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1. Jednym  z przejaw ów  antropocentryzm u i antropom orfizm u języka, ściślej: 
jego  „som atocentryzm u” i „somatom orfizm u”1, je s t udział nazw  części ciała w  proce
sach nom inacyjnych  dotyczących innych dziedzin  rzeczyw istości p ozajęzykow ej. 
W śród  rezu lta tów  ow ych procesów , opartych  n a  m echanizm ach m etaforyzacji 
i m etonim izacji, znajdu ją  się też  nazw y roślin. L icznych p rzykładów  różnych o d 
m ian tego  z jaw iska dostarcza m .in. m ateria ł fiton im iczny  zaw arty  w  Słow niku  
gw ar kaszubskich  na  tle ku ltury  ludow ej B ernarda Sychty2.

N azw y ludzkiego c iała  m otyw ujące kaszubskie fitonim y w chodzą  do nazw  
roślin  przede w szystk im  jak o  nazw y c iała  ludzi, ale pew ną, n iew ie lką  grupę p o d 
staw stanow ią też nazw y takich  części ciała, które zostały przypisane człekokształt
nym  isto tom  nadprzyrodzonym , np. w  fitonim ie d iôbli p ą p k  ‘grzyb szatański, 
B oletus satanas L en z’ (IV  50) -  diabłu, choć podstaw ą „d iabelsk ich” kaszubskich  
fitonim ów  częściej b y w ają  te  części c ia ła  przypisyw ane szatanow i, k tóre są  cha
rakterystyczne d la  zw ierząt, por. d iôbli ògòn ‘żarnow iec m iotlasty, Sarotham nus 
scoparius W im m ’ (I 216), diôbli róg  ‘storczyk plam isty, O rchis m aculatus L .’ 
(IV  334) czy pùrtkòw é rodżi lub p ësczi ‘storczyk szerokolistny, O rchis la tifo lia ’ 
(IV  230). K ilka  nazw  części ludzkiego c iała  użytych  jak o  podstaw y nom inacyjne 
fitonim ów  odnosi się też  do C hrystusa, jak o  B oga w cielonego , np. P anajezus-  
k ò w é pa lu szczi ‘p ierw iosnek  lekarski, P rim ula officinalis L .’ (IV  14).

D o fitonim ów  pochodnych  od nazw  części ludzkiego c iała  zaliczam  zarów no 
deryw aty  u tw orzone ze w zględu  n a  bezpośredni zw iązek roślin  noszących  te  n a 
zw y z określonym i częściam i ciała, ja k  w  w ypadku n azw y pa lu szn ica  ‘palusznik  
krwawy, D igitaria  sanguinalis Scop’ (IV  14), m otyw ow anej podobieństw em  kształ
tu  w iechy  tej traw y  do dłoni opatrzonej palcam i, ja k  i deryw aty, k tórych  zw iązek

1 J. Maćkiewicz, Językowy obraz ciała. Szkice do tematu, Gdańsk 2006, s. 12.
2

B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wrocław 1967-1976.
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z częściami ciała ma charakter pośredni, jak w wypadku nazwy paleczniczi plt.
1. ‘dzwonki okrągłolistne, Campanula rotundifolia L’, 2. ‘dziewanna, Verbascum 
nigrum L.’, 3. ‘naparstnica zwyczajna, Digitalis ambigua L’ (IV 15), ponieważ 
kwiaty tej rośliny przypominają kształtem nie palce, lecz naparstki, ewentualnie 
inne przedmioty stanowiące ochronę palca.

Fitonimy motywowane nazwami części ludzkiego ciała to zarówno derywaty 
semantyczne, np. jãzëczk, częściej jãzëczczi pl. ‘babka zwyczajna, Plantago ma- 
ior’ (II 91), por. jãzëk ‘język’ (I 90), jak i derywaty słowotwórcze, np. ùsznik
2. ‘jasnota plamista, Lamium maculatum’ (VI 15), a także zestawienia terminolo
giczne, w których nazwy części roślin stanowią człon nadrzędny, np. m òdré òczkò 
‘niezapominajka błotna, Mysotis palustris L.’ (III 98), lub w których przymiotni
kowe derywaty słowotwórcze od takich wyrazów stanowią człon podrzędny, np. 
triglowé drzéwò ‘grab, Carpinus betulus’ (V 387).

Niektóre z fitonimów motywowanych przez nazwy części roślin powstały 
w procesie niezależnego rozwoju na gruncie gwar kaszubskich, np. bardówka
2. ‘huba, żagiew, Polyporus, grzyb roztocz lub pasożyt z rodziny żagwiowatych’ 
(Strzepcz, VII 7), por. bardówka 1. ‘brodawka’ (śr, I 19), inne -  jako kalki struktu
ralne, zwłaszcza z łaciny lub języka niemieckiego, np. zestawienie matëszkòwé 
zelé ‘melisa lekarska, Melissa officinalis L.’ (VII 163), kalka niemieckiego złoże
nia Mutterkraut.

Wśród zarejestrowanych w Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej 
Bernarda Sychty około 11503 kaszubskich nazw gatunków roślin wyrazów moty
wowanych nazwami części ludzkiego ciała jest 64, a więc stanowią one około 
5,6 proc. ogólnego zasobu fitonimicznego słownika Sychty.

2. Nazwy części ludzkiego ciała motywujące -  bezpośrednio lub pośrednio 
-  derywaty semantyczne, słowotwórcze i syntaktyczne (zarówno ich człony nad
rzędne, jak i podrzędne) będące nazwami roślin należą -  ze względu na podsta
wowe znaczenia tych wyrazów -  do trzech podgrup (po nazwie części ciała podaję 
w nawiasie liczbę nazw roślin utworzonych od tego wyrazu):

A) nazwy zewnętrznych części ludzkiego ciała (19 wyrazów będących podstawą
37 fitonimów):

bardówka ‘brodawka’ (śr, I 19) (1): 2. ‘huba, żagiew, Polyporus, grzyb roz
tocz lub pasożyt z rodziny żagwiowatych’ (Strzepcz, VII 7);

dupa ‘pośladki, tyłek’, 2. ‘srom kobiecy’ (I 252-253) (2): babiô dupa 
‘poziewnik, Galeopsis tetrahit L.’ (Parchowo, Czarna Dąbrowa, Piaszno, VII 4); 
ùtrzëdupa ‘łopian większy, Arctium lappa L.’ (VI 39);

E. Rogowska-Cybulska, Nazwy roślin motywowane słownictwem religijnym w „Słowniku gwar 
kaszubskich ” Bernarda Sychty, „Rocznik Gdański”, t. LXIV, 2004, z. 1-2, s. 125.
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głowa ‘głowa’ (I 326) (4): bòlëglowiné lëstë plt. ‘jaskier ostry, Ranunculus 
acer’ (Jastarnia, Bór; I 56); głowócz 3. ‘łopian pajęczynowaty, Arctium tomento- 
sum Mill’ (Puckie, I 327); głowniók ‘łopian pajęczynowaty, Arctium tomentosum 
Mill’ (Zapceń, I 328); triglowé drzéwò ‘grab, Carpinus betulus’ (Kępa Żarno
wiecka, V 387);

jãzëczk ‘dem. od jã zëk  (I 91) (1): jãzëczk, częściej jãzëczczi pl. ‘babka zwy
czajna, Plantago maior’ (II 91);

jãzëk ‘język’ (I 90) (1): babi jãzëk ‘babka, Plantago maior L.’ (I 10); 
knôp 3. rzadko ‘męski narząd kopulacyjny, prącie’ (śr.), por. też 1. ‘chłopiec’ 

