopł. zatoki saionickiej.

2) Mostanica, pr. d. Zete, pr. dopł. 
Moraczy, dopł. jeź. Skodarskiego.

I) Mostenica, pr. d. Hronu, 1. d. 
Dunaju.

1) Moszczenica, d. Bzury, 1. dopł. 
Wisły.

2) Mostkoioy potok, 1. d. Brenicy, 
pr. d. Wisły — na Śląsku ciesz.

3) Mostowskie jezioro —  w pow. 
kolskim (mąkolskim).

1) Mostejka, pr. d. Grudy, 1. d. Me- 
reczanki, pr. d. Niemna —  w pow. 
grodzieńskim i trockim.

1) Cestobrodica, rzeka w Serbji —  
w porjeckich pianinach (Dr Ma- 
retić).

1) Bródna (staroż. Brndanus, obecnie 
włoskie Bradano), dopł. zatoki 
tarentyńskiej M. Jońskiego —  we 
Włoszech połudn.

1) Brodma, pr. d. Berezyny, pr. d. 
Dniepru.
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4) Perlica, 
die Stange.

serb. pabca, siba. 
słown. drog, palica. śibtka.
Ces. tyć, żerd. 
poi. tyka, żerdź, 
ruś. Wdica, jKĆp̂ Ka. 
wkrus. THTiiiHKa, acepflt.

5) Ponticulus.
Steg iibers Wasser. 

serb. l>rv, biwina. 
słown. brv, steza.
Ces. lavka.
poi. ławka, kładka.
ruś. J ta B ica .

6) Caudex.
Klotz, Bock.

serb. klada (Klotz, Bock), 
słown. klada, stor, panj.
Ces. klada (Klotz). 
poi. kłoda 1 (Klotz) i kłoda (przy

rząd myśliwski), 
ruś. isajiópp (Klotz).

2) Brodec, 1. z 2. źr. rz. Uszy, pr. 
d. Prypeći, pr. d. Dniepru.

3) Bródek, I. d.Burlanki, 1. d. Grzyw- 
dy 1. d. Szczary, 1. d Niemna — 
w pow. słonimsk.

4) Brodówka (Ruda), pr. d. Iwian
ki —  w pow. źytomirsk.

5) Brodla, pr. d. Koropca, 1. dopł. 
Dniestru —  w Podhajcach.

1) Tykicz TJhorski, 1. d. Wyśi Wiel
kiej. 1. z 2. źr. rzek Siniuchy, 
1. d. Bohu.

2) Tykicz Gniły, pr. d. Tykicza 
Uhorskiego.

3) Żerdź, 1. z 3. źr. rzek Żyraku, 
pr. d. Horyni, pr. d. Prypeći pr. 
d. Dniepru.

4). Żerdź, pr. d. Desny, pr. d. Bohu.

1) Ławena, pr. d. Muszy, źr/ rz. 
Gawji, pr. d. Niemna.

1) Ława (oie Lawę), pr. d. Leji 
(staroż. Leja, ebecnie die Lys), 
1. d Skality (Skaldy), dopł. M. 
Niemieckiego —• z Bclgji.

1) Kłodnica, pr. d. Odry.

1) Kłodnica (Niezachówka), pr. d. 
Dniestru.

B. Nazwy od osad ludzkich: od wsi i grodów.

W  imiennictwie rzecznem objawia się dążność zastępowania 
starych nazw niezrozumiałych imionami wziętemi od miast lub siół, 
przez które rzeki przepływają. Wyrazem tej dążności są nazwy 
takie, jak Opatówka lub Wilanówka, które zwolna wypierają stare 
nazwy Łukawa względnie Jeziora, Jeziorna, będące pierwotnemi

1 Kłoda, przyrząd myśliwski; zob. Fr. Bujak:  „Studja nad osa
dnictwem Małopolski*'. Kraków, 1905, str. 193.
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nazwami tych samych rzek. Dążność ta idzie nawet dalej, bo prze
rabia stare nazwy rzeczne jednobrzmiące z imionami miejscowości, 
nadając nazwom rzecznym końcówki, które mają oznaczać, że rzeka 
wzięła nazwę od osady.

Tak np. chociaż miasto Opawa wzięło swą nazwę od rzeki 
Opawy, nad którą zostało założone i rzeka, nad którą leży w pi
śmiennictwie czeskiem dotąd się zowie Opawą, nie nazywa ludność 
okoliczna już dzisiaj rzeki Opawą lecz Opawjcą. sądząc, że rzeka 
wzięła nazwę od miasta. Tak samo ma się rzecz ze rzeką Ostra- 
wicą, której nazwa jest tylko unowocześnieniem pierwotnej nazwy 
rzecznej- Ostrawa, od której miasto Ostrawa dostało swe równo- 
brzmiące imię.

Jako przykłady nazw rzecznych, wziętych od osad ludzkich, 
można przytoczyć następujące nazwy:

osady: rzeki:

1) sioło Banja. rzeka Bajnstica. d. Morawy w Serbji.
2) „ Baslah. n Bastasica, d. Jadra.
3 ) „ Bolec. V Bolećica, d. Dunaju.
*) „ Brvenik. rt Brvenica, pr. d. Lab’a.
5) n Butinja. n Butinjscicn, pr. d. Krke.
6) „ Crkva. r Crkmna, 1. d. Vrbasa.
’0 „ Fenćanci. rt FeriZanka, d. Karasice.
8) „ Grocka. n Grorica, d. Dunaju w Serbji.
») mstko Janjevo. rt .Janjmac, pr. d. Sitnice.

10) „ Kladusa. n Rladusnica, d. Gliny.
11) sioło Korbevac. n Korbevśtica, d. Morawy.
1 2 ) „ Kostel. V Kostelina, . d. Krapiny.
13) rnstko Kreśevo. rt Kr“seva (Kre§evka), d Lepemce.
14) sioło Mirovo. rt Mirwstica, d. Timoka.
15) „ Novo. n l\ovćica, d. Liki.
l j j inslko Noto. n Novscica, voda w Lice przy Novo.
17) sioło Olovo. rt Olovnica(Krivajadoi b.)d.Bosny.
18) „ Poćitelj. r Pociteljicn, d. Liki.
19) „ Huśevo. n RuSemca, d. Gliny.
20) „ Slunj. n Slunjćica (Jasenica), d. Korany.
21) nutko Dolnja Sol. n Solina, d. Jali.
22) sioło Subota. n Suboiska, d. Wielk. Struga.
33) n Temsko. n pr. d. Nisavy.
24) pole Trebinjsko. V Trebinjstica, ponornica adrj.
26) mstko Vares. rt Yareśac w Bośni.
26) sioło Velika. n Velicanka, d. Bosny.
27) ” . ” n Yelićan/ca. d. Or!juvy.
28) pole Visoko. V Yisocnica, d. Temśtice.
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29) pole Visoko. rzeka Visocica, d. Urbasa.
30) n n 71 Yisoćica, d. Unca.
31) sioJo Vnćina. 71 Yućinska, pr. d. Drawy.
32) n Vujinovac. 71 Vujinova£a, d. Zabavy (Gradac

doi b.), pr. d. Kolubary.

1) rnstko Ohrudim. rzeka Chrudimka, 1. d. Łaby.
2) n Beroun. 71 Berounka (Mże), 1. d. Vltavy.
3) r BiIovec. 77 BiUmecky potok, (d. Waha), d.

Odry.
4) 77 Kralovec. 71 Kraloviiky, pr. d. Streli.
5) pole Blanik. 71 Błonice, d. Sazawy.
6) mstko Slatina. 71 Slcitinny pot., d pr. Kfemelnej.
7) n Rakoynik. » liakovnicky pot.. 1. d. Berounky.

1) mstko Kolbuszowa. rzeka Kolbuszówka, pr. d. Łęgu.
2) 7} Lubaczów. U Lubaczówka, pr. d. Sanu.
3} 77 Lubawa. n Lubawka (Sędała), 1. d. Drwęcy.
4) 71 Opawa. u Opawica, 1. d. Odry.
3) n Opatowiec. V Opatówka (Łukawa), 1. d. Wisły.
6) n Ostrawa. n Ostrawica, pr. d. Odry.
7) 71 Radom. n Tiadomka (Radomierza), 1. dopł.

Wisły.
8) n Wilanów. ii Wilanówlca (Jeziora, Jeziorna),

1. d. Wisły.
9) n Działdowo (Soldau). n Dzialdówka (Skotówka gór. b.

lub Wkra śr b.), pr. d. Narwi.
1 0 ) 71 Żółkiew. n Żółkietoka, 1. d. Wieprza.

Wogóle zauważyć trzeba, że ta dążność wywodzenia nazw
rzecznych od osad ludzkich, tylko w zachodnim świecie słowiańskim 
(u Chorwatów, Serbów, Czechów i Polaków), występuje stale, pod
czas gdy w poziemiu ruskiem, dotąd osady nawet w najnowszych 
czasach zakładane, otrzymują nazwy od rzek z dodatkiem przy- 
pony -sk, wskazującej, że osada lub miejscowość leży nad rzeką 
odnośnej nazwy. Na Rusi inamy Dźwińsk od rzeki Dźwiny, Tobolsk 
od rzeki 'lobol, Tomsk od rzeki Tom, Jęnisejsk od Jeniseja, Wercho- 
jansk od rzeki Jany.

G r o m a d a  tr z e c ia .

Nazwy rzeczne od właściwości wody lub rzeki.

Trzecią gromadę nazw rzecznych słowiańskich stanowią na
zwy nadane rzekom ze względu na własności (przymioty) lub wła
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ściwości samej wocly lub rzeki. Gromada ta jest w znacznej części 
mniej zrozumiałą, niż gromady dwie pierwsze, głównie z powodu 
okaleczeń zewnętrznych lub uproszczeń nazw tą gromadą objętych. 
By się nie dać unieść wyobraźni i nie dawać także wytłumaczeń 
niedorzecznych każdą 11 oroszczoną, okaleczoną lub tylko skażoną 
nazwę zestawić trzeba z nazwami pełnemi, wykazującymi, że lud 
sam nazwę uprościł, okaleczył lub skaził.

Cała ta gromada imion rzecznych da się znów podzielić na 
16 działów nazw, z których pierwsze dziewięć zawierają nazwy 
nadane rzekom z powodu pewnych własności czyli przymiotów 
wody samej, podczas gdy drugie siedem działów obejmują imiona, 
które rzeki otrzymały ze względu na pewną właściwość samej 
rzeki lub jej stosunek do ludzi.

Dział I.

Nazwy nadane od barwy wody.

1)  Aqua alba. 1 )  Bjela, d. Laśvy, I. d. Bosny, pr.
Weisses Wasser. d. Sawy, pr. d. Dunaju,

serb. bjeo, bjela, bjelo, beo, bela, belo, 2) Bjela, d. Pakry, 1. d. Iłowy, 1.
bil, bila, bilo. 

słown. bel, bela, belo. 
ćes. bely. 
poi. biały, 
ruś. óijiHH.

d. Sawy, 1. d. Dunaju.
3) Bjela, d, Tuśiny, 1. z 4. źr. pot. 

Piwy, 1. z 2. źr. rz. Driny, pr. 
d. Sawy, pr. d. Dunaju.

4) Bjelica, pr. d. Morawy, pr. dopł. 
Dunaju — w Serbji.

5) Bjelica, 1. d. Morawy — tamże.
1) Bela (niem. Fellach), 1. d. Tul-

mentu (Tagliamento), dopł. Adrja
tyku z Karyntji.

1) Bila, pr. d. Divoke Orlice, 1. d. 
Łaby - -  w Czechach.

1) Biała, pr. d. Wisły.
2) Biała, 1. d. Orlank., 1. d. Narwi, 

pr. d. Wisły.
3) Biała, I. d. Dunajca, pr. d. Wisły.
4) Biała, pi. d. Bukowej, pr. d. 

Sanu, pr. d. Wisły.
5) Białka (Klikawka), 1. d. Krznej, 

1. d. Bugu, 1. d. Narwi, pr. d. 
Wisły.

6) Białka (Rndka, Grabarka), pr. d. 
Kierznej, 1. d. Bugu, 1. d. Narwi, 
pr. d. Wisły.
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2) Aqua alba sicut lac, lactea.
Milchartig weisses Wasser.

serb. mlefian, -na, -no, kó mleko, 
słown. mlefiui, kako mleko, 
fies. mlekoTity, jak mleko, 
poi. mlecznv; jak mleko, 
ruś. Mo.aoyaunH, KaK mojioko.

3) Aqua nigra.
Schwarzes Wasser.

serb. crn, -a. -o. 
słown. firn, -a, o; mur, a, o, 

mur =  poi. murzyn, 
mur =  czarny koń (Rappe'. 

fies. fierny, -a, -fi, vrany, -a, -e. 
poi. czarny, -a, e, kirowy.

kir (die Schwarze), muraś (czar
ny pies), 

ruś. uópmiii.

7) Białka, d. Pilicy, 1. d Wisły.
8) Białka, d. Supraśli, pr. d. Nar w,, 

pr. d. Wisły.
9) Białka, pr. d. Tyśmienicy, pr. d. 

Wieprzu, pr. d. Wisły.
10) Białystok, 1. d. Bugu, 1. d. Narwi, 

pr d Wisły.
1) Biła, pr. d. Raty, 1. d. Bugu, 

1. d. Narwi, pr. d. Wisły.
2) Biła, 1. d. Pedeści, d. Ewikszty, 

pr. d. Dźwiny zachodniej.
3) Biły Potok (Boberka), 1. dopł. 

Dniestru.
4) Biłocz, 1. d. Dniestru —  w pow. 

bałckim.
5) Bjelica. pr. d. Psioła, 1. d. Dniepru.

1) Mleczna, pr. d. Radomki, I. d 
Wisły.

2) Mleczna, 1. d. Gos ty ni, 1. dopł. 
Wisły —  w pow. pszczyńskim.

1) Crnac, pr. d. Lonje, 1. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

2) Crnastica, 1. d. Ljestice, pr. d  

Neretwy, d. Adrji.
3) Crnica, voda ponornica —  w Her

cegowinie.
4) Crnica, pr. d. Morawy, pr. dopł. 

Dunaju —  w Serbji.
5) Crnja, pr. d. Ibar’u, pr. d. Mo

rawy Golijskiej, 1. z 2. źr. rz. 
Morawy, pr. d. Dunaju.

6) Cr/ia Rjeka, 1. d. Vrbas’a, pr. d. 
Sawy, pr. d. Dunaju.

7) Orna Rjeka, d. Timoka, pr. d. 
Dunaju —  w Serbji.

1) Mura, 1. d. Drawy, pr. d. Dunaju
2) Murica, 1. d. Mury, 1. d. Drawy, 

pr. d. Dunaju.
1) Murga 1 (niem. die Murg), pr. d. 

Rynu —  w Badeńskiem w Niem
czech.

1 Przypona -ga służy do powiększenia znaczenia, więc: Murga =  
więlka czarna. Wyrażenie pogardliwe polskie, zupełnie ni ‘zrozumiałe:
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2) Murga (niem. die Murg), 1 d. 
Turji (die Tburjj I. d. Rynu 
w Szwajcarji.

1) Czarna, 1. d. Narwi, pr. d. Wisły.
2) Czarna, pr. d. Narwi, pr. dopł. 

Wisły.
3) Czarna, I. d Kociny, I. d. Odry.
4) Czarna, pr. d. Pilicy, 1. d. Wisły.
5) Czarna, 1. d. Wolborki, I. dopł.

Pilicy, I. d. Wisły.
6) Czarna, 1. d. Wisły.
7) Czarna, I. d. Wisły.
8) Czarna Woda, 1. d. Wisły.
9) Czerna, 1. d. Bobru, 1. d. Odry.

10) Czerna Mała, d. Czernej, 1. d. 
Bobru.

11) Czerna Wielka, d. Czernej, 1. d. 
Bobru.

12) Czarni/ Potok, 1. d. Wisłoki. pr 
d. Wisły.

13) Czarna (niem. Zarne), pr. dopł. 
Kudowej, rz. na Śląsku niem.

J 4) Kirowa. 1 Woda, 1. z 3. źr. po
toków Czarnego Dunajca, 1. z 2. 
źr. rz. Dunajca, pr. d. Wisły.

1) Czerniawa, 1. d. Prutu, 1. d. Du
naju.

2) Czernica, pr d. Łuczesy, 1. d. 
Dźwiriy.

3) Czernica, I. d. Świsłuczy, 1. dopł. 
Berezyny, 1. d. Dniepru.

4) Czerna, I. d. Zyżmy, pr. d. Ga- 
wji, pr. d. Niemna —  w pow. 
oszrrnańskim.

5) Czermanka, I. d. Okonki, w pow. 
łuckim.

chłop-murga oznacza: chłop czarny, bo mu/aś oznacza czarnego psa. 
Porów. „Słownik gwar polskich “ J. Kar łowicza,  Kraków 1900— 1911. 
6 tomów.

1 Rdzenie: cer (cer'), kir i mur były w gwarze prasłowiańskiej loż- 
znacznikami. Pod Jabłonkowem znajdują się dwie górki obok siebie, jedna 
zwie się „Zelena“ i jest rzeczywiście zielona od roślinności, druga jest 
czarna skutkiem czarnych krzewów ją porastających i zwie się tlirowa, 
Oczywistą jest rzeczą, że nazwa Girowa jest skażoną zamiast Kirowa.



6) Czernica, pr. d. Pńsy, pr. d. Be- 
rezyuy, pr. d. Dniepru —  w pow. 
ihumeńskim.

7) Czernucha, pr. dopł Dauszówki 
(Hożki) — w pow. grodzieńskim.

8) Czernią, pr, d. Wiiji, pr. dopł. 
Niemna.

9) Czernawa, l. d. Somy, pr. dopł. 
Donu.

10) Czernica, rzeka w gub. pskowsk.
11) Czerń, pr. d. Susy, pr. d. Oki, 

pr. d. Wołgi.
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1) Ćadjanica, voda ponornica —  
w Bośni.

2) ejadjanita, d. KaraSice, pr. dopł. 
Drawy. pr. d. Dunaju.

1) Sazam, pr. d. Vltawy, 1. dopł. 
Łaby — w Czechach.

2) Sazayg, pr. d. Morawy, 1. d. Du
naju —  na Morawach.

1) Buda, d. Cetiny, d. Adrjatyku, 
w Dalmacji.

2) ( rmnica, voda w Czarnej Górze,
1) Ccrr.emj potok, pr. d. Sludene 

Vltavy, źr. rz. Vltavy, 1. d. Łaby.
2) Cerceny potok, pr. d. Vltavy, 1. 

dc Łaby.
3) Ceroeny potok, 1. d. Vllavy, 1. d. 

Łaby.
4) Cerreny potok, d. Chablavky, pr. 

d. Łaby.

1 Słowo gar w gwarze serb. znaczy i sadzę i węgorza, który jest 
jak wiadomo czarny. Nie jest wykluczone, że węgorz mógł się zwać 
w gwarze prasłów garon, właśnie dla odróżnienia od sadzy. Poniewarz 
rz. Gaionna jest rzeką górską, więc jest mniej prawdopodobne, że jest 
czarną jak sadza, niż że jest pełna węgorzy. Rzeka francuska Wyzura 
dowodzi, że Słowianie w Galji dawali rzekom nazwy od ryb. Z tego po
wodu Garonna mst umieszczona w gromadzie II.

4) Aqua mgra sicut fuligo. 
Schwarz wie Russ, russig.

serb. Cadj-i f. (Russ), Cadjav (russig), 
gar m. (Russ), gar 1 m. (Flussaal), 
gariti (russigrnachen, schwiirzen), 
garov (schwarzer Hund). 

słown. sąje. f. pl., sajina, ćad,
Crn ko saje. sajav, 
sajevit, Cadasl,

Ces. saze, mour, —  umouneny. 
poi. sadza (Russ), czad (Schwaden). 
ruś. ca/ywca cawca (Russ),

na/i, (Dunsl), uaĄHifli fditristig). 
wKrus. casKa (Russ), pEęjfc, yyap-b 

(swąd).

5) Atjua rubra, rufa 
Rotes, róthches Wasser.

serb. rus. -a, -o; rud, -a, o (rótlich).
• crven, -a. -o (rot), 

słown. rdeC, -a, -o; rus, -a, o (rotlich). 
Ces. Cerveny, rudy zrzavy;

rusy (rotlich, blond), 
poi. czerwony, rndy, rusy; rumiany 

(rot im Gęsich te), 
ruś. py^iifi, pyciiii (blond); 

py&HBHM.
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w k ru s . lcpacH H H , uepM H M ii; 
pL n uH ii (r o t l ic h , ru d y ).

6) Aqua fulva.
Gelbes Wasser.

serb. żul, -a, ■ o.
słown. żolt, a, -o, rumen, -a, o.
óes. żluty, -a, ó.
poi. żółty, -a, -e.
ruś. WCÓBTHH.

7) Aqua flava.
Fahl, fahlgelbes Wasser. 

serb. plav, -a, o (także blau!). 
słown. plav, plavkast, -a, -o. 
ćes. plavy, a, -e. 
poi. płowy, -a, e. 
ruś. nojiÓBHH. 
wkrus. HOJLÓBOH.

5) Ceroend Voda, 1. d. Tichej Orlicy, 
źr. rz. Orlicy, 1. d. Łaby.

6) \jeruena Bystfice, źr. rz. Hfi-
mavy, 1. d Łabsky’ego potoku.

7) Rudava, 1. d. Morawy, 1. d. Du
naju —  na Morawach.

1) Ruda, pr. d. Odry.
2) Rudawa, pr. d. Wisły.
3) Rudawka, źr. rz. Rudawy, pr. d. 

Wisły.
4) Rudawka, pr. d. Narwi, pr. d. 

Wisły.
5) Rudnia, pr. d. Narwi, pr. dopł. 

Wisły.
6) Rusiec (także skażone Ruziec), 

1. d. Drwęcy, pr. d. Wisły.
7) Rumienica (Wel), 1. d. Drwęcy, 

pr. d. Wisły.
1) Rusava, pr. d. Morawy, 1. dopł. 

Dunaju — w Rakuzach dolnych.
2) Rusa (w slaroż. Rjusa, obecnie 

po niem. die Reuss), pr. dopł. 
Ary ł, 1. d. Rynu —  w Szwaj- 
carji.

1) Ruda, 1. d. Horola, pr. d. Psioła, 
1 d. Dniepru.

2) Rusawa (Rosawa), 1. d. Dniestru.

1) Żółte Wody, pr. d. Ingulca, pr. 
d. Dniepru.

1) Rlava (w staroż. Plaris, obecn. 
po włosku Piave), d. Ad rj a tyku, 
w prow. weneckiej.

1 Ara, fluvius r. 73ó. Nazwa rz. Ara jest również słowiańską, bo 
dziś jar, jatn, jaro znaczy ciepły, więc Ara tyle co Jara czyli ciepła.
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8) Aqua cerulea.
blaues, himmelblaues, dunkel- 
blaues Wasser 

serb. modar, plav a, o.
modrica, plavica (Kornblume). 
plavka (Bionde, Blondine). 
plavetni kamen (Blauvitriol). 
playićast (blaulich). 

słown. moder, -a, -o,
modrica, plavica, modris (Korn- 
blnme).

poi. modry, niebieski, błękitny, 
modrak, bławat (Kornblume). 

rus. CjiaieiiTmiii, rojiyCnii,
CjiaiidT (Kornblume). 

wkrus. roJiyCóii.

9) Aqua glauca, caesia. 
Hellblaues, meerblaues Wasser

serb. sinji, sinja, sinje. 
słown. sinji, soija. sinje 
ćes. siny, - a, - e. 
poi. smy, -a, -e. 
ruś. CHHiiii, ciuiilBMH.

10) Aqua cana.
Graues Wasser.

serb. siv, a, -o, sed, -a, -o,
Saren, -a, -o (bunt), 

słown. siv, sed, ser (grau), serec 
(Greis).

ćes. sivy, Sedy, sedivy, sery (grau 
dunkel).

poi. siwy, sędziwy, szary (grau). 
ruś. cńwrii, cipiiu.

11) Aqua viridis.
Griines Wasser.

serb. zelen, -a, -o. 
słown. zelen, -a, -o. 
ćes. zeleny, -a, -e. 
poi. melony, -a, -e. 
ruś. aeJie.Hirii.

1) Modricka, pr. d. Rasiny, pr. d. 
Golij. Morawy, 1. z 2. źr. rzek 
Morawy, pr. d. Dunaju,—  w Serbji.

1) Modry potok (Madersky potok =  
Luzenskj p. górn. b. == Vydra), 
1. z 2. źr. rz. Oławy, 1. dopł. 
Vllawy, 1. d. Łaby.

2) Modry poiok, 1. z 2. źr. rzek 
Velkeho Młynskeho, pr. d. Vydry, 
I. z 2. źr. rzek Otawy, 1. dopł. 
Vltavy, 1. d. Łaby.

1) Blavet, dopł. Atlant., z Bretanji 
we Francji.

1) Siniucha (Sine Wody), 1. dopł. 
Bohu.

2) Sinica, 1. d. Bohu.
1) Sinni (po włos. Sinni), dopł. M. 

Jońskiego z Włoch połudn.

1) Siwka, pr. d. Dniestru.

1) Szer (fr. Cber), 1. d Ligiery — 
we Francji.

1) Zelenka, początek Velikog Struga, 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju —  
w Chorwacji.

1) Zelena btrouha. 1. d. Vejmole, 
1. d. Łaby — w Czechach.
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Dział II.

Nazwy wzięte od przejrzystości wody.

1) Aqua clara.
Helles, klares, durchsichtiges 
W asser.

serb. jasan, -na, -no, bistar, -a, -e, 
vidan, -na, -no. 

słown. jasen, -na. -no. 
fies. jasny, 
poi. jasny, widny, 
ruś. jiacHHH.

1) Asna (w staroż., obecnie po fr. 
Aisne), 1. d. Ozy (po fr. najpierw 
Ose, obecnie Oise), pr. d. Se
kwany, dopł. Atlantyku —  we 
Francji półn.

