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Metafora w nazewnictwie rolinnym: polskie i rosyjskie
nazwy rolin leczniczych
motywowane nazwami ze wiata zwierz¹t
W nominacji rolinnej czêsto wykorzystywane s¹ metafory jêzykowe. Jak
pisze Teresa Dobrzyñska, termin ów (gr. ìåôáöïñÜ) zosta³ utworzony od greckiego czasownika metafçrô przenosiæ, przemieszczaæ i nale¿y on do najstarszych kategorii stylistycznych1. Metafora mo¿e byæ, jej zdaniem, rozumiana
w sposób wê¿szy  jako jeden z tropów, umotywowany wy³¹cznie podobieñstwem lub analogi¹ lub szerszy  jako synonim tropu, a wiêc niekodowanego
u¿ycia jêzyka, daj¹cego siê sensownie zinterpretowaæ przy uwzglêdnieniu
wszelkiego rodzaju zwi¹zków motywuj¹cych u¿ycie okrelonego wyra¿enia
w okrelonej sytuacji2. W niniejszym artykule metafory w nazewnictwie rolinnym s¹ interpretowane jako podobieñstwo rolin (lub ich czêci) do innych
desygnatów (lub ich czêci) danych nazw w u¿yciu podstawowym. Proces metaforyzacji w nominacji jêzykowej rolin zostanie zobrazowany na przyk³adzie
nazw funkcjonalnej grupy rolin leczniczych3 motywowanych nazwami pochodz¹cymi ze wiata zwierz¹t. Desygnatem w u¿yciu podstawowym s¹ zatem
zwierzêta  ich cechy morfologiczne (cechy budowy zewnêtrznej), a tak¿e inne
atrybuty i zwi¹zane z nimi asocjacje. Tego typu miana rolinne s¹ wtórne, gdy¿
do ich utworzenia wykorzystane zosta³y okrelenia ju¿ istniej¹ce w jêzyku4.
Na tworzenie i odbiór metaforycznych nazw maj¹ wp³yw czynniki kulturowe oraz powstaj¹ce w ludzkim umyle skojarzenia oparte na ró¿nych aspektach
kategorii poznania. Zdaniem Jurija Apresjana, skojarzenia semantyczne (konotacje) stanowi¹ specyficzny element pragmatyki, natomiast cechy asocjacyjne,
1
2
3

T. Dobrzyñska, S³owo wstêpne do: Metafora, PAN, Wroc³aw 1984, s. 5.
Ibidem.
W zwi¹zku z tym w niniejszym artykule rozpatrywane bêd¹ wy³¹cznie nazwy rolin maj¹cych zastosowanie w medycynie (oficjalnej i ludowej) oraz weterynarii do leczenia i profilaktyki
chorób.
4 Wyj¹tkowo trafnie wtórny charakter metaforycznych nazw rolin wyjania w swojej ksi¹¿ce
Jadwiga Waniakowa: zob. J. Waniakowa, Polskie gwarowe nazwy dziko rosn¹cych rolin zielnych
na tle s³owiañskim, Wyd. UJ, Kraków 2012, s. 71, 72 i 190.
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choæ nie wchodz¹ bezporednio do semantyki wyrazu, s¹ dla niego bardzo istotne, poniewa¿ w wielu wypadkach w³anie na nich siê opieraj¹ regularna metaforyzacja wyrazu, porównania, s³owotwórstwo i inne procesy jêzykowe. W rezultacie cecha, która jest asocjacyjna i pragmatyczna dla jednego znaczenia
leksykalnego, okazuje siê cech¹ istotn¹ i semantyczn¹ drugiego znaczenia5.
Agnieszka Bêdkowska-Kopczyk, odnosz¹c swoje obserwacje do wiata rolinnego, pisze: cz³owiek, kszta³tuj¹c swój aparat poznawczy (ucz¹c siê wiata), obserwuje i bada w sposób sensoryczny jego elementy  dokonuje miêdzy nimi
porównañ, kategoryzuje je; wreszcie, na podstawie zdobytych dowiadczeñ, nadaje im znaczenia6. Te znaczenia s¹ zawarte w nazwach, w ich formie wewnêtrznej. Tak¿e W³odzimierz Wysoczañski, przedstawiaj¹c wyk³adniê porównania, odnotowuje, ¿e stanowi ono podstawê, a zarazem rodek poznania
rzeczywistoci wiata realnego i wyobra¿alnego dziêki ustaleniu podobieñstw
i ró¿nic miêdzy sk³adnikami tej rzeczywistoci7, trzon porównania za stanowi¹ nazwy cech, które s¹ przypisywane obu zestawianym cz³onom8. Co wspólnego ma natomiast metafora z porównaniem? Teresa Dobrzyñska, powo³uj¹c siê
na za³o¿enie Dorothy Mack9, twierdzi, i¿ zarówno metafora [...], jak i eksplicytne porównanie oparte s¹ na takiej samej strukturze g³êbokiej, której istotnym
komponentem jest relacja podobieñstwa zachodz¹ca pomiêdzy dwoma s¹dami,
[przy czym] w metaforze pominiêty jest zawsze wyk³adnik porównawczy10.
Ludzie, poznaj¹c nowe roliny, porównuj¹ je (najczêciej ich cechy zewnêtrzne,
które s¹ najbardziej dostrzegalne) z tym, co jest im ju¿ znane. Bazuj¹c na obserwacjach wiata zwierz¹t, tworz¹ dla rolin nazwy, bêd¹ce w swojej strukturze
metaforami.
Metafora od dawna jest przedmiotem badañ lingwistycznych. Analizuje siê
m.in. jej zastosowanie w charakterze rodka jêzykowego wykorzystywanego
w procesie rolinnej nominacji jêzykowej. Jednak¿e do rzadkoci nale¿¹ polsko-rosyjskie badania kontrastywne nazewnictwa funkcjonalnej grupy rolin leczniczych
5 Ju.D. Apresjan, Semantyka leksykalna. Synonimiczne rodki jêzyka, ZNiO, Wroc³aw 1980,
s. 9495.
6 A. Bêdkowska-Kopczyk, Metaforyka rolinna w jêzyku s³oweñskim i jej podstawy konceptualne (na tle metaforyki polskiej), [w:] wiat rolin w jêzyku i kulturze, red. A. D¹browska,
I. Kamiñska-Szmaj, Jêzyk a Kultura 2001, nr 16, s. 151.
7 W. Wysoczañski, Jêzykowy obraz wiata w porównaniach zleksykalizowanych: na materiale wybranych jêzyków, Acta Universitatis Wratislaviensis 2006, z. 2888, s. 21.
8 Ibidem, s. 23.
9 D. Mack, Metaphoring as Speech Act: Some Happiness Condition for Implicit Similes and
Simple Metaphors, Poetics 1975, t. 4, nr 2/3, s. 221256.
10 T. Dobrzyñska, op. cit., s. 73; zob. tak¿e podobieñstwa i ró¿nice pomiêdzy tymi konstrukcjami jêzykowymi: rozdz. 1.1.6: Porównanie a metafora, [w:] W. Wysoczañski, op. cit., s. 27.
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w ujêciu ca³ociowym, tj. z wykorzystaniem ró¿nego typu nazw, a w szczególnoci badania powiêcone nazwom metaforycznym motywowanym okreleniami
animalistycznymi11.
Nazewnictwo rolin stosowanych w celach leczniczych jest niezwykle bogate. W jego sk³ad wchodz¹ ³aciñskie nazwy naukowe rolin (nomenklatura botaniczna), ich odpowiedniki botaniczne w jêzykach narodowych (nazwy zwyczajowe) oraz obszerna grupa mian ludowych (regionalnych, gwarowych) w jêzykach narodowych12. W codziennym u¿yciu s¹ tak¿e ró¿nego typu okrelenia
potoczne czy te¿ funkcjonuj¹ce w literaturze piêknej. Warto podkreliæ, ¿e problematyka nominacji jêzykowej rolin stanowi dla jêzykoznawców niezwykle
interesuj¹cy i wa¿ny obiekt badañ. S¹ one prowadzone pod ró¿nym k¹tem, przy
czym analizuje siê nazwy zarówno w jednym jêzyku, jak i w ujêciu porównawczym (polsko-rosyjskim czy szerzej  na tle s³owiañskim). Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e najczêciej badane jest nazewnictwo ludowe, m.in. w aspekcie etnolingwistycznym, temporalnym, geograficznym, etymologicznym oraz jêzykowo-kulturowym13.
