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Przedmiotem niniejszego artykułu są rozważania na temat bałtyckiej genezy hy-
dronimu Węgra (początkowo Wągra, obecnie Węgierka), z którego ponowiono 
ojkonim Węgra (dawniej Wągra). rzeka (o długości 43 km) jest prawym dopły-
wem orzyca, mającym swe źródła na obszarze Wzniesień mławskich, a ucho-
dzącym do orzyca opodal wsi młodzianowo. nad środkowym biegiem tej rzeki 
leży wieś o nazwie Węgra (gm. Czernice-Borowe, pow. przasnyski, woj. mazo-
wieckie), istniejąca już w początkach XV w. Pierwszy zainteresował się nazwą 
własną Węgra onomasta K. Zierhoffer (1957, s. 375), który, nie potrafiąc wyjaś-
nić jej genezy, ograniczył się do krótkiego komunikatu, że w jego mniemaniu 
mazowiecka nazwa miejscowa pozostaje niejasna. autor sygnalizował w przy-
toczonej atestacji rzekę o tej samej nazwie, ale nie rozważał zagadnienia, która 
z nazw (wodna czy miejscowa) była pierwotna. W niniejszej pracy postaram 
się przedstawić dotychczasowe badania i moje własne przemyślenia dotyczące 
prawdopodobnej genezy nazwy wodnej. 

1. aTEsTaCJa ŹrÓdŁoWa dLa naZWy miEJsCoWEJ i WodnEJ

1.1. n a z w a  m i e j s c o w a: Wangra 1426 mKsm i nr 266; de Wangra 1426 
mKsm i nr 306; Wangra 1428 mKsm i nr 602; de Vągra, in villa Wągra 1435 
Zakr ii nr 1362; in Vangra 1494 mmah XViii nr 167; Vengra 1530 aKh X 384; 
Węgra 1567 Źdz XVi 340; Węgra 1827 Tab ii 258; Węgra 1893 sG Xiii 256.

1.2. n a z w a  w o d n a: super fluvio Wangra 1426 mKsm i 42 nr 266; Wangra 
1427 mKsm ii 64 nr 419; Wągrze (loc.) 1552 mrP V-1 224 nr 1419; Węgrą 
(instr.) 1565 Lumaz ii 12; Wegra 1565 Lumaz ii 15; Wegrze (loc.) 1565 Lumaz 
ii 16; Wegrze (loc.) 1617–20 Lumaz i 65, 74; Węgierka a. Mrówka 1893 sG Xiii 
250; Węgierka a. Mrówka a. <Węgra> 1965 hW 209. 
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2. inTErPrETaCJa ETymoLoGiCZna naZWy miEJsCoWEJ/WodnEJ

K. Zierhoffer (1957, s. 375) uznał północnomazowiecką nazwę miejscową 
Węgra za niejasną i zrezygnował z jej etymologicznego objaśnienia. i. Bajerowa 
(1957, s. 307–308) potraktowała toponim Węgra jako nazwę pierwotnie dzier-
żawczą, powstałą w wyniku petryfikacji dopełniacza liczby pojedynczej rodzaju 
męskiego imienia Węgier, opartego jakoby na powszechnie znanym etnonimie. 
autorka nie rozważała relacji zachodzącej pomiędzy nazwą miejscową a homo-
nimiczną nazwą wodną, ale zaproponowana przez nią etymologia nie pozosta-
wia raczej wątpliwości, że badaczka uznała ojkonim za podstawowy i pierwotny 
w stosunku do hydronimu. 

Z. Babik (2001, s. 302) odrzucił nawiązanie do nazwy etnicznej Węgier 
(pl. Węgrzy), argumentując swoje stanowisko m.in. tym, że nazwa jednostkowa 
etnonimu w okresie staropolskim brzmiała Węgrzyn. Krakowski onomasta za-
łożył sekundarny charakter nazwy miejscowej, opowiedziawszy się stanowczo 
w rozważaniach nad prymarnością nazwy za „pierwotnym, raczej izolowanym 
hydronimem Węgra”, który należy etymologicznie objaśnić jako ‛kręta, wijąca 
się [rzeka]’. Babik uznał, że ojkonim Węgra został ponowiony od nazwy rzeki 
(a nie odwrotnie). Ten sam autor doszedł do wniosku, że nazwę wodną Węgra 
(dawniej Wągra) należałoby „wyprowadzić od niepoświadczonego przymiotni-
ka *wungra-” (Babik, 2001, s. 302). 

