
       
                            Nazwa Szczebrzeszyna  
 
 „Posiadanie imienia jest koniecznym elementem wyodrębnionej 

wspólnoty” pisze prof. Samsonowicz. Dlatego Szczebrzeszyn musiał mieć 
swoją nazwę już od dnia zamieszkania tam pierwszych ludzi, dla konieczności 
komunikowania się mieszkańców między sobą, a także z ewentualnymi 
sąsiadami lub zwierzchnością. 
          Nie mamy żadnego źródłowego przekazu pochodzenia nazwy 
Szczebrzeszyna. Niektórzy historycy próbują ją wywieść od imienia 
założyciela- Szczebrzecha, jednak do dzisiaj nie potwierdzono istnienia takiego 
imienia. Inni  od słowa szczebrzuchy- nazwy wyrabianych w Szczebrzeszynie 
naczyń domowych. Zapewne przez kilka pierwszych wieków rzemieślnicy  
wszystkich osiedli wyrabiali szczebrzuchy dla potrzeb swoich mieszkańców, 
nie nazywając się z tego powodu Szczebrzeszynami.  

Moim zdaniem trzeba szukać gdzie indziej. Duża część nazw 
miejscowości otaczających Szczebrzeszyn pochodzi od rzeczy realnie 
istniejących i dobrze widocznych: Trzyniec od tura, Żurawnica od żurawia, 
Topólcza od topoli, Gorajec od góry, Czarnystok to zacienione zbocze, Zabuże 
miejscowość za borem, Podborcze pod- przed borem, Zagroble, Mokre-Lipie 
itd. Miasto Chołm, spolszczone na Chełm, wzięło swoją nazwę od bardzo 
dobrze widocznej pojedynczej góry przypominającej hełm. Latopis z 1097 r. 
potwierdza istnienie obok Szczebrzeszyna, w dzisiejszej Sąsiadce, dużego 
grodu o nazwie Sutisk (wszedł do historii z nazwą Sutiejsk). Nazwa ta oznacza 
ciasne przejście, wąwóz, a więc pochodzi także od charakterystycznego 
miejsca położenia. Jeszcze w latach trzydziestych ub. wieku z gospodarstw 
wiejskich koło Szczebrzeszyna, zabudowanych w czworobok, przechodziło się 
na pole przez „sutki”- wąskie przejście pomiędzy budynkami gospodarczymi. 
Można, więc przypuszczać, że także nazwa Szczebrzeszyna powstała od 
charakterystycznego miejsca położenia. 

Około 35 kilometrów od grodu Sutisk był następny gród, którego nazwa 
też zaczynała się wschodnio słowiańskim słowem szcze- jeszcze: Szczekarzew 
(Szczekariew). Początki Szczekarzewa i Sutiska sięgają X/XI wieku. Wg prof. 
Janeczka obydwa grody łączyła droga przez dzisiejszy Michalów i Tarnogórę. 
Szczekarzew uzyskał prawa miejskie w roku 1394, także wtedy utarła się nowa 
nazwa- Krasnystaw.  

Krasnostawscy historycy przywołują w internetowych zapisach legendę 
z Nikiforowego latopisu o trzech książętach ruskich- braciach: Kij, Szczek i 
Chorew. Pierwszy miał złożyć Kijów, a drugi Szczekarzew. Legenda ta jest 
podobna do polskiej o Lechu, Czechu i Rusie- jednak jedna i druga to tylko 
piękne legendy. Dzisiaj wiemy, że Kijów założyli Wikingowie, dali miastu 
skandynawską nazwę i skandynawskiego księcia Ruryka, od którego wywiodła 
się ruska dynastia Rurykiewiczów.  

Niestety nauka do dzisiaj nie ustaliła, jak powstały nazwy Szczekarzewa i 
Szczebrzeszyna. Wg A. Piwowarka w przypadku Szczebrzeszyna: „Jest to 
nazwa rodzima, historycznie zmodyfikowana, wywodząca się z połączenia kilku 
form określających krajobraz w okolicach Szczebrzeszyna, dodatkowo 
prawdopodobnie pochodząca z języka wschodniosłowiańskiego. Może, więc 
pochodzić od słowa „szczerb” i „wierszyn”, gdyż Szczebrzeszyn położony był 
na wzgórzach, wśród jarów”.  



Osobiście przychylam się do wersji „szcze werszyna”- „jeszcze 
wzgórze”, gdyż grodzisko ze śladami stałego zasiedlenia (VIII wiek), jest 
położone „jeszcze na wzgórzu”- dalej ciągnęła się już równina nazywana 
dzisiaj Padołem Zamojskim, na której później rozwijał się Szczebrzeszyn. Te 
ostatnie wzgórze Roztocza było doskonale widoczne, gdyż nie istniała wtedy 
dzisiejsza zabudowa miasta.  

Nazwa ta jest prostym opisaniem tego, co widziały oczy ówczesnych 
ludzi, według tej samej zasady, jakiej użyto dla Sutiska, Chełma i w/w wsi.  

 

 
             

Mapa okolic Szczebrzeszyna sporządzona w XIX wieku przez Inżynierów Wojskowych- 
oryginał znajduje się w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 
Dobrze na niej widać, że na Szczebrzeszynie, ostatnim „jeszcze wzgórzu”- „szcze 
werszynie” kończy się Roztocze.  

W jakimś stopniu moje poglądy na nazwę Szczebrzeszyna utwierdziło 
następujące zdarzenie. Jechałem z ukraiński kontrahentem do Lwowa. Na moje 
pytanie: czy jeszcze daleko- zrobił falisty ruch dłonią i powiedział: szcze 
werszyna bude Lviv. Lwów jest położony na ostatnich południowo wschodnich 
wzgórzach Roztocza. Już w V wieku zasiedlona była najwyższa „werszyna” 
lwowska- dzisiejsza Góra Zamkowa. Założyciel Lwowa- książe Rusi halicko-
włodzimierskiej Daniło, fundując w roku1256 miasto, nadał mu jednak nazwę 
od imienia swego syna Lwa, nie związaną z werszynami.  