(I 177) (1): knóp 2. neosemant. ‘kaktus, Cactus’ (Gowidlino, II 177);
kôłtón 1. ‘kołtun, plica polonica’, por. też 2. ‘długie włosy u mężczyzny, 

zaniedbane włosy u kobiety’ (I 124-125) (2): kółtón obok kółtun 4. ‘jemioła, 
Viscum album L.’ (II 125); kółtón obok kałtun 8. ‘łopian pajęczynowaty, Arctium 
tomentosum Mill’ (pn, śr, II 125);

nokc ‘paznokieć’ (pn, rzadziej śr) (III 215) (4): nokce 2. ‘kocanki piaskowe, 
Helichrysum arenarium’ (Kartoszyno, III 215); nokce 2. ‘nagietek lekarski, Calen
dula officinalis L.’ (Żarnowiec); nóczetk, częściej pl. nóczetczi (III 184) // nócotczi 
(Czarlino, Stężyca, Zdunowice; VII 178) ‘nagietek, Calendula officinalis’; òczetczi 
plt. ‘złocień właściwy, Chrysanthemum leucanthemum L.’ (Zabory, III 317);

òczkò ‘pieszczotliwie o oku: małe oko’ (III 311) (1): mòdré òczkò ‘niezapo
minajka błotna, Mysotis palustris L.’ (pn-zach, III 98);

òkò 1. ‘oko’ (309) (2): bòlëòczë plt. ‘jaskier ostry, pryszczeniec, Ranunculus 
acer’ (śr., I 56); òcznik ‘rogownica, Cerastium arvense L.’ (Kłanino, VII 208);

palec / /palc ‘Gochy, sporad. śr’ / /pôle (Puckie, Wejherowskie aż po Przod
kowo w Kartuskiem’ (IV 13-14) (3): paleczniczi plt. 1. ‘dzwonki okrągłolistne, 
Campanula rotundifolia L’ (Kępa Żarnowiecka, IV 15); paleczniczi plt 2. ‘dzie
wanna, Verbascum nigrum L.’ (Lisewo, IV 15); paleczniczi plt 3. ‘naparstnica 
zwyczajna, Digitalis ambigua L’ (Smażyno, Strzebielino; IV 15);

paluszk ‘dem. od palec’ (IV 14) (2): Panajezuskòwé paluszczi ‘pierwiosnek 
lekarski, Primula officinalis L.’ (Kępa Żarnowiecka, IV 14); palusznica 2. ‘pa- 
lusznik krwawy, Digitaria sanguinalis Scop’ (pn, IV 14);

pąpk 1. ‘pępek’ (IV 50) (3): pąpk, zwykle pąpczi ‘pępawa dachowa, Crepis 
tectorum L.’ (Puzdrowo, IV 50); dióbli pąpk ‘grzyb szatański, Boletus satanas 
Lenz’ (sporad. pn, śr., IV 50); smarkati pąpk ‘maślarz, Boletus luteus’ (Zabory, 
IV 50);

rząsa 2. ‘rzęsa na brzegu powieki’ (IV 377) (2): rząs f. (IV 376) // rząsa
1. (IV 377) ‘rzęsa, Lemna’; rząsnica ‘kosmatka owłosiona, Luzula pilosa L.’ (Żuko
wo, Pępowo, VII 279)

ùchò 1. ‘ucho’ (VI 15) (3): babié ùszë ‘grzyby: piestrzenice, Helvella ascu- 
lenta’ (Puzdrowo, I 10); ùsznik 2. ‘jasnota plamista, Lamium maculatum’ (Łyśnie- 
wo, VI 15); zausznik ‘agawa, Agave Americana’ (Przodkowo, VI 192);
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ùszëszczaplt. ‘duże uszy’ (Puckie, VI 14) (1): babié ùszëszcza ‘smardz stoż
kowaty, Morchella conica Pers.’ (Przyjezierze Żarnowieckie, VI 14);

wąs ‘zarost u mężczyzn na górnej wardze, wąs’ (VI 103) (2): wąsale 2. ‘prze- 
tacznik kłosowy, Veronica spicata L.’ (Kępa Żarnowiecka, VI 103); wąsotka 
‘łuskiewnik różowy, Latharea squamaria L.’ (Świecino, Kartoszyno; VI 104) 

włos ‘włos’ (VI 91-92) (1): panieńsczé wlosë ‘przytulia błotna, Galium palu
stre’ (Kępa Żarnowiecka, IV 22);

B) nazwy wewnętrznych części ludzkiego ciała (9 wyrazów będących podstawą 
17 fitonimów):

biodro II ‘biodro’ (I 112) (1): biedrzón ‘biedrzeniec pospolity, Pimpinella 
Saxifraga’ (I 105);

kosc ‘kość, gnat’ (II 212) (3): f f  kostina ‘żywokost lekarski, Symphytum 
officinale L.’ (Puzdrowo, II 214); f  kostoba ‘gnieźnik leśny, Neotia niclus avis L’ 
(Lubkowo, VII 129); żëwòkòsc f. ‘żywokost, Symphytum officinale’ (VI 302);

matëszka 2. ‘narząd rodny u kobiet, macica’, por. też 1. ‘pieszczotl. o matce’,
3. ‘kurczowy ból w podżebrzu kobiety, kolka’ (III 60) (1): matëszkòwé zelé ‘melisa 
lekarska, Melissa officinalis L.’ (pn, VII 163);

nérka anat. ‘nerka’ (III 207) (1): zelonô nérka ‘kopytnik pospolity, Asarum 
europaeum L.’ (Góra Pomorska, VII 182);

płëc f  zwyklepłëcap l ‘płuca’ (IV 86) (1): płëcnik ‘podbiał pospolity, Tussi- 
flago farfara L.’ (Kępa Żarnowiecka, IV 87);

sérdëszkò ‘serduszko’ (V 38) (1): sérdëszka plt. ‘drżączka, Briza media’ (Wej- 
herowskie, Kartuskie; V 38);

serce 1. ‘serce, okolica serca’ (V 37) (2): sercnica ‘serdecznik, Leonorus 
z rodziny Labiatae’ (Kartoszyno, Strzebielino; V 38); serdecznik 3. ‘roszpunka 
ząbkowana, Valerianella dentata’ (Łebcz, V 39);

Żebro 1. anat. ‘żebro’ (VI 282) (4): babié żebro a) ‘mikołajek nadmorski, 
Eryngium maritimum L.’ (Bór, Jastarnia, I 10), b) ‘poziewnik, Galeopsis tetrahit 
L.’ (śr., I 10), c) ‘bagno zwyczajne, Ledum palustre L.’ (Łyśniewo, I 10); babsczé 
żebra ‘poziewnik, Galeopsis tetrahit L.’ (Żukowo, I 11);