Zarówno rozumowanie Babika, jak i sugerowane przezeń objaśnienie etymo-
logiczne nazwy wodnej Węgra uważam — co pragnę od razu podkreślić — za 
poprawne i przekonujące. Warto w tym miejscu przytoczyć krótkie uzasadnienie 
podane przez krakowskiego badacza: 

Etymologicznie chodziłoby o przymiotnik na *-r- od pierwiastka *weng- ‛wić się, kręcić się’ 
(zob. iEW 1148–9), choć dalszej dyskusji wymagałby nieoczekiwany stopień wokaliczny *-u-. 
Wyraz dałby się zinterpretować jako postać z nieoczekiwaną, ale spotykaną w bałtosłowiań-
skim wokalizacją sonantu w postaci *-un- (obok regularnego *wingra-, p. WIAR), lub wręcz 
wykolejenie tej ostatniej postaci spowodowane sąsiedztwem wargowej. Postaci *wungr- w ape-
latywach chyba nie stwierdzono (Babik, 2001, s. 302). 

W konkluzji artykułu hasłowego WęGra krakowski lingwista stwierdza 
wyraźnie, że „[c]harakter tej nizinnej rzeki przemawia za takim objaśnieniem”, 
ale zarazem odnotowuje „brak bezpośrednich poświadczeń przymiotnika w hi-
storycznych językach” (Babik, 2001, s. 302). Ta ostatnia uwaga, choć słuszna, 
wymaga dalszego uzupełnienia i komentarza. 
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3. JaćWięsKa dEPaLaTaLiZaCJa sonanTÓW mięKKiCh W PoZyCJi Po FonEmiE 
LaBiaLnym

W językach bałtyckich jest poświadczona postać przymiotnika *wingras, utwo-
rzona za pomocą sufiksu *-ra- (< ie. *-ró-) od pierwiastka ie. *weng- ‛giąć (się), 
krzywić (się)’ (Fraenkel, 1965, s. 1223; rix, 2001, s. 682; smoczyński, 2007, 
s. 734–735, s.v. véngti; Trautmann, 1923, s. 350–351), występującego zgodnie 
z zasadami słowotwórstwa indoeuropejskiego na stopniu zanikowym *wing- 
(< ie. *



un
° 
g-), por. lit. vingrùs, dawne vingras adi. ‛kręty’, metaforycznie ‛pokręt-

ny, wykrętny’, vìngris m. ‛wygięcie, zakręt’, łot. (< kuroń.) viñgrs adi. ‛żwawy, 
prędki, giętki, niełamiący się, zręczny’, stprus. wīngriskan acc. sg. f. ‛wykręt, 
oszukaństwo’ (Karulis, 1992, s. 534; mažiulis, 1997, s. 242; smoczyński, 2007, 
s. 735; Trautmann, 1923, s. 350–351). W językach wschodniobałtyckich funk-
cjonują też inne formy utworzone na stopniu redukcji, np. lit. vìngis m. ‛skręt, 
zakręt, obejście, objazd; zwój’, ùpės vìngis ‛zakręt rzeki’ (smoczyński, 2007, 
s. 735), vingiúotas adi. ‛kręty’, vingiúoti ‛wić się, zwijać się, skręcać się’, ùpė 
vingiúoja ‛rzeka wije się’, vinguriúoti ‛zakręcać się, skręcać się, wić się; machać, 
merdać (ogonem)’, upẽlis vinguriúoja ‛rzeczka wije się’ (Kalėda, Kalėdiene, 
niedzviecka, 1991, s. 542–543). 

można się zgodzić z opinią Z. Babika, że bałtycka postać zanikowa *wungr- 
nigdzie nie została zarejestrowana, co jednak w żadnym stopniu nie obniża war-
tości etymologii ani też — jak to postaram się wykazać poniżej — nie podważa 
wywodu nazwy wodnej od przymiotnika bałt. *wingras adi. ‛kręty’. istniał bo-
wiem niegdyś język zachodniobałtycki, w którym nastąpiła regularna depalatali-
zacja sonantów miękkich. Zmiana ta nastąpiła mianowicie w wymarłym języku 
jaćwięskim1. 