1) Bistra, d. Krapiny, 1. d. Sawy, 
pr d. Dunaju w Chowacji.

2) Bistra (doln. b Koprivnica), pr 
d. Drawy, pr. d. Dunaju.

3) Bistrica, 1. d. Driny, pr. dopł. 
Sawy, pr. d. Dunaju

4) Bistrica, pr. d. Limu, pr. dopł. 
Driny, pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju

5) Bistrica, pr. d. Ibra, pr. d. Golij. 
Morawy, 1. z 2 źr. rz. Morawy, 
pr. d. Dunaju.

6) Bistrica, d Jalovice, 1. d. Limu, 
pr. d. Driny, pr. d. Sawy, pr. d. 
Dunaju.

7) Bistrica, d. Urbasa. pr, d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

3) Bistrica, woda ponornica w li- 
wańskiem polu - w Bośni.

9) Bistrac, pr. d. Gjuli (Dobrej), pr. 
d. Kupy, pr. d Sawy, pr. dopł. 
Dunaju.

10) Bistrik, 1. d. Miljafiki, pr. dopł. 
Bosny, pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju — w Sarajewie.

I) Bistrica, 1. d Tismany, pr. d. 
Sil’u. 1. d. Dunaju — w Rumunji.

1) BistHce, 1. d. Cydliny, pr. dopł. 
Łaby — w Czechach.

2) BistHce, 1. d. Sazawy, pr. d. 
Vltawy, 1. d. Łaby — w Czechach

3) Bystry (Konopist'sky doln. b.), 
1. d. Sazawy, pr. d. Vltawy, 1. d. 
Łaby.

4) BistHce, I. d. Morawy, I. d. Du
naju - - n a  Morawach.

1) Bystra, pr. d. Wisły.
2) Bystrzyca, 1. d. Wieprza, pr. d. 

Wisły.
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3 )

4)

O
2 ) 
3 )
4)

5)

6)

7)

8) 

9 )

1)

2)

3 )

O
2) 

1)

2) Aqua lurbida.
Trtibes, unklnres, undurcbsich- 1) 
tiges Wasser. 

serb. mutan, d l . -no. 
słown. molen, -na, -no. 2)
óes. mutny, a, -e.
poi. mętny, -a, -e. 3)
ruś. MyTHiifi. 
wkrus. MyTmiiŁ

1 )

Bystrzyca, pr. d. Tyśmienicy, pr. 
d. Wieprza, pr. d. Wisły. 
Bystryca (Weisstritz), 1. d. Odry, 
na Śląsku niem.
Bystra, pr. d. Niemna.
Bystryca I, pr. d. Dniestru. 
Bystryća II, pr. d. Dniestru. 
Bystryća (jorna (Nadwórniańska), 
źr. rzeka Bystryći II, pr. dopł. 
Dniestru.
Bystryća Zolota (Scłotwińska), 
źr. rzeka Bystryći II. pr. dopł. 
Dniestru.
Bystryća. jedno ramię Stochodu, 
przed ujściem z pr. brz. do Pry
peći, pr d. Dniepru.
Bystraja, 1. d. Dońca, pr. dopł. 
Donu, dopł. M. Azowskiego. 
Bystryća, 1. d. Wijatki, pr. d. 
Kamy, pr. d. Wołgi.
Bystryća. 1. d. Wołczycy. 1. d. 
Morach wy, 1. d. Dniestru.
Vid (okal zam. Vidna), pr. d. 
Dunaju —  w Bułgarji.
Vidna (obecnie Wienfluss), pr. 

d. Dunaju —  we Widuiu, Doi. 
Bakuzy.
IVid (okalecz, zam. Widna, po 

niem. Wied), pr. dopł. Rynu —  
w Niemczech.
Widawa, pr. d. Odry, na Śląsku. 
Widawka, pr. d. Warty, pr. d. 

Odry.
Widawa, pr. d. Mitwy, pr. d. 

Niemna.

Mutnica, pr. d. Korany, pr. d. 
Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju.
Mutnica, woda w Serbji blisko 
Paraćina. .
Mutni jarak i Borowa Draya, 
są źródl. potoki Kacjaku, 1. d. 
Suśice, 1. d. Rjecine (FiumareJ, 
d. zatoki rjeckiej (Fiume). 
Mątaioa, 1. d. Wisły - na Po 
morzu gdanskiem.
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3) Aqua fasca, obscura, tenebri- 
eosa
Dunkles, finsteres Wasser. 

serb. tama. tmma, tmica|Dunkelheit 
tmora, truusa, mrak | Finsterniss 
taman, -a, -o, tmast|dunkel 
mraćan, -a, o j finster.

słown teina, mrak
teinen, ternoten —  mraćen.

6es. Ima, temnota, zatmeni mrak 
(Wolke) —  temny. tmavy 
niraSny (bewolkt). 

poi. ćma, ćmak, ciemnota, ciemność — 
mrok; ciemny, mroczny, 

rnś. TLMa - - Mparca ^Nebel), 
TLManwii, tłmhtw —
MpauniiM (nebelig). 

wkrus tpmiiotś,; a’eMnr,ni.
M[)a,iiiuCTL, Mpanui.iii, 

bułg. TLMa.

1) Tamncma, d. Sawy, pr. d. Du
naju — w Serbji.

2) Timok (skaż. zam. T’mok), pr. 
d. Dunaju —- w Serbji.

1) Tmava (staroż. Timavus. obecn. 
włoskie Timavo, skażone zam. 
T’mava), dopł. Aarjalyku —  
z Islrji.

1) Tmaka, pr. d. Wołgi.
2) T’ma, 1. d. Wołgi.
1) Morocz, pr. d. Słuczy, 1. d. Pry

peći, pr. d. Dniepru.
1) Tamara1 (w sla.-oż. Tamaras, 

obec. Tambre, skaż. zam Ta 
mara), dopł. Atlantyku z Galicji 
w Riszpanji.

2) Tamaga (obecnie Tamega), pr. d. 
Douro’a, d. Atlant w Porlug.

1) Temera (w starożytn. Theinera. 
obecnie De mgr), pr. d. Dyły, pr. 
d. Skaldy —  w Belgji.

1) Tamara (w starożytn. Tamaros, 
obec. Tamar. Tąrner) dopł. ka
nału La Manche z półwysp. Korn- 
walji — koło Plymouth.

2) Tamza lub Temza (w staroż. Ta- 
meoa, Tap.yjao.. TauEca, obecnie 
Thames, po franc. Thamise). dopł. 
Morza Niemieckiego z Anglji.

3) Teme, pr. d. Severn’u — dopł. 
Morza Irlandzkiego z Anglji.

4) Tema (po angiel. Tbame), 1. d. 
Tainzy (Thames), dopł. M. Nie
mieckiego —  z Anglji.

5) Ttina (Tame), pr. d. Trent’y, 
dopł. M. Niemieckiego z Anglji.

1 Nazwy Tama i Tema oraz Tamza i Temza oznaczają: Ciemna, 
a nazwy: Tamaga i Tamara lub nieco skażone Tamera są tylko wzmo
cnieniem lub zwiększeniem nazw pierwszych dwóch przez przyponę go 
względnie ra, podobnie jak do dziś dnia w polskiem : dziad-yga,
baciar-yga lub Niemczura, chłopcz ura, mać ora, sam-ura są tylko zwię
kszeniem nazw pros1' di: dziad, baciarz, Niemiec, chłopiec, mać, sama 
(samica). Podobnie postępuje gwara włoska po dziś dzień, bo w niej są 
obok prostego: casa zwiększone: casada i casa-le.
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Dział III.

Nazwy wzięte

1) Aqua lucida.
Leuchtendes Wasser.

serb. svjelao, -tla, -tlo ; syjetlili se. 
słown. svetel, -la, -lo ; svśliti se. 
ces. svćlly, -a, -e ; svititi se. 
poi. świecący się, światły; świecić się. 
rus, crsiTJiiiH; coiutiitii ca.

2) Aqua fulgens.
Funkelndes Wasser.

serb. iskra; iskriti se. 
słown. iskra; iskriti se.
Ces. jiskra; jiskfiti se. 
poi. iskra; iskrzyć się. 
ruś. ócKpa; iicicpiiTii ca.

od blasku wody.

1) Svitavc, I. d. Svratki, 1. d. Dyji, 
1. d. Morawy. 1. d. Dunaju —  na 
Morawach.

2) Sv&la (Lichtwasser), pr. d. Stu- 
dene Vltavy, źr. rz. Vltavy, 1. d. 
■Łaby —  w Czechach.

1) Isker (okal. zam. Iskrava), pr. d. 
Dunaju —  w Bułgarji.

Dział IV.

Nazwy nadane ze względu na czystość wody.

1) Aqua pura.
Reines Wasser.

serb. Cist, -a, -o. 
słown. Cist, -a, -o.
Ces. Cisty, a, -e. 
poi. czysty, -a, -e. 
ruś. ‘ińcTiiii.

2) Aqua pura sicut virgo, 
virginalis; virgo.
rem wie eine Jnngfrau, 
jungfraulich; Jungfrau 

serb. Cista kao deva (diva, djeva). 
djevojaCki; devojka. devi«:a, 
devojCica, devojCura. 

słown. Cista kakó devica, devojka, 
deviśki; devica.

Ces. Cista jak deva, divka, devka, 
panensky; devu§ka, holka. 

poi. czysta jak dziewica, 
dziewicza; dziewica, 

ruś. uii era mc /j,inńu;ii.
/i,iKÓ‘iiiii; /qna, /1,'inoiiLica, 
/CiiioMica.

Słow iańskie rzeki w Kuropie.

1) Cista, 1. d. Małej Łaby (Prose- 
Censky potok), 1. d. Łaby —  
w Czechach.

2) Cista, d. Kalnąi, pr. d. Łaby — 
w Czechach.

1) Holcina, 1. d. LuCiny, pr. dopł. 
Ostrawicy. pr. d. Odry —  na 
Śląsku ciesz.

2) Holcina, 1. z 2. źr. pot. Bren- 
nicy, pr. d. Wisły w pow. 
bielskim.

1) Djeoica, pr. d. Donu.
2) Dziei< oszyn, pr. d. Jasieńca, pr. 

d. Sławecznej. pr. d. Prypeći, 
pr. d. Dniepru — w pow. owruck.

1) Dwa lub Deva (w staroż. obec. 
la Dive du Nord), dopł. Thonet'u 
w Normandji. (Diva aestuahs).

2) Dwa (w starożyl. obecnie Dive 
du Midi), d. Clain’u, 1. d. Wijeny, 
1. d. Ligiery — we Francji środ.

3) Dita (w X wieku Divana, obecn. 
Dive de Verrićres), d. Wijeny 1. d. 
Ligiery —  we Francji środkowej.

11
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3) Aqua Iutea.
Kothiges Wasser. 

serb. blatan, -na, -no, blatovit, od 
blato

słown. blaten. -na, -no, od blato 
(Koth).

Ces. blativy, a, ś, od blato.
poi. błotny, -a, -e, błotnisty od błoto.
ruś. 60JIÓTHIIH, fioJIOTHHCTHli;

6 ojióto.

4) Dwa (obecnie Dive), d. Orny —  
w dep. Sarthy.

5) Dwa (obecnie Dives lub Dive), 
dopł. zat. Sekwańskiej — z boczną 
rzeką prawobrzeżną Wiją (Vie).

6) Diva (obecnie Dive), pr. d. Ozy 
(Oise), 1. d. Sekwany —  dopł. 
Atlantyku.

7) Deva (obec. Deva lub Dnis), po
tok wpadający do Loir’u, I. d. 
Majeny, pr. d. Ligii ry— we Francji.

1) Deva (obec. Deva), rz. w Hisz
panji —  wpada do zatoki Bis
kajskiej do Atlantyku między Cap 
Hoyhambre a Cap Mendia.

2) Deva (obec. Deba, u Plolom. 
Atjouoc). rz. w ziemi Kel li berów: 
Karistów.

1) Deva (Arjouy. obecnie the Dee), 
rzeka dopł. morza Irlandzkiego —  
w półn. Walji.

2) Deva (obecnie the Dee), dopł. 
M. Niemieckiego — w północn. 
Szkocji — nad nią Aberdeen.

3) Deva (obecnie Dee), rz. w Irlan- 
dji —  w pow. Louth, w okręg. 
Leinster

1) Blatnica (Stopnica górn. b.), pr. 
odnoga KupCiny, 1. d. Kupy, pr. 
d. Sawy, pr. d. Dunaju.

w Chor
wacji 

koło rz. 
Kupy.

4) Blatasnica d Rasiny, pr. d. 
Golijskiej Morawy, źr. rz. Mo
rawy, pr. d. Dunaju.

1) Blatnd, pr. d. Morawy, 1. d. 
Dunaju - w Czechach.

2) Blatnice, 1. d. Mdlinny, pr. d. 
Łaby —  w Czechach.

1) Błotnia, 1. d. Raty, 1. d. Bugu, 
1. d. Narwi, pr. d. Wisły.

2) Blatnica, 1. d. Wisły — w pow 
skoczowskim.

1) Bołoi "■anka, 1. d. Świsłoczy, I. d. 
Berezyny, pr. d. Dniepru.

2) Blato 1. ponikwa adrjat.
3) Blato II. „ „
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4) Aqua coenosa.
Dreckiges Wasser.

serb. kalan, na, no, od kal 
słown. kalen, -na, -no, od kal.
Ces. kalny, -a. e od kal.
poi. kalny od kał.
ruś. rca,tu>nmi od ica.i.
wkrus. rpń3Hi»iu, k &jiobłih od Ka.7tT>.

5) Aqua putida.
Faulendes W., Mist- (Diinger-)
Wasser.

seb. gnjio, -la, lo; gnoj; gnjiliti. 
słown. gnil, -la, -lo, gniloben; gnoj; 

gnili.
Ces. shily, la, le; hnuj; hniti. 
poi. zgniły, a, e; gnój; gnió. 
ruś. ruMint; miń; uh* tii.

6) Aqna pinguis.
Fettes Wasser.

serb. lust, -a, -o; r£ttan, -na, -no, 
ratna gora (Gebirge mit Langen- 
rucken).

słown. raten, -na, no, tolst. -a, o, 
tuCen, -a, -o. 

ćes. tłusty, a, e, tnCny, -a, -e od tuk. 
poi. tłusty, tuczny; tuk (Mark in 

den Knochen). 
ruś. TOJ3CTI1H TyyHHH.

7) Aqua ungens sordida.
Schmieriges. schmulziges W.

serb. maz (Schnnere, Salbe); 
mazali (schmieren, salben); 
mast (Fett, Salbe); mastan, -a, -o, 
(fetlig. scbmierig). 
mozak - zga (Hirn. Rticken- 
mark), mo/.dani (Hirn), 
mozdina (Knochenmark), 

słown. maźa. mast (Schmieie),
mazast(schmierig)umazan (schmu-
tzig),

1) Kalnó., pr .d. Łaby —1 w Czechach.
1) Kalenica (Bobrówka), pr. d. Bzury, 

1. d. Wisły.
2) Kałuża, pr. d. Tocznej, 1. d. 

Bugu, I. d. Narwi, pr. d. Wisły.
1) KaZusik (skaż. zam. Kałuzik), 1. 

d. Dniestru.
2) Kalnibłoto, pr. d. Gniłego Tyki- 

cza Uhorskiego, 1. d. Wysi. 1. z 2. 
źr. rz. Siniuchy, 1. d. Bohu.

1) Gnojnica, d. Orljawy, 1. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

2) Gmca ł, pr. d. Sawy, pr. dopł. 
Dunaju — w Bośni.

1) Gniła. pr. d. Narwi, pr. d. Wisły.
1) Gnilica, 1. d. Dońca.
2) Gnilica, 1. d. Fsioła, 1. d. Dniepru.
3) Gniłaja. 1. d. Dońca. pr. d. Donu
4) Gniłuszka. pr. d. Iłowli, 1. d. Donu.
5) Gniłowoda, rzeka —  w gub. ki

jowskiej.
1) Rata (skaż. zam. Ratna lub Ra- 

loma), 1. d. Bugu 1. d. Narwi, 
pr. d. Wisły.

2) Ratomka, pr. d. Swisłoczy, 1. d. 
Berezyny, pr. d. Dniepru.

3) Tłuściec, 1. d. Krznej, I. d. Bugu, 
pr. d. Wisły.

4) Tuczna, pr. d Pisi, pr. d. Bzury, 
1. d. Wisły.

1) Tuka (po fr. Tuques), dopł. zat. 
Sekwiańskiej kanału La Manche 
we Francji północnej.

1) Mazmac, l. d. Gliny, pr, dopł. 
Kupy. pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju.

2) Mazinski potok, l. d. Hotnje, l. d. 
Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju.

1) Mazak, pr. d Ostrawy, pr d. 
Odry —  na Śląsku cieszyńskim.

1) Moza (okalecz, zam. Mozawa), 
(w ntar. Moza, fr. Meuse). pr. d. 
Rynu

2) Muzon. pr. d. Mozy —  we Francji.

1.Por. Jukić:  „Geografia i historja Bosne“ str. 4-2
11*
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mozg (Ruckenmark) moźgani 3) Mozula (po fr. Mosefle, w siar.

Ces. maz, mazadlo (Schmiere).
mazati (schinieren), mazavy 
(schmierig),
mozek (Hirn), micha (Rticken- 
mark), §pinavy (scbmutzig). 

poi. maź (Schmiere), mazać (schmie
ren), maść (Salbe), 
mózg (Hirn), śpik pacierzowy 
(Ruckenmark). 

ruś. Ma3b (Schmiere), MÓsaTii (schmie
ren), Ma3KHłi (schmierig); mo3ok 
(Gehim).

8) Fluvius spurcus.
Unflatiger Fluss.

serb. skvrna (Fleck, Makel), 1) Skrwa (okalecz zam. Skarwa),
skvrniti (beschmutzen, verun- 1. d. Wisły.
leinigen), 2) Skrwa (okalecz, zam. Skarwa),

słown. skvna, skruna (Makel), pr. d. Wisły.
skvrniti, skruniti (beflecken) 1) Skorwa (franc. ScorlT), dopł. Allan-

6es. skvrna (Makel, Fleck), iyku — z Francji, z Bretanji.
skvrniti (beflecken). 

poi. plugastwo, plugawić, 
rnś. CKnepHb (Unflat), cKnćpimii 

(unrein), cicnepHhtji (beflecken). 
cerk. słown. CKBĆpHa, CKBapa (Un-

(Hirn). Musella), 1. d. Rynu — we Francji.

fiat).

Dział V.

Nazwy wziyte od pienistości wody.

1) Aqua spumans.
Schaumendes Wasser. 

serb. pena; peniti se; penav. 1) Piena (okalecz, zam. Pienawa,
słown. pena; pćniti se, penav, penast. po niem. Peene), dopł. Bałtyku —
ćes. pćna; peniti se; penivy. z Pomorza przedodrzańsk.
poi. piana; pienić się; pienisty. 2) Pma (okal. zam. Pinysla), 1 d.
ruś. rriHa, niiiHTH cjj; nimicTiiS. Prypeći, pr. d. Dniepru.

Dział VI.

Nazwy wzięte od smaku wody.

1) Aqua acida 
Saures Wasser. 

serb. kiseo, kisła, kisło.
1) Kisuća, pr. d. Wagi, I. d. Du

naju —  na Słowaczyźnie.
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słown. kisel, -la, -lo.
kisela voda =  slatina.

Ces. kysely, -a, -e,kyselka(Sauerbrunn). 
poi. kisły, skisły, kwaśny, 
ruś. KHC.IHII.

2) Aqua dulcis.
Susses Wasser.

serb. sladek, -ka, -ko. 
słown. sladek, -ka, -ko.
Ces. sladky, -a, -e. 
poi. słodki, -a, -ie. 
rnś. co.ióflKHii.

3) Aqua salsa.
Salziges Wasser.

serb. voda siana, slanac, 
slatina.

słown. voda siana, slanec, slanica, 
voda solnata, slatina 

Ces. siana yoda; sul; slan,
slatina .(Moor, Moorgrund). 

poi. solna woda; słona, 
słotwina.

ruś. B O fla  e o j m r r a ,  c o j i o H a ,  p o n a ,  

c j r a T i i H a  (Salzwasser), 
eo .T iiiH K a  (Salzquelle).

2) Kysła, pr. d. Tysy, 1. d. Dunaju.
1) Kisielina. 1. d. Dunajca, nr. d. 

Wi.ły.

1) Siatka voda (skaż. zam. Sladka 
voda), d. Bakovac’a, 1. d. Liki
gospickiej.

1) \relika Solna, I. d. Gliny, pr. d. 
Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju.

2) Mola Solna, 1. d. Gliny, pr. d. 
Kupy, pr. d. Sawy. pr. d. Du
naju.

3) Solina, pr. d. Jali. pr. d. SpreCy, 
pr. d. Bosny, pr. d. Sawy, pr.
d. Dunaju.

4) Solin (Salona), dopł. Adrjat. —  
z Dalmacji.

5) Slatina, 1. d. Maji, pr. d. Gliny, 
pr. d. Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. 
Dunaju

1) Slatina, 1. d. Radbuże, pr. d. 
Mże, 1. d. Vltawy. 1. d. Laby — 
w Czechach.

1) Soła (okalecz, zam. Solawa). pr. 
d. Wisły.

2) Solinka, 1. d. Sanu, pr. d. Wisły.
3) Solca (okalecz, zam. Solica), 1. d. 

Stonawki, 1 d. Odry — na Ślą
sku cieszyńskim.

4) Słotwina, 1- d. Dunajca, pr. d 
Wisły.

1) Si u ^ (turoriska), (po niem. 
Saale), 1. d. Łaby — w Niem
czech.

2) Solatoa (frankońska), (po niem. 
die Saale), pr. d. Menu, pr. d. 
Rynu — w Niemczech.

1) Solara (w staroż. Saleris. czyli 
Salera (skaź. zam. Solara), obec 
la Grandę Sauldre), pr d. Ser’u 
(Cher), 1. d. Ligiery, we Francji.
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2) Solara Mała (La Pelise Saujdre)) 
l. d. Solary Wielkiej, pr. d. Ser’u, 
1. d. Ligiery —  we Francji.

3) Solana (la Solaine), d. Korezy 
(la Correze), 1. d. Ligiery —  we 
Francji.

1) Sołotwa, 1. z 2. źr. rz. Luba- 
czówki. pr. d. Sanu, pr. d. Wisły.

.2) Sołotwina, pr. d. Bystrzycy zło
tej (Sołotwińskiej), 1. z 2. źr. 
rz. Bystrzycy II, pr. d. Dniestru.

3) ISołotioyn, pr. d. Topłej, 1. z 5. 
źr. rz. Bodroku, pr. d. Tysy, 1. 
d Dunaju.

4) Sołcza, pr. d. Mereczanki, pr. d. 
Niemna.

5) Slonowlca, pr. d. Styru, pr. d. 
Prypeći, pr. d. Dniepru.

Dział VII.

Nazwy wzięte od zapachu wody.

1) Aqua foelida.
Stinkendes Wasser. 

serb. smrad; smrdeli; smrdljiv. 
słown. smrad; smrdeti, smradeti; 

smrdljiv.
Ces. smrad; smraditi; smradlavy. 
poi. smród; smrodzić; smrodliwy, 
ruś. cMpifl (oAy); CMep îTH;

CMep/riiuiiH.

1) Śmierdząca, I. d. Wisły —  w pow. 
Liszki, pod Krakowem.

1) Smert (okalecz, zam. Smerdjacza). 
1. d. Prypeći, pr. d. Dniepru.

Dział VIII.

Nazwy nadane od ciepłoty wody.

1) Aqua calida.
Warmes, heisses, brennendes 
W asser.

serb. topal. pla, plo; topliti (war- 
men), topili (schmelzen). 

n żar (Glut, Hitze), żarili (heissma- 
chen), żarkovit (heiss, brennendj. 

„ variti se(sieden), variti (kochen), 
varenje (Kochen, Biauen) 

n jariti se (in Hitze kommen), 
prijarili (zum Feuer stellen).

1) Toplica, 1. d. Krapiny, 1. d. Sa
wy, pr. d. Dunaju.

2) Toplica, 1. d. Iłowy, I. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

3) Toplica, pr. d. Korany, pr. d. 
Kupy, pr. d. Sawy, pr. d Du
naju.

4) Toplica, I. d BinaCkiej Morawy, 
1. z 2. źr. rzek Morawy, pr. d. 
Dunaju.
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serb. jarak (heiss) grejati (warmen- 
heizen).

słown. topeł, -la. -lo (warm); topiti 
i topliti (warmen); żar (Glut).

„ żariti (glilhend maehen),
„ vai 'ti (sieden machen, Koehen), 

varić (Sieder), variłnica (Siede- 
rei), varenje (das Sieden). varił- 
nik (Kochtopf).

„ jar, -a, -o ( =  jaren, -na, -no, 
adj. Friihlings); — jariti se na 
solncu (sich an der Sonne wftr- 
men).

„ gretim. grajem (wSrmen), vro6, 
vrel 3, górek, goreća, -o (heiss). 

Ces. teply, -a, e, (warm). topiti (hei 
zen).

„ żar (Hilze, Glut).
„ vafiti (koehen, sieden), var (Sud.

Sieden), vafeni (das Koehen).
„ jaro (Fliihliug), jarni (Friihlings-) 

jar (Sommersaat), jafina (Som- 
inergetreide).

„ hfati (warmen). 
poi. ciepły; ciepło (Warme), topić 

(schmelzen ).
„ żar (Hitze, Glut), żarzyć się 

(gluhen).
„ warzyć (Koehen), warzywo (Ge- 

mtise).
„ jarzyć się (brennen), jarząca się 

świeca (brennende Kerze), ja
rzyna (Fruhlingsgemiise). 

n grzać (warmen). 
ruś. Tonirni (heizen, schmelzen), 

Ternami (warm werden),
Ten unii (warm). 

n SKapHTii (gluhen, funkeln),
.•(K.ap, m. Mcapa (Glut) jrcapuTii 
(brennen, rosten, braten).