Żëła anat. ‘żyła’ (VI 289) (3): żilnik ‘babka zwyczajna, Plantago minor L.’ 
(Lubkowo, Tyłowo, Sławutowo; VI 289); piącżiłczi (Zabory, sporad. aż po Linię 
w Wejherowskiem) // piącożiłczi (Zabory) ‘babka pospolita, Plantago maior L.’ 
(IV 274); pińcżëłowé lëstë (Hel) / /pińcżëlowi lëst (Bór, IV 274);

C) nazwy płynów ustrojowych i wydzielin (4 wyrazy będące podstawą 10 fito
nimów):

krew 1 ‘krew’ (II 253) (4): Pana Jezusowô krew ‘dziurawiec pospolity, Hy
pericum perforatum L.’ (Nakło, II 253), Pana Jezusa krew ‘mięta, Mentha arven- 
sis L.’ (II 253), krwiotok ‘krwawnik, Achillea millefolium’ (Jamno, II 254);
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f  krwawnica ‘wydmuchrzyca piaskowa, Elymnus arenarius L.’ (Puzdrowo, Strze- 
bielino; VII 137);

mleko 1. ‘mleko’, por. też 2. ‘biaława ciecz zawarta niektórych owocach 
i nasionach, zwł. niedojrzałych’ (III 84-86) (3): mleczniczka ‘surojadka, Russula 
sp.’ (Kępa Żarnowiecka, III 86); drobni mlécz ‘jastrzębiec Lachenala, Hieracium 
Lachenalii’ (Puckie, III 87); mòdri mlécz ‘cykoria podróżnik, Cichirium intybus 
L ’ (III 98);

smark 1. // smôrkol 1. ‘wydzielina z nosa’ (V 93) (2): smôrkòl 3. ‘maślak, 
Boletus luteus’ (V 93); smarkatipąpk ‘maślarz, Boletus luteus’ (Zabory, IV 50);

tôle I ‘żółć’ (VI 275) (1): f  żôłcownik ‘mrzygłód, Genista germanica’ (Sulicice, 
Kłanino, Redoszewo; VI 275).

3. Motywacja wykorzystywania nazw części ludzkiego ciała w funkcji pod
staw nominacyjnych nazw roślin zarejestrowanych w Słowniku gwar kaszubskich 
na tle kultury ludowej księdza Bernarda Sychty jest stosunkowo mało zróżni
cowana.

3.1. W 21 z 64 takich nazw oparty na nazwie części ludzkiego ciała derywat 
semantyczny, słowotwórczy lub składniowy informuje o walorach użytkowych 
danej rośliny lub jej części, a nazwa części ludzkiego ciała występuje w jego 
definicji uwzględniającej mechanizm nominacyjny4 w funkcji obiektu czynności 
lub procesu przypisywanych tej roślinie. większość tak utworzonych nazw -  
w materiale fitonimicznym słownika Sychty jest ich 19 -  odwołuje się do stosowa
nia roślin w leczeniu dolegliwości dotyczących różnych części ludzkiego ciała. 
W funkcji podstaw takich nazw występują przede wszystkim nazwy wewnętrznych 
części ludzkiego ciała (kòsc,płëc, serce, matëszka ‘macica’, biodro) oraz płynów 
ustrojowych (krew, żôłc), wyjątkowo nazwy zewnętrznych części ciała (ùchò).

O tym, żepłëcnik ‘podbiał pospolity, Tussiflago farfara L.’ (IV 87) uważany 
jest przez Kaszubów za lekarstwo w chorobach płuc, informuje ksiądz Sychta 
w artykule hasłowym poświęconym wyrazowipłëc, por. „med. lud.: płëca roscą 
m.in. po dłuższym zażywaniu z żywokostu, podbiału i krwawnika” (IV 86-87). 
Wzmiankę na temat stosowania przy złamaniu kości ‘żywokostu, Symphytum 
officinale’, zwanego w kaszubszczyźnie żëwòkòsc i f f  kòstina f ., znajdziemy 
w słowniku Sychty s.v. żëwòkòsc, por. „Recepta: Wëgòtowaną abo ù cartą żëwòkò sc 
przekładają na złómóną nogã abo ràkâ” (VI 302).

Parafrazę ‘ziele leczące matëszkã ma też zapewne zestawienie matëszkòwé 
zelé ‘melisa’, będące -  podobnie jak synonimiczne wobec niego zestawienie matczé 
zelé -  kalką niemieckiego złożenia Mutterkraut. O tym, że pierwszy człon tej 
nazwy rozumiany jest dziś przez Kaszubów jako matëszka ‘macica’, świadczy

4 Dla derywatów słowotwórczych będzie nią parafraza słowotwórcza, a dla derywatów seman
tycznych -  definicja informująca o motywacji przeniesieniu znaczenia.
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nastépujący  fragm ent słow nika Sychty: „B iałczi p iją  herbata  z m atëszkòw égo 
zelégo, czej ju m  m atëszka  b ò li” (V II 163). To, że m elisa  stosow ana by ła  w  m edy
cynie ludow ej n a  różne dolegliw ości kobiece, pośw iadczają  z resz tą  liczne źródła 
dotyczące ludow ego z io ło lecznictw a5. W  odniesien iu  do w spółrdzennych  z p rzy 
m iotn ik iem  m atëszkòw é  nazw  niem ieckiej, łacińskiej i polskiej m ożliw e je s t  je d 
nak  rów nież w iązanie tego  rdzen ia  ze znaczeniem  ‘m atk a ’ i ‘k ró low a pszczó ł’6.

N azw ê zau szn ik  ‘agaw a, A gave A m ericana’ (V I 192) należy  tłum aczyć zasto 
sow aniem  jak o  lekarstw a na  ból uszu  liści tej rośliny, noszonych  w  uchu  ja k  kol- 
czyk7, o czym  pisze Sychta w  artykule hasłow ym  dotyczącym  synonim icznej 
w  stosunku do zauszn ika  nazw y orążé, por. „Czej ce w  ù szach  kòle, téj w łóż sobie 
orążégò , to  ce òprzestón ie” (III 335).

K orzystny w pływ  n a  dolegliw ości żółciow e ‘m rzygłodu, G en ista  germ ani
c a ’, noszącego  kaszubską  nazw ê f  żó lcow nik, po tw ierdza  B ernard  Sychta w  haśle 
dotyczącym  tego  w yrazu, por. „M ed. lud.: Ż ółcow nik  przynosi ulgê cierpiącym  
n a  kam ienie żółciow e i w ątrobé” (VI 275).

A sum pt do nadania ‘krw aw nikow i, A chillea m illefo lium ’ m.in. nazw y krw iotok  
(II 254) dało przekonanie, że m a  on w łaściw ości p rzeciw krw otoczne, oparte na  
zasadzie opozycji, w  m yśl której n a  k rw aw iącą  ranê należy  działać ro śliną  k w it
n ącą  b ia ło 8. W łaściw ościam i leczniczym i m ożna w yjaśnić też  deryw at sercnica  
(V  38), odnotow any p rzez słow nik Sychty jak o  n azw a ‘serdecznika, Leonorus 
z rodziny L ab ia tae’9.

D aw nym  zastosow aniem  m agicznym  (w  kulcie m ającym  zw iązek  z p łodnoś
cią) lub leczniczym  (przeciw ko bólom  jam y  brzusznej) byw a w yjaśn iany  zw iązek 
z rzeczow nik iem  biodro  staropolskiego fitonim u b ied rzen iec10, a  w iêc i kaszub
skiego fitonim u biedrzón  ‘b iedrzeniec pospolity, P im pinella  S axifraga’ (I 105).