1 W niniejszej pracy konsekwentnie używam terminów: Jaćwięgowie, jaćwięski język, podą-
żając za ustaleniami J. nalepy (1964), przyjętymi stopniowo przez badaczy różnych specjalności 
(m.in. dobrosielska, 2010; Giełżyński, 2001; ochmański, 1970, s. 197–205; okulicz-Kozaryn, 1983; 
Popowska-Taborska, 1990, s. 299 [2010, s. 37]; Witczak, 1989, s. 339–342; Wyszkowski, 1985: 9–10) 
i skodyfikowanymi w „Encyklopedii językoznawstwa ogólnego” (Polański (red.), 1999, s. 72, 267). 
W literaturze przedmiotu (zwłaszcza dawniejszej) spotykamy także odmienne terminy określające 
lud i zajmowane przezeń terytorium: Jaćwingi, Jaćwingowie, Jadźwingi, Jadźwingowie, Jaćwież. 
Badacze stosują także rozmaite formy przymiotnika odnoszącego się do wymarłego ludu bałtyckiego: 
jaćwieski, jaćwięski, jaćwiński, jadźwiński, traktując je niekiedy jako wariantowe (Jurkowski, 1999, 
s. 267). Formy Jaćwięgi, Jaćwięgowie, Jaćwięż, jaćwięski są w powszechnym użyciu w dobie współ-
czesnej. historyk G. Białuński (2006, s. 57) podkreśla, że „powszechność w polskiej historiografii 
zyskały zwłaszcza propozycje językoznawcze, np. nazwa Jaćwięgowie czy Połekszanie”. stosowaną 
w niniejszej pracy formę Jaćwięgowie zaadaptowali nie tylko historycy, ale także archeolodzy, ję-
zykoznawcy, dziennikarze, chociaż nie wszyscy uznali argumentację J. nalepy za wystarczającą. 
Lingwista L. Bednarczuk (1999, s. 144–145) stosuje tradycyjną formę Jaćwing, pl. Jaćwingowie, 
chociaż doskonale zdaje sobie sprawę, że regularna i historycznie uzasadniona jest w języku polskim 
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W zachowanych resztkach leksyki jaćwięskiej obserwujemy wielce charak-
terystyczny proces fonetyczny, poświadczony w słowniczku polsko-jaćwięskim, 
noszącym tytuł „Pogańskie gwary z narewu” (dalej: PGn)2, a niezależnie — 
w mowie sudowów sambijskich, czyli Jaćwięgów, którzy poddali się pod wła-
dzę Krzyżaków i za ich przyzwoleniem osiedli na terenie sambii (dobrosielska, 
2010, s. 116–123). 

Z. Zinkevičius, znakomity lingwista i dialektolog litewski, pierwszy edytor słow-
niczka polsko-jaćwięskiego (Zinkâvičûs, 1984, s. 3–29; Zinkevičius, 1985, s. 61–82, 
184–194; 1992, s. 99–133), zwrócił uwagę na zjawisko fonetyczne, które nie poja-
wia się w innych dobrze znanych językach bałtyckich, tj. w litewskim, łotewskim 
i staropruskim. Chodzi mianowicie o proces depalatalizacji sonantów miękkich 
w pozycji po fonemie labialnym w-. Glosy bałtyckie, odnotowane w „Pogańskich 
gwarach z narewu”, dwukrotnie demonstrują zmianę wułC- < bałt. *wilC-:

3.1. jaćw. wułk∫ ‛wilk’ (PGn 25), vs. lit. vi lkas m., łot. vìlks m., stprus. wilkis 
m. ‛wilk, Canis lupus L.’ < bałt. *wilkas < bsł. *wl

° 
’kas < ie. *wl

°  
kwos, por. stind. 

v ŕ
°    
kaḥ m. ‛wilk’, csł. vлькъ, czes. vlk, ros. волк, pol. wilk, goc. wulfs m. ‛ts.’ 

