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ABSTRACT: The article analyses plant names in Hausa from an ethno-linguistic point of 
view. Plant names, which are lexical compounds, nominal or verbal phrases, were collated 
in terms of their look, function and area of distribution in order to identity the factors 
influencing the naming process. The main sources of analysis were Hausa language dic-
tionaries, medical articles and my own knowledge and expertise regarding Hausa culture. 
All the collected data were then consulted with a native speaker of the Hausa language to 
confirm the precision of the findings.

KEYWORDS: plant names, Hausa language, Hausa culture, metaphors, lexical compounds, 
metonymy, ethno-linguistics

WSTĘP

Nazywanie otaczającego nas świata odzwierciedla sposób postrzegania rzeczywistości, 
który można interpretować zarówno w płaszczyźnie językowej, jak i pozajęzykowej. Nazwy 
są językową reprezentacją pojęć, mogą więc służyć do badań nad ich konceptualizacją, ale są 
one także podstawą do badań związków języka z kulturą. To, w jaki sposób nadajemy nazwy 
przedmiotom będącym elementami najbliższego otoczenia, jest tematem licznych badań 
etnolingwistycznych, które dotyczą związków między językiem, myśleniem i zachowaniem 
się człowieka a otoczeniem, w którym człowiek żyje1. Nazwy są przejawem zbiorowych 
wzorców postrzegania rzeczywistości, dlatego są one często wykorzystywane w badaniu 
językowego obrazu świata, pojmowanego jako „zawarta w  języku, różnie zwerbalizowana 
interpretacja rzeczywistości dająca się ująć w postaci zespołu sądów o świecie”2.

Nazwy roślin stanowiły dla wielu badaczy podstawę do badań etnolingwistycznych 
opartych na materiale pochodzącym z różnych języków (z języka polskiego, z innych 
języków słowiańskich, a także z innych języków europejskich). Skupiały się one na 
poszukiwaniu semantycznych konotacji nazw roślin3, związków języka z pozajęzykowy-

* Artykuł stanowi kontynuację badań poczynionych w ramach przygotowań do referatu, pt. Body 
Part Terms in Hausa Common Nouns (współautorzy: Miłosz W r z a ł e k, Jakub K o d ł u b a j), wygło-
szonego w ramach konferencji ,,Body in Language”, Uniwersytet Warszawski, dn. 22.10.2011. Szcze-
gólne podziękowania kieruję do prof. Niny P a w l a k za zainspirowanie do badań nazw roślin 
w  języku Hausa, jak i za udzielone wsparcie merytoryczne w trakcie pisania artykułu.

1 Teza o wpływie języka na sposób myślenia i zachowania człowieka bywa nazywana hipotezą 
Sapira – Whorfa. Mimo kontrowersji wokół tej hipotezy, stała się ona inspiracją do badań nad 
związkami między językiem i myśleniem, a także nad związkami między językiem a kulturą (por. 
P. B y t n i e w s k i, Język i kultura w koncepcji E. Sapira i B.L. Whorfa, w: Jerzy B a r t m i ń s k i, 
Jadwiga P u z y n i n a (red.), Język a kultura, t. 2, Wrocław 1991, s. 11–23).

2 Jerzy B a r t m i ń s k i  (red.), Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 12.

3 Agnieszka B ę d k o w s k a - K o p c z y k, Metaforyka roślinna w języku słoweńskim i jej podsta-
wy konceptualne (na tle metaforyki polskiej), w: A n n a  D ą b r o w s k a,  I r e n a  K a m i ń s k a -
- S z m a j  (red.), Język a kultura, t. 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, 
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mi elementami kultury4, a także metodologicznymi podstawami badań nad strukturami 
językowymi stosowanymi przy nadawaniu nazw5.

W wyniku badań okazało się, że wiele nazw będących pojedynczymi leksemami wskazuje 
na różne cechy rośliny, jak na przykład w języku polskim jaskier, śnieżyczka, lepczyca, 
szelestnik, które konotują wrażenia odbierane za pomocą zmysłów6. Nazwy mogą mieć 
formy złożone, o charakterze zestawień i zrostów, oddających cechy fizyczne roślin lub ich 
zastosowanie, np. przebiśnieg, wilczomlecz, babikrówka, czartopłoch7. Wśród struktur stoso-
wanych powszechnie w nadawaniu nazw roślinom są różne typy przydawek, mających wiele 
odniesień do otaczającego świata (np. świetlik lekarski, skrzyp polny, lwia paszcza). Jak 
stwierdza H. P e l c o w a: „Świat roślin jest pełen realiów z życia codziennego i wyobraźni 
ludzi, którzy je tworzyli w przeszłości. W nazewnictwie tym odbija się wrażliwość językowa 
prostego człowieka, która przejawia się w kreowaniu świata przyrody oraz tłumaczeniu 
nazw nadawanych desygnatom, a nawet w próbie ich etymologizowania”8.