Inne zw iązane z określonym i czêściam i ludzkiego c iała  rodzaje zastosow ań 
roślin  b y w ają  u trw alane w  ich kaszubskich  nazw ach  znacznie rzadz ie j. O uży tko
w aniu  w  celach higienicznych liści ‘łopianu w iêkszego, A rctium  lappa L .’ św iadczy 
jeg o  żartob liw a n azw a ùtrzëdupa  (V I 39). Przygodne w ykorzystyw anie w  dzie- 
ciêcych zabaw ach  ‘przetaczn ika k łosow ego, V eronica sp icata  L .’ dokum entuje

5 Por. A. Paluch, „Zerwij ziele z dziewięciu miedz... " Ziołolecznictwo ludowe w Polsce w XIX  
i początku XX  wieku, Wrocław 1989, s. 93; C. Bańkowski, E. Kuźniewski, Ziołolecznictwo 
ludowe, wyd. II poprawione i uzupełnione, Warszawa -  Wrocław 1980, s. 73.

6 E. Rogowska-Cybulska, Nazwy roślin motywowane nazwami ludzi w „Słowniku gwar ka
szubskich " Bernarda Sychty, „Gdańskie Studia Językoznawcze”, IX, 2005, s. 67-94.

7
E. Rogowska, Kaszubskie nazwy roślin uprawnych, Gdańsk 1998, s. 11.

8 Taż, Z kaszubskiego zielnika: Krwawnik, „Pomerania”, 1999, nr 1, s. 45-46.
9 A. Spólnik, Nazwy polskich roślin do XVIII wieku, Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk 

-  Łódź 1990, s. 104.
10 Tamże, s. 71.
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jeg o  nazw a wąsale; bliżej m otyw ację tego słow a w yjaśnia ks. Sychta, por. „wąsale 
tem u sa tak  nazéw ają, bo dzecë sobie n im i w ąsë m alë ją” (VI 103).

3.2. Sporadycznie natom iast kaszubskie nazw y roślin  m otyw ow ane nazw am i 
części ludzkiego ciała ostrzegają przed szkodliw ym  sam oistnym  w pływ em  rośliny 
na  człow ieka. Taki charak ter m a ją  w  św ietle słow nika Sychty dw a fitonim y n azy 
w ające ‘ja sk ie r  ostry, R anunculus a c e r’ : bòlëglow iné lëstë  p lt i bòleòczë  p lt (I 56); 
B ernard  S ychta p isze o genezie nazw y bòleòczë  p lt następująco: „W edług e tym o
logii ludow ej n azw a ta  pochodzi od rzekom ego bólu  oczu, jak i w yw ołuje w ącha
nie kw iatu  lub patrzenie n a  k w ia t” (I 56).

3.3. w ś ró d  kaszubskich  nazw  roślin  tw orzonych  od nazw  części ludzkiego 
c iała  m ożna też  w yróżnić n iew ie lką  grupę fitonim ów  o podw ójnej m otyw acji se
m antycznej, k tó rych  pow stanie m ożna w yjaśn iać i specyficznym  działaniem  da
nej rośliny  na  ok reśloną  część ludzkiego ciała, i je j podobieństw em  do tej części. 
D o grupy  tej należy  przede w szystk im  w yrażenie P an a  Jezusow ô krew  ‘dz iu ra
w iec pospolity, H ypericum  perforatum  L .’ (II 253), bow iem  w  w ypadku tej rośliny 
przypisanie je j dz iałan ia  p rzeciw krw otocznego  w ynikało  z zastosow ania częstej 
w  m edycynie ludow ej zasady: „podobne leczy się podobnym ”, gdyż dziuraw iec 
w ydziela sok koloru krw i, co stało się też podstaw ą pow iązania tej rośliny z kultem  
chrysto logicznym . Innego rodzaju  podw ójną  m otyw ację m ożna przypisać fitoni- 
m ow i kôltôn  / /  kaltun  ‘łop ian  pajęczynow aty, A rctium  tom entosum  M ill’ (II 125); 
czepliw e rzepy tej rośliny  z jednej strony p rzypom inają  w yglądem  ‘kołtun , p lica  
p o lon ica’, z drugiej -  gdy  przypadkiem  w plączą  się w e włosy, m o g ą  w yw ołać 
stan go przypom inający.

3.4. M odel nom inacyjny  w ykorzystu jący  podobieństw o roślin  lub ich części 
do części ludzkiego c iała  rea lizu ją  aż 42 fitonim y notow ane w  Słow niku  gw ar  
kaszubskich  na  tle ku ltury ludow ej. W łaściw ością , ze w zg lędu  n a  k tó rą  dostrzega 
się tak ie  podobieństw o, je s t -  w  św ietle fitonim ów  zarejestrow anych  w  słow niku 
Sychty -  n iem al bez w yjątku  kształt, czem u n iek iedy  dodatkow o tow arzyszy  p o 
dobieństw o położenia, ko loru  czy cech w yczuw anych  dotykiem . W yjątek  stanow i 
być m oże zestaw ienie babiô dupa, używ ane jak o  n azw a ‘poziew nika, G aleopsis 
te trah it L .’ (V II 4) praw dopodobnie ze w zględu  n a  jeg o  nieprzy jem ny zapach, 
choć n azw a ta  nie je s t  całk iem  ja s n a 11.

Podobieństw o kształtu  w  kilku  w ypadkach  dotyczy  ogólnego pokro ju  roślin, 
a  przynajm niej ich fragm entów  w idocznych ponad ziem ią. Spośród fitonim ów  od
notow anych  w  słow niku Sychty ta k ą  m otyw ację m a ją  zapew ne nazw y bardôwka, 
kôltôn  / /  kôłtun, rzãsa, babié żebro, w ąsotka , f  kostoba  i knôp.

11 E. Rogowska-Cybulska, Nazwy roślin motywowane nazwami ludzi w „Słowniku gwar ka
szubskich" Bernarda Sychty..., s. 91.
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Fitonim bardówka 2. ‘huba, Polyporus’ (VII 7) zawdziêcza swe powstanie 
dostrzeżeniu przez Kaszubów podobieństwa huby rosnącej na pniu drzewa do 
brodawki na ludzkiej twarzy. Nazwa kôłtón // kôłtun (II 125) została przeniesiona 
z ‘kołtuna, plica polonica’, por. też kôltón 2. ‘długie włosy u méżczyzny, zanie
dbane włosy u kobiety’ (I 124-125), na ‘jemiołé, Viscum album L.’ ze wzglêdu 
na podobieństwo zielonych ażurowych kul jemioły rozmieszczonych wśród kona
rów drzew do kołtuna we włosach.

Znaczenie ‘Lemma, rodzaj rośliny pływającej’ wyrazu rzãsa rozwia ło siê w jê- 
zykach słowiańskich ze znaczenia ‘coś strzêpiastego, jak włoski na powiece’12 pod 
wpływem obserwacji drobnych łodyżek tej roślinki falujących tuż pod powierzch
nią wody, podczas gdy na jej powierzchni unosi siê przypominający błoné powieki 
zbity kożuch liści.