(iEW, 1959, s. 1178; Karulis, 1992, s. 530; smoczyński, 2007, s. 752–753); 

3.2. jaćw. wułd ‛chcieć’ (PGn 3) vs. lit. vìltis ‛spodziewać się, mieć nadzieję’, łot. vilt 
‛oszukiwać, zwodzić’ (< bałt. *wiltēi < *wl

° 
’tēi), stprus. prawilts ‛zdradzony’, por. 

formacje werbalne na stopniu pełnym: lit. vélti, łot. vêlêt ‛pragnąć’ (Karulis, 1987, 
s. 138; 1992, s. 532–533; smoczyński, 2007, s. 755; Zinkevičius, 1992, s. 122). 

Wkrótce po opublikowaniu „Pogańskich gwar z narewu” zwróciłem uwagę, 
że proces depalatalizacji sonantów miękkich w pozycji po fonemie labialnym w- 
został zarejestrowany już w XVi w. przez Jana i hieronima maleckich w mowie 
sudowów sambijskich, czyli Jaćwięgów, którzy w Xiii w. zostali przesiedleni 
na sambię (Witczak, 1989, s. 340–342). o tym procesie fonetycznym świadczy 
następujące zestawienie: 

3.3. jaćw. wurszajtis ‛starzec-kapłan ofiarujący kozła’ według doniesienia 
J. i h. maleckich (Kamiński, 1953, s. 126) = lit. viršáitis m. ‛wójt, naczelnik, 
starszy we wsi’, łot. (dawne) virsaitis m. ‛wójt’ (Karulis, 1992, s. 538). 

„[p]ostać Jaćwięg, dziś już nieznana”. Forma ta została utrwalona — jak sam stwierdza — „w daw-
nej literaturze”, w polskiej antroponimii (nazwisko Jaćwiąg, Jaćwięg, poświadczone 26 razy) i to-
ponimii. Przymiotnik jaćwięski został odnotowany w XV w. w nazwisku mieszkańca Wizny Jakuba 
Jaćwięskiego: iacobo Iathvyenski (= iacobo de Iatwyagy, ssno ii, s. 467). 

2 słowniczek polsko-jaćwięski nie zachował się w oryginale, a jedynie w odpisie dokonanym przez 
niejakiego Wiaczesława Jurewicza Zinowa, młodego mieszkańca białoruskiego miasta Baranowicze. 
odpis ów od nazwiska znalazcy i jednocześnie kopisty nazwano w literaturze przedmiotu „słownicz-
kiem Zinowa” (termin zaproponowany przez L. Bednarczuka); por. sudnik (1987, s. 245).
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Wyrazy wymienione w punkcie 3.3. wywodzą się z jednolitego archetypu 
bałtyckiego, który stanowi derywat urobiony od apelatywu bałtosłowiańskiego 
*viršus m. ‛wysokość, wierzchołek, szczyt’ < pie. *wsu- (iEW, 1959, s. 1151– 
–1152; Trautmann, 1923, s. 362), por. lit. viršùs m. ‛wierzch czegoś, wierzcho-
łek, pokrywa’, łot. vìrsus m. ‛wierzch, wierzchnia lub górna część’ (smoczyński, 
2007, s. 759), stcsł. врьхъ, връхъ, czes. vrch ‛wierzch, szczyt’, ros. верх, pol. 
wierzch (< psł. *vьrxъ m. ‛wierzchołek, szczyt’, zob. derksen, 2008, s. 538). 
dalszy jego odpowiednik indoeuropejski występuje z przyrostkiem *-kā w ję-
zykach italskich, por. łac. verrūca f. ‛brodawka piersiowa, sutek; wzgórze’ < 
*vorsū-kā f. ‛wzniesienie, wzgórek’ < pie. *wsu- (iEW, 1959, s. 1151; de Vaan, 
2008, s. 666). 

Świadectwo J. i h. maleckich pozwala stwierdzić z pełną odpowiedzial-
nością, że już w XVi w. dokonała się w języku jaćwięskim (lub przynajmniej 
w niektórych jego gwarach) depalatalizacja sonantów miękkich w pozycji po 
fonemie labialnym w- (Witczak, 1989, s. 342). niektórzy badacze (zob. orel, 
helimskij, 1987, s. 129) zakładają pradawną chronologię owego procesu fone-
tycznego. Za taką możliwością przemawia kolejne ważne świadectwo, bazujące 
na zachowanym materiale onomastycznym. 