11 Badaniom metafory jako zjawiska jêzykowego powiêcone s¹ m.in. nastêpuj¹ce prace:
R. Tokarski, Metafora i kategoryzacja w tekcie, [w:] Z zagadnieñ leksykalno-semantycznych, red.
B. Milewska, S. Rzedzicka, Gdañsk 2009; Òåîðèÿ ìåòàôîðû: Ñáîðíèê, ðåä. Í. Ä. Àðóòþíîâà,
Ì.À. Æóðèíñêàÿ, Ìîñêâà 1990; Í.Ä. Àðóòþíîâà, ßçûê è ìèð ÷åëîâåêà, Ìîñêâà 1999, s. 346399;
Ã. Í. Ñêëÿðåâñêàÿ, Ìåòàôîðà â ñèñòåìå ÿçûêà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1993. Problematykê metaforycznego nazewnictwa rolinnego przedstawiaj¹ w swoich pracach m.in.: M. Borejszo, O zestawieniach metaforycznych w potocznym nazewnictwie rolin pokojowych, Jêzyk Polski 2000, z. 5,
s. 334340; Î. Â. Ñàõàðîâà, Íåïðÿìîé ñïîñîá íîìèíàöèè ðàñòåíèé êàê îòðàæåíèå
ìèðîâîñïðèÿòèÿ ñåëüêóïñêîãî ýòíîñà, Âåñòíèê ÒÃÏÓ 2012, nr 10 (125), s. 9497. Metaforyczne nazwy rolin motywowane nazwami ze wiata zwierz¹t analizuj¹ w swoich artyku³ach:
ß. Æóé, Ôèòîíèìû ñ ìåòàôîðè÷åñêîé ìîòèâèðîâàííîñòüþ â ðóññêîì è êèòàéñêîì ÿçûêàõ,
Âåñí³ê ÁÄÓ 2008, ser. 4, nr 1, s. 4649; Í.È. Ïàíàñåíêî, Êîíòðàñòèâíûé àíàëèç ìåòàôîðû
â ôèòîíèìè÷åñêîé ëåêñèêå, Íîâà ô³ëîëîã³ÿ 2009, âûï. 36, s. 129136; Â.Á. Êîëîñîâà,
Ìåäâåæüè ðàñòåíèÿ â ðóññêèõ ãîâîðàõ, Ðóññêàÿ ðå÷ü 2012, nr 5, s. 9497; Â. Á. Êîëîñîâà,
Ìîòèâàöèè ñëàâÿíñêèõ íàçâàíèé ðàñòåíèé, îáðàçîâàííûõ îò çîîíèìîâ, Òðàäèöèîííàÿ
êóëüòóðà 2014, nr 3, s. 7784; Ñ.Þ. Äóáðîâèíà, Çîîíèìíûå íàçâàíèÿ ðàñòåíèé. Âîëîâèêè
è âîëîâüè òðàâû, [w:] Ýòíîáîòàíèêà: ðàñòåíèÿ â ÿçûêå è êóëüòóðå, ðåä. Â.Á. Êîëîñîâà,
À.Á. Èïïîëèòîâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2010, Acta Linguistica Petropolitana, ðåä. Í.Í. Êàçàíñêèé,
t. VI, cz. 1, s. 6269.
12 Przy czym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jedna rolina (gatunek) mo¿e mieæ od jednego do (nawet)
kilkunastu mian ludowych, a jedn¹ nazw¹ ludow¹ mo¿e byæ nazywane wiele ró¿nych rolin (gatunków). Tego typu synonimia nie jest akceptowalna w oficjalnej nomenklaturze botanicznej, poniewa¿ nie sprzyja precyzji terminologicznej, a w wypadku rolin stosowanych w celach leczniczych
mo¿e mieæ grone skutki.
13 W zwi¹zku z tym literatura z zakresu badañ nominacji rolinnej jest bardzo bogata. Poza
pozycjami ujêtymi w tekcie niniejszego artyku³u badaniom nazewnictwa rolinnego w jêzyku rosyjskim powiêcone s¹ m.in. nastêpuj¹ce prace: Í.È. Àííåíêîâ, Áîòàíè÷åñêèé ñëîâàðü, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1878; Â.À. Ìåðêóëîâà, Î÷åðêè ïî ðóññêîé íàðîäíîé íîìåíêëàòóðå ðàñòåíèé, Ìîñêâà
1967; A. Gajdamowicz-Mazurek, Nazwy rolin w jêzyku rosyjskim: Zarys s³owotwórczo-semantyczny,
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Przenonia obecna jest we wszystkich wymienionych wy¿ej typach nazw,
jednak¿e  jak siê wydaje  najczêciej w mianownictwie ludowym. Charakter
metaforyczny mog¹ mieæ polskie i rosyjskie nazwy botaniczne zió³, bêd¹ce zarówno wyrazami rodzimymi, jak i zapo¿yczeniami strukturalnymi (kalkami s³owotwórczymi) zaczerpniêtymi z ³aciñskich nazw naukowych, które tak¿e s¹ metaforami. Nazwy botaniczne w jêzykach narodowych, bêd¹ce zapo¿yczeniami
wyrazowymi z ³aciny, nie maj¹ czytelnej motywacji semantycznej, wiêc w tym
wypadku o metaforze mo¿na mówiæ jedynie w odniesieniu do ich pierwowzoru
w nomenklaturze naukowej14. Dla w³aciwej identyfikacji rolin przy rozpatrywaniu ró¿nego typu metafor powsta³ych na zasadzie podobieñstwa animalistycznego bêd¹ podawane wszystkie oficjalne nazwy danej roliny15 (³aciñska nazwa
naukowa oraz nazwy zwyczajowe w jêzyku polskim i rosyjskim), przy czym
bêd¹ce przedmiotem analizy miana metaforyczne zostan¹ wyró¿nione poprzez
pogrubienie16. Ze wzglêdu na bogactwo i wielorakoæ motywacji semantycznej
nazewnictwa wystêpuj¹cego w funkcjonalnej grupie rolin leczniczych zostan¹
Opole 1985; Á.Í. Ãîëîâêèí: Î ÷åì ãîâîðÿò íàçâàíèÿ ðàñòåíèé, Ìîñêâà 1986; a tak¿e prace
autorów: Â.Á. Êîëîñîâà, Ñ.Þ. Äóáðîâèíà, Í.Ä. Ãîëåâ, Í.È. Êîíîâàëîâà, À.Ñ. Ñàâåíêî,
Å. Ïóõëÿêîâà, M. Ma³ocha, W. Stec i in. Badaniom polskich (i szerzej  s³owiañskich) nazw
rolin zosta³y powiêcone m.in. prace: W. Budziszewskiej, S³owiañskie s³ownictwo dotycz¹ce przyrody ¿ywej, Wroc³aw 1965; L. Wajdy-Adamczykowej, Polskie nazwy drzew, Wroc³aw 1989;
A. Spólnik, Nazwy polskich rolin do XVIII wieku, Wroc³aw 1990; E. Rogowskiej, Kaszubskie
nazwy rolin uprawnych, Gdañsk 1998; H. Chodurskiej, Ze studiów nad fitonimami rêkopimiennych zielników wschodnios³owiañskich XVIIXVIII wieku, Kraków 2003; K. Pastusiak, Pogranicze
polsko-bia³orusko-ukraiñskie w wietle danych jêzykowych i etnograficznych na podstawie nazw
rolin, Warszawa 2007; K. Szczeniak, wiat rolin wiatem ludzi na pograniczu wschodniej
i zachodniej S³owiañszczyzny, Gdañsk 2008. Tematykê tê poruszaj¹ równie¿ autorzy artyku³ów
opublikowanych w tomach z serii Historia leków naturalnych, red. B. Kunicka, t. 2: Natura
i kultura  wspó³zale¿noci w dziejach lekoznawstwa, Warszawa 1989; t. 5: Materia pharmaceutica, Warszawa 1999 oraz artyku³ów w tomie wiat rolin w jêzyku i kulturze, red. A. D¹browska,
I. Kamiñska-Szmaj, z cyklu Jêzyk a Kultura, t. 16, Wroc³aw 2001; a tak¿e w swoich pracach
badawczych E. Paw³owski, H. Pelcowa, S. Niebrzegowska-Bartmiñska, J. Waniakowa, T. Skubalanka, K. Handke, J. Biniewicz, W. Stec i in.
14 B¹d te¿ w jêzyku, w którym powsta³y, zanim zosta³y zlatynizowane i sta³y siê oficjalnymi
nazwami naukowymi.
15 £aciñskie nazwy naukowe rolin leczniczych oraz ich polskie i rosyjskie odpowiedniki podano m.in. na podstawie: Z. Mirek i in., Vascular Plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista
rolin naczyniowych Polski, Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera, Kraków 1995; S³ownik rolin
zielnych: ³aciñsko-polski, Officina Botanica, Kraków 2008; À.Þ. Áîëîòèíà, Ñëîâàðü ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé (ëàòèíñêèé, àíãëèéñêèé, íåìåöêèé, ðóññêèé), Èçä-âî Ðóññî, Ìîñêâà 2007.