Użycie rzeczownika żebra w fitonimach babié żebro a) ‘mikołajek nadmor
ski, Eryngium maritimum’, b) ‘poziewnik, Galeopsis tetrahit L.’, c) ‘bagno zwy
czajne, Ledum palustre L.’13 i babsczé żebra ‘poziewnik, Galeopsis tetrahit L.’ 
służy uwypukleniu różnych cech odbieranych za pomocą zmysłów wzroku i doty
ku: symetrycznego układu liści (po obu stronach gałézi lub gałązki) albo żyłek 
liściowych (po obu stronach głównego nerwu) rośliny, jak w wypadku żeber 
i krégosłupa, a także sztywności łodygi i ostrości kolców, kojarzących siê z wy
stającymi żebrami i w ogóle z kośćmi14. Zestawienia tego rzeczownika z przy
miotnikami babi lub babsczi wskazują na znaczną liczbê owych symetrycznie 
układających siê i/lub kolących czêści, bo według ludowej wersji Biblii kobiety 
mają wiêcej żeber niż mêżczyźni, co stanowi dodatkowe uzasadnienie dla stereo
typu niskiej wartości kobiet, por.: „Niewiasta jest stworzona z żebra boku prawego 
Adama, dlatego to mêżczyźni tego jednego żebra nie mają. Gdy Bóg wyjął pierw
szemu człowiekowi żebro, pies je pochwycił i pożarł. Wtedy Bóg pochwycił psa 
za ogon chcąc żebro wytrząść, lecz nie wytrząsł tylko urwał psu ogon. A ponieważ 
niewiasta jest z tak poniżającej rzeczy stworzona, dla tego wciąż musi upokarzać 
siê przed mêżczyzną”15.

12 W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005, s. 535.
13 Nazwę babié żebro według Pomoranisches Wörterbuch noszą w kaszubszczyźnie również 

dwie inne rośliny : ‘wilżyna ciernista, Ononis spinosa’ i ‘rokitnik zwyczajny, Hippophäe rham- 
noides’, natomiast do ‘mikołajka nadmorskiego’ -  jak wynika z materiałów ̂ ^ piśmiennych 
L. Roppla opracowanych w tym słowniku -  odnosi siê jeszcze zestawienie kocé żebra (F. Lo
rentz, Pomoranisches Wörterbuch, Bd. III, 3, fortgeführt von F. Hinze, Berlin 1973, s. 1159).

14 E. Rogowska-Cybulska, Nazwy roślin motywowane nazwami ludzi w „Słowniku gwar ka
szubskich" Bernarda Sychty,,,, s. 91-92.

15 M, Dowojna-Sylwestrowicz, rçkopis w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym 
w Wilnie; cyt, za: M, Zowczak, Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze 
ludowej, Wrocław 2000, s, 57,
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K w itnące różow e pędy  nadziem ne ‘łusk iew nika różow ego, L atharea squa- 
m aria  L .’, bezzieleniow ej rośliny  pasożytniczej o różow ych kw iatach  zebranych 
w  gęstym  n ierozgałęzionym  jed n o stro n n y m  kw iatostan ie , rzeczyw iście  m o g ą  
przypom inać wąsy, co sugeruje kaszubska  nazw a tej rośliny  w ąso tka  (V I 104). 
R ów nież grube, soczyste, nadziem ne pędy  innej bezzieleniow ej rośliny, ‘gnieźni- 
ka  leśnego, N eo tia  n iclus avis L’, początkow o żółte, później brunatniejące, z k w ia
tam i i liśćm i tej samej barw y co pęd, m o g ą  się ko jarzyć z kośćm i, co odzw iercie
d la  n azw a f  kòstòba  (V II 129). N atom iast podstaw ą deryw acy jną  neosem anty- 
zm u knôp  2. ‘kaktus, C actus’ (II 177) było zapew ne w tórne znaczenie rzeczow nika 
knôp  1. ‘ch łop iec’ (I 177), m ianow icie knôp  3. ‘m ęski narząd  kopulacyjny, p rą 
c ie ’; do m ęskiego  cz łonka podobne są  n iek tóre  popularne odm iany  kaktusów , 
zw łaszcza cereusy kolum now e.

Pozostałe nazw y roślin  uw zg lędn ia ją  podobieństw o do w ybranej części ludz
kiego c ia ła  jednej z części danej rośliny.

D o fitonim ów  utw orzonych  od nazw  części c ia ła  ze w zględu  n a  ksz ta łt ow o
ców  n a leżą  w yrazy: g łow ôcz  3. (I 327) i g łow n iôk  (I 328) ‘łop ian  pajęczynow aty, 
A rctium  tom entosum  M ill’; sérdëszka  plt. ‘drżączka, B riza m ed ia ’, „nazw ana tak  
od kłosków  sercow atych na  długich cieniutkich szypułkach” (V 38), a  także nokce, 
nôczetk, częściej pl. nôczetczi (III 184) //  nôcotczi (V II 178) ‘nag ietek  lekarski, 
C alendula officinalis L .’, których nazw a pochodzi „od kształtu ow oców  zakrzyw io
nych  ja k  nogieć ‘pazur, p aznok ieć’” 16. R ów nież znaczenie przym iotn ika, s tano
w iącego kom ponent zestaw ienia triglowé drzéw ò  ‘grab, Carpinus betu lus’ (V  387), 
zdaniem  L. W ajdy-A dam czykow ej „m oże tłum aczyć się tym , że ow oc grabu, żeber- 
kow any orzeszek odpada z tró jk lapow ą, sk rzydełkow atą o k ry w ą kw ia tu” 17.

D o części ludzkiego c iała  porów nyw anie b y w ają  też  kapelusze n iektórych 
grzybów . N azw y p ą p k  ‘m aślarz, B oletus lu teus’ (IV  50) i d iô b lip ą p k  ‘grzyb sza
tański, B oletus satanas L en z’ (IV  50) odzw ierc ied lają  podobieństw o kapeluszy 
m łodych  ow ocników  tych  gatunków  do w ypukłego  pępka, uznaw anego w  m edy
cynie ludow ej za  pew ien  defek t kosm etyczny  i w  zw iązku z tym  poddaw anego 
uw ażniejszej obserw acji n iż  neutralny  estetycznie pępek  w klęsły. W  zestaw ie
niach  babié ùszë  ‘p iestrzen ice’18 i babié ùszëszcza  ‘sm ardze’ rzeczow niki in fo r
m u ją  natom iast o podobieństw ie kapeluszy piestrzenic i sm ardzów  do m ałżowiny, 
a  przym iotnik babi -  o negatyw nym  nacechow aniu aksjologicznym , w ystępującym  
też  w  kaszubskim  zestaw ieniu  babi s tó łk  ‘jak iko lw iek  grzyb n ie jada lny ’ (I 10).