Czwarty przykład rejestrujący depalatalizację sonantów miękkich w pozycji 
po fonemie labialnym w- pojawia się w nazewnictwie północnego mazowsza.

3.4. nazwa wodna *Wingra ‛kręta, wijąca się [rzeka]’ > jaćw. *Wungra > stpol. 
Wągra (1426 Wangra), pol. Węgra, w formie zdrobniałej Węgierka. Litewscy 
onomaści (Peteraitis, 1992, s. 181–182; Vanagas, 1981a, s. 385–385; 1981b, 
s. 63) przytaczają liczne pokrewne hydronimy, poświadczone na obszarze Litwy, 
np.: Vìngra f. ‛kręta, wijąca się’ – nazwa dwóch rzek, Vìngrė — nazwa rzeki, 
Viñgrė — nazwa dwóch rzek, Viñgris — nazwa pięciu cieków itd. 

Uwzględniając aspekty fonologiczne, możemy z dużym prawdopodobień-
stwem założyć, że nazwa wodna Węgra, poświadczona od początku drugiego 
ćwierćwiecza XV stulecia, została przejęta przez mazowszan z języka jać-
więskiego. Bez wątpienia zapożyczenie nastąpiło w wiekach średnich (przed 
XV w.), choć nie potrafimy z braku dokumentacji źródłowej sprecyzować czasu, 
w którym ono nastąpiło. Teoretycznie możemy zakładać trzy ewentualności: 

— nazwę wodną zapożyczono w bardzo wczesnym okresie (przed powsta-
niem monarchii piastowskiej); 

— nazwę wodną (i miejscową) przejęto w dobie intensywnych kontaktów 
polsko-jaćwięskich (X–Xiii w.); 

— nazwa wodna i miejscowa pojawiły się po ostatecznej klęsce Jaćwięgów 
w 1283 r., kiedy to ludność jaćwięska poszukiwała nowych siedzib na obszarze 
Litwy, rusi i mazowsza. 
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Ponieważ rzeka i miejscowość Węgra są położone na mazowszu mławskim 
i znajdują się w dość znacznej odległości (około 100 km) od obszaru plemien-
nego historycznych Jaćwięgów, należałoby przypuszczać, że nazwa wodna 
(i miejscowa) Węgra zawdzięcza swe pochodzenie uchodźcom jaćwięskim, któ-
rzy przesiedlili się na teren mazowsza w obawie przez łupieżczymi wyprawami 
Zakonu Krzyżackiego. nazwa wodna (i pośrednio miejscowa) świadczyłaby za-
tem o wtórnym osadnictwie Jaćwięgów, którzy pod koniec Xiii w. zostali przez 
najazdy krzyżackie zmuszeni do opuszczenia ojcowizny. nie ulega wątpliwości, 
że pewna ich część przybyła na pobliskie mazowsze. Przyjąwszy zwierzchnic-
two i patronat książąt mazowieckich, emigranci jaćwięscy otrzymali do skoloni-
zowania nowe tereny (w danym przypadku — nad krętą i meandrującą rzeką). 

nie można jednak wykluczać alternatywnej możliwości, że znaczny obszar 
północnego mazowsza był niegdyś zasiedlony przez ludność zachodniobałtyc-
ką (w tym jaćwięską). następnie (jeszcze przed połową X w.) obszar ten uległ 
slawizacji. W takim przypadku nazwa Węgra (o przekonującej genezie bałtyc-
kiej3) byłaby pozostałością onimiczną, pokazującą pradawny zasięg jaćwięskie-
go osadnictwa. 

W podsumowaniu powyższych rozważań warto podkreślić, że dwie niebaga-
telne przesłanki wskazują jednoznacznie na jaćwięski charakter nazwy wodnej 
Węgra (dawniej Wągra). są to: 

— przesłanka geograficzna — rzeka płynie na terytorium północnego 
mazowsza, tj. na takim obszarze, gdzie dochodziło do intensywnych kontaktów 
bałtycko-słowiańskich zarówno w dobie przedhistorycznej, jak i historycznej; 

— przesłanka fonologiczna — wymarły język jaćwięski jest jedynym idio-
mem bałtyckim dokumentującym regularną depalatalizację sonantów miękkich 
w pozycji po fonemie labialnym w-. nazwa wodna Węgra sprowadza się osta-