Jako materia³ ród³owy przywo³anego w artykule nazewnictwa ludowego pos³u¿y³y pozycje jêzykoznawcze oraz pozycje specjalistyczne z zakresu botaniki, zielarstwa i zio³olecznictwa i in. (wymienione w przypisach).
16 W nazewnictwie rolinnym nagminne jest zjawisko ró¿norodnej motywacji semantycznej
nazw odnosz¹cych siê do jednego desygnatu, przy czym odnosi siê to nie tylko do nazw w ró¿nych
jêzykach, ale tak¿e np. do nazw gwarowych wystêpuj¹cych w jednym jêzyku.
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przedstawione jedynie wybrane typy nominacji opartej na zjawisku metafory,
jakiej podstaw¹ s¹ cechy zwierz¹t. W celu zobrazowania pewnych prawid³owoci, poparte bêd¹ odpowiednimi przyk³adami nazw rolin.
1. Nazwy metaforyczne rolin leczniczych oparte na podobieñstwie organów roliny do narz¹dów (czêci cia³a) zwierzêcia (lub do ca³ego zwierzêcia), czyli maj¹ce postaæ metafor somatycznych, s¹ bodaj¿e najczêciej spotykanym typem nazw. Wi¹¿e siê to zapewne z tym, ¿e w procesie percepcji wiata
rolinnego odbiór wzrokowy jest dominuj¹cy. W tej grupie nominacji mo¿na
wyró¿niæ nazwy zbudowane na nastêpuj¹cych rodzajach podobieñstwa:
1.1. Podobieñstwo lici roliny do czêci cia³a zwierzêcia
Do koñczyn zwierzêcia lub ich czêci nawi¹zuj¹ metaforyczne nazwy ludowe podbia³u pospolitego (ìàòü-è-ìà÷åõà îáûêíîâåííàÿ, Tussilago farfara L.):
ola stopa, koñskie kopyto, kopytnik. Podstaw¹ przeniesienia jest kszta³t
i rozmiar lici tej roliny17. Tak¿e kopytnik pospolity, ros. êîïûòåíü
åâðîïåéñêèé (Asarum europaeum L.) swoj¹ nazwê rodzajow¹ zawdziêcza
charakterystycznemu kszta³towi lici przypominaj¹cych kopyta. Natomiast jego
nazwa ³aciñska Asarum kojarzona jest z dywanem, poniewa¿ rolina rozrasta siê
szeroko, tworz¹c gêsty, ciemnozielony kobierzec18. Podstaw¹ metafory w ludowych nazwach barszczu zwyczajnego19 (áîðùåâèê îáûêíîâåííûé, Heracleum
sphondylium L.) typu niedwiedzia ³apa (stopa), ìåäâåæüÿ ëàïà (ñòîïà) jest
zapewne kszta³t i rozmiar lici roliny, a tak¿e wysokoæ samej roliny (od 50 do
120 cm), masywny kszta³t ³odygi i jej rozga³êzieñ. Nazwa piêciornik kurze ziele
(Potentilla erecta (L.) Hampe), pol. n. lud.: kurzylad, kurze ziele  zwi¹zana
jest z wygl¹dem lici, które przypominaj¹ kszta³tem kurz¹ ³apkê20, podobnie jak
rosyjska nazwa zwyczajowa tej roliny ëàï÷àòêà ïðÿìîñòîÿ÷àÿ21.
Podobieñstwo lici roliny do jêzyka zwierzêcia pos³u¿y³o do utworzenia
metaforycznych nazw rolin leczniczych, których licie maj¹ charakterystyczny
kszta³t, a ich blaszka liciowa  szorstk¹, chropowat¹ powierzchniê. Przyk³adowe
17 Zob. A.A. Cavelius, B. Frohn, Zio³a w medycynie naturalnej, Oficyna MAK sp. z o.o.,
Bremen 2005, s. 296.
18 J.A. Koz³owski i in., Zio³a z apteki natury, Publicat SA, Poznañ 2007, s. 86.
19 Rolina jadalna, z której lici zbieranych w maju robiono w Polsce do XVII w. kwan¹
polewkê zwan¹ te¿ barszczem  zob. W. Kopaliñski, S³ownik mitów i tradycji kultury, PIW
 Drukarnia Naukowo-Techniczna, Warszawa 1985, s. 79.
20 J.A. Koz³owski i in., op. cit., s. 133; por.: K. Bonenberg, Roliny u¿yteczne cz³owiekowi, Instytut Wydawniczy Zwi¹zków Zawodowych, Warszawa 1988, s. 121; E. Kuniewski,
J. Augustyn-Puziewicz, Przewodnik zio³olecznictwa ludowego, PWN, Warszawa  Wroc³aw 1984,
s. 6667.
21 Zob. Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà, â 4-õ òò., À.Ï. Åâãåíüåâà, Ðóññêèé ÿçûê, Ìîñêâà 1983,
t. II, s. 164.
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nazwy tego typu to polskie ludowe miana babki lancetowatej (ïîäîðîæíèê
ëàíöåòîëèñòíûé, Plantago lanceolata L.)  jêzyczki, jêzyczki polne, jêzyczki
psie, baranie jêzyki22. Innym przyk³adem s¹ ludowe polskie i rosyjskie nazwy
farbownika lekarskiego (Anchusa officinalis L.)  jêzyk wo³owy, wo³owe ziele,
âîëîâèé ÿçûê, a tak¿e rosyjska nazwa zwyczajowa tej roliny  âîëîâèê
ëåêàðñòâåííûé. Z opisu botanicznego wynika, ¿e rolina owa ma licie szeroko lancetowate, szorstko ow³osione23. Kolejny przyk³ad tego typu metafory
prezentuj¹ nazwy ludowe ostrzenia pospolitego (÷åðíîêîðåíü ëåêàðñòâåííûé):
psi jêzyk, ï¸ñèé ÿçûê, którego licie s¹ lancetowate, szaro ow³osione, zwê¿one w d³ugi ogonek24. Brudnoczerwona korona okwiatu w otoczeniu ow³osionych listków równie¿ przypomina wysuniêty jêzyk psa. Tak¿e cz³on rodzajowy
nazwy ³aciñskiej tej roliny Cynoglossum officinale L. mo¿na wyjaniæ w analogiczny sposób, powsta³ on bowiem w wyniku z³¹czenia w jedn¹ ca³oæ dwóch
greckich wyrazów kyon  pies i glossa  jêzyk. Ju¿ Pliniusz Starszy roliny tego
rodzaju okrela³ mianem cynoglossos lub lingua canina25.
Nazwy ludowe serdecznika pospolitego (ïóñòûðíèê ñåðäå÷íûé, Leonurus
cardiaca L.) przywodz¹ na myl zwierzêce ogony: lwi ogon to miano analogiczne do pochodz¹cej z greki ³aciñskiej nazwy rodzajowej Leonurus, która znaczy
lwi ogon i wi¹¿e siê z kszta³tem lici26, nazwa lisi ogon wskazuje na zewnêtrzne podobieñstwo lici serdecznika do ogona innego zwierzêcia27. Istnieje wiêcej
metaforycznych nazw ludowych tej roliny, które jednak¿e oparte s¹ na podobieñstwie innego typu: gêsia stopa, wilcza stopa  motywowane wygl¹dem lici
i ich podobieñstwem do stóp zwierz¹t; lwie serce  w tym wypadku motywacja
zwi¹zana jest z zastosowaniem tej cennej z medycznego punktu widzenia roliny.
1.2. Podobieñstwo kwiatu lub kwiatostanu roliny do czêci cia³a zwierzêcia
Ludowe miana lnicy pospolitej (ëüíÿíêà îáûêíîâåííàÿ, Linaria vulgaris L.)
typu lwia paszcza28, dzikie lwie paszcze zosta³y nadane rolinie ze wzglêdu na
specyficzny kszta³t ¿ó³to zabarwionych kwiatów, przypominaj¹cych otwart¹
22 H. Strzelecka, J. Kowalski (red.), Encyklopedia zielarstwa i zio³olecznictwa, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 208.
23 J. Mowszowicz, Przewodnik do oznaczania krajowych rolin zielarskich, PWRiL, Warszawa 1983, s. 327.
24 Ibidem, s. 324325.
25 M. Rejewski, Pochodzenie ³aciñskich nazw rolin polskich. Przewodnik botaniczny, KiW,
Warszawa 1996, s.59.