K ilka kaszubskich  fitonim ów  pow stało ze w zględu na  charakterystyczne w łaś
ciw ości liści, opisyw ane w  kategoriach  ich podob ieństw a do w ybranych  części

16 A. Spólnik, op. cit., s. 79.
17 L. Wajda-Adamczykowa, Polskie nazwy drzew, Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk -  

Łódź 1989, s. 27.
18 Por. B. Bartnicka-Dąbkowska, Polskie ludowe nazwy grzybów, Wrocław -  Warszawa -  Kra

ków 1964, s. 31-32.
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ludzkiego ciała. N erkow aty  ksz ta łt liści zadecydow ał o nadaniu  nazw y zelonô  
nérka  (VII 182) ‘kopytnikow i pospolitem u, A sarum  europaeum  L .’, a  okrągław ym , 
języczkow atym  kształtem  liści m otyw ow ane są  kaszubskie nazw y ‘babki zw y
czajnej, P lantago m a io r’: jã zëc zk , częściej jã zëczcz i pl. (II 91) oraz babi jã z ë k  
(I 10); obecność przym io tn ika babi je s t  tu  efektem  kontam inacji odnoszących  się 
do tej rośliny  kaszubskich  nazw  p sé  jã zë c z i II p s y  jã zë c zk  (IV  264), lësé jã zëczi 
(II 357), p tô szé  jã zëczc z i (V II 252) z ogó lnopo lską  n azw ą babka  i kaszubską  ba- 
bié z e lé 19. B udow a liści ‘babki zw yczajnej, P lantago m aio r L .’ została  u trw alona 
rów nież w  jej trzech  kaszubskich  nazw ach  inform ujących  o rodzaju  unerw ienia  
liści: ż iln ik  (VI 2 8 9 );p ią cżiłcz i IIp iącożilczi (IV  274) i p ińcżë low é  lëstë  IIp iń cżë-  
łow i lëst (IV  274). D o budow y liści ‘kosm atki ow łosionej, L uzu la  p ilo sa  L .’ n a 
w iązuje z kolei deryw at słow otw órczy rząsnica , opatrzony przez Sychtę następu
ją c ą  uw agą  etym ologiczną: „Lëstë rząsnicë m a ją  pò b òkach dłudżé w łosczi, chtërné 
w ëzdrzą  ja k  rząsë n a  pòw iekach” (V II 279).

Porów naniu  do części ludzkiego c iała  pod lega  też  w  k ilku  kaszubskich  fito- 
n im ach  ksz ta łt kw iatostanu  lub kw iatów . Z estaw ienie P anajezuskòw é pa luszczi 
poprzez odw ołanie do sfery sacrum  podkreśla podobieństw o baldaszka pierw iosnka 
do palczastej d łoni20. C iem nopurpurow onabiegłej w iesze w  postaci k ilku  niby- 
kłosków , przypom inającej palce jednej dłoni, zaw dzięcza rów nież pow stanie de
ryw at słow otw órczypa luszn ica , odnoszący się w  kaszubszczyźnie do ‘paluszn ika 
krw aw ego, D ig itaria  sanguinalis S cop’ (IV  14). Skojarzenie kształtu  kw iatów  ro 
śliny z kształtem  palców  leży też, ale pośrednio , u źródeł nazw y p a leczn icz i, k tó rą  
słow nik Sychty po tw ierdza d la  ‘dzw onków  okrągłolistnych, C am panula rotundi- 
fo lia  L’, ‘dziew anny, V erbascum  nigrum  L .’ i ‘naparstn icy  zw yczajnej, D igitalis 
am bigua L’ (IV  15), n azw a tych  roślin  w iąże się bow iem  z podstaw ow ym i zna
czeniam i w y razu paleczn ik: ‘w ielk i palec, k c iu k ’ i ‘nap arstek ’, poniew aż kw iaty 
te  p rzypom inają  kształtem  naparstk i, ew entualnie inne p rzedm ioty  stanow iące 
ochronę p a lca21, np. ‘część rękaw iczki okryw ającą  p a lec ’, ‘pochew kę n a  chory 
p a lec ’, a  m oże naw et ‘g u m o w ą pochew kę n a  końcu  la sk i’ (IV  15).

D eryw at słow otw órczy ùszn ik  (VI 15) odnosi się do ‘ja sn o ty  plam istej, La- 
m ium  m acu la tum ’, gdyż je j ciem noróżow e kw iaty  o w yraźnie dw uw argow ej b u 
dow ie, w yrastające p ionow o w  okółkach  liści, m o g ą  kształtem , osadzeniem  i k o 
lorem  przypom inać m ałżow inę uszną. O krągłym  -  p rzypisyw anym  rów nież oku 
-  kształtem  n iew ielk ich  b łęk itnych  kw iatów  ‘n iezapom inajk i b ło tnej, M ysotis 
palustris L .’ m otyw ow ane je s t  zestaw ienie m òdré òczkò  (III 98), a  podobnym  
kształtem  b iałych  kw iatków  ‘rogow nicy polnej, C erastium  arvense L .’ -  deryw at

19 Por. też Rogowska-Cybulska, Nazwy roślin motywowane nazwami ludzi w „Słowniku gwar 
kaszubskich" Bernarda Sychty, s. 78-80.

20 Por. też E. Rogowska, Z kaszubskiego zielnika: Pierwiosnek, „Pomerania”, 1998, nr 3, s. 29-30.
21 E. Rogowska, Z kaszubskiego zielnika: Tojad, „Pomerania”, 1999, nr 9, s. 46-47.



38 Ewa R ogowska-C ybulska (G dańsk)

słow otw órczy òcznik  (II 208). W  w ypadku ‘pępaw y dachow ej, C repis tectorum  
L .’ p rzyczyną  przen iesien ia  n a  n ią  n azw y p ą p k , zw yklep ą p czi (IV  50), je s t  kształt 
jej kw iatostanu po przekw itnięciu, gdy m oże się on kojarzyć z w ypukłym  pępkiem .

O n ad an iu  ‘p rzy tu lii b ło tn e j, G alium  p a lu s tre ’ nazw y  p a n ie n sc zé  w łosë  
(IV  22) m ogło  zadecydow ać podobieństw o do kobiecych  w łosów  jej delikatnych, 
w io tk ich  łodyg; przym iotn ik  pan iensczé  w ystępujący  w  tej nazw ie m oże jed n ak  
w skazyw ać n a  jak iś  zw iązek tej rośliny  z N ajśw ię tszą  M a rią  P anną , co sugero 
w ałoby, że je s t  to  n azw a p rzen iesiona n a  przytulię  b ło tn ą  z jak ie jś  innej rośliny, 
p rzy tu lia  b ło tna  bow iem  nie je s t  w ym ien iana  w  zw iązku z kultem  m ario log icz
nym , choć podobna do niej ‘p rzy tu lia  w łaściw a, G alium  v eru m ’ uw ażana b y ła  za 
roślinę m ag iczną  uży teczną  przeciw  grzm otom 22.