3 Warto w tym miejscu odnotować inne (być może etymologicznie pokrewne) nazwy geogra-
ficzne z terenu Polski północnej, które zostały zapożyczone od ludności zachodniobałtyckiej, na co 
zwrócił mi uwagę jeden z anonimowych recenzentów. Etymologiczna analiza tych nazw własnych 
nie wspomaga jednak objaśnienia hydronimu i ojkonimu Węgra. Przykładowo: niem. angerapp, 
pol. Węgorapa, lewy dopływ Pregoły, ma poświadczenia od XiV w. (1326 Wangrapia, Wengrapia; 
1341 angerapie). nazwa rzeki sprowadza się ostatecznie albo do archetypu stprus. *Wangr-apē, 
albo do *angur-apē (Biolik, 1987, s. 243–244; 1996, s. 209–211; Gerullis, 1922, s. 195). W pierw-
szym przypadku można objaśniać staropruską nazwę wodną jako ‛krętą rzekę’ (por. apelatyw 
stprus. ape ‛rzeka’, obecny w drugim komponencie złożenia), ale zapisy źródłowe wyjątkowo po-
twierdzają nagłosową spółgłoskę w-, co sprawia, że alternatywa etymologiczna ‛rzeka obfitująca 
w węgorze’ (względnie ‛wężowa/węgorzowata rzeka’) wydaje się bardziej uzasadniona. nazwa 
miejscowa Węgoryty, osada koło Bartoszyc, mająca piętnastowieczną atestację (1427 Wangeriten), 
nie wiąże się z kolei bliżej ani z analizowaną osadą Węgra ani z rdzeniem bałt. *weng- ‛wić się, 
kręcić się’, gdyż jest zapewne motywowana apelatywem stprus. wangus ‛dąbrowa’ (Gerullis, 1922, 
s. 194; Przybytek, 1993, s. 323). Bałtyckiego pochodzenia może też być nazwa miejscowa Węgry 
koło sztumu (zapisy źródłowe: 1551 Wenger, 1565 do Wągra). 
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tecznie do zachodniobałtyckiej formy *wungrā, która jest lokalnym (jaćwię-
skim) kontynuantem bałt. *wingrā ‛kręta, wijąca się [rzeka]’. 

4. KonKLUZJE

— Etymologia bałtycka, przypisana nazwie wodnej Węgra (< bałt. *wingrā f. 
‛kręta, wijąca się [rzeka]’), jest wysoce racjonalna i w pełni zgadza się z charak-
terem rzeki. 

— Bałtycka geneza nazwy wodnej zakłada odosobnioną, lecz regularną 
zmianę fonologiczną *wingrā > *wungrā. do tej ostatniej formy sprowadza się 
forma stpol. Wągra (1426 Wangra), później Węgra. 

— nazwa wodna rejestruje depalatalizację sonantów miękkich w pozycji po 
fonemie labialnym *w-, co jest — jak pokazują trzy przytoczone wyżej przykłady 
(3.1.–3.3.) — zjawiskiem ograniczonym do wymarłego języka jaćwięskiego. 

— Jaćwięską depalatalizację palatalnych sonantów w pozycji po *w- po-
twierdzają trzy źródła o niezależnym charakterze: dawna onimia jaćwięska 
(zachowana w polskich, niemieckich i litewskich nazwach własnych, głów-
nie wodnych); leksyka jaćwięska zarejestrowana w szesnastowiecznej re-
lacji J. i h. maleckich oraz bałtyckie glosy utrwalone w kopii zatytułowanej 
„Pogańskie gwary z narewu” (PGn) i zgodnie uznane przez pierwszego jej edy-
tora Z. Zinkevičiusa oraz wielu innych interpretatorów za słowa jaćwięskie. 

— Trzy niezależne źródła zgodnie dokumentujące zjawisko depalatalizacji 
sonantów miękkich w pozycji po spółgłosce labialnej *w- potwierdzają słusz-
ność badawczej hipotezy Z. Zinkevičiusa, że tzw. słowniczek Zinowa zawiera 
jaćwięskie odpowiedniki polskich wyrazów. 