26 Zob. J.A. Koz³owski i in., op. cit., s. 158.
27 Zob. J. Mowszowicz, op. cit., s. 364365.
28 I. Siedlecka, 500 zagadek botanicznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, s. 248.
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paszczê drapie¿nika. Nazwy ludowe kocanek piaskowych (ros. áåññìåðòíèê
ïåñ÷àíûé, Helichrysum arenarium (L.) Moench)  kocie³apki, êîøà÷üè
ëàïêè  s¹ motywowane specyficznym wygl¹dem kwiatostanów, jakimi s¹ kuliste koszyczki zebrane w gêst¹, szczytow¹, baldachokszta³tn¹ wiechê29. Poziewnik szorstki, n. lud. kocipysk (ïèêóëüíèê îáûêíîâåííûé, Galeopsis tetrahit L.)  to rolina lecznicza o ga³êzistej, pokrytej ostrymi, szydlastymi
z¹bkami ³odydze30, odznaczaj¹c¹ siê charakterystycznymi kwiatami, których
opis pozwolê sobie zacytowaæ: kielich kwiatu ma na nerwach szczecinki, jego
z¹bki i przysadki s¹ k³uj¹ce [...] korona jest grzbiecista, dwuwargowa, czerwona
lub purpurowa [...]. rodkowa klapa dolnej wargi ma w nasadzie dwa uwypuklenia, w gardzieli za ¿ó³t¹ plamê. Górna warga jest jajowata i he³miasta31. Przytoczony szczegó³owy opis wygl¹du kwiatów pozwala wysnuæ przypuszczenie,
¿e rolina zosta³a tak nazwana (poziewnik, kocipysk) ze wzglêdu na uderzaj¹ce
podobieñstwo jej kwiatów do pyszczka ziewaj¹cego zwierzêcia (kota). Ludowe
polskie miano wi¹zówki b³otnej (òàâîëãà âÿçîëèñòíàÿ, Filipendula ulmaria (L.)
Maxim)  kozia broda, które zdaniem Anny Spólnik jest kalk¹ ³aciñskiej nazwy
barba capri powszechnej w XV w.32, powsta³o prawdopodobnie w oparciu
o podobieñstwo okaza³ego kwiatostanu roliny33 do brody zwierzêcia (kozy).
W kwiatostanach mo¿na doszukiwaæ siê podobieñstwa nie tylko do czêci cia³a,
ale równie¿ do wygl¹du zewnêtrznego ca³ego zwierzêcia (pokroju), co pokazuj¹
nazwy ludowe koniczyny polnej (êëåâåð ïàøåííûé, Trifolium arvense L.)
 kotki, kozie ogony34, ros. êîòèêè  utworzone zapewne ze wzglêdu na
miêkkie, ow³osione g³ówki kwiatostanowe35.
29

Zob. opis roliny w: H. Strzelecka, J. Kowalski (red.), op. cit., s. 228229. J. Waniakowa
podaje, ¿e nazwa kocanki jest zbudowana na morfemie leksykalnym kot- (J. Waniakowa, op. cit.,
s. 147), powo³uj¹c siê przy tym na F. S³awskiego, który pochodzenie nazwy roliny kocanka (kocanki) interpretuje, wyjaniaj¹c, ¿e podstaw¹ tego wyrazu (i innych mu podobnych) jest pieszczotliwa nazwa kota, za roliny nazywa siê tak od kosmatoci, ow³osienia ³odyg, lici  zob. S³awski
F., S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, t. II, Towarzystwo Mi³oników Jêzyka Polskiego, Kraków 19581965, s. 310311.
30 A. Rumiñska, A. O¿arowski (red.), Leksykon rolin leczniczych, PWRiL, Warszawa 1990,
s. 397.
31 Zob. Polski Serwis Naukowy, [online], <http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Poziewnik_szorstki> (dostêp: 5.12.2014).
32 A. Spólnik, Nazwy polskich rolin do XVIII wieku, ZNiO, Wroc³aw 1990, s. 107.
33 Jest nim rozga³êziony podbaldach zawieraj¹cy kremowe kwiaty z licznymi prêcikami, o wiele
d³u¿szymi ni¿ p³atki, zob. A. Pachlowska i in., Wi¹zówka b³otna, Panacea 2012, nr 4 (41), s. 26.
34 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewiêciu miedz
Zio³olecznictwo ludowe w Polsce w XIX i na
pocz¹tku XX wieku, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wroc³aw 1989, s. 82.
35 J. Koz³owski i in., Roliny i surowce lecznicze. Podstawowe wiadomoci z zakresu zielarstwa, Instytut W³ókien Naturalnych i Rolin Zielarskich, Poznañ 2009, s. 45; por. tak¿e pochodzenie nazwy kocanki w przypisie nr 27.
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Niekiedy podstaw¹ metafory w nazwie roliny jest podobieñstwo do zwierzêcia mitycznego. Rosyjska nazwa zwyczajowa niezwykle aromatycznego pszczelnika mo³dawskiego  çìååãîëîâíèê ìîëäàâñêèé, podobnie jak jedno
z ludowych okreleñ äðàêîíîãîëîâíèê oraz ³aciñska nazwa naukowa Dracocephalum moldavica L. jest motywowana form¹ kwiatów w kwiatostanach
 pojedyncze kwiaty barwy b³êkitnej, fioletowej lub bia³ej przypominaj¹ g³owê
wê¿a lub smoka.
1.3. Podobieñstwo innych organów roliny do czêci cia³a zwierzêcia
Podobieñstwo pêdu roliny do ogona zwierzêcia leg³o u podstaw metaforycznych nazw skrzypu polnego, który ma pêdy p³onne pojedynczo okó³kowo-rozga³êzione36. St¹d te¿ polskie ludowe okrelenie koñski ogon, a tak¿e rosyjska nazwa botaniczna õâîù ïîëåâîé37. £aciñska nazwa rodzajowa Equisetum
arvense L. tak¿e oddaje niespotykany wygl¹d roliny, powsta³a bowiem jako
z³o¿enie ³aciñskich wyrazów equus  koñ i seta, saeta  szczecina, sieræ, w³osie, co w przenoni oznacza: koñska grzywa, koñski ogon38. £aciñska nazwa
jest z kolei, jak wyjania Marian Rejewski: kalk¹ (replik¹) greckiej nazwy
hippuris (Demokryt)  koñski ogon, z gr. hippos  koñ i gr. ura  ogon39. Warto
nadmieniæ, ¿e ogon konia jeszcze bardziej przypomina pêd innego gatunku z rodzaju skrzyp  skrzypu lenego, ros. õâîù ëåñíîé (Equisetum sylvaticum L.).
O podobieñstwie kolców na ³odydze roliny do zwierzêcych pazurów mo¿na
wnioskowaæ z popularnych nazw czepoty puszystej40 (óíêàðèÿ îïóø¸ííàÿ, Uncaria tomentosa (Willd.) DC.): koci pazur, êîøà÷èé êîãîòü. Odnosz¹ siê one
do cierni tego pn¹cza przypominaj¹cych swoim wygl¹dem kocie pazury41. Podobieñstwem kolców znajduj¹cych siê na ³odydze roliny do kolców na grzbiecie
je¿a motywowane s¹ metaforyczne nazwy botaniczne ró¿nych gatunków je¿yny
w jêzyku rosyjskim i polskim: åæåâèêà ñèçàÿ, je¿yna popielica (Rubus caesius
L.). Cech¹ charakterystyczn¹ je¿yny s¹ ïðÿìûå òîíêèå øèïû íà ïîáåãàõ42,
dlatego te¿ s³owo åæåâèêà îáðàçîâàíî îò ¸æ (îò îñíîâû åæåâ-,
36
37

Zob. E. Kuniewski, J. Augustyn-Puziewicz, op. cit., s. 101.
Zob. wyjanienie znaczenia i pochodzenia rosyjskiej nazwy rodzajowej oraz nazw ludowych
skrzypu zbie¿nych z punktu widzenia motywacji semantycznej, w: B.A. Ìåðêóëîâà, Î÷åðêè ïî
ðóññêîé íàðîäíîé íîìåíêëàòóðå ðàñòåíèé, Íàóêà, Ìîñêâà 1967, s. 117.
38 Zob. M. Rejewski, op. cit., s. 59; tak¿e: J. Linford, Zio³a. Kieszonkowy przewodnik, Parragon, Bath UK 2009, s. 102.
39 M. Rejewski, op. cit., s. 68.
40 Znana te¿ w obiegu handlowym pod nazw¹ vilcacora.
41 Zob. B.E. Wyk, M. Wink, Roliny lecznicze wiata, MedPharm Polska, Wroc³aw 2008,
s. 330.
42 C. Ìàöþöêèé, Òóðèñòó î ðàñòåíèÿõ, Ïðîôèçäàò, Ìîñêâà 1988, s. 104.

Metafora w nazewnictwie rolinnym: polskie i rosyjskie nazwy rolin leczniczych...