K ilka  fitonim ów  zanotow anych  p rzez Sychtę zaw dzięcza swe pow stanie p o 
dobieństw u soków  i w ydzielin  roślinnych  do płynów  ustro jow ych i w ydzielin  
organizm u ludzkiego (w w iększości charak terystycznych  też  d la  fizjo logii innych 
ssaków ). Ze w zg lędu  n a  podobieństw o białego soku w ydzielanego  p rzez n iektóre 
rośliny  do m leka  w yraz m lekò  stał się naw et podstaw ą deryw atu  sem antycznego 
o znaczeniu  ‘b ia ław a ciecz zaw arta  w  n iek tórych  ow ocach i nasionach , zwł. n ie 
do jrza łych’ (III 8 4 -8 6 ), od k tórego w  drodze deryw acji słow otw órczej pow stały  
n astęp u jące  n azw y  roślin  w y d z ie la jący ch  tak i sok: m leczn ic zka  ‘su ro jadka, 
R ussu la  sp .’ (III 86); drobni m lécz  ‘jastrzęb iec  Lachenala, H ieracium  L achenalii’ 
(III 87) i m òdri m lécz  ‘cykoria  podróżnik , C ichirium  in tybus L .’ (III 98). D w ie 
z tych  roślin, ‘ja s trzęb iec ’ i ‘cykorię ’, łączy  ponadto  bardzo podobny ksz ta łt k w ia
tów, różniących się jed n ak  kolorem . Porów naniu  śluzu w ydzielanego  p rzez grzyb 
‘m aślak , B oletus lu teu s’ do w ydzieliny  z nosa, zw anej po kaszubsku  sm a rk  lub 
sm ôrko l (V  93), zaw dzięczają  na tom iast pow stanie dw ie nazw y tego  grzyba: de
ryw at słow otw órczy  sm ôrko l (V  93) i zestaw ienie sm a rk a tip ą p k  (IV  50).

3.5. K o le jną  grupę nazw  roślin  zaw ierających  w  sw ych podstaw ach  nom ina
cyjnych nazw y części ludzkiego c iała  tw o rzą  fitonim y przeniesione z roślin , które 
charak teryzu ją  się różnego rodzaju  zw iązkam i z częściam i ludzkiego ciała, na  
rośliny, k tóre tak ich  zw iązków  nie w ykazują, ale są  do roślin  m otyw ow anych  
nazw am i części c ia ła  z różnych w zględów  podobne. D o tak ich  nazw  należy  za 
pew ne w yraz nokce  jak o  nazw a ‘kocanek  p iaskow ych, H elichrysum  arenarium ’ 
(III 215), przen iesiony  n a  tę roślinę z ‘nag ie tka  lekarskiego, C alendula  officinalis 
L .’ ze w zględu  na  podobieństw o kolorystyczne kw iatów  tych  roślin  oraz zastoso
w anie w  leczeniu  chorób.

Inna natom iast n azw a nagietków , nôczetczi (III 184), przybraw szy  po konta- 
m inacji z n azw ą  kolejnej części ciała, w yrazem  òkò , form ę òczetczi p lt., została

Por. E. Rogowska-Cybulska, Nazwy roślin motywowane nazwami ludzi w „Słowniku gwar 
kaszubskich"Bernarda Sychty..., s. 82.
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przeniesiona z nagietków na ‘złocień właściwy, Chrysanthemum leucanthemum 
L.’ (III 317), przypominający nagietki kształtem kwiatów.

Nie ma również bezpośredniego uzasadnienia semantycznego -  ani we wła
ściwościach morfologicznych tej rośliny, ani w jej zastosowaniu w ziołolecznic
twie ludowym -  komponent krew wchodzący w skład zestawienia Pana Jezusa 
krew (II 253), odnoszącego się do ‘mięty polnej, Mentha arvensis L.’. Prawdopo
dobnie zatem nazwa ta została przeniesiona na miętę z dziurawca ze względu na 
wykorzystanie obu roślin w leczeniu przypadłości układu pokarmowego.

3.6. Wśród kaszubskich nazw zawierających w podstawach nominacyjnych 
nazwy części ludzkiego ciała znalazły się również w Słowniku gwar kaszubskich 
na tle kultury ludowej nazwy niejasne. Zaliczam do nich nazwy roślin niewymie- 
nianych wśród roślin, którym przypisywano i/lub przypisuje się właściwości lecz
nicze, i niewykazujących morfologicznego podobieństwa do części ludzkiego ciała. 
W materiale fitonimicznym słownika Sychty do takich nazw należą f  krwawnica 
‘wydmuchrzyca piaskowa, Elymnus arenarius L’ (VII 137) i serdecznik ‘roszpunka 
ząbkowana, Valerianella dentata’ (V 39).

4. Kaszubskie nazwy roślin, mające w swoim składzie wyraz nazywający 
część ludzkiego ciała, motywowane są zatem: 1) zastosowaniem danej rośliny 
w leczeniu dolegliwości danej części ciała lub -  rzadziej -  innymi zastosowa
niami tych roślin związanymi z daną częścią ciała, 2) wierzeniami, że kontakt 
z daną rośliną może wywołać dolegliwości danej części ciała, 3) podobieństwem 
kształtu lub innych właściwości części ciała do roślin i ich części, 4) działaniem 
danej rośliny związanym z określoną częścią ciała i jej jednoczesnym podobień
stwem do tej części ciała; 5) przeniesieniem nazw utworzonych ze względu na 
przypisywanie pewnym roślinom właściwości leczniczych związanych z daną 
częścią ciała na inne rośliny, którym takich właściwości nie przypisywano, z po
wodu podobieństwa obu gatunków pod innym względem, 5) skojarzeniami brzmie
niowymi nazwy części ciała z wyrazem motywującym nazwę rośliny (òczétczi 
< òkò i nokce).

obecność wśród kaszubskich fitonimów utworzonych od nazw części ludz
kiego ciała zarówno derywatów o charakterze metonimicznym (grupy 1., 2. i 4.), 
jak i metaforycznym (grupy 3. i 4.) świadczy o zróżnicowanej roli świata roślin 
w kulturze kaszubskiej, i tej materialnej, i tej duchowej. Pewna przewaga dery
watów metaforycznych nad metonimicznymi dowodzi jednak nieco większego 
wpływu na tworzenie takich fitonimów antropomorfizmu, będącego wyrazem bez
interesownej ciekawości poznawczej, niż tej wersji antropocentryzmu, która po
lega na opisywaniu innych elementów świata ze względu na ich użyteczność lub 
szkodliwość dla człowieka.
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Ewa Rogowska-Cybulska

Plants named after human body parts in the Słowniku 
gwar kaszubskich by Bernard Sychta

SUMMARY

The article discusses plant names inspired directly or indirectly by the names of human 
body parts registered in Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ( Dictonary of 
Kashubian Dialect in the Folk Culture) by Father Bernard Sychta (1967-1976). The book 
covers plant names derived from words and their meanings, for example bardówka ‘huba, 
Polyporus’ (bracket fungus) < bardówka ‘brodawka’, (from the similarity of a growth on a 
tree trunk and a growth on the human face), plant names formed for example panieńsczë 
włosë ‘przytulia błota, Galium palustre (sweet woodruff) < włos, ‘włos’ (hair) and finally 
other names, for example triglowé drzéwô ‘grab, Carpinus betulus’ (hornbeam) <głowa 
‘głowa’ (head) (for relief from anxiety).

The names of human body parts which inspired Kashubian plant names: A) names of 
external human body parts (19 words which are the basis for 37 vernacular plant names, 
for example jãzëczk, a diminutive of jãzëk (tongue) resulting in the vernacular jãzëczczi 
‘babka zwyczajna, Plantago maior’ (plantain, broad-grandmother), paluszk, the diminutive 
ofpalec (finger) resulting in the vernacular Panajuzuskòwépaluszczi, ‘pierwiosnek likarski, 
Primula officinalis L (medicinal primrose, Lord Jesus’ finger); B) names of internal human 
body parts (9 words which are the basis for 17 vernacular plant names, for example kosc 
‘kość’ (bone) resulting in the vernacular kostina ‘żywokost lekarski, Symphytum officinale 
L. (comfrey, knitbone, boneset); C) names of internal body fluids (4 words which are 
the basis for 10 vernacular plant names, for example krew ‘krew’(blood) resulting in 
the vernacular Pana Jezusowowô krew ‘dziurawiec pospolity, Hypericum perforatum L.’ 
(Saint John’s wort).