ŹrÓdŁa

aKh X — materyały do dziejów kollegiaty pułtuskiej 1449–1601. Wyd. B. Ulanowski, 
s. Zachorowski. akta Komisji historycznej Polskiej akademii Umiejętności. T. X. Kraków: 
nakładem Polskiej akademii Umiejętności, 1916. 

hW — hydronimia Wisły. Cz. 1: Wykaz nazw w układzie hydrograficznym. red. P. Zwoliński. 
Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład narodowy im. ossolińskich, 1965. 

Lumaz i–ii — Lustracja województwa mazowieckiego 1565. Wyd. i. Gieysztorowa, a. Żaboklicka. 
T. i–ii. Warszawa: PWn, 1967–1971. 

mKsm i–ii — metryka księstwa mazowieckiego z XV–XVi w. T. i–ii. Pomniki Prawa, wyd. 
Warszawskie archiwum Główne. T. V–Vi. Warszawa: P. Laskauer, 1918–1930. 

mmah XViii — acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta. Vol. iii/1: acta 
iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum Plocensis, Wladislaviensis et Gneznensis (1422–1533). 
Ed. B. Ulanowski. monumenta medii aevi historica XViii. Kraków: aU, 1908. 
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mrP V-1 — matricularum regni Polonorum summaria. Ed. T. Wierzbowski. T. V, cz. 1. Warsza-
wa: Typis officinae C. Kowalewski, 1919. 

PGn — Pogańskie gwary z narewu, inaczej słownik polsko-jaćwięski a. słownik Zinowa. 
[rękopiśmienna kopia utraconego dokumentu, wyd. i skomentowana przez Z. Zinkevičiusa; 
zob. Zinkâvičûs, 1984, s. 3–29; Zinkevičus, 1985, s. 61–82, 184–194; 1992, s. 99–133].

sG Xiii — słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. Xiii. 
Warszawa: nakładem Władysława Walewskiego, 1893. 

ssno ii — słownik staropolskich nazw osobowych. red. W. Taszycki. T. ii. Wrocław–Warszawa–
–Kraków: Zakład narodowy im. ossolińskich, 1968. 

Tab ii — Tabella miast, Wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności. 
T. ii. Warszawa: drukarnia Łątkiewicza, 1827. 

Zakr ii — Księga ziemska zakroczymska druga 1434–1437. Wyd. K. Tymieniecki. najdawniejsze 
księgi sądowe mazowieckie. T. iii. Warszawa: TnW, 1920. 

Źdz XVi — Polska XVi wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. V: mazowsze. 
Źródła dziejowe. T. XVi. Wyd. a. Pawiński. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1895. 
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SUMMARY

Węgra — a FormEr yaTVinGian hydronym

The article deals with a Baltic etymology of the river name and place name Węgra, earlier Wągra 
(northern mazovia). it is suggested that the hydronym in question derives from yatvingian 
*Wungrā and Baltic *Wingrā f. ‛winding, tortuous, crooked [river]’. yatvingian is the only Baltic 
language showing the depalatalization of palatalized syllabic resonants at an early period. Three 
examples of such an exclusive phonological process are carefully reviewed. Two glosses exempli-
fying the sound change are found in the so-called Polish-yatvingian dictionary (Pyd), also known 
as Zinov’s dictionary: yatv. wułkʃ ‛wolf’ (Pyd 25) < Balt. *wilkas, cf. Lithuanian vi lkas, Latvian 
vìlks, oPrus. wilkis ‛id.’; yatv. wułd ‛to want’ (Pyd 3) < Balt. *wiltēi, cf. Lith. vìltis ‛to hope’, Latv. 
vilt ‛to cheat, swindle, delude’. The third instance, yatv. wurszajtis ‛an aged priest offering a goat’ 
(cf. Lith. viršáitis ‛village-mayor, village-chief, elder in a village’, Latv. virsaitis ‛village-mayor’), 
is mentioned in the 16th century ad in Jan and hieronim malecki’s testimony on the sudovians 
(i.e. yatvingians) inhabiting the sambia Peninsula. 

K e y  w o r d s: yatvingians, yatvingian language, yatvingian onomastics, Baltic hydronymy, Polish-
yatvingian dictionary, depalatalization of palatal resonants
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