107

ñð. åæîâûé) ïî êîëþ÷åñòè ñòåáëÿ43. Inny gatunek  je¿yna fa³dowana,
åæåâèêà ñêëàä÷àòàÿ (Rubus plicatus W. et N.)  ma pêdy kanciaste, pokryte
kolcami rednio du¿ymi, zaostrzonymi, nieco zakrzywionymi44. Polska nazwa
botaniczna je¿ówki purpurowej oraz jej ³aciñski pierwowzór Echinacea purpurea (L.) Moench (ros. ýõèíàöåÿ ïóðïóðíàÿ45) równie¿ budzi pewne skojarzenia z je¿em  byæ mo¿e z powodu uderzaj¹cego podobieñstwa wewnêtrznych
kwiatów rurkowych do kolców je¿a, szczególnie u przekwitaj¹cych rolin46.
Nazwa zwyczajowa rdest wê¿ownik, ros. ãîðåö çìåèíûé, a tak¿e nazwy
ludowe gadzi korzeñ, ðàêîâûå øåéêè, çìååâèê pochodz¹ od powyginanych
wê¿owatych korzeni47 tej roliny, która ma k³¹cze grube, zdrewnia³e, wygiête48.
£aciñska nazwa naukowa Polygonum bistorta L. równie¿ odnosi siê do wê¿owo
pogiêtych k³¹czy, jako ¿e bistortus  podwójnie skrêcony; z³o¿enie ³ac. bis  dwakroæ, podwójnie, i ³ac. tortus  krêty, skrêcony49. W tym wypadku metafora oparta
jest na podobieñstwie k³¹cza roliny (przekszta³cenia pêdu) do cia³a zwierzêcia.
Tak¿e nasiona rolin leczniczych mog¹ przypominaæ nam zwierzêta (owady), co zosta³o u¿yte w nominacji opartej na metaforze. Przyk³adem takiej metaforycznej nazwy mo¿e byæ ïîäîðîæíèê áëîøíûé, czyli babka p³esznik, której ludowe polskie miano brzmi pchlica, okrelenia rosyjskie za, to m.in.:
áëîøíèê, áëîøíèöà, áëîøíîå ñåìÿ, áëîøíàÿ òðàâà50. Analogiczn¹ motywacjê ma ³aciñska nazwa naukowa Plantago psyllium L., w której epitet gatunkowy psyllium pochodzi od greckiego s³owa psylla  pch³a, gdy¿ nasiona tego
gatunku babki s¹ ³udz¹co podobne do pche³, zarówno pod wzglêdem wielkoci
jak i kszta³tu51. £aciñska nazwa r¹cznika pospolitego Ricinus communis L.
pochodzi od ³aciñskiego s³owa ricinus  kleszcz, gdy¿ nasiona przypominaj¹
nassane kleszcze Ixodes ricinus52. Takie samo wyjanienie mo¿na by³oby daæ
nazwie rosyjskiej zwyczajowej êëåùåâèíà îáûêíîâåííàÿ oraz ludowej nazwie polskiej kleszczowina.
43 Ï.ß. ×åðíûõ, Èñòîðèêî-ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà, Ðóññêèé ÿçûê, Ìîñêâà 1994, t. I, s. 282.
44 H. Strzelecka, J. Kowalski (red.), op. cit., s. 208.
45 Rosyjska nazwa zwyczajowa to zaadaptowane fonetycznie i graficznie zapo¿yczenie w³aciwe z ³aciny, nie posiada ona zatem czytelnej wewnêtrznej formy.
46 Zob. szczegó³owy opis kwiatów je¿ówki w: H. Strzelecka, J. Kowalski (red.), op. cit.,
s. 207.
47 Cytujê za: E.M. Dreyer, Zio³a oraz ich truj¹ce sobowtóry. Poradnik dla zbieraczy, BauerWeltbild Media (KDC), Warszawa 2008, s. 51. Jak przypuszczam, autorce zapewne chodzi³o
o wykorzystywane w zielarstwie k³¹cza, a nie korzenie.
48 J. Mowszowicz, op. cit., s. 293.
49 M. Rejewski, op. cit., s. 37.
50 Nazwy pochodz¹ od rzeczownika áëîõà  pch³a.
51 A. Rumiñska, A. O¿arowski (red.), op. cit., s. 43.
52 Ibidem, s. 415.
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2. Nazwy metaforyczne oparte na podobieñstwie zapachu wydzielanego
przez roliny do zapachu wydzielanego przez zwierzêta
Kozim zapachem, na co wskazuje nazwa, wyró¿nia siê kozieradka pospolita (ïàæèòíèê ñåííîé, Trigonella foenum-graecum L.), która ma nasiona
o charakterystycznym, silnym zapachu po roztarciu53, a jak podaje Henryk
Ró¿añski, u niektórych osób pod wp³ywem przetworów z kozieradki pot i ³ój
przybiera kozi zapach54. Stanowi¹ce wyj¹tkowo cenny surowiec leczniczy k³¹cze koz³ka lekarskiego (âàëåðèàíà ëåêàðñòâåííàÿ, Valeriana officinalis L.)
zawiera olejek eteryczny o niemi³ym, md³ym zapachu, okrelanym jako
kozi55. Metaforyczny charakter maj¹ tak¿e polskie nazwy ludowe kolendry
siewnej  pluskiewnik, koper pluskwiany, motywowane nieprzyjemnym zapachem wie¿ej roliny, przypominaj¹cym zapach pluskiew (zapach pluskwiaków
spowodowany jest obecnoci¹ trans-tridecenu i aldehydu kuminowego w niedojrza³ych owocach). Podobnie mo¿na by³oby objaniæ ³aciñsk¹ nazwê naukow¹
kolendry Coriandrum sativum L., której czêæ rodzajowa Coriandrum pochodzi
od greckiego wyrazu koris  pluskwa56. Na tej podstawie mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e metaforyczne nazwy ludowe utworzone zapewne na podstawie odbieranych wra¿eñ wêchowych powsta³y na zasadzie kalki ³aciñskiej nazwy rodzaju57.
Marian Janusz Kawa³ko nadmienia, ¿e ju¿ greccy pisarze staro¿ytni (Arystofanes, Teofrast, Hipokrates, Dioskorides i in.) wymieniali j¹ pod nazw¹ koriannon
lub korion, interpretowan¹ jako derywat wspomnianego wy¿ej wyrazu koris
(pluskwa)58. Rosyjska nazwa zwyczajowa kolendry to êîðèàíäð59 ïîñåâíîé,
syn. êèøíåö. W republikach zakaukaskich jest powszechnie uprawiana jako
rolina warzywna pod nazw¹ êèíçà (êèíäçà)60. Do mian zbudowanych na podstawie podobieñstwa zapachu roliny do zapachu zwierzêcia nale¿¹ równie¿
53

J. Mowszowicz, op. cit., s. 139.
H. Ró¿añski, Kozieradka pospolita i kozieradka b³êkitna w fitoterapii cz³owieka i zwierz¹t,
[online] <http://luskiewnik.strefa.pl/farmakologia/trigonella.htm> (dostêp: 5.12.2014).
55 Zob. I. Siedlecka, op. cit., s. 113; M. Polakowska, Lene roliny zielarskie, PWRiL, Warszawa 1987, s. 111.
56 Jak podaje M. Rejewski, zapewne z³o¿enie gr. koris = pluskwa i annesion = any¿; ze
wzglêdu na charakterystyczny pluskwiany zapach wie¿ych owocków kolendry, zmieniaj¹cy siê
z czasem w przyjemny, korzenny aromat, w: M. Rejewski, op. cit., s. 55; por. tak¿e opis roliny
w: K. G³owniak, J. Widelski, Kolendra  przyprawa i lek, Panacea 2013, nr 1 (42), s. 1617.
57 Co ciekawe, kolendra jest jedn¹ z najwczeniej uprawianych rolin  ju¿ ok. 1000 lat p.n.e.,
a jej owoce znaleziono w staroegipskich grobach z okresu V dynastii: zob. A. Rumiñska, A. O¿arowski (red.), op. cit., s. 221.
58 Zob. M. J. Kawa³ko, Historie zio³owe, KAW, Lublin 1986, s. 292.
59 Zapo¿yczenie wyrazowe z ³aciny, podobnie jak polska nazwa kolendra.
60 Zob. Þ.È. Ìóõàíîâà, Å.Ì. Õîìÿêîâà, Ïðÿíàÿ çåëåíü íà ãðÿäêàõ, Ìîñêîâñêèé ðàáî÷èé,
Ìîñêâà 1991, s. 15.