„ Bap (Absud), na pift h  (koehen, 
brauen), Bapimo (Gekochtes).

5) 7oplica, d. Kolubary, d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

1) Topla, 1. z 5. źr. rz. Bodroku, 
pr. d. Tisy. 1. d. Dunaju —  na 
Słowaczyźnie.

1) Tepla, pr. d. Ohre, 1. d. Łaby, 
w Czechach.

1) Cieplica, 1. d. Radonia, 1. dopł. 
Błotnicy, 1. d. Wisły -  w pow. 
bielskim.

1) Tepłaja, 1. d. Dońca 1 pr dopł.
2) Teplinka. pr. d. Dońca | Donu.
3) Tepłonka (Gieplonka), 1. d. Osoki, 

pr. d. Ptyczy, 1. d. Prypeći, pr. 
d. Dniepru —  w pow. ihumeń- 
skim pod wsią Cieplonką.

4) Zarycha, 1. d. Korczyka, I. d. 
Słuczy, pr. d. Horyni, pr. dopł. 
Prypeći, pr. d. Dniepru.

1) V arena 1 (po franc. Ia Varenne), 
pr. d. Majeny, pr. d. Ligiery —  
we Francji.

2) Var (Ouapoę, Var, Varo, Varns, 
uproszcz. zam. Warena), d. za
toki genueńskiej —  z Francji 
podidn. z Alp nadmors.

l) Warenica (okal. Waren’ca pó
źniejsze, obecnie die Wernitz), 
d. Dunaju —  w Bawarji.

1) Wrząca, potok we wsi Wrząca — 
w pow. kaliskim.

1) At -na (po łać. Arnus, po wł. 
Arno), dopł. M. toskańskiego —  
z Włoch środkowych.

1 Słowa eai-iti, topiti, eariti, jariti (pierwotnie ariti) i greti mu
siały być w gwarze prasłowiańskiej synonimami, z pośród których pó
źniej pojedyncze gwary słoviańskie wybrały jedno słowo dla oznaczenia 
pojęcia toatmen, nadając innym słowom znaczenia pokrewne.



—  168 —

ruś. łip (Soinmer). apKiiu (feurig, 
hitzig).

„ ropi'TH (brennen);
„ _ap, Jiapyra (Schlueht, Graben).
2) Aqua frigida. 1) Studenac (Suśik) także Majna,

Kaltes Wasser. Dreżnica, Mreżnica, I. d. Korany,
serb. sltldan, na, - 110. studen, -a, -o pr. d. Kupy. pr. d. Sawy, pr. d.

Dunaju.
2) Studencie, źr. potok Kupy, pr. d. 

Sawy, pr. d. Dunaju.
3) Studenci., 1. d. Zety, pr. d. Mo- 

raczv. dopł. jeź. Skodarskiego —  
w Czar. Górze.

4) Studenica d. Ibra, pr. d. Golij.
Morawy, 1. z 2. źr. rz. Morawy,
pr. d. Sawy, pr. d. Dunajn.

5) Studba, pr. d Bosut’a (Berava, 
gór. b ), 1. d. Sawy, 1. d. Dunaju.

6) Studba, d. Bistrice —  w livanj- 
skiein polu.

1) Stuchiica, 1. d Widawy, pr d 
Odry —  w pow. namysłowskim.

2) Zimny, 1. d. Morawki, pr. dopł. 
Ostrawicy, pr. d. Odry, — w pow. 
frydeckirn, na Śląsku cieszyńsk.

1) Studzianica, 1. d. Tanwi, pr. d. 
Sanu, pr. d. Wisły —  w pow. 
biłgorajskim.

2) Studenica, pr, d. Slwigi, pr. d. 
Prypeći, pr. d. Dniepru - w pow. 
owruckiin.

3) Studeńka (Waładynka), 1. dopł. 
Dniestru.

4) Studzenie,a, 1. d. Dniestru.

Dział IX.

Nazwy wzięte od żyzności wody.

1) Aqua fecunda.
Erzeugendes, fruchtbares Wasser. 

serb. rodan, -na, -no (fruchtbar). 1) Rodan (sel. strumen, w staroż. 
słown. rodovit, rodoviten (fruchtbar). Rodanus, obec. po fr. Rhone),
Ces. urodny, plodn  ̂ (fruchtbar). dopł. M. Śródziem. —  we Francji
poi. rodny (erzeugend), urodzajny, połud.

płudny, żyzny (frućhtbar). 
ruś po,i,i-óuiiii (fruchtbar).

(Kalt).
stud, studen f. (Kaite); 
zima (Winter, Kalle), zimni, -a, -o 
(winterlich). 

słown. studen. -ena, cno (Kalt). 
zima (Winter, Kiilte), zimen, 
-mna, -no, a) winterlich. b)Kalt. 

Ces. sludeny, -a, -e (Kall), zimni, 
a, -e (winterlich). 

poi. zimny, -a, -e (Kalt), zima (Winter), 
zimowy (winterlich). 
studzić (ziębić), (Kalt machen). 
ruś. CTy/i,ĆHnn (Kalt), yrfnyujufi 
Kalt, (winterlich).
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2) Aqua infecunda (sterilis). 1) Jola1, pr. d. Spreczy, pr. d.
Unfruchtbares Wasser. Bosny, pr. d. Sawy, pr. d. Du

serb. jalov, -a, -o; jalovac (unfrucht naju.
bar). 2) Jałowica, I. d. Limu. pr. d. Driny,

słown. jalov, -a, -e. pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.
Ces. jalovy, -a. -e. 1) Jaloty polob, 1. d. Louóny, I. d.
poi. jałowy (unfruchlbar). Łaby —  w Czechach.
ruś. JMOim/i. 1) Ncrodimka, 1. d. Lepenac’a, I d.

Vardaru, dopł. zatoki salon.
1) Nierodzim. I. d. Wisły —  pod 

Skoczowem na Śląsku cieszyń., 
we wsi Nierodzim.

Powyższe dziewięć działów wyczerpują nazwy rzeczne na
dane rzekom ze względu na właściwości (przymioty) same.i- wody. 
Imiona rzeczne, objęte następującymi działami, nadała ludność sło
wiańska swym rzekom, nad ktoremi osiadła, mając, na względzie 
całość rzeki, a mianowicie, a) jakość biegu rzeki w poziemiu, czyli 
postać łożyska rzecznego, b) rozmiary rzeki co do łożyska i wody 
w niem zawartej, c) zmiany co do ilości wody czyli powiększanie 
lub zmniejszanie się wody w rzece, d) głośność rzeki, e) rodzaj 
ruchliwości rzeki, f) działalność rzeki na pozieinie okoliczne i g) przy
mioty fizyczne i duchowe rzeki, dobre lub złe działalnością obja
wiane (nazwy przenośne, metaforyczne). Nazwy te są najciekawsze 
i dowodzą z jednej strony by strusią zmysłu spostrzegawczego u Sło
wian, a z drugiej strony są wiernem odbiciem poetycznej duszy 
słowiańskiej, umiejącej w lot pochwycić wybitne znamię każdego 
przedmiotu i rzecz nieżywą wyobraźnią swą ożywić i uosobić. Na 
coś podobnego ani ludy latyńskie (romańskie), ani germańskie się 
nie zdobyły.

Dział X.

Nazwy rzeczne nadane ze względu na postać łożyska rzecznego.

1) Fluvius curvus, cuivatus. t) Kricaja, pr. d. Bosny, pr. d. Sa-
Der Krumme, gedrehle Fluss. wy, pr. d. Dunaju

serb. kriv, -a, o; kretati, krećem 2) Kriva Rjeka (Egri Su), pr. d.
(np. glavom, bewegen den Kopf). Póinje, pr. d. Vardara,d.zat. solun.

1 Nazwa Jala jest albo okaleczoną nazwą Jalaca, Jalova, albo też 
pełną nazwą od prasłowiańskiego rdzenia i przymiotnika jal, który otrzy
mał później przyponę -av, -ava, -avo i -ow, -owa, -owo, ale już bez 
przypony znaczył: niepłodny, nieżyzny, jałowy.
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słown. kriv, -a, o; krdtati.
Ces. khvy, -a. e; krontiti.
poi. krzywy, a, -e; kręty; kręcić.
rnś. KpiiBini; KpyTim, icpyTUTH.

2) Flnvius volvcns.
Sich windender, schlangelnder 
Fluss.

serb. vrleti, vrtim; viti, vijati, 
vinuti: vijem, vijam, vinem.

słown. vrtćli, vrlim; viti, Vijem, 
zvijati, zvljam, vi'niti, vi'nem.

Ces. vrtćti, kroutiti; viti. svijeti, 
vinouti.

poi. wiercić, kręcić; wić, zwijać, 
zwinąć.

ruś. uepTiTH, Kpytkth ; rufcre,
Bii-BHBaTii, BiiBHXHyTH (ver 
rencken).

3) Fluvius serratus, sicut terebra. 
Krumrn, wie eine S&ge —  ein 
liobrer.

serb. pila, demin. pilica - • 
słown. pila, „ pilica sveder.
Ces pila „ pilica - nebozez.
poi piła, „ pilica— świder,
rnś. niuia „ iiippirî i -cKĆp/iy,7!.

4) Fluvins deltaides.
Fussreicher, mit mehr Miin- 
dungeu Fluss.

serb. noga.
słown. p&noga reke, rukav reke.

3) Krivokucka —  woda w Bośni —  
według Jukića.

1) Krzywka (Krzy wula). I. d. Bugu. 
I. d. Narwi, pr. d. Wisły.

2) Krzywutka — rz. na Mazowszu.
3) Krutina (Crultina-Fluss) rzeczka 

łącząca dwa jeziora pod Miko
łajkami w Prusiech niem.

4) Kręciclki, I. d. Czadeczki, dopl. 
Czernianki, d. Kisucy, pr. dopł. 
Wahy, I . d. Dunaju - w pow. 
Milówka.

1) Kriwaja, pr. d. Psioła, 1. dopł. 
Dniepru.

2) Krytcusza, pr. d. Kamy, 1. d. 
Wołgi.

1) ]Varta (okalecz, zam. Wariawa). 
pr. d. Odry.

2) 1 Viercica, pr. d. Warty, pr. d. 
Odry.

1) \Vertaiva (po niem. die Werlach, 
Virdo, Werlacha), 1. d. Lechy, 
pr. d. Dunaju.

1) Tt ijata, 1. d. Dźwiny zachodniej.
2) II rjatka, pr. d. Kamy, 1. dopł. 

Wołgi.
1) Wijena (la Vienne), I. d. Ligiery, 

we Francji.
2) Wija (okal. zam. Wijena, po 

franc. la Vie), d. Atlant, w dep. 
Wandeji.

3) Wijor (po franc. Vianr), I. d. 
Aveyronu, pr. d. Tarn’u, pr. d. 
Garonnej — we Francji.

1) Pilica, 1. d. Wisły.
2) Piłaim, pr. d. Bystrzycy (Weiss- 

tritz), I. d. Odry.
1) Sieider, pr. d. Wisły.

1) Nogal (okalecz, zam. Noga ta, po 
niem, die Nogat), pr. ramię W i 
sły mające 14 ujść. Zwie się 
także po niem. Elbinger Weichsel.
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Ces. rame, rameno. reky —  noga. 
poi. ramię rzeki, niegdyś noga rzeki, 
ruś. Hora.

5) Finvins brachialis. 
Mehrarnnger Fluss.

serb. ucho (Obr) —  rukav rjeke 
(Flnssarm). 

słown. ucho — rukav rjeke. 
óes. ucho (Ohr) —  chudy (Slelzen). 
poi. ucho (Ohr, Henkel), 
ruś. yxo (Ohr).

6) Fluyius cavernosus. 
Hohlenreicher Fluss.

serb. oko (Offuung, Auge); okat,-a, e 
(voll Augen). 

słown. oko; okat (vo!l Augen).
6es. oko - okal (grossaugig). 
poi. oko (Auge, Ofihung im Flusse, 

wo das Wasser verschwtndel), 
oczaly, oczasty. 

ruś oko onwift.

1) Bożnica, 1. d. Moravice, źr. rz. 
Golij. Moraŵ  ̂ 1. z 2. źr. rz. 
Morawy, pr. d. Dunaju.

1) Gchanlca, pr. d. Bzury, 1. dopł. 
Wisły.

2) ntocJmd !, (okalecz, zam. Sto- 
chodna), pr. d. Prypeći, pr. d. 
Dniepru.

1) Oka (okalecz, zam. Okala), pr. 
d. Wołgi

1) Oka (okal. zam. Okala, po hiszp. 
Oca). pr. d. Ebru —  w Hiszpanji.

Dział XI.

Nazwy rzeczne wzięte od rozmiarów rzeki.

1) Flnvius magnus. 1)
Grosser Fluss

serb. velik, velji. gęlęm. 2)
słown. velik
6es. vehkj. l)
poi. wielki.
ruś. neJiMKHH. 2)
bud. serb. wulki.

Velika Rjeka, pr. d. Vardaru 
dopł. zut. soluńskiej.
Golema, pr.. d Pćinje, 1. d Var- 
daru.
Velky potok, 1. d. Ipoly, d. Du
naju.
Velka, I. d. Popradu, pr. d. Du
najca, pr. d. Wisły.

1 Rzeka Stoćhod tworzy w swym biegu niezliczone ramiona czyli 
odnogi, które się oddzielają od prądu głównego płyną kilkaset luli kilka 
tysięcy metrów osobno i znowu łączą z prądem tak. że koryto rzeki 
przedstawia siatkę ramion wodnych. W gwarze czeskiej słowo chudy znaczy 
szczudła (Stelzen)czyli nogi sztuczne. Słowo '-hodzid ma rdzeń chód od imie
nia wzięty, a pierwotne znaczenie rdzenia chód musiało być noga, i chodzie 
znaczyło lyle, cc nogami ruszać. Podobnie w bułgar kralc znaczy noga, 
podczas gdy w innych gwarach słowiańskich znaczy kroczyć, kroczyć, 
nogami ruszać. Na tej podstawie można sądzić, że Stochodna znaczyło 
Sto-nożna (rzeka), czyli mająca sto nóg, sto ramion.



—  1 7 2  —

1) Yclky potok | pr. dopł. Vltavy.
2) Yclky potok > 1. dopł. Laby —
3) Yelky potok | w Czechach.
1) 1 Vel, I. d. Drwęcy, pr. d. Wisły.
2) Wielki, I. d. Ostrawicy, pr. d. 

Odry.
1) Wielikaja, pr. d. Wijalki, pr. d. 

Kamy, 1. d. Wołgi.
2) Wielikaja (Muidowa), dopł. jeź. 

Pejpus.
3) Weleśaica, pr. d Worony, pr. d. 

Bystrzycy Czarnej II, pr. dopł. 
Dniestru.

I) Obrinka (w starożyt. Obringas), 
1. d. Rynu — z Galj..

1) VU(wa (skażone zam Velitava), 
1. d. Łaby (czyli Olbrzymia, bo 
wełyt [po rusku] =  olbrzym).

2) Vltava Tepla 1 żr. rz. Vltavy,
3) Vltava Studena J 1. d. Łaby.
4) Yltma Mala (Vltavsky potok), 

1. z 2. żr. pot. Teplć Vltavy.
5) Vltava Slatinna, pr. d. Teple 

Vltavy.
1) Wułtaioa (skaż. zam. Wułytawa, 

po niem. Fulde, okal. WuSa)* 
1. z 2. żr. rzek Wyzury, dopł. 
M. Niemieck. —  w Niemczech.

6) Mali Strug, 1. d. Velikoga Struga.
1) Małoma, pr. d. Wjatki, 1. dopł. 

Kamy, 1. d. Wołgi.

2) Fluvius immanis, collosseus. 1) OŁro, pr d. Odry.
Riesiger Fluss. 

serb. obrl velikas (Riese). 
słown. velibfin, ober, orjak. 
6es. obr, velikan. 
poi. olbrzym, wielgus. 
ruś. i-.e.atiT

2) Obra Zgniła, pr. d. Obry, pr. d 
Odry.

1) Obrzgcâ  pr. d. Radomai, 1. d. 
Wisły.

3) Obrzyca, jedno ramię Obry, pr. 
d Odry.

serb. mali, malen. 
słown. mai, malen. 
fies. mały. 
poi mały. 
ruś, Ma.lńii.

Kleiner Fluss.

5) Veliki Strug, 1. odnoga Sawy, 
pr. d. Dunaju.
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4) Fluvius parvus sicut infans, 
infantilis.
Klein wie ein Kind, kindisch. 

serb. dijete (djete, dete, dite);
djetinji, -nja, -nje. 

słown. dete; detinski, -a, o.
Ces. dete; detinny, dćtinsky. 
poi. dziecię dzicię; dziecin, dziecinny, 
r u ś .  / ( i t c ;  / ( ć r ó u H i i i i ,  . ą i m i u i i i i .

5) Fluvius longus.
Langer Fluss.

serb. dug, -a, -o. 
słown. dolg, -a, -o.
Ces. dlouhf, -a, -e. 
poi. długi, -a, -e. 
ruś. .apisrafi.

6) Fliivius brevis.
Kurzer Fluss.

serb. kratak, -ka. -ko. 
słown. kratek, -ka, ko.
Ces. kratky, -a, -e. 
poi. krótki, -a, -e. 
ruś. KopÓTKini.

7) Fluvius latus.
Breiter Fluss.

serb. sirok. -ka, ko. 
słown. śirók, siren.
Ces. siroky, -a, e. 
poi. szyroki. 
ruś. miipÓKinr.

S) Fluvius anguslus; artns.
Schmaler Fluss; enger Fluss. 

serb. uzan, uzfia, uzno; tesan,-na.-no. 
słown. ozek, ozka, ozko; tesen. -a,-o. 
Ces. uzky, - a ,  -e; leśny, -a, -e 
poi- wązkij -a, -ie; ciasny, -a. e. 
ruś nyaiciiu, -ji, -:-i; ticiuiJ?. 
wkrus. ii z Kii'; thohmh.

1) Djetinja, 1. d. Moravice, źr. rz. 
Golij. Morave, 1. z 2. źr. rz. Mo
rawy, pr. d. Dunaju —  w Serbji.

1) Dziechcin (skaż. zam. Dziecin), 
1. d. Wisły —  we wsi Wisie na 
Śląsku.

2) Dzieciniec, 1. d. Ryty. 1. d. Mn- 
ehawca, pr. d. Bugu, 1. d. Nar
wi, pr. d. Wisły.

1) Długa, 1 d. Narwi, pr. d. Wisły.
1) Dowgina, pr. d. Muszy, 1. źr. rz. 

Gawji, pr. d Niemna.

1) Kratova \ pr. d. Limu. pr. d. 
Dr my, pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju.

1) Krati (po włos. Crati). dopł. za
toki tarenlyń. Morza Jońskiego — 
we Włoszech połndn.

1) Śiroki potok, 1. d. G erovćieyJ pr, 
d. C abranki, 1. d. Kupy, pr. d. 
Saw y. pr. d. Dunaju.

2) Siroki potok, pr. d. Gliny (właśc. 
ponory, ponikwy), pr. d. Kupy, 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

1 )  Usora; (skaż. zam. Uzora), 1. d .

Bosny, pr. d  Sawy, pr. d. Du- 
naju.

2) Uzora Yelika \ . rT
■j\ t t  ™  i 1 z r - r z - D s o r v .ó) Uzora Mola J
1) Uza 2 (północna, po angiel. Ouse), 

1. z 2 źr. rz. Humber’u, dopł. 
M. Niemiec. —  w hrab. York

1 Rdzeń prasłowiański musiał być tylko krat i dlatego dzisiejsze 
gwary słowiańskie mają przypony -ak, -ek, -ki), -ki, a w nazwie rzeki 
Kratoea nawet przyponę - o d , a przy rzece włoskiej przyponę i. z powodu 
czego: Krati.

2 Rdzeń w gwarze prasłowiańskiej był uz i oznaczał toązki, a od 
tego rdzenia poszły wszystkie późniejsze rdzenie w gwarach słowiańskich 
dzisiej-zych. '/mińmy samego rdzenia uz na oz lub musiały nastąpić
dość poźno, gdy już Słowianie siedzieli i w Anglji i na Rusi.
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9; Fluvins profundus,
Tiefer Fluss. 

serb. dubok, -a. -o. 
słown. globók, -a, -o. 
ces. hluboky, -A. -ć. 
poi. głęboki, a, -e. 
ruś. J.yi_n6('$iui; iviyfjMiia.

Gza witlka (po ang. Greal Onse, 
w śred. w. Usa, Ura), dopł. zal. 
Wash. Morza Niem, —  z hrab. 
Norlhampton.
Uza mała (po ang. Lillle-Ouse), 
pr d. Great-Ouse (Uzy wielkiej), 
dopł. M. Niemieckiego.
Gza (po franc. pierwotnie Ose, 
dziś Oise), 1. d. Sekwany, dopł. 
Atlantyku z Francji północ. 
Oskowa (skaż. zam. Ozkava), 
I. d. Morawy, 1. d. Dunaju —  
na Morawach.
Skauta (okalecz, zam. Ozkawa), 
pr. d. Wisły.
Uzień (TJzin), 1. d. Rosi, pr. d. 
Dniepru - w pow. wasylkow- 
skim.
Uzka, pr. d. llzienia, I. d. Rosi, 
pr. d. Dniepru.
Uzkie, jezioro —  w pobliżu Ki
jowa.
Tsno (skaż. zam. Tesna), pr. d. 
Hajny, pr. d. Berezyny, pr. d. 
Dniepru,
Tsna (skaż. zam. Tesna), I. d. 
Prypeći, pr. d. Dniepru.
7 sna (skaż. zam. Tesna), pr. d. 
Oki, pr. d. Wołgi.
Tesnówka (Połonka), 1. z 2. źr. 
rzek Grabówki, pr. d. Żerewy, 
I. d. Uszy, pr. d. Prypeći, pr. d. 
Dniepru —  w pow. owruckim. 
Duboka, pr. d. Pek’a, pr. d. Du
naju — w Serbji.
Dubocica, d. Ibra, pr. d. Golij- 
skiej Morawy, 1. z 2. źr. rz. Mo
rawy, pr. d. Dunaju.
Dubostica, 1. d. Krivaje, pr. d. 
Bosne, pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju.
Illiibolcy potok, pr. d Łaby —  
w Czechach.
Głęboki potok, 1. d. Wisłoka, 1. 
d. Dunajca, pr. dopł Wisły —  
w powiecie sanockim, pod Sie
niawą.
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10) Fluvius fnndo carens. 
Bodenloser Fluss.

serb. bezdan m.. bezdana f (Abgrnnd). 
słown. brez dna. 
ćes. bezedny. -a, ć. 
poi. bezdenny, -a, e. 
rUŚ. Óe3.-T,ÓIIIIMH.

11) Fluviiis tenuis.
Seichter Fluss

serb. plilak. plilav, plil. 
słown. plitók, plitev. 
ćes. melky. 
poi. płytki, miałki, 
ruś. MiyfctWH.

12) Fluvius humidns.
Nasser, feuchler Fluss.

serb. mokar, -ra, ro. 
słown. moker, mokrolen, vlażeu. 
ćes. in ok ./, sichravy (nasskall). 
poi. mokry, wilgotny, 
ruś. MÓlcpnii.

2) Głęboki (Głęboka, Rudnik), 1. d. 
Sanu, pr. d. Wisły —  pod mslk. 
Rudnikiem.

3) Głębiczek, żr. ramię Kopidła, 1. 
d. Wisły —  we wsi Wiśle, na 
Śląsku ciesz.

4 ) Głęboczek, jeź. w pow mogilni- 
ckitn. z którego wypływa Gąsawa.

1) liłuboezek, 1. d Nienaczy, 1. d. 
Brypeći, pr. d, Dniepru.

2) Jlłuboczel, pr. d. Telerowa, pr. 
d. Dniepru — w pow. żytomir- 
skim.

3) Illiboczok, I. d. Seretu. 1 dopł. 
Dunaju —  w pow. starożynieckim 
pod Jordanestiem.

4) Głubokaja, 1. d. Dońca, pr. d.
Donu.

1 j Bezdan. d. Rasnićke rjeke, dopł. 
Niśave, pr. d. Morawy Binackiej, 
1. z 2. żr. rz. Morawy, pr. d.
Dunaju —  w Serbji.

2) Bezdan, jezioro, z którego wypł. 
rzeka Bezdan.

1) Bezchia, 1 d. Wołgi.
2) Nedna, 1. d. Kroine. 1. d. Oki,

pr d. Wołg:
1) PU1vica, pr. d. Bednji, pr. dopł. 

Drawy, pr. d. Dunaju —  w Sla- 
wonji.

2) Pli‘ vica. 1. d. Novaković-Brod"a. 
oslalu. z jezior plilwickieh, źró
dła rzeki Korany, pr. d Kupy. 
pr. d. Sawy, pr. d. Duuain.

1) Moknna (Miljaćka doi b.\ pr. 
d. Bosny, pr. d. Sawy, pr! d. 
Dunaju.

2) Mokro. d. Trebmjscice.
1) Mokra, pr d. Drwęcy, pr. d. 

W isły
1) Mokri/sz, pr. d. Swapy. pr. d 

Sejnra. I. d. Desny. 1. d. Dniepru.
2) Moca, 1. d. Wołgi.
1) Mokra, (po włosku Macra, Magra 

skaż. zam. Mokra), dopł. Morza 
Tyrreń.
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13) Fluvius siccus. 
Trockener Fluss. 

serb. suh, -a, o. 
słown. suh, suhoten. 
ces. suchy, a. -e. 
poi. suchy, -a, -e. 
ruś. eyxnii.

1) SicJhij, pr. d. Mohelnicy, 1. d. 
Morawki, pr. d. r Ostrawicy, pr. 
d. Odry — na Śląsku cieszyń
skim.