Kashubian plant names connected with relationship to human body parts include:
1) use of the plant to heal that particular body part, for examplepłëcnik ‘podbiał pospolity, 
Tussiflago farfara L.’ (coltsfoot) (used by Kashubians as a remedy for lung diseases);
2) use of the plant connect with belief that the plant can cause sickness of a particular body 
part, for example bòlëglowiné lëstë and bòleòczë ‘jaskier ostry, Ranunculus acer’ (sharp 
buttercup) (smelling or looking at the flower supposedly causes head and eye pain);
3) similarity of plant form to body part, for example bardówka ‘huba, Polyporus’ (bracket 
fungus) (from the similarity of the growth on a tree trunk to a growth on a human face);
4) from the activity of a particular plant connected to a particular body part and at the same 
time having a shape similar to the body part, for example Pana Jezusowô krew ‘dziurawiec 
pospolity, Hypericum perforatum L. (Saint John’s wort) (secretes a sap of the color of 
blood); 5) name created since it was assumed the plant healed particular body parts that 
a similar plant heasd, for example nokce ‘kocanka piaskowa, Helichrysum arenarium’ 
possibly named because of the similarity of the flower color to ‘nagietka lekarskiego, 
Calendula officinalis L’. (Pot marigold) which is used to heal diseases; 6) similarity to the 
sound of the name of the body part, for example òczétczi from od òkò and nokce.

The discussed plant names present evidence of the important and diverse place of the 
plant world in Kashubian culture, both material and spiritual.

tłum. Stanisław Frymark
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Ewa Rogowska-Cybulska

Pflanzennamen, die von menschlichen Körperteile stammen, 
im Wörterbuch Słownik gwar kaszubskich 

(Wörterbuch der kaschubischen Dialekte) von Bernard Sychta

ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser bespricht 64 Pflanzennamen, die mittelbar oder unmittelbar von 
menschlichen Körperteilen hervorstammen, die in Słownik gwar kaszubskich na tle kultury 
ludowej von Priester Bernard Sychta (1967-1976) registriert wurden. Darin wurden die 
Pflanzennamen berücksichtigt: semantische Ableitungen (z.B. bardówka ‘huba, /Nabe/ 
Polyporus’ < bardówka ‘brodawka’ /Warze/), wortbildende Ableitungen (z.B. rząsnica 
‘kosmatka owłosiona, /Behaarte Hainsimse/ Luzula pilosa L.’ < rząsa ‘rzęsa na brzegu 
powieki’ /Wimper/) und syntaktische Ableitungen (in diesen Ableitungen Motiv ist 
übergeordnetes Glied, z.B. panieńsczé włosë ‘przytulia błotna, /Sumpf-Labkraut/ Galium 
palustre’ < włos ‘włos’/Haar/, eventuell untergeordnetes Glied, z.B. triglowé drzéwò ‘grab 
/Hainbuche/, Carpinus betulus’ < głowa ‘głowa’ /Kopf/).

Die Namen der menschlichen Körperteile in den kaschubischen Pflanzennamen sind: 
a) Namen der äußeren Körperteile des Menschen (19 Wörter bilden Grundlage für 
37 Pflanzennamen), z.B. j ãzëczk ‘dem. von jãzëk’ /Zunge/ -  Grundlage des Pflanzenna
mens jãzëczczi ‘babka zwyczajna, /Breitwegerich/ Plantago maior’, paluszk ‘dem. von 
paleć  /Finger/ -  Grundlage des Pflanzennamens Panajezuskòwé paluszczi ‘pierwiosnek 
lekarski, /Echte Schlüsselblume/ Primula officinalis L.’; b) Namen der inneren Körperteile 
des Menschen (9 Wörter bilden Grundlage für 17 Pflanzennamen), z.B. kosc ‘kość’ / 
Knochen/ -  Grundlage des Pflanzennamens f f  kostina ‘żywokost lekarski, /Echte Beinwell/ 
Symphytum officinale L.’; c) Namen der Körperflüssigkeiten und Sekretionen (4 Wörter 
bilden Grundlage für 10 Pflanzennamen), z.B. krew ‘krew’ /Blut/ -  Grundlage des 
Pflanzennamens Pana Jezusowô krew ‘dziurawiec pospolity, /Echtes Johanniskraut/ 
Hypericum perforatum L.’.

Die kaschubischen Pflanzennamen, die in den Namen menschliche Körperteile 
beinhalten, teilen sich auf Grund: 1) der Heilverwendung bestimmter Pflanze für bestimmte 
Körperteile oder -  seltener -  anderer Verwendung der Pflanze, die im Zusammenhang mit 
bestimmten Körperteile steht, z.B. płëcnik ‘podbiał pospolity, /Huflattich/ Tussiflago farfara 
L.’ (die Kaschuben halten diese Pflanze für Heilmittel bei Lungenerkrankungen); 2) des 
Glaubens, dass Kontakt mit dieser Pflanze Beschwerden bestimmter Körperteile hervorrufen 
kann, z.B. bòlëglowiné lëstë plt und bòleòczë plt ‘jaskier ostry, /Scharfer Hahnenfuß/ 
Ranunculus acer’ (Schnüffeln an der Blume oder Betrachten der Blume kann angeblich 
Kopfweh oder Augenschmerzen auslösen); 3) der Ähnlichkeit der Körperteile und der 
Pflanze bardówka ‘huba, /Nabe/ Polyporus’ (Ähnlichkeit der Nabe, die an einem Baum 
wächst mit der Warze, die auf einem menschlichen Gesicht wächst); 4) der Wirkung 
bestimmter Pflanze auf bestimmten Körperteil und ihrer gleichzeitigen Ähnlichkeit zu dem 
Körperteil, z.B. Pana Jezusowô krew ‘dziurawiec pospolity, /Echtes Johanniskraut/ 
Hypericum perforatum L. ’ (Zuschreiben der Pflanze der blutstillenden Wirkung erfolgt 
aus dem Prinzip “Ähnliches soll durch Ähnliches geheilt werden“, denn der Saft von
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Johanniskraut hat die Farbe des Blutes); 5) der Übertragung eines Pflanzennamens auf 
eine andere Pflanze auf Grund anderer Merkmale z.B. nokce ‘kocanka piaskowa, /Sand- 
Strohblume/ Helichrysum arenarium’ (der Namen wird von ‘nagietek lekarski, /Ringelblume/ 
Calendula officinalis L. ’ auf Grund der farblichen Ähnlichkeit der Blumen beider Pflanzen 
und Verwendung in Heilung vieler Krankheiten übertragen); 6) der lautlichen Assoziation 
der Körperteile mit dem Wort, das der Motiv im Pflanzennamen ist, z.B. òczétczi (von 
òkò und nokce).

Die besprochenen Pflanzennamen zeugen von der bedeutenden und vielfältigen Rolle 
der Pflanzenwelt in der kaschubischen Kultur, sowohl in der materiellen als auch geistigen
sicht.

tłum. Magdalena Darska-Łogin