54
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nazwy botaniczne pluskwica groniasta, êëîïîãîí âîíþ÷èé (Cimicifuga racemosa Nutt.). Zarówno nazwa rodzajowa polska, jak i rosyjska (w drugim przypadku tak¿e cz³on gatunkowy  âîíþ÷èé) wskazuj¹ na nieprzyjemny zapach
wydzielany przez rolinê, przypominaj¹cy zapach pluskiew.
3. Metaforyczne nazwy rolin motywowane nazwami ze wiata zwierz¹t,
cechuj¹ce siê negatywnym wartociowaniem
W nazwach maj¹cych charakter metaforyczny musi byæ uwzglêdniony czynnik kognitywno-kulturowy realizacji wyra¿enia metaforycznego, bez którego
niemo¿liwy by³by jego prawid³owy odbiór i zrozumienie61. Jak wyjania Aleksander Kiklewicz, polega on na wspólnej dla partnerów komunikacji wiedzy
o wiecie, znajduj¹cej swój wyraz w tym, ¿e w obrêbie wspólnoty jêzykowej
i kulturowej okrelonym konceptom (kategoriom pojêciowym) przyporz¹dkowuje siê wyznaczone prototypy  ekstensjonalne (tzn. konkretne referenty) lub
intensjonalne (tzn. cechy lub zespo³y cech)62. W wypadku nazewnictwa rolin
leczniczych stwierdzenie powy¿sze mo¿na by³oby odnieæ do metaforycznych
nazw zawieraj¹cych komponenty wartociuj¹ce ujemnie  przymiotniki typu
wilczy/âîë÷èé (tak¿e: psi/ñîáà÷èé, wiñski/ñâèíîé, wroni/âîðîíîé). S¹ to kategorie pojêciowe (koncepty) zwi¹zane z potencjalnym niebezpieczeñstwem zagra¿aj¹cym cz³owiekowi ze strony zwierz¹t (lub z negatywnymi konotacjami
z nimi zwi¹zanymi), co znajduje swoje odbicie zarówno w kulturze, jak i w pozosta³ej sferze rzeczywistoci pozajêzykowej. Cech¹ stanowi¹c¹ bazê dla metafory
s¹ w tym wypadku truj¹ce (a wiêc niebezpieczne, stwarzaj¹ce zagro¿enie utraty
zdrowia lub nawet ¿ycia) w³aciwoci tych rolin. W metaforycznych nazwach
tego typu niekiedy s¹ wrêcz wskazywane najbardziej truj¹ce czêci roliny, poprzez obdarzenie ich epitetem odzwierzêcym. W takich mianach brakuje zewnêtrznego widocznego podobieñstwa miêdzy rolin¹ a zwierzêciem. Podstaw¹
metafory jest skojarzenie rolin leczniczych i truj¹cych zarazem ze zwierzêtami
drapie¿nymi, które stanowi¹ dla cz³owieka potencjalne niebezpieczeñstwo, zatem podobieñstwo wynika z analogii do poczucia zagro¿enia. Tego typu nazwy
metaforyczne s¹ wysoce ekspresywne, zawieraj¹ sugestie i przestrogê, ostrzegaj¹c przed spo¿yciem rolin63.
61
62
63

Zob. A. Kiklewicz, Jêzyk, komunikacja, wiedza, Prawo i Ekonomika, Miñsk 2006, s. 239.
Ibidem, s. 239.
Zob. artyku³ Â. Ñòåö, Îñîáåííîñòè íîìèíàöèè ÿäîâèòûõ ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé
â ðóññêîì è ïîëüñêîì ÿçûêàõ, [w:] Ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðà: Ïðîáëåìû èçó÷åíèÿ
è ïðåïîäàâàíèÿ â øêîëå è âóçå, ðåä. Ë.À. Êóäðÿâöåâà, Êèåâñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò
èì. Ò. Øåâ÷åíêî, Êèåâ 2011, s. 163167.

110

Wanda Stec

Wilcze elementy wartociuj¹ce zawieraj¹ zarówno nazwy botaniczne
(polska i rosyjska), jak i liczne ludowe miana wawrzynka wilczego ³yka, ros.
âîë÷åÿãîäíèê îáûêíîâåííûé (Daphne mezereum L.): âîë÷üå ëûêî,
âîë÷íèê, âîë÷åÿãîäíèê ñìåðòeëüíûé, âoë÷üè ÿãîäû. Jak podano w opisie roliny, â êîðå ñîäåðæàòñÿ ãëèêîçèä äàôíèí è æåëòîâàòàÿ ñìîëà
ìåçåðèí, ýòà ñìîëà îáíàðóæèâàåòñÿ âî âñåì ðàñòåíèè è îáúÿñíÿåò åãî
ÿäîâèòîñòü64. Metaforyczne i oceniaj¹ce jest tak¿e ludowe rosyjskie okrelenie
psianki s³odkogórz (ïàñëåí ñëàäêî-ãîðüêèé, Solanum dulcamara L.)
 âîë÷üÿ ÿãîäà, której jagody s¹ ÿðêî-êðàñíûå, ñî÷íûå [...]. Â íàðîäå èõ
íàçûâàþò âîë÷üÿ ÿãîäà65. Pokrzyk wilcza jagoda (êðàñaâêà áåëëàäoííà,
Atropa belladonna L.) tak¿e ma nazwy ludowe, które niejako deprecjonuj¹ tê
rolinê: psia winia, wilcza winia, wilczojagoda66. Inne miana ludowe polskie
i rosyjskie s¹ nie mniej ekspresywne: krzykawiec, wisielec; ñoííàÿ oäóðü,
áeøåíàÿ ÿãîäà, âèøíÿ áåøåíàÿ. Polska nazwa botaniczna tej roliny nawi¹zuje do legendy mandragory, której korzeñ o kszta³cie przypominaj¹cym postaæ
ludzk¹ wydawa³ krzyk podczas wyrywania. [...] Druga czêæ nazwy  wilcza
jagoda zwi¹zana jest z wykorzystywaniem tej roliny jako trucizny na wilki. Do
do³ów-pu³apek podrzucano miêso zatrute sokiem z owoców pokrzyku67.
Wszystkie powy¿sze okrelenia cechuj¹ siê negatywnym wartociowaniem, jednoznacznie wskazuj¹c na zagro¿enie. Inne przyk³ady rosyjskich metaforycznych
nazw rolin motywowanych nazwami ze wiata zwierz¹t i nios¹cych przekaz
wartociuj¹cy ujemnie to: âîðîíèé ãëàç ÷åòûðåõëèñòíûé (czworolist pospolity, Paris quadrifolia L.)68 oraz silnie truj¹cy âîðîíåö êîëîñîâèäíûé (czerniec gronkowy, Actaea spicata L.), którego owocami s¹ ïðîäîëãîâàòûå ÿãîäû,
÷åðíûå èëè êðàñíûå69 . W obydwu nazwach podstaw¹ metafory sta³o siê podobieñstwo barwy owoców do ubarwienia ptaka.
Oprócz wymienionych powy¿ej metaforycznych modeli mian rolin leczniczych, motywowanych nazwami animalistycznymi, w procesie nominacji
jêzykowej spotyka siê równie¿ metafory zbudowane na zasadzie: siedlisko
64 Ã.Â. Êðóãëÿêîâà, Çàãîòîâêà, õðàíåíèå è ïåðåðàáîòêà äèêîðàñòóùèõ ÿãîä è ãðèáîâ,
Ýêîíîìèêà, Ìîñêâà 1990, s. 33.
65 Ibidem, s. 34.
66 J.A. Koz³owski i in., Zio³a z apteki natury, Publicat SA, Poznañ 2007, s. 137.
67 Zob. A. Rumiñska, A. O¿arowski (red.), op. cit., s. 385; W. Kopaliñski, op. cit., s. 646647
oraz s. 899.
68 Èç öåíòðà ìóòîâêè âûõîäèò äëèííàÿ öâåòîíîæêà ñ îäíèì öâåòêîì. [...] Ïëîä  îäíà
ÿãîäà, ïðàâèëüíîé øàðîâèäíîé ôîðìû; öâåò  ÷åðíûé ñ ñèíåâàòûì îòëèâîì; î÷åíü ÿäîâèòàÿ
 zob.: Ã.Â. Êðóãëÿêîâà, op. cit., s. 3334.