1) Suha rjeka, d. Mlave, pr. dopł. 
Dunaju — w Serbji.

2) Susica, 1. dopł. TrebinjsCice —  
w Serbji.

3) Susica, I. d. Rjefiine, dopł. Adrja
tyku —  koło Ftjeki.

4) Susica, 1. d. Cabranki, 1. dopł. 
Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. Dn- 
naju.

5) Susica, d. Gcrovćicy, pr. dopł. 
Cabranki, 1.. d. Kupy, pr. dopł. 
Sawy, pr. d. Dunaju.

6) Susica /jnmharacka, I. d. Kupy, 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

7) Susica, pr. d. Dobrej (Gjuli), pr. 
d. Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. 
Dunaju.

8) Susica, d. Vjetrenice —  w Sernji.
9) Suhaca, 1. d. Malunje potoka, 

I. d. Volavćicy, I. d. Kupeiny, 
1. d. Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. 
Dunaju.

10) Susik (Studenac, Majna, Dreżnica. 
Zagorska, Mreżnica zapadna), 
1. z 2. źr. rz. Mreżnicy, pr. d. 
Sawy, pr. d. Dunaju.

11) Suhaca, zachodnia odnoga Bre- 
bernicy, I. d. Kupeiny, 1. d. Kupy, 
pr d. Sawy, pr. d Dunaju.

12) Suka rjećina (bribirska) bujica 
adrjat.

1) Suchd voda (Tynicky potok doi.
b.), 1. d. Łaby —  w Czechach.

1) Sucha, pr. d. Wagi Vahy), I. d. 
Małego Dunaju —  na Słowa- 
czyźnie.

1) Sucha, pr. d. Bzury, I. d. Wisły.
1) Suchy, pr. d. Taśminy, pr. d. 

Dniepru.
2) Sucharka, d. Teterewa, pr. dopł. 

Dniepru.
3) Sucha Kleją, pr. d. Inguła, 1. d. 

Bohu.
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14) Fluvius robustus, crassus.
Riistiger, dicker Fluss.

serb. krupan, -na, -no, (dick, gross, 
beleibt)

słown. krepek, krepak (rtistig);
krnpa (Hagel) 

ces. krepek (fest); krupice (Gries, 
Griitze), krupobiti (Hagel). 

poi. krępy (sl&mmig, unlersetzt), 
krzepki (rtistig), krupy (Hagel). 

rnś. icpyiiuaCTiiw (kernig) rcpemaiii 
icpiiiKHH (kr&ftig), Kpy na (Granpe).

15) Fluvius fortis, validus.
Starker, krafliger Fluss.

serb. jak, -a, -o (stark), jakost, ja- 
kota (Starkę), silan, -na, no, 
(miichtig, kriiflig). 

słown. jak, silen (miichtig, krilflig). 
ces mocny, silny (stark, kraftig). 
poi. silny, mocny, 
ruś. cujiliiuu , F>iin,iiiui.

1 fi) Fluvius qnasi urinatus. 
Gepischter Fluss. 

serb. piSiti, pisali (harnen),
ourili (fliessen, rinnen, traufeln). 

słown. scati, curati. 
ces. mocili.
poi. pisiać, szczać, oiurać, siurać, 

siusiać, 
ruś. —

Słowiuriakie rzeki w  Europie.

4) Scha, 1. d. Berezyny, pr. dopł. 
Dniepru

5) Suchona, 1. z 2. źr. rzek Dźwiny 
północnej.

1) Krupa, 1. d. Lahinje, 1. d. Kupy, 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

2) Krupa (Otuća g. b_), pr. d. Zer- 
manje, dopł. Adrjatyku.

3) Krupac, 1. d. Zeleznicy, pr. d. 
Bosny, pr. d. Sawy, pr. dopł. 
Dunaju.

1) Krępianlca, pr. d. Wisły.

1) Jalcotina, 1. d. Vrbanje, pr. dopł. 
Vrbasu, pr. d. Sawy, pr. dopł. 
Dunaju.

2) Silna, 1. d. Tocznej, 1. d. Bugu, 
1. d. Narwi, pr. d Wisły.

1) Silara (w staroż. Silarus), pr. d. 
Padu — we Włoszech DÓłn.

2) Silara lub Siła (w staroż. Sila
rus, Siler, obecnie po włos. Seie), 
pr. d. Tanagry —  we Włoszech 
połudn.

3) Siła (la Seille), pr. d. Saony, 
1. d Rodanu —  we Francji.

1) Pisała (złączone rzeki: Brnik 
i Tunjica), pr d. Bistrice (Fei- 
strilz), pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju —  w Krainie.

1) Pisia (okalecz, zam. Pisiata), pr. 
pr. d. Bzury. 1. d. Wisły.

2) Pisia (niem. Pisch), pr. d. Nar
wi, pr. d. Pregoły.

3) l  isia (niem. Pissa), 1. z 4. źr. 
rz. Pregoły.

4) Pisia (niem. Pissa), pr. d. Ryr- 
pienicy, I. d. Drwęcy, pr. dopł. 
Wisły

5) Pisia (die Piss), pr. d Łyny, 
I. d. Pregoły

1) Pisia pr. d. Trościańca. I. dopł. 
Smotrycza, 1. d. Dniestru.

2) Szczani, I. d. Niemna.
12
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17) Fluvius mulabilis variabilis. 
VerRnderlicher Flnss. 

serb. inenati, inenili,
(andern, wechseln). 

słown. menjati se, rnenili. 
ces. niemti, zmenili. 
poi. mieniać, zmieniać, zmienić, 
ruś. nimi th, viinnTH.

1) Mienia (okal. zam. Mieniawa), 
d. Świdra, pr. d. Wisły.

2) Mień (okalecz, fam. Mieniawa), 
pr. d. Wisły.

3) Miańka (skaż. zam. Mieńka), pr. 
d. Nurca. pr. d. Bugu, 1. dopł. 
Narwi, pr. d. Wisły.

1) Men (okalecz, zam. Menąyu, po 
rilem. Main), pr. d. Rynu —  
w Niemczech.

Dział XII.

Nazwy nadane ze względu na gromadzenie i tracenie wody przez rzekę.

1) Fluvius sugens. 1)
Sliugender Fluss. 

serb. sati, sem i sisali, sisam, 1)
(sRugen). 

słown. sesati.
ces. ssśti. 2)
poi. ssać i syśać.
ruś. cucaTH. 3)
wkrus. cocaTL, BUCŚCbinaiL,.

4)

6)

1)

1)

2)

3 )

Saua, pr. d. Dunaju — w Chor
wacji.
Sara (po prowans. Sava, po 
franc. la Save), 1. d. Garonnej, 
dopł. Atlantyku —  we Francji. 
Samra (obecnie la Sevre Nan- 
teuse), 1. d. Ligiery —  we Francji. 
Sanara (la Sevre Niorteuse), dopł. 
Atlantyku w zat. Aiguillon. 
Sanarna (Sefferne rivus, obecnie 
Seflersbach), d. Sary, pr. d. Mo- 
zeli, 1. d. Rynu niemieck. —  pod 
Merzig.
Savarja (Ey.uaoćaę Ptol. 2. 16,
1), obecnie Mur, 1. d. Drawy, 
pr. d. Dunaju *.
Sana, pr. d. Wisłoka, 1. d. Sanu, 
pr. d. Wisły — w pow. łańcue. 
Sesana, 1. d. Gawji, pr. dopł. 
Niemna.
Sesarka, 1. d. Swietej, pr. dopł. 
Wilji, pr. d. Niemna.
Sysoła, d. Wyczegdy, pr. dopł. 
Dźwiny północnej.

1 Do nazw powyższych rzecznych : Savara dodać można imię 
miasteczka Savara (obecnie Sóvres, arrond. Versailles, depart Seine et 
Oise) mającego strużkę: le ru de SŁnres, od której wzięło swą nazwę. 
Porów. Forlunal :  Vita s. Germarii 26, 77 „in villa Savarau.
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2) Fluvius bibens. 
Trinkender Fluss. 

serb. pili, pijem (trinken). 
słown. pit.il pijem.
6es. piti. 
poi. pić 
ruś. nimi.

2) FIuvius polans.
Saufender Fluss. 

serb. labati (saufen. begierig Irinken). 
słown. lokali, żlevati. 
ces. labati, chlasłati. 
poi. żłopac, staropol. łabać 1 iść na 

labę (iść na pijatykę), Łabaj 
(Pijak, Żłopacz) nazwisko w Pol
sce częste, 

ruś. SK.7inónaTH (schltlrren).

3) Fluvius sorbens.
Schlurfender Fluss.

serb. srkati, srćem (schltlrfeii). 
słown. srkati, srkam (scbltirfen).

srkavec (Schltlrfer). 
ces. srkati, strćbati (schliirfen). 
poi. sarkać (schltlrfen). 
rn.ś. MMbónaTn.

4) Fliivius devorans.
Verschluckender Fliiss.

serb. lokati, loóem (saufen),
gulati (schlucken, schlingen). 

słown. lókati; gcłtali (schlucken, 
schlingen), nagołtati (sich satt 
schlucken), nagolten, -na, no, 
(gefriissig, gierig).

1) Pwa, 1. z 2. źr. rz. Driny, pf. 
d. Sawy, pr, d. Dunaju.

2) Piwnica (Glinica doi. biegu), pr. 
d Gliny, pr. d. Kupy, pr. dopł. 
Sawj; pr. d. Dunaju.

1) Piwka, ponornica w Krainie.
1) Pwonia, pr. d. Tyśmienicy, pr. 

d. Wieprza, pr. d. Wisły.
1) Pwesa, pr. d. Muszy, 1. z 2 źr. 

rz. Gawji, pr. d. Niemna.
2) Upita, 1. d. Niewiaży, pr. dopł. 

Niemna.
1) Lab (okalecz, zam. Labava), 

pr. d. Sitnice, pr. d. [baru, pr. 
d. Golij. Morawy, 1. z 2. źr. rz. 
Morawy, pr. d. Dunaju — Serbji.

1) Łaha (okalecz, zam. Łabava, po 
niem. Elbe), dopł. Morza Nie
mieckiego.

1) Łabna, pr. d. Skrody, 1. d. Pisi, 
pr. d. Narwi, pr. d. Wisły.

2) -Tjeba (właść. Łóba, po pomorsku, 
okalecz, zam. Łpnpya), dopł. jeź. 
Łebskiego —  na Pomorzu.

3) Łabunka, pr. d. Wieprza, pr. d. 
Wisły.

1) Sarka (okalecz, zam. Sarkawa, 
po włos. Sarca), dopł. jeź. Garda, 
w połud. Tyrolu włoskim 2.

1) Lika (okalecz, zam. Likava), pc- 
nornica koło Gospića —  w Chor
wacji.

2) jM anka, ponikwa adjalycka, 1. 
d. Yinodolskiej Rjeciny.

1 Por. Aleks.  Bruckner:  „Zasady elymologji słowiańskiej “ .
Kraków 1017, str. 13.

2 Porów. A. Hol der: Allceltis-ber Spraehschalz. Berlin.
i 2*
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Ces. lókati (schlucken); hltati (schln- 
cken)

poi. łykać (schlucken, stark trinken), 
golnąć (auf einmal verschlingen). 

ruś. błukStu (schlucken, verschlin- 
gen); jlvlot&th , i JionyTii (ver- 
schlingen).

5) Fluvius amittens, perdens.
Verlierender Fluss.

serb. tratiti (verlieren), sGadali (zu 
Grunde gehen). 

słowri. tratiti (verlieren), ru-adali 
(darben).

ces. tratiti; stradati (leiden, krtin 
keln).

poi. tracić, utracić (verlieren), stra- 
dać (verlieren, einbiissen). 

ruś. TpdTHTH (verlieren), crpa^a,™ 
(leiden).

6) Fluvius demergens.
Untertauchender Fluss.

serb. norili (tauchen), norac (Tau- 
cher), ponor (Ort. wo der Fluss. 
sich unter die Erde verliert). 

słown. nora (Hfihle), noriti (eintau- 
chen), ponoriti (tauchen), po- 
nor-ponikva (Erdloch, wo sich 
ein fliessendes Wasser im Erd- 
boden verliert).

Ces. nofiti (tauchen), ponoriti se 
(versinken). 

poi. nora; nurzać (tauchen), zanu
rzyć się, dać nura. 

ruś. nopa (Hohle); HypÓTH (tauchen).

1) Łyk (okalecz, zam. Ciykawa), d. 
Biebi-zy, pr. d. Narwi, pr. dopł. 
Wisły

1) Nagołł (po niem. Nagold, okalecz, 
zam. Nagołtna), pr. d. Enz’y, 
I. d. Rynu —  Niemczech połu
dniowych.

1) Utrata (uproszcz. zam. Ul rai na), 
pr. d. Bzury, 1. d. Wisły.

1) Stradouicnh j/ potok (koło wgi Sl ra- 
douna), 1. d. Loućne, 1. d. Łaby, 
w Czechach.

1) Straduna-, 1. d Odry —  na Śląsku.

1) Norm, pr. d. Neretwy —  w Dal
macji.

2) Norća, 1. d. Golenie Rjeke, pr. 
dopł. PCinje, 1. d. Wardaru —  
w Serbji.

3) Nurća, moczar odpływający do 
potoku Kupinac’a w Chorwacji.

4) Ponorac, ponikwa czarnomorska 
w Chorwacji.

5) Ponor—  potok (Vranograćka doi. 
b), pr. d. Glinicy, pr. d. Gliny, 
pr. d. Kupy, pr. d. Sawy, pr. 
d. Dunaju.

1) Noryń (skaż. zam. Norynia), 1. d. 
Uszy, pr d. Prypeći, pr. dopł. 
Prypeći, pr. d. Dniepru.

2) Ponora, pr. d. Ipokoći, 1. dopł.
Słuczy, pr. dopł. Horyni, pr. d. 
Prypeći, pr. d. Dniepru.

3) Ponara, 1. dopł. Wilji, pr. dopł. 
Niemna.

1) Nura, pr. d. Padu — we Wło
szech północnych.

2) Panaro (skaż. zam. Ponor lub
Ponora, w staroż. Panarus), pr.
d. Padu —  we Włoszech pół
nocnych.
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7) Fluvius evanescens.
Versinkender, yerschwindender 
Fluss.

serb. ponik (das Koplhangeu). po- 
nikva (die Waldlichte), poili- 
knuti (Augen zu Boden senken; 
aufsprossen). 

słown. ponikati, ponicati (yersenken), 
izgubljati se (yerschwinden). 

ćes. zaniknouti (yerschwindenj 
poi. znikać, zanikać (verschwinden); 

ponik (Ort, wo das Wasser in 
die Erde verschwinde*). 

rus. HiiKHyTH (schwinden),
TUHyTH (verschwinden)

1) Poni kra, ponornica koło Gomirja 
(z lew. str. Sawy) w Chorwacji.

2) Poniicmca, pr. d. Pek'a, pr. d. 
Dunaju — w Serbji.

1) Ponikła (Psaika), pr. d. Świsliny, 
pr. d Kamiennej, 1. d. Wisły.

1) Ponikica, 1. z 2. źr. rz. Styru, 
pr. d. Prypeći. pr. d. Niemna.

2) Tanew, pr. d. Sanu, pr. dopł. 
Wisły. <  pĄNBs/^ ff-,.

Dział XIII.

Nazwy nadane według jakości (stopnia) dźwięku rzeki.

1) Fiuvius strepitans.
Rrausender, dróhnender, tosen- 
der Fluss. 

serb. czasownik dimetr i rdzeń: du>. 
zaginęły; Dunavac (Donauarm),
l)uuavka (Donaumtihle). 

słown. doneti, im (dróhnen), dón 
(hallender Ton, dumpfer Laut, 
das Dróhnen).

1) Dunar 1 (okalecz, zam. Dunare), 
albo Dunaj (w serb. pieśniach 
ludowych i w Boce w Dalmacji) 
u Serbów; Dunar u Słowieńców; 
Dnnaj u Słowaków, Polaków, Cze 
chów, Serbów budyszyńskich i Ru
sinów, —  główna rzeka europej
ska. dopł Morza Czarnego.

1 Uczony świat europejski, niewyjmując słowiańskich slawislów, 
uważa dotąd nazwę głównej rzeki europejskiej Dunaj lub Dunar i rzeki 
południoworuskiej Don za nazwy obce przez obcy naród nadane.

I tak Adol f  Pi ct et  w swem dziele „Les origines indo-europeennes 
ou les Aryas primitifsu (tom I— III, Paris 1859, 3 wyd. 1877), wywodzi 
nazwę Dunaj (po łać. Danubius, po grecku Axvou(3toę, po franc. le Danube), 
od słowa „dhuniu znaczącego w języku sanskr. riyiere, „dhunayu „couler 
avec bruitu (Pictet I. 161), a nazwę Don z języka Ossetów na Kaukazie 
od słowa „donu znaczącego, woda (Klaproth II. Vocab. ossćte 480 508).
Etnograf ten przeoczą, że źródła, greckie i łacińskie obok nazw Aso/oû to?, 
Danubius mają także nazwy: Aavoutoę, A<źvoiijiię Affwiómę oraz Aoówjir;, 
Aouvar>ię, Aouvz.'JTtę, Danavius, Danabus i że przeto źródła greckie i rzym
skie nie dają żadnej rękojmi jak w rzeczywistości ludność nadbrzeżna 
Dunaju za czasów Rzymian i Grenów rzekę Dunaj nazywała.

Kasper  Zeuss  wywodzi nazwę Dunaju od rzekomego rdzenia 
kel tytki ego: „dan“, który w dzisiejszej gwarze irlandzkiej znaczy: fortis.
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słowac. dunet’ (drohnen, brausen). 
Ces. dunCti (drohnen). 
poi. du dnieć (drohnen, nur vom 

Wasser). 
ruś. Ąŷ HJTH (drohnen).

1) Duncweć, pr. d. Seretu Małego. 
1. z 2. źr. rz. Seretu, 1. d. Du
naju — pow. slorożynieckim we 
wsi Czeresz.

1) Dunaj pr. d. Sprewji, 1. dopł. 
Haboii, 1. d. Łaby w pow.

intrepidus, audax“, jak gdyby rzeka lub woda mogła być śmiałą, nie
ustraszoną lub lękliwą.

Franc.  Miklosich w rozprawie: „Fremdwórter in den slavi- 
schen Sprachen“ (Wiedeń 1867) przyjmuje wywód Kaspra Zeussa za 
udały, a późniejsi slawiści Jagi ć ,  Bruckner ,  Kal ina,  Vondrak,  
Pogodin,  nie wdając się w samodzielne badania również z tym błę
dnym wywodem się zgodzili. A l eks ander  Bruckner w rozprawie 
umieszczonej w „Encyklopedji Polskieju tom IV. p. n. „Wpływ kultur 
obcychu (od str. 188 do 2C7) twierdzi, że nazwa Duncw jest formą 
germańską nazwy keltyckiej z Damimus, Donom powstałą w ustach sło
wiańskich przetworzoną (str. 202).

W rzeczywistości tak nazwa Dunaj i Dunao. jak i nazwa Don 
pochodzą z jednego i tego samego rdzenia: (lun lub rłon. Serbowie, Sło
wacy, Czesi, Polacy i Serbowie budyszyńscy mieli rdzeń dun, a Sło- 
wieńcy rdzeń don U Serbów połudn., Serbów budy.sz. i Wielkorusów, 
len rdzeń zaginął, u innych Słowian żyje. U Polaków, Rusinów rdzeń 
dun przyjął wsuwkę d do środka, u Czechów i u Słowaków jest w nie
skażonej postaci dun Stąd mamy u Polaków i Rusinów: dudnieć i /ty- 
.ĄHnTH, u Czechow dunCti. u Słowaków dunet’, a u Słowieńców doneli. 
Wszędzie oznacza to, co polskie dudnieć, używane tylko o wodzie, czyli 
niem. „brausen. tosenu. U Czechów mówi się jednak także „duneni 
zwonu“, a w polskiem „dudnią działa po bruku“.

Pieśniarz słowacki Samo Chałupka w poemacie „Mor ho!u śpiewa:
„Duni Dunaj a luna za lunou se vali
„Nad nim svieti pevny hrad na vysokom brali“.

co brzmiałoby po polsku:
„Dudni Dunaj a fala za fala się wali,
„Nad nim świeci mocny gród na wysokiej skalew.

W polskiem śpiewa piosnka ludowa: „oj dudni woda, dudni w mu
rowanej studni“. U Słowieńców słowo: zadoneti używa się także -w zna
czeniu: zagrzmieć, zahuczeć, n. p. „zadoneli so brezśtevilno: Zivio-klici“ 
„zahuczały niezliczone okrzyki: niech żyjeu. (Por. „Slov. Naród “ z 18/8 
1915 1. 188 przy opisie uroczystości na cześć cesarza Franc. Józefa).

Przypona -aj oznacza działacza, jakto już powyżej w rozdz. I. tej 
części II. wykazano. Więc Dunaj =  dzisiejszemu poi. Dudniacz. Nazwa 
znów Don dov'odzi, że na Rusi w okolicy Donu używano rdzenia don, 
obok rdzenia dun, a dopiero później samego dun i stąd Don jest upro
szczone Donaoa.



2) Fluvius frenicns. 
Rauschender Fluss.

serb. Sumeti (rauschen). 
słown. śumeti. 
słowac. sum et’, 
ćes. śumóti. 
poi. szumieć, 
ruś. m y M iT T i .

3) Fluvius lonans. 
Donnernder Fluss.

serb. grmeti. 
słown grmeti, 
słowac. hrmet’. 
ćes. hrimati, hfmili. 
poi. grzmić. 
ruś. rpHMmt.

chosiebuzkim, koło Pienia, w No
wej wsi, na Łużycy.

1) Dunaj (Ludzianka), d. Bzary, 
1. d. Wisły.

2) Dunajec, pr. d, Wisły.
3) Dunajec. Biały | żr. rz. Dunajca
4) Dunajec Czarny J pr. d. Wisły.
5) Dunajec Suchy, dopł. Kamówki 

(Kania, Bukowina), 1. d. Obry, 
pr. d. Odry.

1) Dunaj, d. Noru pie, d. Muszy, 1. z 2. 
źr. rz. Gawji, pr. d. Niemna.

2) Poaunaj (Egloh), 1. d. Dźwiny.
1) Don (uproszcz. zam. Donava), dopł. 

Morza Czarnego — z Rusi oołud.
2) Doniec, pr. d. Donu, dopł. Morza 

Czarnego.
1) Don (le Don, w staroż. Uldo), 

I. d. Vi!aine’y. dopł Atlantyku —  
z Francji, z Bretanji.

2) Udon (Oudcn, w staroż Uldone), 
pr. d. Majeny, pr. d. Ligiery — 
we Francji.

3) Donu (la Deune, w staroż. Duina), 
pr. d. Saóny, pr. d. Rodanu —  
dopł. M. Śródziemnego.

1) Don, -pr. d. Ouse’y (Humber), 
dopł. M. Niemieckiego —  z An
glji, w kr. York.

2) Don, d. M. Niem. ze Szkocji —  
w hr. Aberdeen.

1) Sumetlica, d. Sawy, pr. d. Du
naju —  przy Starej Gradysce.

2) Sumar, początek Velik. Struga, 
I. odnogi Sawy, pr. d. Dunaju.

183 —

1) Hrynuarzka (Hrcmiaczka. Gre- 
miaczka), 1. d. Uszycy, 1. dopł. 
Dniestru -— w pow. latyczow- 
skim, pod Krutyborodyńcami.
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4) Fluvius strepens.
Knallender Fluss.

s e r b  h u f i a t i ,  h u k a t i .

słown. hukati.
słowac. hućat’.
ftes. hnćeti, hlućeti, hluk.
poi. huczeć, huk.
ruś. r y K Ś T H .

5) Fluvius mugiens.
Briillender Fluss.

s e r b .  r i k a t i :  r i k .  

s ł o w n .  r i k a t i ,  r j u t i .  

s ł o w a c .  r y ć a t ’ . 

d e s .  r y k .  

poi. r y c z e ć ;  r y k .  

r u ś .  p ł i u a T i i .

6) Fluvius lumultuans tumultuosus 
Larriender Fluss.

serb. vardalj (larmen), ropotati (mur- 
ren), romoriti (romoniti, skaż.), 
(sauseln, iieseln). 

słown. ropati, ropotati, ropoćem (lar
men), rópotjLarm), ramus (Larm). 

ces. ramus (Liirm), ramus dćlali 
(lRrmen), brojiti (lRrmen, toben). 

poi. hałas (Larm), hałasować (lJlr- 
men), ramus (hałas, na Śląsku), 
ropotać (larmen, mysz na pu
dle!), broić (larmen), rumor 
(Larm, Getose). 

ruś. p o n T Ś T H  (murren), f i p o m i  (trei- 
ben, anrichten).

7) Fluvius crepitans.
Klirrender, klappernder F Iiik s .

s e r b .  k l o k o t ,  k l o k o t a t i  ( r a u s c b e n ,  

m u r m e l n ) .  

s ł o w n .  k l o k a t i ,  k l o k o t a t i  ( g l u c k e n ) .  

ć e s .  k ł o k o t ,  k l o k o t a t i  ( b r o d e l n ) .

1) Huczwa, 1. d. Bugu, I. d. Narwi, 
pr. d. Wisły.

2) Huczka, pr. d. Seretu Nuszczań- 
skiego —  w pow. złoczowskim, 
pod Harbuzowem.

1) Hukar (pisownią hiszp. Iucar), 
dopł. do zatoki Walencji Morza 
Śródziemnego —  z Hiszpanji.

1) Ryk (uproszcz. zam. Rykawa, 
po niem Ryck), dopł. Bałtyku 
z Pomorza —  koło Gre.fswaldu.

1) Ryczą (Dryświata doi. biegu), 
1. d. Dzisny, 1. d. Dźwiny zach.

2) Nerycz (okal. zam. Nery za), pr. 
d. Uszy, pr. d. Prypeći, pr. d. 
Dniepru.

1) Yardar. dop' zat. soluńskicj —  
ze Serbji.

2) Rama 1 (okalecz, zam. Ramava), 
pr. d. Neretwy, dopł. Adrjatykn —  
z Bośni.

1) Wardówka, 1, d. Mereczanki, pr. 
d. Niemna —  w pow. trockim.

1) Fojmi (okal. zam. Ropuwa), 1. d. 
Wisłoki, pr. d. Wisły.

1) Broją (okal. zam. Brojawa, po 
franc. Broye), dopł. jeź. MoraL 
(niem. Murten) —  w Szwajcarji.

1) Klok (uproszcz. zam. iGo :ava), 
pr. d. Nisawy, pr. d. Morawy 
Binackiej, 1. z 2. źr. rz Mo- 
Morawy, pr. d. Dunaju —  ze 
Serbji.

1 Rama w dolnym swym biegu płynie bardzo wązką doliną utwo
rzoną z dwu przeciwległych ścian skalnych niemal prostopadłych. W ło
żysku leżą wielkie głazy kamienne, o które woda się ciągle rozbija, czy
niąc przytem taki piekielny hałas, że osoby idące nad rzeką muszą na 
całe gardło krzyczeć, by się wzajemnie słyszeć. Nazwa „hałaśliwa1* zu
pełnie uzasadniona.
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poi. Kiekot, klekotać (klappern). 
ruś. K J ie u o T , KJieKOTmi (klappern, 

brodeln).

8) Fluvius clumans, clamosus. 
Sehreiender Fluss.

serb. kricati; dreti se (schreien). 
słown. krićati; dreti se. 
ćes. kfieeti; drati se z kim (raufen). 
poi. krzyczeć; drzeć się. 
rnś. Kpnuś/rii; ĄepTii ca.

9) Fluvius sonans.
Lautender Fluss.

serb. —
słown. sluti (lauten, beriihmt sein). 
Ces. slonti (heissen). 
poi. słynąc (beriihmt sein), słych 

(es verlautet). 
ruś. cjih tł (ist beruhmt).

10) Fluvius resonans.
Klingelnder Fluss.

serb. zvoniti (klingeln), zwon. 
słown. zvoniti; zvon. 
ćes. zvoniti; zvon. 
poi. dźwięczeć, dzwonić; dźwięk, 

dzwon, 
ruś. /iąneHira, yi^ni'!. 
wkrus. 3BOHIITB, 3ROH7j.

11) Fluvius cantans.
Musizirender, spielender Fluss.

serb. svirati (ein Instrument blasen; 
pfeifen), svirali klavir (Klavier 
spielen), svirnja (Musik), svirka 
(Musik; Pfeife). 

słown. svlrati (musiziren, spielen.
pfeifend musiziren). 

ćes. hrati.
poi. gędzić (geigen, spielen), grać. 
ruś, rpŚTH.
wkrus. cruipuTB =  grać na pi

szczałce.

2) Klokot (Korenica), 1. dopł. Uny, 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

3) Klokotica, dopł. Kozicy, pr. d. 
Laswy, 1. d. Bosny, pr. d. Sawy, 
pr. d. Dunkju

1) Klokucka, pr. d. Kodymy, pr. d. 
Bohu.

I) Klokor (lub Klokora, w staroż. 
Clocoris), dopł. Adrjat. ze Sam- 
nium —  na wschód od Ortony. 

1) Krsykówka, 1. d. Słuczy, pr. d
Horynia, pr. d. Prypeći, pr. d.
Dniepru —  w pow. zwiahelskim. 

1) Drut’ (Druć skaż. zam Derul’), 
pr. d. Dniepru.

1) Dretulja, ponornica na Velikoj 
Kapeli —  w Chorwacji.

1) Słncza, pr. d. Horynia, pr. d.
Prypeći, pr. d. Dniepru.

2) shicza, 1. d. Prypeći, pr. dopł.
Dniepru.

1)  Dźwina (okal. zam. Dżwinawa), 
zachodnia, dopł. Bałtyku.

2) Dżvmia 'półn.. dopł. M. Białego.
0) Dźwinum. 1. d. Wilji, pr. dopł. 

Niemna.
4) T)zwov (Dzwonka), 1. d. Dzwinosy, 

I. d. Wiiji, pr. d. Niemna.

1) Świr (uproszcz. zam Swirawa), 
rz łącząca jeź. Ładogę z Onegą.

2) Świr (po Doi. Swirz zam Świ- 
rawa), 1. d Dniestru w pow. 
przemyślańskim.

1) Swir (uproszcz. zam. Swirawa, 
po angl. Suir). rz. w Irlandji, d. 
Oceanu z połud. wybrzeża.
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12) Fluvius sibilans.
Pfeifender Fluss.

serb. zviźdati (pfeifen). 
słown. zviźgati, zviźdati. 
ces. hvizdati. 
poi. gwizdać, świstać, 
ruś. cbhctrth (pfeifen).

13) Fluvius anhelans.
Kenchender Fluss.

serb. sopiti (keuchen). 
słown. sopsti, sopihati, teźko dihali 

(keuchen). 
ces. supeli (keuchen). 
poi. sapać.
ruś. comTM (schnaufen).

14) Fluvius snsurrans.
Fllisternder, lispelnder Fluss.

serb. śaptati (fliistern). 
słown. sepetati. 
ćes septati. 
poi. szeptać i septać. 
ruś. inenTńTH. 
wkrus. mymyrcaTŁ.

15) Fluvius lamentans.
Stohnender Fluss: jammernder 
Fluss.

serb. stenjati (stohnen); jaukati (weh- 
klagen), upiti (aufrufen). 

słown. stokati, javkati (jammern). 
słowac. stonat’. 
ćes. stenati; upćti (jarrlmern). 
poi. stękać; jęczeć, 
wkrus. CTOHRTb c/reuńTh.

16) Fluvius fremens, murmurans. 
Murmelnder Fluss, brummen- 
der Fluss.

serb. mumlati, mrmljati.
słown. momljati, mrmrati.
ćes. mumlaty, mumlovy (brummen)

' brućeti. 
poi. mruczyć, mamrotać, 
serb. budyszyń. mumlić (mtihsam 

kauen), moskol ‘ć (undenlKch 
reden, murren, brummen) 

ruś. MypKOTiTM (murren, schnurren).

1) Stwist (po niem. Sckwist, albo 
Świst, uproszcz. zam. Swistawa), 
pr. d. Erft’y, 1. dopł. Rynu —  
w Niemczech, w Nadrenji.

1) Zvizdala, pr. d. Uszy. pr. dopł. 
Prypeći, pr. d. Dniepru.

2) Sivhłocza (skaż. zam. Swislocza), 
1. d. Berezyny, pr. d. Dniepru.

1) Sopot, potok koło Risnd wpa
dający do morza.

2) łopatka, d Sawy, pr. d. Du
naju - w Krainie.

1) Sopoty, potoki wpad. do Bałtyku 
we wsi Sopotach — na Pomorzu 
polskiem.

1) Sepetny (dialekt zam. Śepetny), 
pr. d. Oslrawicy, pr. d. Odry —  
na Śląsku cieszyńskim.

1) Seuszwa, pr. d. Nnwiaży, pr. d. 
Niemna.

1) Stcnawka (pierw. Stonawa), I. d. 
Olszy, pr. d. Odry —  na Śląsku 
cieszyńskim.

1) Upa (okal. zam. Upąwą), 1. d. 
Łaby —  w Ozechaćh.

1) Mumiom, pr. d. Jizery Velike, 
l. z 2. źr. rz. Jizery, pr. dopł. 
Łaby —  w Czechach.

2) Mumlamce, d Mumlafy.
1) Moskawa, 1. d. Środy, pr. dopł. 

Odry.
2) Moz (jawa (skaż. zam Moskawa), 

pr. d. Mierzawy, pr. d. Nidy, 
1. d. Wisły.

1) MoskwA, 1. d Oki, pr. d. Wołgi.
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17) Fluvius mussitans.
Knurrender Fluss.

serb. vrćati (knurren), vrnfiati (zornig, 
brummen) 

słown. renfiati, grćati, rohneti. 
ćes. vrćeti. 
poi. warczeć.
rUŚ. BOpKOTITH.
wkrus. BopuńTB.

18) Fluvius grunniens.
Grunzender, rauspender Fluss.

serb. krkljati (brausen, sieden), 
hrkati (schnarchen). 

słown. hrkati, hrakati (sich rauspern, 
schnarchen), krohati, kruliti 
(grunzen). 

ćes. chrkati, chrchiati (rauspern), 
chrochtati (grunzen). 

poi. chrząkać, krząkać (sich riiu- 
spern, grunzen), charkac (ró- 
cheln), chrapać (schnarchen). 

ruś. xapKaTH (sich racspern).
18) Fluvius tinniens.

Klirrender Fluss. 
serb brenkati, brenkljati, brenkelali 

■ (klirren, summen), brence (Glo- 
ckenschwengel). 

słown. brenkljati, brenkati, 
brenketati (klirren). 

ces. brinkati; bfinkot. 
poi. brzęczeć; brzękot. 
ruś. ópĆHiTU (summen), o p ć m . k u t i i  

(klirren, klingeln, klimpern), 
ćpćiiLKiT (Geklirre).

1) Worczała, d. Koszy, 1. d. Wołgi.

1) Krka (g. b. Krkić, oka1, zam. 
- Krkava), dopł. Adrjatyku — koło 

Sibenika —  w star. Ticius.
1) Krk" (okat. zam. Krkayą, po 

niem, Gurk). 1. d. Sawy. pr. d. 
Dunaju — w Krainie.

2) Krka (niem. Gurk), 1. d Drawy, 
pr. d. Dunaju —  w Krainie.

1) Brenica (pierwotnie Brenna), pr. 
d. Wisły —  we wsi Brennej, 
w pow. Skoczowskim na Śląsku.

2) Breń, pr. d. Wisły —  w pow. 
tarnowskim.

3) Breń, 1. d. Wisłoki, pr d. Wisły.
4) Bfenno, jeź. w pow. wschowskun.
5) Brenno, jeź. w pow. babimojskim.
1) Brenna (staroż. Branna), pr. d. 

Armaęon’u, 1. d. Armance’y, pr. 
d. Yonne’y, 1. d. Sekwany —  
we Francji, w dep. C6te d’Or.

2) Brenna (staroż. Bredauna, otec. 
franc. la Brenne), pr. d. Cisse, 
pr. d. Ligiery —  we Francji.

3) Brenna 1 (franc. la Brenne) oko
lica mi jdzy rzekami (Crense’ą 
a Indrą we Francji.

1 Okolica we Francji Brenna oznacza poziemie, czyli ziemię brzę
czącą, t. j. skrzypiącą pod stopą ludzką, gdy się na niej stanie. Jest 
przeto jednoznaczną z tern, co w innej okolicy Słowiańszczyzny ozna
czano słowami: Krakawo pole lub Slcrzeczoń. Gród Kraków wziął nazwę 
od Krakawo polje nad Rudawą, która się rozlewała pod Wawelem, koło 
kościółka św. Idziego i wsiąkając w poziemie sprawiała, że ziemia pod
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20) Fluvins strepens.
Sausender Fluss.

serb. buóati (sansen) 
słown. buóati.
ćes. —
słowac. bzućat". 
poi. buczeć, 
ruś. óyu&TH.

21) Fluvius ejulans, gemens. 
Winselnder, wimmernder, qui- 
ckender Eluss.

śerb. cviliti (wehklagen). 
słown. cviliti, evićati (winseln, qui- 

cken)
óes. kviliti (jammem), kvićeti (qui- 

cken, qnietschen). 
poi. Kwilić (wimmern), kwiczeć 

(ąuicken). 
ruś. kbhjiith (wimmern), icwjuaTii 

(quietschen).
22) Fluvius stridens.

Zischender Fluss.
serb. sikati.
słown. sikati, sićati, psikati.
Ces. syćeti 
poi. syczeć
ruś. uiHiriTM, crariTH (zischen), 

chk  (Gezisch).
23) Flimus crepans.

Summender Fluss.
serb. zujati, zukati (snmmen), zujak 

(Mistkiifer). 
słown. żnóati, -im, (snmmen). 
ćes. .śumeti, bzućeti (snmmen). 
poi. żuk (Mistkiifer), buczeć, brzmieć, 
ruś. wyK (Kafer), myMiiTH.

1) Buczą (Osuczanka), pr. d. Zviz- 
dali, pr. d. Uszy, pr. d. Prypeći, 
pr. d. Dniepru — w pow. owru- 
ckim, poniżej Rudni Zwizdalskiej.

1) Kwilinku (Kwilinica), pr. dopł. 
Nidy, 1. d. Wisły.

1) Kvńia (skaż. zam. Kwiczą, die 
Queiss), I- d. Bobru, 1. d. Odry.

J) SykauAca (Sokowica), pr. d. Rosi 
pr. d. Dniepru — w pow. ka
niowskim.

1) Zukva (Tusina). d. Pi wy, 1. z 2. 
źr. rz. Drmy, pr. d. Sawy, pr. 
d. Dunaju.

1) Zukota (sKaż. zam. Zukoia, pr.
d. Wołgi.

2j-Żukowka (zam. Zukowka), pr. d. 
Chotcze, pr. d Wołgi.

stopą ludzką skrzypiała, czyli jak wtedy mówiono krakam, a jak na 
Śląsku ciesz, się wyrażano skrzeczała. Stąd mają nazwy wszystkie Kra
kowy w Słowiańszczyźnie. Kraków w dolinie kościeliskiej w Tatrach to 
nn sam potok lecz sama ziemia przy ujściu pot oka,  która 
skrzypi pod stopą ludzką, bo pochłania wodę z potoku. Skrzypienie sam 
stwierdziłem, gdy mi góra* pokazał okolicę przy ujściu jako Kraków. —  
Wódz Gallów z r. 390 przed Chr. zwał się Br er czyli Brzęczący, bo 
był zapewne Gdyracz, który ciągle drugim nad uszami brzęczał.
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24) Fluvius crepitans.
Rasselnder Fluss.

serb. grgutati (girren), grgotati (gur- 
geln)

słown gurgati, gurgotati (girren). 
óes. hućeti.
poi. hurczeć (rasseln), gruchać 

(girren).
ruś. rypicaTH, rypKOTmi (rasseln).

25) Fluvius strepens. 
polternder Fluss.

serb. lupati (schlagen, klopfen), 
lupatati (klempelo), 
luparati (poltern), 
lupa (Gepoltei). 

słown. lóp (klopf), lopati, -am, ljem 
(schlagen), dvermi (mit den 
Turen).

Ces. lopotiti se (sich plagen). 
poi. łupu! cupu! łupać (schlagen).

łopotać (poltern). 
ruś. flóiiaTH (poltern, schlagen).

26) Aqua latrans.
Bellendes Wasser

serb. lajati (bellen), śtektati (hilffzen). 
słown. lajati. 
ćes. śtćkati. 
poi. szczekać (bellen), 

łajać (anscbreien). 
ruś. 6pexŚTu.

27) Fluvius sileris.
Stiller Fluss.

serb. tih, -a, -o. 
słown. tih, -a, o.
Ces. tichy, -a, -e. 
poi. cichy, -a, -e. 
ruś. tmxiu‘i, -ha, -ue.

28) Flurius taceus. 
Schweigender, sehweigsamer 
Fluss.

serb. śutiti (schweigen), muóke, 
mućki (schweigend, adv,). 

słown. molóaii; molćljiv, molćav. 
ćes. mlćeli; mlćelivy, -a, -e. 
poi. mil czy ć; milkliwy. 
ruś. Mo nudni; MonTa.iiimin.

1) Urka (okal. zam. Urkawa, po 
franc. l’Ourcg), pr. d. Matreny 
(Marne), pr. d. Sekwany —  we 
Francji.

1) Bopatnica (Tolsniea skaż. zam. 
Łopotnica), d. Ibra, pr. d. Golij. 
Morawy, 1. z 2. źr. rzek Morawy, 
pr. d. Dunaju.

1) Łopatnik (skaż. zam. Łopolnik), 
1. d. Prutu, 1. d. Dnnajn.

1) Ssrzekawa, jeź. w pow. kolskim.

1) Tihaljrna, 1. d. Trebiżalu, pr. d. 
Neretwy.

1) Tichd, d. Mży, d. Vllavy, I. d. 
Łaby —  w Czechach.

1) Tichaja, pr. d. vDonu
2) Tichmenka, d. Żeliżarowki, 1. d. 

Wcłgi

1) Sutina, pr. d. Celiny, d. Adrji —  
z Dalmacji.

1) Mołczadź, 1. d. Niemna.
2) Mołczadka, pr. d. Mołczadzi, I. d. 

Niemna.
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Dział XIV.

Nazwy wyrażające ruchliwość rzeki.

1) Fluvius fluens.
Fiiessender Fluss. 

serb. leci (fliessen), islepsali (von 
der Wunde), (fliessen). 

słown. teci, potekali.
Ces. teci. 
poi. ciec; tok. 
ruś. rre mii.

2) Fluvins non fluens. 
NichI fiiessender Fluss.

1) Tekucica, 1. d. Sprećy, pr. dopł. 
Bosny, pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Toczy na (skaż. Tonczyna), 1. d. 
Wisły.

2) Toczna, 1. d. Bugu, 1. d. Narwi, 
pr. d. Wisły.

1) Tocznica, 1. z 3. źr. pot. Leśnej 
Wschód, źr. rz Leśnej, pr. dopł. 
Bugu, 1. d. Narwi, pr. d. Wisły.

1) Teczica (Cieczwa), 1. d. Łom
nicy, pr. d. Dniestru.

1) totok Radelicki, 1. z 3. ramion 
Kłodnicy, pr. d Dniestru.

2) Potok Ottyński, pr. d. Worony, 
pr. d. Bystrzycy Czarnej (II), pr. 
d. Dniestru.

3) Potok Czarnokoński, 1. d. Nie
sławy, 1. d. Dniestru.

1) Isla (po franc. Isle), pr. d. Dor- 
donii, dopł. Adrjatyku —  z Fran
cji środk.

2) Isła Górna (die Yssel, Issel, 
w śred. wiek. Jsala), d. jeziora 
Zuiderskiego —  z Westfalji.

3) Isla Dolna (Niederyssel czyli 
Holandzka), pr. ramię Leck’u, 
1. z odpł. Rynu — dopł. rz. 
Mozy, dopł. M. Niemieckiego.

1) lsła (Zawadka), 1. d. Wielopólki, 
pr. d. Wisłoki, pr. d. Wisły.

1) Isłocz (okal. zam, Isłocza), 1. d. 
Berezyny, pr. d. Niemna.

1) Netica (skaż. zam. Neteća), —  
martwa odnoga Drawy, pr. dopł. 
Dunaju —  koło Viroviticy.

1) Noteć (skaż. zam. Neteća, Neteć), 
pr. d. Warty, pr. d. Odry.

2) Noteć Mały, dopł. jeź. Pakość, 
przez które przepływa Noteć.

1) Neta (die Nette, okalecz, zam. 
Neteća), 1. d. Rynu —  w re- 
jencji kobielnickiej.

2) Nethe (okal. z. Neteća), 1. z 2. źr. 
rz. B upli, pr. d. Skaldy.— w Belgji.
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3) Fluvius natans, nans.
Schwimmender Fluss.

serb. pliti, plhfąti (schwimmen). pli- 
vali (uberschwemrnen), plima 
(Uberschwemmung, Fiut); plima 
i osjeka (Fiut u. Ebbe) 

słown. plavati (schwimmen). 
ćes. plouti, plovati, plynouti 

(sch' ummen). 
poi. pływać, płynąć (schwimmen, 

fliessen). 
ruś. nJiHBaTH (sthwimmen).

4) Fluvius fundens.
Giessender Fluss.

serb. liti (giessen), naliti (angiessen).
słown. liti, nalivati.
óes. liti, naliti.
poi. lać, nalewać, nalać.
ruś. ,/jmth ('jessen, fliessen, stnimen).

5) Fluvius volans.
Fliegender Fluss.

serb. leleli (fliegen). 
słown. leleli, letati; frfóleli (llalern). 
Ces. leleti, letati (fliegen), 

vlati (flattern). 
poi. lecieć, latać; podlatywać 

(flattern). 
ruś. jtfTaTM.

6) Fluvius currens. 
Laufender Fluss. 

serb. begati, beźati (fiehen). 
słown. begati, beżati. 
ćes. behati (lauten). 
poi. biegać, bieżeć, dyrdać, 
ruś. fiiraTii (lanfen, rennen).

1) Rlim, 1. d. Vrbasa, pr. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

1) Pliwka, 1. d. Wisły.

1) Plima, rzeka nadbrzeżna w An- 
glji, wpadająca do Kanału La 
Manche.

1) Leja (okalecz. zain.Leiawa. w star. 
Leia, obecnie Lys), I. cl. Skąidy - 
w Belgji.

1) Lelrnac, ponornica adrijal. —  
w Chorwacji.

t) Litowa, pr. d Małego Dunaju, 
odnogi Dunaju —  pod B.zety- 
sławą.

2) Litana, 1. z 3, źr pot. Cezawy, 
1. d. Svralky, 1. d. Dyji, pr. d. 
Moravy, 1. d. Dunaju — na Mo
rawach.

3) Vlara, pr. d. Vahy, 1. d. Du
naju — na Słowaczyźnie.

1) Begovaca, d. Bakovac’a, 1. dopł. 
Liki gospićkiej —  w Dalmacji.

2) Begonac, 1. d. Gacki, ponurnicy 
adrj. — koło Otoćaca.

3) Beges, pr. d Ugrinovaćkiej Bary, 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

4) Bega (okal. zam. Begaya), 1. d. 
Tisy, 1. d. Dunaju —  na Wę
grzech.

1) Begnica (skaż. niem. Pegmtz), 
1. z 2. źr. rz. Begnicy, I. dopł. 
Menu, pr. d. Rynu —  w Niem
czech.

t) Dorrtonia (la Dordogne), d. Atlan
tyku —  we Francji środkowej.



—  1 9 2  —

7) Fluvius velox.
Rinnender. laufender Fluss.

serb. porenuti 1 (tieiben, antreiben). 
ponnuti (forlslossen, laufen 
lassen).

słown. riniti (stossen, schijben), 
odriniti (wegstossen), ladje, 
odrinejo (łodzie odpływają), 

ćes. finouti (strómen, herausfliessen), 
krev fme mi z rany (krew pędzi, 
bucha mi z rany), 

poi. rynek (miejsce spływu ulic) 
ruś. pńHyTH (ririnen, hervorbrechen).

8) Fluvins transcurrens, praeter- 
yolans.
Schlangelnder Fluss. 

serb. yerati, verem (verstecken, ver- 
heimlichen), ver. se (heimlich 
umhergehen, przemykać się], ye- 
rug£ ti se (sich scłil&ngeln). 

słown. tajno hoditi, previjati se (sich 
schlangeln). 

ces. previnouti se. 
poi. przemykać się. 
ruś. nepeBiHTH csi.

9) Fluvius yacillans. 
Schwankender Fluss.

serb. vaga (Gewichl), reignuti.
vażiti (wiegen). 

słown. vaga, yagati (Wage, wiegen), 
yegali se (schwanken). 

ćes. vaha (Wage), yahali (schwanken), 
yahatel (Zauderer).

1) Reno (w staroź. Renus czyli Ren, 
uproszcz. zam. Renaya), dopł. 
Adrjat. —  z Włoch północn.

1) Rinja (okal. zam. Rinjaya), 1. d. 
. Drawy, pr. d. Dunaju.

2) Rynia (okal. zam. Ryniawa), pr. 
d. Cienkiej, pr. d. Rząsy, 1. d. 
Narwi, pr. d. Wisły.

1) Ryn (uprosz. zam. Ryniawa, po 
niem. Rhin), pr. d. Haboli (die 
Hawel), pr. d. Łaby.

2) Ryn (w staroż. Renus, w śred. 
w. Rhyn, obecnie Rhein. uprosz. 
zam. Ryniawa. dopł. M. Niemiec.

1) Vera (okal. zam. Veravą), dopł. 
Dretulje, ponornica z Velikiej 
Kapeli —  w Chorwacji.

2) Verusa, rzeka u Kućima.
3) Ferusnica, d. Tary, 1. z 2. źr. 

rz. Driny. pr. d. Sawy, pr. dopł. 
Dunaju.

1) Wera (die Werre, okalecz, zam. 
Werawa), 1. z 2. źr. rzeki Wy- 
zurgi (Wyzury) — w Niemczech.

2) Wera Mokra ( die Werre Nasse
3) Wera Sucha j die Werre Troc- 

kene, dwa źródła rzeki Wery.

1) Waga (uproszcz. zam. Wagawa, 
Wahava, po słowac. Vaha 1 Vah), 
1. d. Dunaju 1— na Słowaczyźnie.

2) Waga (niem. Wagbach, czes. Bi- 
loyicky potok), 1. d. Odry —  na 
Morawach.

1 Rdzeń prasłowiański ren pozostał tylko w serb. gwarze niezmie
niony, a we wszystkich innych słowiańskich zmienił się na ryn.
Pierwotne znaczenie było, jak się zdaje pędzić. Porów. Turgeniew-  
Mi s k a t o y i ć :  „Proljetne vode“. Zagreb 1894: „Emil porene doma“ 
(str. 71) „porinuta siła vjetra“ (str. 49), „ona... brzo porene“ (sir. 132). 
W gwarze serb. używa się rzadko potocznie, jak n. p. we wyrażeniu: 
„odreni“ ! =  poi. idź do djabłal (dosł „odpędź odemnie!“, w gwarze 
ruskiej w utyciu o rzekach. Por. czytankę ruską dla szkół galicyjskich, 
ustęp o Prucie.
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poi. waga (Wage), wagać się, wa- 
gowac się, wahać się, rozważać 
(schwanken), wahadło (Pendeł). 

ruś. Bara (Wage. Gewicht),
BiiraBiiH (wankelmlitig, unschlłis- 
sig), Bar&TH ca (zaudern, un- 
schliissig sein).