69 Ibidem, s. 34.
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roliny70 = siedlisko zwierzêcia. W tym wypadku brak jest zewnêtrznego podobieñstwa, analogia dotyczy za miejsca wystêpowania w przyrodzie  wspólnego dla nazywanej roliny i zwierzêcia bêd¹cego podstaw¹ przeniesienia znaczenia. Przyk³adem takiej metafory mog¹ byæ ludowe okrelenia rdestu
ostrogorzkiego (ãîðåö ïåðå÷íûé, Polygonum hydropiper L.), motywowane siedliskiem roliny, bêd¹cym typowym miejscem wystêpowania ¿ab: polska  ¿abieniec  obecnoæ roliny zwi¹zana jest z pod³o¿em mokrym71, a tak¿e rosyjska ëÿãóøå÷íèê  ðàñòåíèå ïðîèçðàñòàåò áëèç âîäû72. Ale poniewa¿
nazewnictwu ludowemu nieobca jest synonimia, ¿abieñcem nazywany jest równie¿ inny gatunek roliny  knieæ b³otna (êàëóæíèöà áîëîòíàÿ, Caltha palustris L.),
która, podobnie jak ww. rdest ostrogorzki, na co dzieñ s¹siaduje ze zwierzêtami  ¿abami oraz innymi p³azami73. Na zasadzie metafory opartej na podobieñstwie warunków zwi¹zanych z miejscem wystêpowania roliny i zwierzêcia zbudowany jest cz³on rodzajowy polskiej nazwy botanicznej cenionej roliny
leczniczej, jak¹ jest bobrek trójlistkowy (âàõòà òðåõëèñòíàÿ, Menyanthes trifoliata L.) oraz jedno z jej ludowych mian  bobrowniczek. Gatunek ten
w stanie dzikim spotykany jest w miejscach wystêpowania bobrów  porasta
obrze¿a torfowisk, bagna i brzegi ró¿nego typu zbiorników wodnych, wystêpuj¹c tak¿e na podmok³ych ³¹kach i moczarach74. Równie¿ nazwa zwyczajowa
¿urawina b³otna (êëþêâà áîëîòíàÿ, Oxycoccus palustris Pers.) oraz analogicznie brzmi¹ce rosyjskie ludowe okrelenie tej roliny  æóðàâèíà, mog¹ byæ
interpretowane jako przenonie powsta³e na zasadzie podobieñstwa siedliska
roliny i siedliska zwierzêcia. Tak wyjania to Irena Siedlecka, która pisze, ¿e
¿urawina ronie wród mchów na torfowiskach. Podobne rodowisko upodoba³
sobie ¿uraw, który jest mieszkañcem okolic bagnistych75. Ale nazwa tej roliny
70 Siedliska rolinne jako motyw nazwotwórczy w nominacji jêzykowej rolin leczniczych zosta³y szczegó³owo przedstawione w artykule: W. Stec, Z zagadnieñ motywacji nazw rolin leczniczych w jêzyku polskim i rosyjskim: nazwy motywowane warunkami rodowiskowymi rolin, Studia Wschodnios³owiañskie 2013, t. 13, s. 127142.
71 Cz. Tr¹ba, K. Rogut, P. Wolañski, Roliny dziko wystêpuj¹ce i ich zastosowanie: przewodnik po wybranych gatunkach : materia³y dydaktyczne, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia, Rzeszów 2012, s. 134.
72 Ê.Ô. Áëèíîâa, Ã.Ï. ßêîâëåâà (ðåä.), Áîòàíèêî-ôàðìàêîãíîñòè÷åñêèé ñëîâàðü:
ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå, Âûñøàÿ øêîëà, Ìîñêâà 1990, s. 180.
73 Zob. opis siedliska roliny w: H. Strzelecka, J. Kowalski (red.), op. cit., s. 227.
74 Zob.: J. Koz³owski i in., Roliny i surowce lecznicze. Podstawowe wiadomoci z zakresu
zielarstwa, IWNiRZ, Poznañ 2009, s. 68; I. Siedlecka, op. cit., s. 113; B. Bacler-¯bikowska, Zasoby gatunkowe cennych rolin leczniczych powiatu w³oszczowskiego. Czêæ 3  bobrek trójlistkowy
Menyanthes trifoliata L., Annales Academiae Medicae Silesiensis 2012, t. 66, nr 6, s. 7.
75 I. Siedlecka, op. cit., s. 115.
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mo¿e byæ te¿ motywowana pewnym podobieñstwem ³odyg kwiatowych i kwiatów ¿urawiny b³otnej do szyi i g³owy ¿urawia zwyczajnego.
Nazwy metaforyczne rolin leczniczych utworzone od nazw pochodz¹cych
ze wiata zwierz¹t mog¹ wynikaæ ze skojarzeñ zwi¹zanych z wygl¹dem
i rozmiarem roliny lub z jej praktycznym wykorzystaniem przez zwierzêta.
W nazwach tego typu aktywnie s¹ wykorzystywane przymiotniki utworzone od
nazw zwierz¹t: zajêczy/çàÿ÷èé, niedwiedzi/ìåäâåæèé, lwi/ëüâèíûé, ptasi/
/ïòè÷èé, kuku³czy/êóêóøêèí, wroni/âîðîíîé, psi/ñîáà÷èé, wiñski/ñâèíîé,
¿abi/ëÿãóøà÷èé i in. Przymiotniki owe moga wskazywaæ na mniejsz¹ wartoæ
u¿ytkow¹ rolin b¹d ich niejadalnoæ, deprecjonuj¹c je w ten sposób.
Metaforyczny charakter oparty na zauwa¿alnym podobieñstwie organów roliny do narz¹dów zwierzêcia mog¹ mieæ ³aciñskie nazwy rolin leczniczych,
których odpowiedniki w jêzykach narodowych cechuj¹ siê inn¹ motywacj¹.
Przyk³adem takiej metafory jest nazwa rodzajowa komosy pi¿mowej (ìàðü
àìáðîçèåâèäíàÿ)  Chenopodium ambrosioides Cr., która wywodzi siê od
dwóch s³ów greckich chen  gê i podos  stopa i nawi¹zuje do kszta³tu lici tej
roliny, a nazwa gatunkowa wskazuje na ich silny aromat76. Korzeñ bylicy
estragonu (ïîëûíü ýñòðàãîííàÿ, posp.: ýñòðàãîí, òàðõóí) jest powyginany,
przez co kszta³tem przypomina smoka lub wê¿a, st¹d zapewne wziê³a siê jej
³aciñska nazwa (draco  w¹¿)77  Artemisia dracunculus L. Metaforyczny
charakter zwi¹zany ze zwierzêciem, ale powsta³y nie w oparciu o podobieñstwo
cech zewnêtrznych, lecz o pewn¹ analogiê w rozwoju roliny i zachowaniu siê
zwierzêcia ma ³aciñska nazwa chmielu zwyczajnego (õìåëü îáûêíîâåííûé)
 Humulus lupulus L. Nazwa gatunkowa lupulus  wilk t³umaczy siê tym, ¿e
chmiel oplata inne roliny, a to mo¿e prowadziæ do ich mierci78, co ma swoje
uzasadnienie w rozwoju biologicznym tej roliny  chmiel zwyczajny jest bujnym, silnie rosn¹cym pn¹czem wytwarzaj¹cym pêdy czepne.
Jednak¿e, jak wykaza³o powy¿sze badanie, prawdziw¹ skarbnic¹ metafor
utworzonych od nazw ze wiata zwierz¹t (choæ nie tylko) s¹ liczne nazwy ludowe (gwarowe, regionalne) rolin leczniczych. ród³a jêzykowe oraz z zakresu
zielarstwa i zio³olecznictwa pozwalaj¹ domniemywaæ, ¿e im szersze by³o zastosowanie medyczne b¹d magiczne konkretnych rolin, tym wiêkszy i bogatszy
pod wzglêdem motywacyjnym by³ arsena³ ich ludowych mian.
Sposób tworzenia nazw rolin leczniczych z u¿yciem metafory, w której
punktem odniesienia s¹ zwierzêta  ich charakterystyczne cechy somatyczne,
76
77
78

A. Rumiñska, A. O¿arowski (red.), op. cit., s. 225.
J.A. Koz³owski i in., op. cit., s. 45.
A. Rumiñska, A. O¿arowski (red.), op. cit., s. 105.
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a tak¿e zwi¹zane z nimi konotacje  jest doæ rozpowszechniony w nominacji
rolinnej. Metafora w nazewnictwie to wynik percepcji i kojarzenia przez cz³owieka w³aciwoci flory i fauny w ich wzajemnych zale¿nociach i uwarunkowaniach. Powstaje w drodze porównywania, poszukiwania cech wspólnych,
a w rezultacie uwiadamiania sobie ró¿nego rodzaju podobieñstw, które znajduj¹
swoje odbicie w nominacji jêzykowej.
Metaforyczne miana rolinne motywowane nazwami pochodz¹cymi ze
wiata zwierz¹t mog¹ byæ w pewnych sytuacjach uniwersalne (kalki jêzykowe,
równoleg³a nominacja w ró¿nych jêzykach na zasadzie asocjacji79). Tym samym
stanowi¹ niejako potwierdzenie tezy o wystêpuj¹cym u wszystkich ludzi podobieñstwie procesów mylowych i sposobów ich odwzorowywania w jêzyku80.