10) Fluvius vagans.
Herumtreibender, vagabondi- 
render Fluss. 

serb. vlaćiti (eggen, krampeln), 
zavlaćiti (hineinziehen), 
lonjati se (herumlungern), 
skitati se (vagiren), 
skitalac (Vagabond). 

słown. vlaćiti se, skitati se (vaga- 
bundiren). 

ćes. vlaćiti. smykali (schleppen), 
smykati se (herumirren). 

poi. włóczyć się. smykać się. 
ruś. bojióuhtii ca (herumstreichen), 

ckh t&th  ca (herumziehen).
12) Fluvius saliens.

Springender Fluss. 
serb. skakali, skociti (springen). 
słown. skakati, skóćiti.
6es. skś.kati, skoćeti. 
poi. skakać, skoczyć, 
ruś. cKaicaTH CKÓaimi.

12) Fluvius saltans.
Hlipfender, tanzender Fluss. 

serb. plesati (tanzen). 
słown. plesati.
Źes. plesati (jubeln, frohlocken).
poi. pląsać.
ruś. TampoBaTH.

.13) Fluvius repens.
Kriechender Fluss. 

serb. puzati, puziti (kriechen), plaz 
(linkę Pflugsterze ; Gletscher), 
plazati se (gleiten), plaziti se 
(herausrecken die Zunge). 

słown. plaziti se (kriechen). 
ćes. plaziti se (kriechen) plż (Schnecke). 
poi. płazać. płozić się, pełzać, 
ruś. iMa3yB&TH (kriechen).
S łow iań sk ie  rzeki w  Europie.

1) Wauala, Wagal (w staroż. Va- 
calus, Vahalus, obecnie der Waal). 
dopł. Morza Półn. z Holandji.

1) Wahniewy potik, 1. d. Mihodry, 
1. d. Seretu, 1. d. Dunaju —  
w pow. wyżnickim w Łukawcu.

1) Zavlaka, ponornica M. Czarn. —  
w Chorwacji.

1) Perevołoka, pr. d. Zelwy, 1. ■ d. 
Niemna — w pow. Słonimskim; 
wśród błot nawprost 1. d. strngi 
Sas wy.

1) Lonjc- Trebes (okalecz, zam Lon- 
java-Trebesnal 1. d. Sawy, pr. d. 
Dunaju —  w Chorwacji.

1) Skit (uproszcz. zam. Skitaya), pr. 
d. Dunaju —  w Bułgarji.

1) Skakunka, pr. d. Sobii, 1. dopł. 
Bohu.

1) Plessura (die Plessur), pr. d. 
Rynu — w Szwajcarji.

1) Plazai, potok w Dobrińskiein 
Polu —  w Bośni.

1) Plznice (Ploućnice), pr. d. Łaby. 
w Czechach.

13
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14) Fluvius serpens.
Schleichender Fluss, 
langsam fortschreitender Fluss.

serb. za-sunka, za-sun (Vorschieber, 
Riegel), suti (schutten, giessen), 
sunuti (ein wemg schlitten). 

słown. suti (schutten); suvati, suniti 
(stossen), zasunek (Riegel).

Ces. sunouti (schieben, fortscbieben, 
rlicken).

poi. sunąć, suwać (schieben, fortschie- 
ben; langsam fortschreiten) 

ruś. cynaTH, cymiTH (schieben, 
rlicken).

15) Fluviuś festinans.
Eilender Fluss.

serb. źuriti se (eilen, śputen). 
słown. źuriti (antreiben), źuriti se 

(eilen)
Ces. spćchati. pospichati (eilen). 
poi. spieszyć się. 
ruś. cnimiiTM.

16) Fluvius celer.
Rascher, schneller Fluss.

serb. brz, -a, -o, hitar, -ra, -ro. 
słown. brz. hiter, kesan, muden.
Ces. rychły, -a, -e, spesny, -a, -ś. 
poi. rychły, raźny, szybki, prędki, 

skory.
ruś. npyflKHM. citópHH.

17) Fiuvius lenis, tardus. 
Tr&ger, fauler Fluss. 

serb. lenjiv, -a, -o. 
słown. len, leniv, lenoben, -a, -o. 
Ces. liny, -a, -ć. 
poi. leniwy, -a, -e. 
ruś. JleHH BH H .

1) Sunja (okalecz, zam. Sunjaya), 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Synica, pr. d. Schodniei (Wscho
dniej), pr. d. Czarnej, 1. d. Wi
sły —  w pow. stąjzowskim.

1) Żuratm, woda w Serbji —  w pow. 
sabackim.

1) Brzaja, 1. d. Orljavy, 1. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

2) B.'za§ka, 1. d Dunaju —  w Ba- 
nacie temeszw.

3) B <rzatvai I. d. Temes’u, 1. dopł. 
Dunaju.

4) Brzaja (Sunja d. b.), pr. dopł. 
Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Borzna, 1. dopł. Desny, 1. dopł. 
Dniepru.

. 1) Rychlica, d. Sprewji, 1. d. Ha- 
boli, pr. d. Łaby.

1) Prudka,, pr. d. Lueiąży, 1. dopl.
Pilicy, 1. d. Wisły.

1) Prudok, pr. d. Prypeći, pr. d. 
Dniepru.

1) Leniwa, pr. d. Radomki, 1. d. 
Wisły.

2) Leniwka, 1. ramię Wisły przed 
ujściem do Bałtyku —  drugie 
ramię N< gat.

1) Lenina, 1. d. Dniestru.
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18) Fluvius dormjgps.
Schlaffender Fluss.

serb. san. sna (Schlaf), san, -a, -o 
(schl&frig), sanan, -a, -o (schla- 
frig). spavati (schlafen).

słown. sen, spanje (Schlaf), snen, 
-na, -no (schlafrig), spavati 
(schlafen).

Ces. spanek, spam' (Scnlaf), sen 
(Traum, Schlaf). ospały (schlft- 
frig).

poi. sen, spanie; śpiący, senny, 
spać, śnić.

ruś. eon, cny (Traum), cohhiih 
(schlafrig), coiMirBim (schlafrig); 
cnaTH (schlafen).

19) Fluvius c|uietus.
Ruhiger Fluss.

serb. miran, -na, -no (ruhig).
słown. miren, -na, -no, pokojen -na, no.
Ces. pokojny, mirin.
poi. spokojny.
roś. Mnp (Friede), MiipHini (ruhig).

20) Fluvius stans, stągnum 
Stehender Fluss. 

serb. stati, stajati, stanuti (stehen, 
stehen, bleiben). 

słown. stati, stojeyali.
Ces. stati. stavati, stanouti. 
poi. stać, stawać, stanąć, 
ruś. CTaTH cTaBaTH.

1) Sana 1, pr. d. Uny, pr. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju —  w Bośni.

2) Samca, 1. d. Sany, pr. d. Uny, 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Saną (die Saane, la Sarine), 1. d. 
Aruli (Ąar), 1. dopł. Rynu —  
w Szwalcarji.

1) Sanna, pr. d. Wisły.
2) San, pr. d. Wisły.
3) SanJca (Zalaska), 1. d. Wisły.
4) iSoną (skaż. zam. Sana pierwo

tnego), pr. d. Narwi, pr. dopł. 
Wisły.

1) Śniwoda, 1. d. Bohu.
2) Snów (po ruś. i niw zam. Sniwyj), 

d. Desny. 1. d. Dniepru.
1) Mima (po włos. Quiieto), dopł. 

zat. weneckiej — z Istrji sło- 
wieńskiej.

2) Mii nu, pr. d. Sawy, pr. dopł. 
Dunaju —  w Krainie.

1) Mirica, d. Timoka, pr. d. Dunaju.
2) Minusa. 1. dopł. Bjeloga Drina, 

1. z 2. źr rz. Drinu, dopł. Adrjat. 
z Albanji.

1) Stamija, 1, d. Miljaćki, pr. dopł. 
Bosny, pr. d. Sawy, pr. dopł. 
Dunaju.

2) Stainja, pr. d. Bosny, pr. d. 
Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Stawok, 1. d. Stoch odu, pr. dopł. 
Prypeći. pr. d. Dniepru.

1 Sana w Bośni i Sanna w Polsce znaczy Senna.- a San znaczy 
Sen i jest nazwą uproszczone zanwsl Sana czyli Senna. Człowiek śpiący 
się nie rusza i tylko od czasu do czasu zrobi ruch ręką lub nogą lub 
całem ciałem bezwiednie i śpi dalej nieruszając się. W r. 1909 przy
patrywałem się Sanowi pod Jarosławem z mostu nad rzeką i nie mogłem 
mimo natężenia rozpoznać, w którą stronę płynie. Woda była bez ruchu, 
jakby stała. Tylko co minutę lub dwie spostrzegałem na powierzchni 
rzeki małe kółka wirującej wody, która się 3 - 4  razy okręcała koło 
siebie i znowu powierzchnia była gładka, jakby tego matego wiru przed 
chwilą nie było. Ten zdaje się ruch nieznaczny przyrównali Słowianie, 
mieszkający nad Sanem, do ruchów człowieka we śnie i dlatego rzekę 
nazwali śpiącą czyli senna, w brzmieniu gwary prasłowiańskiej: Sanna, 
Sana, lub uproszczone: San t. j. Sen.

13*
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21) Fluvius morluus — funus. 
Todler Fluss — Leiche. 

serb. mrtav, tva, -lvo (todt), trup 
(Rumpf).

słown. mrtev; mrlić, mrtvo trupio 
(Leiche), trup (Rumpf). 

ćes. mrlvy; mrlvola (Leiche), trup 
(Rumpf).

poi. martwy (todt); trnp (Leiche). 
ruś. MĆpTBHir (todt), Tpyn (Leiche).

1) Mrtmca. pr martwa odnoga Dra
wy, pr. d. Dunaju —  koło Vi- 
roviticy.

1) Trupieniec (Czarna Nida g. b.), 
1. d. Nidy, 1. d. Wisły.

1) Martwe Wody, 1. d. Bohu.

Dział XV.

Nazwy określające działanie rzek na poziemie okoliczne.

1) Fhiyius caedens.
Schlagender Fluss. 

serb. biti, bijem (schlagen), 
bić (Peitsche). 
bitka (Schlacht, Kampf), boj 
(Schlacht).
bojan. -na. -no adj. (Schlacht). 

słown. bili; bitka, bitva: bitven;
boj; bojen. 

ćes. biti, bić, boj 
poi. bić; biez; boj. 
ruś. 6 h th  (schlagen), (mu (Stock), 

ÓHTBa; 6in, 6óio (Schlacht;.

2) Fluvius percutens.
Hauender Fluss. 

serb. mlaviti, mlavim (hauen, schlagen) 
mlaliti (dreschen, schlagen). 
mlakva (Fluss oder Lachę, die 
im Winter nicht friert), rnlakav, 
-a. -o (fade, lau), młaka (Lachę, 
Pftitze); mlak, -a, -o (lau). 

słown. mlatiti (dreschen), młaka 
(Pftitze).

ćes. mlAtiti (dreschen, priigeln). 
poi. młócić (dreschen, schlagen). 
ruś. M.iiiica (Moor, Sumpfboden), 

MJiaBuu (lau).

1) Bic, I. d. Bosuta, 1. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

2) Bitva, d Sawy, pr. d. Dunaju —  
w Serbji.

3) Bitulja, I. d. Bosuta, 1. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

4) Bojna, 1. d. Glinicy, pr. d. Gliny, 
pr. d. Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. 
Dunaju

5) Bojna, 1. d. Ramy, pr. d. Ne- 
retwy.

6) Bojana, odpł. jeź. skodorskiego 
do Adrjatyku —  z Czarnej Góry.

1) Bojnia, pr. d. Jessy, 1. d. Dźwiny.
1) Bojna (pisown. angiel. Bo\ e), 

dopł. Morza irlandzk. —  z Irlandji.

1) Mlava, pr. d. Dunaju —  Serbji.

1) Mławka, pr. d. Wkry, pr. d 
Narwi, pr. d. Wisły.
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3) Fluvius secans.
Schneidender Fluss.

serb. sjeći, sećem (schneiden, hauen).
słown. seći, secem, sekati (umhauen).
6es. sekati. seknouti (bauen), 

seci (hauig).
poi. siec, siekać.
ruś. eiuii, c l ic a  t u  (hauen, hacken).

4) Fluvius fodens.
Wtihlender. grabender Fluss.

serb. riti, rijem (wtihlen); rovati, 
royujem (wtihlen), ro  ̂(Graben), 
roviti, rovim (Graben graben).

słown. riti, rovati (wuhlen, graben), 
rov (Graben, Flnssbett).

Ces. ryti, rypati (wuhlen), rov (Graben).
poi. ryć: rów.
ruś. mmi; piB, poBy (Graben).

5) Fluvius poliens.
Wetzender, schleifender Fluss. 

serb. brusiti (schleifen, welzen). 
słown. brusiti.
Ses. brusiti (schleifen, Schliltschuh 

laufen).
poi. brusie' brusować (welzen). 
ruś. ópycyBÓTH.

6) Fluvius conterrens.
Reibender Fluss.

serb. ;rti, trem, tarem (reiben). 
słown. treli, terem, trem. 
ćes. triti (reiben) 
poi. tizeć. 
ruś. T Ć p T H , T p y .

7) Fluvius comminuens. 
Zerbóckelnder Fluss.

serb. krusiti (bróckeln). 
słown. kruśiti (brockeln).
Ces. krusili (zerbrechen, zermalmen).
poi kruszyć (brockeln).
ruś. Kp\ ju t u  (miirbe machen).

1) Sjecica, d. Skrapeźa, 1. d. Golij- 
skiej Morawy, 1. z 2. źr. rz. 
Morawy, pr d. Dunaju —  w Serbji.

1) Bilska rjeka (pierw. Rila, bo 
monaster Rila nad nią), pr. d. 
Strumy, dopł Morza Egiejskiego 
zat., rendzińskiej 

1) Rilsk, pr. d. Rawki, pr. dopł. 
Bzury, 1. d. .Wisły.

1) Ryta, 1. d. Muchawca, pr. dopł. 
Bugu, 1. d. Narwi, pr. d. Wisły.

2) Rów, pr. d. Bohu.
3) Rowek, 1. d. Rowu, pr. d. Bohu.
1) Rila (po franc. Bille), dopł. zat.

Sekwańskiej —  z Francji półn.

1) Brusoraća, 1. d. Gliny, pr. d. 
Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju.

2) Brusnicka (pierw. Brusnik, bo 
nad nią m Brusnik), pr. d. Stu- 
denicy, I. d. Ibaru. pr. d. Golij. 
Morawy, 1. z 2. źr. rz. Morawy, 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Brosna, 1. d. Shannon, d. Atlan
tyku —  z wybrz. zach. Irlandji.

1) Tara (okalecz, zam. Taraya), 1. 
z 2. źr. rz. Driny. pr. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

1) Krusica, d. Banice, ponornice 
w Lice, w Chorwacji.
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8) Fluyius frangens. 
Zerbrechender Fluss. 

serb. lomiti (brechen). 
słown. lomiti. lamati.
Ćes. lomiti. 
poi. łomać, łamać, 
ru ś. .'IOMHTH.

9) Fluvius abripiens 
Abreissender Fluss. 

serb. ndirati, odorem (abreissen, wog- 
reissen).

słown. odirati, odreti (schinden). 
ćes. odrati (abreissen), odrany (ab- 

gerissen). 
poi. odzierać, odrzeć 
ruś ni ^epaTM. iftfflrai,

1) Łomnica (Odrica, Odra doi. b.), 
1. d. Kupy, pr. d. Sawy, pr d. 
Dunaju.

1) Łom (wschodni), pr. d. Dunaju 
w Bułgarji pod Ruszczukiem.

2) Łom (zachodni), pr. d. Dunaju 
w Bułgarji.

3) Bjeli \ Łom, źr. rz. Łomu wsch.
4 ) Cerni j w Bułgarji.
6) Umurski Łom, 1. d. Bjeloga Łoma 

w Bułgarji.
1) Łomnica, d. Jedni. pr. d. Hronu, 

1. d. Dunaju na Słowaczyźnie.
1) Łomnice, d. Otavy, d. Vllawy, 

1. d. Łaby —  w Czechach.
1) Łomna, 1. d. Olszy, pr. d. Odry, 

na Śląsku ciesz.
2) Łomnica, 1. d. Bobru, 1. d. Odry.
1) Łomnica, pr. d. Dniestru.
2) Łomina, 1. d. Psioła. I. d. Dniepru. 
1) Łom (po fi. Lomme i L’homme),

pr. d. Lessy, pr. dopł. Mozy —  
w Belgji.

1) Odra (okalecz, zam. Odrawa; 
Odrica, Łomnica g. b.), 1. dopł. 
Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

2) Mrtva Odra, 1. d. Odry, 1. d. 
Sawy. pr. d. Dunaju.

1) Drawa (w staroź. Dravus, okal. 
zam. 0 ajj ra), 1. d. Dunaju.

1) Odrawa, pr. dopł. O l r f y ,  1. d. 
Łaby —  w Czechach.

2) Odra (okal. zam. Odra> za), dopł. 
Bałtyku — pod Szczecinem —  
z Morawy i Polski.
U Serbów budysz. Wodra.

1) Odra (die Oder), dopł. Bcdawy 
(Boda), d. Soły (Saale) turoń- 
skiej, pr. d. Łaby —  z gór Smo- 
lin (Harzgebiirge).

2) Odra (die Eder zam. Oder, w sla- 
rożytn. Adrana), 1. d. Wułtawy 
(Fu|de), 1. z 2. źr. rz. Wyzury, 
dopł. Morza Niemieckiego.

1) Wodra (franc. V' u lre), — w dep. 
Orne —  we Francji —  z dopł. 
Vesonną.
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10; Fliwius discindens.
Zerre ssender Fluss. 

serb. krpiti, skrpiti (flicken, zusam- 
menflicken). 

słown. krpiti (.-eissen, aufreissen). 
■ćes. —
poi. skarpać =  rozedrzeć, 

skarpa —  urwisko, 
ruś. —

11) Fluvius Iimans. 
Verschlammender Fluss.

serb. mulj (Schlamm). 
słown. mulj (Schlamm).
£es.
poi. muł; omulaę (verschlammen). 
ruś. MyJi (Schlamm).

12) Fluvius ripieus.
Reissender Fluss.

serb. hrvati, hrvem (ringen, kampfen). 
słown. rvati, rujem (reissen, raufen). 
ces. rvati (raulen). 
poi. rwać (reissen), na-rywać 
ruś. pB&TU (reissen), pByuini (reis- 

send)
13) Fluvius lambens.

Beleckender Fluss.
serb. lizati, lizem (lecken).
słown. lizati, liżem; lizav (leckerbaft).
ćes. lizati.
poi. lizać, liżę.
ruś. .ii-iaaTii, jtiisKy.

14) Fluvius abluens.
Abspiilender Fluss.

serb. plu.ka.ii, plaóem (schwemmen, 
schlemmen, abspiilen). 

słown. płakali, plakam (abschwem- 
men. abspiilen). 

ćes. vyplaknouti (abspiilen). 
poi. płókać (spiilenj. 
ruś. iio.JiÓKaTii (spulen), ruiAicaTH 

(weinen).

1) Odra, I. d. Pisuergi (staroż. Pi- 
soraca), 1. d. Duru —  w Hisz- 
panji.

2) Odron, 1. d. Ibru (Ebro) w Hisz- 
panji.

1) Skarpawa, pr. odnoga Leniwki, 
1. ramienia Wisły, przed ujściem.

1) Skarpa (Scarpe, okal. zam. Skar
pawa), 1. d. Skaldy, dopł. Morza 
Niemieckiego —  w Belgji.

1) Ornulew, pr. d. Narwi, pr. dopł. 
Wisły.

1) Revuca, 1. d. Wagi. 1. d. Du
naju — na Słowaczyźnie.

1) Nareio (pierw. Narwa), pr. dopł. 
Wisły.

2) Narewka, 1. d. Narwi, pr. dopł. 
Wisły.

1) Liza (okalecz, zam. Liząwa), I. 
d. Narwi, pr. d. Wisły.

1) PlouSnice (PJznî p), pr. d. Łaby—  
w Czechach.

1) Płuczka, pr. d. Białej Przemszy, 
1. z 3. źr. rz. Przemszy, 1. d. 
Wisły.
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15) FIuvius lavans. 1) 
Waschender Fluss.

serb. prati, perem (waschen).
miti, mijem (den Kopf waschen). 2) 

słown. prali, perem (waschen die
Wasche), reka bregove pere 1)
(besptilen), miti, mijem (waschen) 

ćes. prati (waschen die Wasche), 2)
myti (waschen). 

poi. prąć (bieliznę), myć (ręce, twarz). 1)
ruś. npa/rii, nepy (waschen die Wa- 1)

sche), Miitii (waschen).
1)

1)

16) "'luyius inundans. 
Uberschwemmender Fluss.

serb. plaviti (tlberschwemmen). 1)
słown. plaviti (schwemmen; segeln). 
ćes. plaviti (schwemmen; flossen). 2)
poi ptr vić (schwemmen; fiossen). 
ruś. n̂ iaBUTH (schwemmen),

nóiMaBen (Schwimmholz der 1)
Angel).

Perudica. 1. z 2. źr. rz. Zety,
1. d. Moraćy, dopł. jeź. Skodar- 
skiego.
Praca, 1. d. Driny, pr. d. Sawy, , 
pr. d. Dunaju
Pratica, 1. d. Prosny, 1. d. Warty, 
pr. d. Odry.
Pradła, 1. d. Żebrawki, 1. dopł. 
Pilicy, 1. d. Wisiy (Krztynia). 
Pierna (Ispień). pr. d. Dniepru. 
Myjawa, 1. d. Morawy, 1. dopł. 
Dunaju —  ze Słowaczyzny.
Myja (okalecz, zam. Myjawa), 1. 
d. Warty, pr. d. Odry.
Mytwa, pr. d. Prypeći, pr. dopł. 
Dniepru.

Plarusa, I. d. Bosny, pr. d. Sa
wy, pr. d. Dunaju.
Plavnica, d. Cezmy. 1. d. Lonji, 
1. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

Popłaioka, pr. d. Berezyny, pr. 
d. Dniepru.

Dział XVI.

Nazwy rzek zamienne (metonimlczne) i przenośne (metaforyczne) 
jako osobnych istot.

Zalety i wady rzek czyli strony dodatnie i ujemne, które
ludność słowiańska w rzekach i 
cym nazwom:

1) Fluvius pulcher.
Hilbscher Fluss. 

serb. lep (ljep,Jip), krasań, -a, -o. 
słown. lep, krasen. 
ćes. krasy, piękny, 
poi. krasny, piękny, ładny, 
ruś. lcpacHMH.

idziała, daiy początek następują-

1 )  Krasna, pr. d. Wyszowej, 1. d. 
Tysy, 1. d Dunaju —  na Rusi 
zakarpackiej.

2) Krasna (madziar. pisownią Kra- 
szna), I. d. Saroegy, 1. d. Tisy, 
1. d. Dunaju.

1) Kr asów ka. 1. d. Widawki, pr. d. 
Warty, pr. d. Odry.

1) Krasna, pr. d. Dniepru.
2) Kraśnianka, pr. d. Bohu.
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2) FIuyius turpis.
Hasslicher, garstiger. ekelhafler, 
abschenlicher Fluss. 

serb. grdan (hiisslich), grditi (garstig 
machen); mrzan, mrziti. 

słown. grd; ostuden, mrzek, gnusen. 
Ces. ohyzdny. oSklnry, skaredy;

hyzditi co komu (einem etwas 
\ereckeln); hnusny. 

poi. brzydki, szkaradny; obmierzay, 
wstrętny, obrzydliwy, 

serb.-budysz bridki (widerlich, ekel- 
haft), żadławy, żądny, 

ruś. 6pii/i,K[iii; Mep3KHU.

3) Fluvius hilaris.
Lusliger, froher Fluss.

serb. veseo, -la, -lo, radostan, -na, -no. 
słown. vesel, -la, -lo, radosten, -na, no. 
Ces. vesely, a, -e, radostny, -a, ś. 
poi. wesoły, -a, -e, radosny, -a, -e. 
ruś. Becćjniii, pd^icTHim.

4) Fluvius tristis.
Trauriger Fluss, betriibter Fluss. 

serb. jadan, jadovan, żalostan. 
słown. żalosten, otożen.
Ces. smutny, truchlivy, żalostny. 
poi. smutny, żałosny, 
ruś. C M y T H iiH  (traurig), s k ó j u c t h i i h . 

(kltlglich).

5) Flimus bonus. 
Guter Fluss. 

serb. dobar, -ra, -ro. 
słown. dober.
Ces. dobry, 
poi. dobry, 
ruś. .

1) Gard (okalecz, zam. Car< na, le 
Gard, w staroż. skaż. Vardo), 
pr. d. Rodanu, d. Morza Śród
ziemnego.

2) Gardon d'Alais | 2^rz.Gard’u
3) Gardon d’Audeze 1 Pr' ' 0 aHu’' | we b rancji.
1) llyzna (la Huisne, w brzmieniu 

pierwotnem, bez wsuwki „d“)r 
I. d. Sarthy (Sardeny), 1. d. Ma- 
jeny (Mayenne, Maine), pr. dopł. 
Ligiery —  we Francji półn.

1) Mier-zawa, pr. d. Nidy, I. dopł. 
Wisły.

1) Brydnica, 1. z 3. ramioti Kło- 
dnicy, pr. d. Dniestru.

1) Brynjca (okalecz, zam. Bi yanica), 
1. z 3. źr. rzek Przemszy, 1. d.. 
Wisły.

1) Wiesiołucha, pr. d. Prypeći, p 
d. Dniepru.

1) Adr.r (lub Adura, p j fr. Adour, 
staroż. Aturis), dopł. Atlantyku, 
z Francji połudn.

2) Adiga, dopł. Adrjatyku z Włoch 
północ.

3) Ądva (w staroż. Addua), I. d. 
Padu —  we Włoszech.

1) Jadova, pr. d. Liki gospickiej 
w Chorwacji.

1) Smutna. pr. d. Łużnice. pr. d. 
Vltavy.

1) Bobra Gornja (Gjula), pr. dopł. 
Kupy, pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju.

2) Bobra Dolnja. 1. d Dobry Gornji.
3) Bukooska Dobra. pr. d. Dobry 

Gornji.
4) Dobra, pr. d. Bosny, pr. d. Sa

wy, pr. d. Dunaju.
5) Dobrinja, 1. d. Miljaćki, pr. d. Bo

sny, pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.
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6)

'0

8)

9)

10)

1)

1)

!)

1)
9)

6) Fluvijs malus; maiignus; ad- 
versus.
SchlecLter, boshafter Fluss; 
widriger Fluss.

■serb. zao, zla, zlo (schlecht); opak.
-ka, -ko (boshaft). 

słown. zel, zla, zlo, zloben; opaóen 
(verkehrt).

<5es. zly, -a, -e, opaóny (verkehrt). 
poi. z*y; opaczny (widrig). 
ruś. 3JIH H .

7) Fluvius bonus quasi:
mater —  patruus —  patrua —  
soror ■— familiaris.
Miitterchen, miitterlicher Fluss 
Oheim —  Base —  Schwester—  
Familien — Fluss. 

serb. mati, -ere, matica; maternji, adj.

Dobrina, 1. d. Bruóiny, pr. d. 
Maji, pr d. Gliny, pr. d. Sawy, 
pr d. Danaju.
Dobrenica, 1 d. Korany, pr. d. 
Kupy, pr. d. Sawy, pr. d Dunaju. 
Dóbrovina, 1. d. Kladuśnjice, pi. 
d. Gliny, pr. d. Kupy, pr. dopł. 
Sawy, pr. d. Dunaju.
Dobrcwa, pr. d. Sawy, pr. dopł. 
Dunaju —  w Serbji.
Dobristavić (nazwa unowocze
śniona zam. Dobrosava), potok, 
ponornica Morza Czarnego —  
w Chorwacji.
J/obra voda, 1. z 3. źr. potoku 
Certicky’eho potoku, pr. dopł. 
Vllavy —  w Czechach. 
Dobrynka,, 1. d. Wody (Kudovy), 
pr. d. Noteói, pr d. Warty, pr. 
d. Odry.
bubra 1 (Dobra, obecnie Tauber), 
1. d. Menu, pr. dopł Rynu —  
w Niemczech.
Jjobraja, 1. d. Ćira, pr. d. Donu 
Dobrica, pr. d. Drući, pr. dopł. 
Dnieprn.

1) Zlorjećica, I. d. Lima, pr. dopł. 
Driny. pi d. Sawy, pr. d. Du- 
nąju.

.1) Opaóiea, dopł. Bistricy, d. Bosny, 
pr. d. Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Matica, pr. d. Zete, pr. d. Mo- 
rafie, dopł. jeź. Skodarskiego.

1 Por. W. Kęt rzyński ego :  „0 Słowianach mieszkających nie
gdyś między Renem a Łabą“. Kraków 1899.
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słown. mati, matica; materni,-na, no. 
Ces. matka, matica; matićny. ma- 

tersky.
poi. matka, macierz; macierzyński, 
ruś. MaTii, Marrep, MaTt. 
serb. stric, stnko; ujna; sestra; 

rodbina.
słown. stric, ujec; Ujna; sestra;

rodbina, druźina, obitelj.
■Ces. ujec, strye, stryCek (Vetter): 

teta; sestra; Celed, -i, f, rodina. 
poi. stryj; wujna, wujenka; sios'ra;

rodzina —  rodzinny, 
ruś. cTpiiH, B y f iK o ;  ceCTpa; po^iinta.

8) Fluvius malus sicut noverca. 
Stiefmufter (Fluss). 

serb. rnaća, mnćeha. 
słown. maCeha.
Ces. .nacecha. 
poi. macocha, 
ruś. MaTioxa

£) Fluvius dileclus, carus, ama- 
bilis.
Lieber, liebenswiirdiger, ge- 
liebter, teuerer Fluss. 

serb mio, mila, milo (lieb), IjuDiti 
(lieben, ktissen), drag, dragan 
(lieb), _raó (gern). 

słown. mil, mila, milo, Ijnbili, drag, 
rad

Ces. miły, libiti se (gefallen), drahy 
(teuer), rad (gern), kochali se 
(sich ergolzen). 

poi. miły; lubić, luby; drogi, rad 
być komu. kochać, kochany, 

ruś. M ii ju iM  (lieb), M iiJ i y B a T i i  (sich 
erbarmen); .iio6ktii (lieben); 
Koxa,Tii, icoxa,HiiK (lieben, ge- 
liebt); Ą o p o r ń n ;  p a  A , p a y r i i i .

1) Materna lub Matrena (w staróf. 
takie Matrona, obecnie skaż. 
la Marne), pr. d. Sekwany —  
we Francji półn.

1) Stryj, pr. d. Dniestru.

1) Wujna (skaż. Fujna). p-. dopł. 
Świni, pr. d. Raty, 1. d. Bugu, 
1. d. Narwi, pr. d. Wisły.

1) Sestra, pr. d. Wołgi.
2) Siestratyn, 1. z 2. źr. rz. Sło- 

nówki, pr. d. Styru, pr. dopł. 
Prypeći, pr. d. Dniepru.

1) Celadna, 1. d. Ostrawicy, pr. d. 
Odry —  na Morawach.

1) Marycha, 1. d. Soły, pr. d. Wisły, 
w pow. bialskim.

1) Miijacka (Mokrina górn. b.), pr. 
d. Bosny, pr. d. Sawy, pr. dopł. 
Sawy, pr. d. Dunaju.

2) Miljaćka, pr. cf Śuice —  w Her
cegowinie.

3) M>lkova'-a pr. d. Zemne, pr. d. 
Dunaju — w Serbji.

1) Ljubmja. pr. d. Bosny, pr. d. 
Sawy, pr. d. Dunaju.

2) Ljabastica, woda w Bośn
3) Ljuborodja. pr. d. Driny, pr. d. 

Sawy, pr. d. Dunaju.
1) Lubina, pr. d. Odry — na Mo

rawach.
1) Lubawka (Sędała), I. d. Drwęcy, 

pr. d. Wisły.
1) J)rayac.a (Hvojnica d. b.), 1. d. 

Bosny, pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju.

2) Drayahca, pr. dopł. Bjelice —  
w Serbji.

3) Dragusa, woda w Serbji —  w po
wiecie pirotskim.

4) Dragorią d. Celiny, w Dalmacji.
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10) Fluvius iracundus.
zorniger, grimmiger Flnss 

serb. Ijut, Ijutit (zornig grimmig; 
scharf, bose), ljutiti (bose machen). 
ljutiti se' (sich Srgern. erbossen), 
jeza (Schauder); jezan (zornig, 
rasend).

słown. 'jut, jezęn (zornig); jeza (Zorn), 
igfeąy (zornmtitig). 

ćes. lity (grimmig, grausam), .itost 
(Grimm), lttice (Furie); jizlivy 
(boshaft), jizbvosl (Bosheit). 

poi. luty (staropol. . =  srogi), jędza 
(Furie).

5) Dragalj, woda we wseh. Bośni.
6) Jiragolica, d. Kaćera, w Serbj1
7) i)ro<jo<’ap L d. Vrbasa. pr. d.

Sawy. pr. d. Dunaju.
1) Radonia, pr. d. Korany, pr. d.

Kupy. pr. d. Sawy, pr. d. Du
naju.

2) Radopolje (skaż. Radobolje), pr. 
dopł. Neretwy —  w pow. mo- 
starskim.

3) Radov(tnovac, źródło Ralje — 
w Serbji.

4) Radotind. pr. d. Mutnicy, pr. d. 
Korany, pr. d. Kupy, pr. d, Sa
wy, pr. d Dunaju.

5) Radovica (Ruśevica d. b.), pr. 
d. Gliny, pr. d. Kupy, pr d. 
Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Radoń, I. d. Błotnicy. 1. d. W: 
sły —  w pow. bielskim.

2) Rądunia, 1. d. Wisły —  w pow. 
gdańskim.

3) Radomia (Radomiorza), 1. depł. 
Wisły.

4) Radocma, 1. z 2. źr. rz. Wi
słoki, pr. d. Wisły.

1) Ljuta, dopł. Adrji —  w zat. Ko- 
torskiej koło Orahovca.

2) Ljutina, 1. d. Sawy, pr. d. Du
naju —  z góry Sujnik.

1) Lutynia, 1. d. Prosny, 1. dopł. 
Warty. pr. d. Wisły.

2) Lutomia,, 1. d. Bzury, 1. d. Wisły.
3) Lut,.., pr. d. Leśnej pr. d. Bugu, 

1. d. Narwi pr. d Wi.-ły.
1) Ljutenka, I. d. Psioła. 1. dopł. 

Dniepru.
1) Iza ’, pr. d. Olary (AIJer), pr. 

d. Wyzury, dopl. Morza Niem. —  
w Starej Marchii.

1 W gwarze pierwotnej słowiańskiej były lut i iz tożznacznikami
i oznaczały oba słowa: gmewliwy, złośliwy. Rdzeń lut zmienił się w gwa
rze czeskiej na lit a w innych gwarach pozostał niezmienny, rdzeń iz 
zmienił się u Serbów i Słoweńców na jez, a u Polaków na jęz, zmie
niając w rodz. żeńskim nawet spółg. z na dz, skutkiem czego zamiast 
jęza jest jędza. Imiona rzek pozostały w pierwotnem brzmieniu, skutkiem
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ruś. JU Ó Th (Grimm), j h ó t h h  (grim- 
mig; grausam), j u g t i i t h  (e-grim- 
men).

11) Fiuviu8 molestans, faligans. 
QuElender, plagender, ermu- 
dendcr Fluss. 

serb. moriti, niorim (ermiiden);
un.o, unila i lo (schwermutig), 
unilost (Schwermut); tir (Stoss). 

słown. moriti (plagen, ąualen); tirati 
(treibe.i); unaviti(ermuden, miide 
machen).

ćes. moriti (plagen, ąnRlen), tyrati 
(plagen, ąualen); unaviti (erniii- 
den), unava (Ermudung). 

słow. unavit’ (trópit, mućit’), unavny. 
poi. morzyć, nużyć, lyrać (ermiiden), 

męczyć.
ruś. M o p i iT iT  (hungern lassen).

1) Iza, 1. d. Tysy, 1. d. Dunaju —  
w żupanji Marmarosz.

2) lzero, pr. d. Łaby —  w Cze
chach półn.

3) Izera (Iserbach lub Beuthener 
Wasser), pr. d. Kłoonicy, pr. d. 
Odry, w pow. Bytomskim i Zabrzu.

1) Izara (w star. Isarus, w średn. 
wiek. Ysara, Ysura, po niem. Isar), 
pr. d. Dunaju —  w Bawarji.

1) lzera (po franc. Isere), 1. d. Ro
danu —  we Francji ze Szwajcarji.

1) Morava, pr. d. Sawy. pr. d. Du
naju —  w Se ,ljji.

2) Moraca Golijska (lewa), źr. rz. 
Morawy w Serbji.

3) Morava hinaóka (Binfia), (prawa), 
źr. rz. Morawy w Serbji.

4) Moravica, źr. rz. Golij. Morawy, 
1. z 2. źr. rzek Morawy, pr. d. 
Sawy, pr. d. Dunaju.

1) Morami l. d Dunaju —  z Moraw.
2) Moravica (pierwotnie Morava, po 

niem. Mohra), pr d. Opawy, 1. d. 
Odry —  z Moraw.

1) Morawica, pr. d. Ostrawicy, pr. 
d. Odry —  na Gląsku ciesz.

2) Morawka, 1. d. Czarnej Nidy, 1. d. 
Wisły.

1) Morachwa (skaż. zam. Morawa), 
1. d. Duiestru).

1) Tyra (okalecz, zam. Tyrawa), 1. d. 
Olszy, pr. d. Odry, na S>ąsku ciesz.

1) Una (okalecz, zam Unata), pr. 
d. Sawy, pr. d. Dunaju.

2) Unac, pr. d. Uny, pr. d. Sawy, 
pr. d. Dunaju.

1) Unaea, d. lipienia (riernej), pr. 
d. Dniepru.

2)- Tniawa, I. d. Worony, pr. dopł. 
Bystrzycy II., pr. d- Dniestru.

czego nazwy stały cię nawet dla Słowian niezrozumiałe. Czesi mieszka
jący nad rzeką Izerą — według twierdzenia pućnodzącego z tamtych 
okolic sędziego Nahlovskiego —  odczuwają nazwę jako obcą. Różnica 
■między Izą a Izerą (Izarą) polega w tern, że pierwsza nazwa oznacza 
krótko: Gniewna, a .druga: Wielka Gniewna.
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12) Fluvius Jaborans. serviens. 
Sich beruuhender, arbeiten- 
der, dienender Fluss.

serb. truditi (bemiihen), se tr. (sich 
bem:), rabiti, rabotati (arbeiten), 
rabota (Arbi, i),. rabotan (ar- 
beitsam).

słown. truditi (abmtiden, ermilden). 
se truditi (sicb bemiihen), 
rabiti ( =  delati, arbeiten), sługa 
(Diei.er), służ ti (dienen). 

ćes. trud (Muhe), truditi (ermiiden), 
rab, rob (Sklave), robili (arbei
ten), robota (Arbeit), robotny 
(arbeitsam). 

poi. trudzić, tr. się; robić robota, 
sługa, służyć, 

ruś. Tpy/j, (Mdhe, Werk), 'rpyyiyrra 
en (sich bemiihen), paÓHHH 
(Sklavin), poćiiTH (arbeiten, 
machen), c.ziyra. e./iyjfcjiTii.

13) Fluvius minans. minitans. 
Drohender Fluss.

serb grożnja (Drohung), grozili se 
(drohen; schaudern), d. ożan 
(schauderhaft) groza(Schauder). 

słown. grozen, grozovit (drohend), 
groziti (drohe.i). 

ćes. hrozny; hroziti; hrozba(Drobung). 
poi. groźny; grozić; groźba, 
ruś. rpi3f>HHH; rpo3i(Tn; rpo3l6£ 

(drohend̂  furchtbar; drohen, 
Drohung).

14) Fluvius horribitis. 
Schreckhcher, schauderhafter 
Fluss.

serb. strah (Furcht); slrąśan, -na, -no, 
(schrecklich, ftirchterlich), stra- 
śiti.

słown. strah; straśen; straśiti. 
ćes. dćsnojt (Schauerlichheit), desny 

(Schauderhaft), dćsiti (schre- 
cken).

poi strach; stiaszny; straszyć, 
ruś. CTpax; CTpaiuHTii; erpam unu.

1) Trudnica, pr, d. Bystrzycy I, 
pr. d Dniestru.

1) l!r'bas. 1. d. Kolo Dary, pr. dopł. 
Sawy, pr. d. Dunaju.

2) Eabinja, ponorinca czai nom. —  
w Chorwacji.

1) Robą, pr. d. Dunaju —  na Sło- 
waczyźnie.

2) Rabnica, 1 d. Raby, pr. d. Du
naju.

1) Raba, pr. d. Wisły.
1) Rabuń, pr. d. Wilji. pr. dopł. 

Niemna.
1) Siuinta 1. d. Wewirzy, 1. dopł. 

Minii, dopł. Bałtyku.

1) Groznica, pr. d. Bosny, pr. d. 
Sawy, pi. d. Dunaju.

1) Groźna (po fr. la Grosne), pr 
d. Sądny, pr. d. Rodanu —  we 
Francji.

1) D£sna 1. d. Kamenice, pr. d. 
Jizery Velke, 1. z 2. źr. rz. Izeryr 
pr. d. Łaby.

2) D£sna, 1. d. Loucine, 1. d. Łaby.

1) Dema J, 1. d. Dniepru.
2) Desna. 1. d. Bohu.

1 Porówn. powyżej str. 147.
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15) Fluvius funosus, furens.
Rasender, wiitender Flass.

serb. bes (Raserei, Wut), besan (ra- 
send, wiitend), besnili (wuten, 
rasen) yila (Vile, Fee) vilen 
(Feen; feurig), vilovnjak (liber- 
miitiger Mensch), sala (Scherz), 
śalili se (scherzen). 

słown. besen; besnost; besneti; vila 
(Fee).

ćes. bćs (boser Geist). besni I (wu
ten), besny (wiitend), besnost 
(Rasere1), vila (Fee, Nymphe). 
vilnik (Wolliistling), vilnili (der 
Woilust frohnen), vilnv (wol- 
liistig).
salba (Taiischung. Betrug), sa- 
liti (tauschen, triigen). 

poi. bis, bies (zły duchj, biesić (ra- 
send machen), biesieć (rajen, 
teuflisch werden); szał (Raserei, 
Wut), szaławiła (toller Kopf), 
szaleć (rasen, wuten), szalony 
wiitend), wuą (rappliger Kopf). 

ruś. 6ic (Teufel), óieciiTH ca (ra
sen, toben), 6icHOB&THH (rasend) 
ihaJt (Raserei), iua.róinni (ra
send, toll), maJimi (wiiten, (ra
sen).

16) Fluvius sanctus.
Heiliger Fluss.

serb. svet, -a, -o (beilig). 
słown. svet, -a, - o. 
ćes. svaty, -a, -e. 
poi. święty, -a, -e.
ruś. CBIaHT. C B t i f l T J l W .

1) Besna (Bjesna), (Milatovica d. b.),. 
d, Velikog Luga —  w Serbji.

2) Beśnjam, wodr w Serbji w okrę
gu jagodyńskim.

1) B?sovca, rz. na Rusi w gubernji 
twerskiej.

1) i\Tisa Scalona (Jaworza), pr. d. 
Kociny, 1. d. Odry —  na Śląsku.

1) Wilja, pr. d. Niemna.
2) Wilja, 1. d. Horynia, pr. d. Pry

peći, pr. d. Dniepru.
1) Wilana (la Vilaine), dopł. Atlant., 

z Francji, z Górnej Bretanji.

1) Święta, pr. d. Wilji, pr. dopł. 
Niemna.



Domówienie.

Rozpatrzywszy się w imiennictwie rzecznem w części II. ni
niejszej pracy zestawionem, musi każdy myślący człowiek zadać 
sobie pytanie, czy można i czy należy na podstawie materjału lin
gwistycznego, zawartego w imionach przytoczonych, wyciągnąć 
wnioski ogólne tak co do gwary ludności, która te nazwy utworzyła' 
i rzekom nadała, jak i co do siedzib ludu, z którego gwary te 
imiona pochodzą.

Na pytanie powyższe należy wobec dzisiejszego stanu topo
nomastyki i semazjologji dać odpowiedź twierdzącą. Dzieła topono- 
mastyczne słowiańskie w części I, rozdziale I. tego dzieła omówione, 
jak i cała literatura semazjologiczna słowiańska przeżywają dopiero 
wiek dzi scięey i wyniki tych dwóch gałęzi wiedzy są dotąd bardzo 
skromne tak, że zdobyczy naukowych w tej pracy osiągniętych 
aui poprzeć ani osłabić nie mogą. Kontrola więc wyników tutaj 
osiągniętych ze strony tych dwóch nauk jest niemożliwa. Pozosta
łyby przeto, jako jedyne sprawdziany rzetelności wyników badania 
tą pracą uzyskanych: imiennictwo gór i innych części poziemia 
słowiańskiego, imiennictwo ludzi i osad ludzkich słowiańskich oraz 
badanie gwar irlandzkiej, szkockiej, walijskiej i bretońskiej czyli 
gwar pseudokeltyckich, zwanych dziś błędnie celtyckiemi.

Z wyjątkiem spisów osad ludzkich w krajach słowiańskich, 
które są po części z lat dawniejszych, a po części obecnie bywają 
ogłaszane, nie posiadają żadne literatury świata dzieł, zajmujących 
się szczegółowo przedmiotami powyżej wymienionemu i wobec sto
sunków naukowych i politycznych w dzisiejszej Europ le panujących, 
niema nadziej, by zmiana na lepsze szybko nastąpiła i niedostatek 
w tym kierunku został usunięty. Z tych przyczyn, by nie odwle
kać na później, na lat kilkanaście lub kilkadziesiąt tego, co już
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obecnie może być zrobione i z czego już teraz może odnieść ko
rzyść świat słowiański, nietylko można, ale i należy streścić wy
niki tej pracy i wysnuć wnioski z niej konieczne.

Wyniki te i wnioski są następujące:
We Francji rzek około pięćdziesiąt, a mianowicie idąc od 

północy ku południowi : Kańcza, Somna, Sekwana z Ozą, a ta 
z Asną, Asna zaś z Wisłą 7 Świbą, dalej Matre :ia z Urk’iem; Ryła, 
Tuka, Wija, Orna, Skorwa, Bławet, Wilana z Donem Majena z Wa- 
reną, Sardą, a ta z Hyz(d)ną i Ligor’em; Ligiera z Aron’em, Brenną, 
Szerem, a ten ze Solarą, Inara i Wijena, dopływy Ligiery; dalej 
Isła, Dordonia z Wyzurą. Garonna ze Zerem, Sawą i Tarnem; 
Wijor, Adura z Gawem i Niwą, Rodan z Saóną (Solną), a ta 
z Groźną, dalej Rodan z Izerą, Gardem, Derwenćą; Widurla. War, 
Roja; Moza i Mozela (Mozula);

we Włoszech około 15 rzek, a mianowicie Pad z Trebią. Ta- 
narą, Tarem, Parmą, Ponorą i Renem; dalej Adiga, Brenta, Plava, 
Arna, Mokra (Macra), Tamara (Tevere), Peskara. Siła z Tanarą, 
Brodan, Krati, a na Korsyce Gol;

w Hiszpanji i Portugalji około 10 rzek, mianowicie: Iber. 
Hukar (Yucar), Turja (Guadalaviarl, Teć, Ter, Odra, Odron. No- 
gara (Noguera), Pisuerga, Tam ega, Mira, Tamara (Tambro); 

w Belgii rzeki: Skarpa, Leja, Senna, Neta, Łom i Duła; 
w Rolandji: Wagal (Waal) i Ren;
w Niemczech, Szwajcarji, Austrji i Węgrzech wszystkie głó

wne rzeki, a mianowicie: Łaba, Wyzura z Wułtą i Werą, Ren 
(Ryn) z dopływami: Lipą, Rurą, Wiprem, Śigiem, Świstem, Murgą, 
Iłą, Menem, Nekerem, Arą, Rosą i Turją, dalej Dunaj z dopły
wami: Izarą, Lechem. Iną (lnem), Widną, Rabą, Murem, Tisą z Begą 
i Temeszem;

w Ruinunji rzeki: Prut, Pucna. Dimbowica, Jałomica, Seret;
w Ang]’ 1 i Szkocji rzeki: Temza (Themse), Tamera, Temera,

Kam, Don. Jara, Gza, Derwenta, Tawa;
w Irlandji: Świr, Brosna i Bojna —

są wszystkie słowiański Jgo pochodzenia, bo albo rownobrzmiące 
rzeki, mające rozumne znaczenie i z rdzeni słowiańskich pocho
dzące. do dziśdnia w pozieiniach słowiańskich się znachodza. albo 
też nazwy tożznaczne (synonimiczne), choć o innem brzmieniu między 
rzekami bezsprzeczne słowiańskiemi w Słowiańszczjźnie 'stnieją.
Słowiańshie rzeki w Europie. 14
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Gdy dalej w poziemiacli krajów, dopieroco wymienionych, 
niema rzeK znaczniejszych, których pochodzenie ze rdzeni innych 
jakichś gwar niesłowiańskich dałoby się stwierdzić i tylko małe 
potoki szósto- i siedmiorzędne wywieść można z gwar romańskich 
(Iatyńskich), względnie germańskich, jasną jest rzeczą, że ludność, 
która nazwy rzeczne słowańskie w tych krajach nadała, musiała 
być słowiańską, musiała mieszkać w -nich eałeini tłumami i to 
w czasie poprzedzającym osiedlenie się ludności dzisiejszej latyń- 
skiej (romańskiej) względnie germański'j, a w Irlandji irlandzkiej.

Okoliczność, że praca niniejsza nie podaje znaczenia wszyst
kich rzek bez wyjątku, w krajach wymienionych, lecz tylko pe
wien większy lub mniejszy odsetek nazw rzecznych tych krajów 
nie może stanowić poważnego zarzutu, ze względu, że dzieio to jest 
pierwszern tego rodzaju i przygotowawcze prace slawistyczne w czę
ści I. niniejszej pracy wskazane nie są wcale dokonane, a nadto 
uazwy łacińskie rzek wszystkich tych krajów, oddające wierniej 
pierwotne brzmienie rzek, niż dzisiejsze gwary nowolatyriskie lub 
germańskie nie stały badaczowi podpisanemu do rozporządzenia. Gdy 
ta przeszkoda w przyszłości oraz inne zostaną usunięte nie można 
wątpić, że wytłumaczenie wszystkich innych nazw rzecznych, obe
cnie pominiętych w krajach w mowie będących również z łatwością 
nastąpi.

W  ten sposób pytanie powyżej postawiojie co do pierwotnej 
siedziby ludności słowiańskiej w Europie, rozwiązuje się stanowczo 
odpowiedzią: zanim Latynowie (Romanie), Germanowie i ludy ir
landzkiego plemienia osiadły na ziemiach dzisiejszej południowej, 
zachodniej i środkowej Europy, zamieszki wały te kraje ludy .sło
wiańskie. Gwara czyli mowa tych ludów była co do istoty swej 
jedną i tą samą, co gwara dzisiejszych Słowian we wszystkich jej 
dialektycznych odcieniach. Nazwy rzeczne w tych ziemiach istnie

jące są najstarszymi pomnikami tej gwary. Główne różnice między 
nią a dz siejszą gwarą słowiańską polegają w tem, źe gwara owych 
pomników nie przeszła jeszcze okresu przystawki (prosthesis) przed- 
samogłoskowej w pojedynczych słowach, oraz że miała szczególne 
upodobanie do przypon powiększających i słów przy pomocy tych 
przypon wytworzonych.