W takiej sytuacji nazwy cechuj¹ siê analogiczn¹ motywacj¹ semantyczn¹, co
przek³ada siê na ich zbie¿noæ formaln¹ (morfologiczn¹ i s³owotwórcz¹).
U róde³ tego podobieñstwa le¿y zbie¿noæ kulturowo-jêzykowa narodów s³owiañskich, obejmuj¹ca równie¿ zbli¿one zastosowanie rolin w stanowi¹cym
podstawê medycyny ludowej zio³olecznictwie, bêd¹cym nieod³¹cznym sk³adnikiem tradycji kulturowej ka¿dej spo³ecznoci. Zdaniem Aleksandry Niewiary
nie do pominiêcia jest za³o¿enie, i¿ jêzyki w obrêbie jednej grupy jêzykowej
 maj¹ce podobn¹ strukturê  podobnie interpretuj¹ wiat, buduj¹ podobne obrazy wiata81.
Ale jak wykaza³a analiza, metaforyczne nazwy rolin leczniczych mog¹ byæ
tak¿e przejawem odrêbnoci kulturowej, przek³adaj¹cej siê na ró¿nice jêzykowe
(nomenklatoryczne). Wówczas ró¿ne miana nadawane tym samym gatunkom
rolin leczniczych przez u¿ytkowników jêzyka polskiego i u¿ytkowników jêzyka
rosyjskiego powstaj¹ w nastêpstwie niejednolitego postrzegania denotatów oraz
wynikaj¹ z odrêbnych konotacji z nimi zwi¹zanych. U¿ytkownicy tych dwóch
jêzyków s³owiañskich, pomimo wielu wspólnych cech kulturowych, mog¹ mieæ
odmienny obraz nazywanych rolin, które niekoniecznie kojarz¹ im siê ze zwierzêtami, b¹d inne skojarzenia s¹ silniejsze i staj¹ siê decyduj¹ce w procesie
nadawania nazw. A jak wyjania Norbert Morciniec: Tylko to znajduje odzwierciedlenie w jêzyku, co dla danej wspólnoty jêzykowej jest w jaki sposób
79 Jak wyjania J. Waniakowa, op. cit., s. 117: Ze zjawiskiem paralelnego rozwoju znaczenia
w ró¿nych jêzykach mamy do czynienia wówczas, gdy cecha roliny, która sta³a siê podstaw¹
motywacyjn¹ nazwy, jest oczywista, sama siê narzuca i stanowi pierwsze skojarzenie przy nazwach
metaforycznych.
80 Zob. M. Timoszuk, Jêzyk a teoria lingwistyczna, KJS UW, Warszawa 2005, s. 27.
81 A. Niewiara, Badania etymologii a odtwarzanie jêzykowego obrazu wiata, Jêzykowy obraz wiata i kultura, red. A. D¹browska, J. Anusiewicz, t. 13: Jêzyk a Kultura, Wroc³aw 2000,
s. 97.
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wa¿ne. Rzeczywistoæ jêzykowa wyra¿aj¹ca siê w s³ownictwie i gramatyce [...]
jest wiêc swoist¹ interpretacj¹ zjawisk wiata obiektywnego przez dan¹ wspólnotê i stanowi odzwierciedlenie tylko tej czêci zjawisk wiata, która jest dla tej
wspólnoty w pewien sposób wa¿na. Na tê interpretacjê i klasyfikacje pracowa³y
setki pokoleñ, pozostawiaj¹c w jêzyku przekazywanym z pokolenia na pokolenie
lady swojego obrazu wiata, swoich wartoci, swojej wiedzy, wiary i przes¹dów82.
Bêd¹ce nazwami wtórnymi metaforyczne miana rolin leczniczych, motywowane nazwami ze wiata zwierz¹t, odzwierciedlaj¹ fundamentaln¹ w³aciwoæ ludzkiego mylenia, jak¹ jest umiejêtnoæ analizowania rzeczywistoci pozajêzykowej, kategoryzacji i porównywania ró¿nych jej zjawisk i cech. Jak
stwierdza Alicja Nagórko, struktury nazewnicze oparte na metaforze i porównaniu maj¹ charakter uniwersalny, wystêpuj¹c w wielu jêzykach, s¹ upowszechniane drog¹ kontaktów miêdzyjêzykowych albo powstaj¹ niezale¿nie od siebie
na mocy w³aciwych cz³owiekowi mechanizmów postrzegania i kojarzenia
cech83. U¿ycie metafory w procesie nadawania nazw umo¿liwia postrzeganie
nieznanych dot¹d rolin leczniczych przez pryzmat posiadanej wiedzy i dowiadczenia w odniesieniu do ju¿ znanych cz³owiekowi zwierz¹t. Dziêki temu
powstaj¹ce metaforyczne miana s¹ niezwykle obrazowe i ³atwe do zapamiêtania.
Pe³ni¹ nie tylko funkcjê nominatywn¹, u³atwiaj¹c poznanie, ale mog¹ równie¿
zawieraæ elementy wartociuj¹ce nazywane roliny. Byæ mo¿e dlatego tego typu
mechanizm nazwotwórczy jest jednym z najpopularniejszych sposobów tworzenia nazw rolin w ludowej, potocznej nominacji, czêsto bardziej wyrazistej semantycznie ni¿ nominacja naukowa.
Ðåçþìå
Ìåòàôîðà â íîìèíàöèè ðàñòåíèé: ïîëüñêèå è ðóññêèå ìåòàôîðè÷åñêèå íàçâàíèÿ
ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé, ìîòèâèðîâàííûå íàçâàíèÿìè èç æèâîòíîãî ìèðà
Âîïðîñ èñïîëüçîâàíèÿ ìåòàôîðû â íîìèíàöèè ðàñòåíèé ïðåäñòàâëåí íà ïðèìåðå
èçáðàííûõ ìåòàôîðè÷åñêèõ íàçâàíèé ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé ìîòèâèðîâàííûõ íàçâàíèÿìè
èç æèâîòíîãî ìèðà  â ïîëüñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ, íà ôîíå ëàòèíñêîé íàó÷íîé íîìåíêëàòóðû. Ñïîñîá îáðàçîâàíèÿ íàçâàíèé ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé ïóòåì ìåòàôîðè÷åñêîãî
ïåðåíîñà ïî ñõîäñòâó ñ æèâîòíûìè (â îñíîâó ïîëîæåíû îñîáåííîñòè èõ âíåøíåãî ñòðîåíèÿ,
82 N. Morciniec, O jêzykowym obrazie wiata, czyli czym ró¿ni¹ siê jêzyki, [w:] For the Love
of the Embedded Word  in Society, Culture and Educaton, Wyd. Uniwersytetu Wroc³awskiego,
Wroc³aw 2007, s. 2122.
83 Zob. A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998, s. 188.
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ñâÿçàííûå ñ íèìè êîííîòàöèè), ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåííûì
â ðàñòèòåëüíîé íîìèíàöèè è âñòðå÷àåòñÿ â íàèìåíîâàíèÿõ ðàçíîãî òèïà. Ìåòàôîðà
âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå âîñïðèÿòèÿ è àññîöèàöèè ÷åëîâåêîì ñâîéñòâ ïðèðîäíîãî ìèðà
 ôëîðû è ôàóíû, â èõ âçàèìíîé îáóñëîâëåííîñòè è çàâèñèìîñòè. Ìåòàôîðè÷åñêèå
íàçâàíèÿ ðàñòåíèé îáðàçíû è ëåãêî çàïîìèíàþòñÿ, âûïîëíÿþò íîìèíàòèâíóþ
è êîãíèòèâíóþ ôóíêöèè, íî ìîãóò òàêæå çàêëþ÷àòü îöåíî÷íûå êîìïîíåíòû.

Summary
Metaphor in the linguistic nomination of plants: Polish and Russian names of medicinal plants
conveying animal-related metaphor
The paper refers to the use of animal-related metaphor in the linguistic nomination of plants.
This phenomenon is illustrated through numerous examples of medicinal plants names in Polish
and Russian languages, as well as in Latin binomial nomenclature. In the process of plants
linguistic nomination, it is fairly common to use zoological metaphor (metaphor involving
animals body parts or the connotations associated with the animal given), reflecting the human
perception of the world of nature as well as of the interdependence between flora and fauna.
Metaphorical names are illustrative and easy to remember. Not only is metaphor a part of plants
name-formation process, but it may also indicate how the plant is perceived in a society.
Key words: linguistic nomination, animal-related metaphor, medicinal plants names, Polish
and Russian languages, Latin binomial nomenclature.