Gdy zaś tak imiona pojedynczych ludów przez pisarzy sta
rożytnych, a zwłaszcza Cezara Jako keltyckie wymienionych, jak 
i iinmna pojedynczych osób, które również jako Keltowie bywają
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oznaczone —  są w tej starej gwarze pomników rzecznych, więc 
wątpić nie można, że Keltowie w Galji, Italji, na półwysp.e pire- 
nejskim. w Belgu, Brytanji i Niemczech, niegdyś zamieszkali byli 
Słowianami, chociaż nie jedynymi przedhistorycznymi wyobrazicielami 
świata słowiańskiego. Słowianie, którzy, w Italji i na wyspach ital
skich mieszkali, zanim jeszcze Latynowie przyszli w styczność 
z Keltami nad Padem, musieli Latynom bvć znani pod imieiiem: 
Słowianie (Sloveni) i Serbowie, bo słowa: Sclayus i Seryus, będące 
tylko przeróbką tych imion, oznaczają niewolników czyli ludzi, 
których Latynowie, osiadłszy w Italji, poc'bili.

Na zagadnienie dalsze, czy przed Słowianami nie było na pół
wyspach trzech południowej Europy oraz gdzieindziej ludności Je
szcze starszej, dawniejszej, oraz czy wszystkie te półwyspy były 
jednocześnie przez Słowian zaludnione, czy też z jednego z uieh 
rozeszli się na dwa inne, trudno dać przy dzisiejszym stanie ba
dań nad starożytnościami siowiańsltiem. stanowczą odpowiedź. Ze 
względu jednak, że na półwyspie bałkańskim dotąd żyje szczątek 
obcego plemienia SkjjDetarów (Albańczyków), a na pirenejskim ró
wnież szczątkowi Bai kowie dotąd istnieją, podczas gdy na pół
wyspie apenińskim niema, dziś żadnej obcej ludności ze względu, 
że pasmo gór przez cały półwysep się ciągnące i osobne drobne 
łańcuchy gór noszą nazwy słowiańskie, a nawet góra Atna czyli 
Jatna (t. j, Szałaśna) w Sycylji również ma imię słowiańskie, można 
zrobić uzasadnione przypuszczenie, że półwysep apeniński był ową 
kolebką rodu słowiańskiego, z której tak drugie półwyspy Europy 
południowej, jak i środkowa oraz zachodnia Europa z biegiem 
czasu swą ludność słowiańską otrzymały.

14 *
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Kr/.ywula (Krzywka) 

170.
Krywusza 170. 
Knkawka 116 
Kunia 111.
Kupa 119.
Kupćina 1 34.
Kupiea 134.
Kupinac 93.
Kur 118.
Kura 118.
Ku rowka 118.
Kwiiinka 183 
Kwiża 188.
Kysła 165.

Lab 179.
Łaba 52, 67, 179. 
Łabna 179.
Labora 133.
Laboreć 133.
Łabuda 120.
Łabuiika 179.
Łań 109.
Laszcza 84, 1 12.
Laśva 116.

Ława 149.
Ławena 149.
Łeba 179.
Lech 94.
Leja 191.
Lenina 194.
Leniwa 194.
Leniwka 194. 
Ljeskovac 84.
Lesik 104.
Leśna 104.
Ljeśnica 84.
Leszcza 84. 
Leszczynka 84. 
Ljeśtica 84.
LeStina 84.
Letinac 191.
Ljeva Rjeka 147. 
Ljeva6a 147.
Lióanka 179.
Ljig 130.
Ligier _(Loir) 1 
Ligiera (engeris, Loire) 

130,
Lika 179.
Lim 87.
Lina 122.
Linda 86.
Lipa 13, 89.
Lipka 89.
Lipiczanka 89. 
Lipianka 89.
Lipnica 89.
Lipovica 89.
Lipowka 89.
Litawa 52, 191.
Liza 199.
Łódź 148.
Łom (Lomme, L’hom 

me) 198.
•Bomina 198.
Łomnica 198. 
Łomnice 198.
Lonja 32, 33, 193. 
Lonjdża 134.
Lopatiea 189. 
Lopatnik 189.

Łopuszanka 100.
Łosica 109.
Łososina 1 22.
Łosośna 122.
Łosza 110.
Łosznica 110.
Łozowa 85.
Lubaezówka 151. 
Lubawka 203.
Lubina 203.
Ljubinja 203. 
Ljubaśtica 203. 
Ljubovodja 203.
Lućina 145.
Lóucna 145.
Łnczesa 145.
Łnczajka 145.
Łuczka 146.
Ług 104.
Łukawa 5, 145. 
Łukawica 146.
Łuka wiec: 146. 
Łukowiee 145.
Łukna 145.
Łukomka 145.
Łukwa 145.
Luta 204.
Ljuta 204.
Ljutenka 204.
Ljutik 80.
Ljutina 204.
Lutomia 204.
Łuża 104 105. 
Łuznica 104.
Łużek 135.
Łyk 180.
Łyna 122.
Ługań 105.
Ługańczyk 105.

Macocha 202.
Magartca 111 
Maja 105.
Majanac 105.
Majena (Mayenne) 105. 
Majna 105.
Majski potok 105.
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Makówka 94.
Mala 172.
Mali 172 
Mały 172.
Małoma 172.
Mandeloś 92.
Alartwe Wody 75, 19 6. 
Materna (Matrona. Mar

ne) 203.
Matica 202.
Mazak 163.
Mazinac 163.
Mazi i«ki potok 163. 
Medvedja 111. 
Medvedica 111. 
Medveśćak 111.
Men (Main) 178. 
Mianka 178.
Mień 178.
Mienia 178- 
Mielnica 133.
Mielno 1 33.
Mierzawa 201.
Meszno 102.
Miljaóka 203. 
Miljkovać,a 203.
Mirica 195.
Mirna 195.
Mirovstica 150.
MiruSa 195.
Mława 196 
Mławka 196.
Mleczna 153.
Moczą 143.
Moftao 143.
Modrićka 157.
Modry potok 157 
Mogiła 139.
Mohan 103.
Mokra (Macra) 71, 175. 
Mokrina 175.
Mokro 175.
Mokrysz 175.
Mołczadź 189. 
Mołczadka 135, 189. 
Mołdawa 72 
Mołokisz 89

Morachwa 94, 205. 
Morava 205.
Moraviea 134, 205. 
Morawka 205 
Morocz 160.
Mosgawa 186. 
Moskawa 186.
Moskwa 186. 
Moszenica 102.
Moszna 102.
Mosznica 102. 
Mostowskie jez. 148. 
Mostejka 148, 
Mostkowy potok 148. 
Mostaniea 148. 
Moszczenica 1 48.
Moza (Mosa, Meuse) 

163.
Mozolą (Moselle) 164. 
Mątawa 159.
Mrogą 124.
Mrowa 124.
Mrkvina 94.
Mrtviea 196 
Mszana 102.
Mszaniec 102.
Mucha 125. 
Muchawiec 125. 
Mumlava 186. 
Mumlaviee 186.
Mura 153.
Murga 153, 164. 
Murica 153.
Muraszka 124.
Musa 125.
MuSica 125.
Mutnica 159.
Mutni jarak 159. 
Muzon (Mouzon) 135.

163.
Myja 200.
Myjawa 52, 200. 
Mytwa 200.

Nagołt (Nagold) 180. 
Narew 199.
Narewka 135, 199.

Nedna 176.
Nekar (Neker) 105. 
Neta 190.
Netha 190.
Neticp 190.
Neprawda 137. 
Neretvica 134. 
Neroiiimka 169. 
Nerodzim 169.
Neryez 184.
Nida 100, 101.
Nidzica 135.
Nipro (Dniepr) 36, 68.

137.
NiSava 140.
Nisa 140.
Nister (Dniester) 36, 

69, 96.
Nitorna 131.
Nitra 136.
Nitrowa 136.
Niva (Nive) 13, 38. 72, 

145.
Niwka 145.
Niwura (Niveris. Nie^re), 

145.
Niza 140.
Nogat 1 70.
Norća 180.
Norin 180 
Noryri 180.
Noteć 100.
Noteć Mały 135. 
Novóica 150.
NovśĆica 150.
Nura 71, 180.
Nurća 180.
Nurzec 120.
Nnrczyk 120, 135. 
Nożnica 171.

Obrą 172.
Obrinka (Obringas) 1 72. 
Obrzyca 135. 172. 
Odra 32, 67' 68, 198. 
Odrawa 32, 68, 198. 
Odrica^l98.i*
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Odron 199.
Ohre 112.
Oka 33, 52, 53, 171. 
Okonka 121,
Okra 129 
Ókrza 129.
Okrzeja 129.
Okrzesza 84.
Olchana 83.
Olchowiec 83. 
Olchowaja 83. 
Olchówka 83.
Olna (Aulne) 74.
Olsa (Olsza) 83. 
Ólszana 83 
Olszaniec 8'3 
Olszanka 83.
01§ava 83.
Olśovka 83.
Olovnica 150.
Omulew 199.
Opaóica 202.
Oparna 137.
Opatówka 151. 
Opawiea 151. 
Opsenica 96.
Ora 144.
Orahovica 84.
Orana 144.
Oranka 145.
Orasica 84.
Orava 145.
Órba 144.
Orbion (Orbien) 145. 
Oreł 114.
Orelee 115.
Oreśkovica 84.
Orja 145.
Orka 144.
Orla 1 14.
Orlice 116.
Orliczka 114.
Orljava 114.
Oilanka 114.
Orljavica 134.
Orelka 115.
Orłówka 114.

Orlik 115.
Orna 144.
Or z 144.
Orzye 144,
Osa 86, 87.
Osabfaha 124.
Osaonica 111.
Osetnica 99.
Osetr 123.
Osina 86.
Osinówka 87.
Oskava 33. 174. 
Osława 111.
Oślica 111.
Osnica 87.
Osówka 87.
Oslravica 151.
Osredak 136.
Oza (Ose, Oise) 174, 
Otućica 134

Pad (Padus, Po), 1 3, 70, 
71.

Pakra 140.
Panew Mała 141. 
Papradni 102.
Parma 13, 71, 137. 
Pćinja 140.
Pek 140.
Pekfia 140.
Piena 164.
Pierna 200.
Perevołoka 193. 
Perućica 200 
Peskara 13, 133. 
Piesienica 132. 
Piesoćnaja 132. 
Piesoćnja 132.
Pieśtan 118.
Pjetuch 170.
Diławs 170.
Pilica 170.
Pina 164.
Pinka 117.
Pisia 33, 177.
PiSata 33, 177. 
Piskora 123.

Piva 55, 179.
Pivesa 179.
Pivka 179.
Pivnica 179.
Pivonia 179.
Płava (Plavis, Piave) 

70, 71, 156.
Plavmea 200.
Plavuśa 200.
Plazaj 193.
Pleśnią 103.
Pleśnianka 103. 
Plessura 193.
Plima 191.
Plisa 117.
Plissa 117.
Pliska 116.
Plitvica 176.
Pliva 191.
Plivka 191.
Ploućnice 199.
Płuczka 199.
Plznice 193.
Podolka 139.
Podunaj 183.
Połednena 147.
Ponora (Panaro) 70, 71,

180.
Ponora 140 
Ponor potok 180. 
Ponorae 180.
Ponikła 181.
Ppn’kwa 181.
Ponikvica 181. 
Poćiteljica 160. 
Puniwiec 145.
Popławka 200.
Poprad 102.
PotoK 76, .77.
Potok Radelicki 77,190. 

n Ottyński 77, 190. 
„ Czarnokoński 77, 

190
n Żumberacki 76. 
n Zagorski 76.
„ Veliki 76.
„ Zelinski 76.
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Potok Panensky 76.
„ Pilmkovsky 76. 
„ Pisećny 77.

Pomezny 77.
„ Zlati 77.

Prafia 200.
Pradła 200.
Prani 148.
Pratwa 200.
Prądnik 132.
Prjefiac 146.
Pregoła 143.
Przemsza 102, 
Promnica 148. 
Propast' 141.
Prosną 94.
Prośnica 94 
Provalja 141.
Prudnik 132.
Prudka 194.
Prudok 1 94.
Prum (Prtim) 148. 
Prut 132.
Prulen 5, 72. 132 
Psarka 1 1 2.
Psioł 96.
Ptycz 1 27.
Putna 140.

Raba 52, 206.
Rabas 206.
Rabinja 206.
Rabnica 52, 206. 
Rabuń 206.
Rafia 126.
Rafii 126.
Radocina 201 
Radoinka 151, 204. 
Radonia 204.
Radoń 204.
Radopolje 204. 
Radolina 204. 
Radovanovac 204. 
Radovica 204.
Radunia 204.
Rakita 86.
Rakilna 85.

Rakitnica 85. 
Rakitovac 85.
Rakovac 125.
Rakovec 1 26.
Rakowka 126. 
Rakovca 126 
Rakownia 126. 
Rakovnik 126. 
Rakovnicky potok 1 51. 
Rakowy 126 
Rama 1 84.
Rasina 103.
Raśka 116 
Raekówka 116.
Rata 163.
Ratanica (Ratanz) 73. 
Ratomka 163.
Ravna Rjeka 142. 
Ravmca 142.
Reka 75.
Ren (Reno, Rhein) 13.

70, 73, 192. 
Resava 103.
Resavica 103.
Rządza (Rząsą) 65,103. 
Revuca 199.
Ribaja 127.
Ribniea 127.
Ribnik 127.
Ribnjafia 1 27.
Ribnjak 127.
Rifiina 75.
Rija (Rille) 197.
Rilsk 197.
Rilska Rjeka 197. 
Rinja 192.
Rjeka 75.
Rodan 70, 168. 
Rohożnica 100. 
Rokitka 86.
Rokitna 85.
Rokitnica 85. 
Rokytenka 85. 
Rokytnice 85.
Ropa 61. 184.

137.
Rośka 138.

Rosava 137.
Rostavica 1 38.
Rów 197.
Rowek 135. 197. 
Równia 142.
Różanka 93.
Ruda 155. 156. 
Rudafika 133.
Rudnia 133.
Rudnica 133. 
Rudasnica 133. 
Rudawa 156.
Rudawka 156.
Ruma 132.
Ru. a 13, 142.
Rusa (Rjusa. Reuss) 

156.
Rusawa 156.
Rusiec 156.
Rybnicza 127. 
Rybniczanka 127. 
Rybny cia 127 
Rychlica 194.
Ryczą 184.
Ryk 184.
Ryn (Rhein) 73, 192. 
Rynia 192.
Ryta 197.
Rzeka 75.

• san 5. 29, 195.
Sana 195.
Sanka 195.
Samca 195.
Sanna 5, 195. 
Sianożatka 146.
Sarda (Sarthe) 136. 
Sarjanka 109.
Sarka 179.
Saska 96.
Sava 13, 52, 72, 178. 
Śavara 178.
Savarja’ 178.
Savarna 178.
Sawica 135.
Savulja 135.
Sazava 155.
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Scha 1 77.
Sekwana (Seąnana, Seine) 

79.
Sepetny 186.
Sjećica 197.
Sieniawa 146.
Serednia Rika 136. 
Serna 109.
Seret 72. 136.
Sesara 178.
Sesarka 178.
Sestra 203.
Sestratyn 203.
Sibośtica 99.
Sichły 176.
Śigona 124.
Sjevernica 146.
Siła 71, 177.
Silara (Silarus) 70, 71 

177.
Silna 177.
Sinica 157.
Siny (Sinni) 13, 157. 
Siniucha 157 
Śiroki potok 173.
Sitnica 98.
Siwka 157.
Skakunka 193.
Skalita (Skalda, Schelde) 

132.
Skarpa 199.
Skarpawa 199.
Skawa 33, 65, 174.
Skit 1 93.
Skoi wa (ScorfT) 66, 73,

164.
Skrapeż 122.
Skrwa 65, 16 l. 
Śkrzypówka 102.
Slatina 165.
Slatinny p. 151.
Siatka coda 165.
Ślina 68, 130.
Słonówka “1 66.
Słotwina 165.
Słucza 185.
Slunjćica 150.

Słnżnja 52, 206. 
Śmierdząca 166 
Smert 166.
Smolinka 98.
Smółka 98.
Smolusa 98.
Smutna 201. 
Sniegotyna 138. 
Śniwoda 195.
Snów 195 
Sob 109.
Sobek 109.
Sobja 109.
Sokolac 115.
Sokolica 115.
Sokółka 115. 
Sokołówka 115.
Soła 32, 61, 165. 
Solana 166.
Solara (Saleris, Sauldre)

165.
Solawa (Saale) 32,1 65,

166.
Solca 165.
Sołcza 166.
Solin 16o.
Solina 150 165. 
Solinka 165 
Solna Velika 165 
Solna Mala 165. 
Sołotwa 166. 
Sołotwina 166 
Sołotwyn 166.
Somara (Sambre) 121.
iomna (Somme) 121. 

Sona 195.
Sopot 1 86,
Sopolka 186.
Sopoty 186.
Soroka 118.
Sosna 77.
Sośnica 77.
Socenica 115.
Su wica 115. 
Sowiljecac 115. 
Spreća 14-6.
Sprewia (Spree) 146.

Sjiroia 122.
Srebnica 122.
Średnica 136. 
Śreniawa 138.
Sroka 117.
Stochod 171.
Stonawka 186. 
Stopnica 142.
Straduna 180. 
Stradounsky potok 180. 
Strug 76.
Struga 76.
Sj.ruma 76.
Sirnmica 76.
Slruża 76.
Stawnja 195.
Stawok 195.
Studba 168.
Studenac 168. 
Studenica 168. 
Studzianica 168. 
Studzenica 168. 
Studeńka 168.
S tri dni ca 168. 
Stupćanica 142. 
Subotska 150.
Sucha 176.
Sucharka 176.
Sucha Woda 176. 
Suchoma 177.
Sucha Kleją 176.
Suha Rjeka 176. 
Sucha Rjećina 176. 
Suhaća 176 
Sułśica 176.
Suśik 176.
Suja 147.
Śujica 147.
Sun.ar 183.
Sumetlica 183.
Sunja 52, 194.
Sunica 194.
Susca 186.
Śutina 189.
Sutjeska 142 
Świba (Suippe) 99. 
Świder 170.
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świnią 46, 109, 110. 
Świniarka 110.
Świr (Suir) 13, 73, 185. 
Swirkowiec 79. 
Świsłocza 186.
Świst (Schwist) 1 3,186. 
ŚwHawa 161 
Śvótla 161.
Święta 207 
Sykawica 188.
Sysoła 178.
Szalona Nisa 207. 
Szcząra 177.
Szczekawa 189.
Szer (Char) 157.

Tama (Tema) 73, 160. 
Tamaga 160.
T unara 13, 73, 160. 
Tąmza (Themse) 73.1 60. 
Tamnava 160.
Tanew 181.
Tara (Tarus) 70, 71,197. 
Tarn 91.
Tarnawa 91.
Tava (Tay) 73, 14-1. 
Tavara (Te^ere, Tiberis) 

70. 71, 141.
Tavda 141.
Tavna 141.
Teczwa 190.
Tekućica 190.
Tema 160.
Temera 160.
Tg neś 160. ,
Temstica TfU). /Tb 
Tepla 53, 167.
Tepłaja 167.
Tephnka 167.
Tepłonka 167. 
Terebeżka 144.
Te," »wa 91 
Terniawa 91.
Ternawka 91.
Tesnówka 174.
Te te rew 118.
Teterewka 118.

Ticha 189.
Tichaja 189. 
Tichmenka 189. 
Tihaljina L 89.
Timok 160.
Tisnica 79.
Tisovica 79.
Tłuściec 163.
T’ma 160.
Tmaka 100.
Toczna 190.
Tocznica 190.
Topla 53, 73. 166. 
Toplica 1 66.
Topólka 86.
Topolovac 86. 
Topolovica 86. 
Topolnica 86.
Topo'og 86 
Tovac 141.
Trava 96.
Trav,na 96.
Trebia (Trebbia) 71, 

144.
Trebeż 144.
Trebinja 144.
Trebinja 144. 
Trebinjślica 150. 
Trebiżat 144. 
Tfebośnia 144. 
Tfebovka 144. 
Trześniówka 92. 
Trościaniec 95. 
Trośnica 95.
Trnava 91.
Trnarka 91.
Trostenka 95. 
Trścianka 95. 
Trstenica 95.
Trubież 142.
Trudnica 206. 
Trupieniec 196.
Tsna 174.
Tnczna 164.
Tuka (Tuąues) 163. 
Turja 106. 107 
Turjanica 106.

Turejka 107.
Turka 107.
Turnica 107. 
Turocznia 107.
Turośl 106, 107. 
Turówka 107.
Turowla 107. 
Turzanka 107.
Turzy potok 107. 
Tykicz 149.
Tyra 205- 
Tysa 79.

Uhorć 105.
Uchanka 171.
Udon 183.
Ugar 143.
Ugrić 135.
Ugoszcz 104. 
Ugrovaca 144.
Uhorka 123.
Una 20o.
Unac 205.
Unawa 205.
Uniawa 205.
Upa 186.
Upita 179.
Urka (Ourcq) 1 89. 
Usora 173.
Usza 98
Usza (Ouche) 98. 
Uszacz 98.
Uszna 125.
Uszewnica 97.
Uszwia 97.
Uszwica 97.
Uszyca 98.
Utka 120.
Utrata 180.
Uza (Ouse) 173, 174. 
Uzień 174.
Uzora 173.
Uzka 174.

Waga 192.
Wagala (Waal) 193. 
Wahniewy potok 153.
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Wanna (Vanne) 141. 
Wapienica 129.
War (Var) 53, 167. 
Wardar 184 
Wardówka 184 
Warena (Varenne) 167. 
Warenica 167.
Varesac 150. 
Warnowa(Warnow) 1 17. 
Warta 170 
Wiazowka 87. 
Wiazowycia 87.
Veda 75 
Węgorapa 1 23.
Węgorka 123. 
Węgierinuca 123.
Wel 172.
Velika 171.
Velka 171.
Welikaja 172.
Velky 172.
Welesznica 171.
Wełna 97.
Wełnianka 97.
Vepnk 110.
W-elki 172.
Wieprz 46, 109. 
Wieprzówka 109.
Vera 192.
Wera (Werrej 192. 
Veruśa 192.
Veru,śnica 192.
Werchita 139. 
Wierchnia 139 
Wiercica 170. 
Wierszyna 139. 
Wertawa 170. 
Wierzbica 85. 
Wiesiołucha 201. 
Wietlica 86.
Wietlinka 86. 
Więzowika 87.
Veżanja- 87.
Wic 86.
Wić 86.
Wićba 86.
Vid 35, 159.

Widawa 159.
Widawka 159.
Vidna (Wienfluss) 159. 
Vidrak 111.
Vidrenjak 111.
Yidourla (Vidourle) 112. 
Wija (Vie) 170.
Wijat 31. 170. 
Wijatka 31, 170. 
Wijena (Vienne) 30, 

31, 170.
Wijór (Viaur) 170. 
Wilga 118.
Wilana (Vflaine) 74, 

207.
Wilanówka 151.
Wilja 207.
Wisła (Weichsel) 4-4.

61, 65, 96.
Wisła (Vesle) 96. 
Wiślica 96.
Wisłok 96.
Wisłoka 62, 96, 135. 
Visola 96.
Viso6nica 150.
Visoóica 151.
Wiper (Wipper, Wup- 

per) 110.
Wiprawa (Wipper) 110. 
Wiśniówka 92.
Wisznia 91.
Wisznica 91.
Wizura (Vćsere) 123. 
Vlara 191.
Vlkava 112.
Vltava 65, 66, 67,172. 
Wody Martwe 75. 
Voeda (Voede) 75. 
Wodra (Vaudre) 198. 
Wolan (Volanus) 71. 
Wołga 118.
Worona 117.
Woroneż 117.
Wołma (Volme) 97. 
Wołczek 135. 
Wowczeniec 94. 
Wowczycia 112.

Wowczvk 112.
Wowk 112. 
Wowkowyja 112. 
Vouga 118.
Vranjak 117.
Wrona 117.
Vrba 84.
Vrbanja 84.
Vrbas 84.
Vrbenka 85.
Vrbova 84.
Vrbovka 85.
VreSovka 99.
Września 99.
Vrhovina 138.
Wrząca 167.
Vn6ica 112.
Vn6inska 151 
Wujna (Fujna) 203. 
Vujinova6a 151.
Vuka 112.
Wułtawa fFulde) 67, 

172.
Vydra 112.
Wydrynka 112. 
Wyzura (Weser) 13, 

70, 71, 73, 122. 
Wyżnica 139.

Zavlaka 33, 193. 
Zelenka 157.
Zelena Slronha 157. 
Zelina 106.
Zielawa 106. 
Zielkówka 106.
Zelwa 121 
Zimny 168.
Zlata 128 
Zlaty potok 128. 
Zlatica 128.
Zlata Stoka 128. 
Zlorjećica 202.
Złota 128.
Złota Krzywula 128. 
Złotonosza 128. 
Zmajevac 121. 
Zmijanac 121.
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Zmijanj 121.
Zołota Bystryća 128, 
Znkota 188. 
Zukowka 188.
Zukva 188 
Zwierzowka 1 2b 
Zvizdala 186.
i
Zabcza 121.
Ż a b l ju k  1 2 1 .

Żabnia 121.
Żabnik 121.
Żarycha 53, 167. 
Zdralica 119. 
Zdrjelo 140.
Żelezna Woda 129. 
Zeleznica 129.
Żer (Gers) 119. 
Zerawja 119.
Żerdź 149.

Żerew 119.
Zica 96.
Zitnica 96. 
Żółkiewka 151 
Żółte wody 156. 
Żuławka 143. 
Żurawa 194 
Żyrak 106. 
Żyronda (Gironde) 

106.
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