Pytanie, które pojawia się w badaniach nad nazwami roślin, dotyczy nie tylko rodzajów 
struktur, stosowanych w konkretnym języku do tworzenia nazw gatunkowych, ale także 
eksponowania wybranych cech roślin w ich nazwach. Językowy obraz świata odbijają-
cy się w nazwach roślin, który jest kreowany przez subiektywną ocenę użytkowników 
konkretnego języka, zawiera także symboliczną formę ujmowania rzeczywistości. Z tych 
powodów przy denotacji nazw o ukrytej semantyce często należy brać pod uwagę kulturę, 
w której dana nazwa funkcjonuje9.

Nazwy roślin będące frazami znaczącymi są metaforami, poddającymi interpretacji 
otaczający świat przyrody. Analiza tych metafor pozwala wytyczyć ścieżkę analogii, pro-
wadzącej do ustalenia czynników mających wpływ na konceptualizację pojęć odnoszących 
się do świata roślin. Niewiele jest prac porównawczych z tego zakresu, a wnioski uzy-
skane na podstawie opracowań dotyczących m.in. języka polskiego warte są konfrontacji 
z materiałem pochodzącym z innych języków.

Przedmiotem tego opracowania są nazwy roślin w afrykańskim języku hausa10, utwo-
rzone jako wyrażenia językowe. Są to głównie złożenia rzeczownikowe, ale czasami 

s. 149–158; Emérita E s c o b a r  Z a p a t a, El estudio fitonímico, desde una perspectiva etnolinguística 
como recurso de enseñanza en la UNALM, http://www.lamolina.edu.pe/innovacioneducativa/images/
files/innovacion2013/Presentaciones_orales/Escobar,%20E%20%20El%20estudio%20fiton%C3%AD-
mico,%20desde%20una%20perspectiva%20etnolingu%C3%ADstica%20como%20recurso%20de%20
ense%C3%B1anza%20en%20la%20UNALM.pdf [17.02.2015].

 4 Włodzimierz W y s o c z a ń s k i,  Semantyczno-kulturowa interpretacja nazw roślin (niektóre 
aspekty pogranicza chrześcijańsko-pogańskiego), w: Anna D ą b r o w s k a, Irena K a m i ń s k a - S z m a j 
(red.), Język a kultura, t.16, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 71–81; 
Halina P e l c o w a, Nazwy roślin w świadomości językowej ludności wiejskiej, w: Anna D ą b r o w s k a, 
Irena K a m i ń s k a - S z m a j  (red.), op. cit., s. 99–116.

 5 J. B a r t m i ń s k i, op. cit.; Wanda B u d z i s z e w s k a , Słowiańskie słownictwo dotyczące przy-
rody żywej, „Studia z Filologii Polskiej i Sowiańskiej”, Warszawa 1996, t. 33, s. 15–20.

 6 Halina P e l c o w a, op. cit.
 7 Teresa S k u b a l a n k a, Polskie nazewnictwo roślin. Struktura zbioru, „Annales Universitatis 

Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia”, 2009, vol. XXVII, s. 141.
 8 H. P e l c o w a, op. cit., s. 99.
 9 Agnieszka B ę d k o w s k a - K o p c z y k, op. cit., s. 151.
10 Język hausa – język z grupy języków czadyjskich, używany w Północnej Nigerii i w Nigrze 

przez ok. 25 milionów ludzi. Ponadto jest używany w charakterze języka kontaktowego w Afryce 
Zachodniej (www.ethnologue.com/language/Hau).
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pojawiają się wśród nich także frazy czasownikowe. Analiza polega na deleksykalizacji 
tych wyrażeń i podaniu ich znaczenia, odwołującego się do znaczenia ich poszczegól-
nych członów. Zestawiając wygląd i funkcjonowanie roślin z ich nazwami, ukazuję, jakie 
czynniki miały największy wpływ na nadanie danej roślinie właśnie takiej nazwy. 

Za źródła nazw roślin posłużyły mi przede wszystkim słowniki R.C. A b r a h a m a11, 
Ch.H. R o b i n s o n a12 oraz internetowa wersja słownika G.P. B a r g e r y’ego13. Korzy-
stam także z publikacji autorstwa R. B l e n c h a, pt. Hausa Names for Plants and Trees, 
z której dokonałam wyboru na podstawie konsultacji z rodzimym użytkownikiem języka 
hausa14. Źródłem wiedzy o zastosowaniu poszczególnych roślin są prace tematyczne 
z zakresu medycyny oraz weterynarii.

NAZWY ROŚLIN JAKO METAFORY

Hausa jest przykładem języka figuratywnego, w którym treść wypowiedzi przeka-
zywana jest często za pośrednictwem metafor. Nazwy nadawane osobom, obiektom, 
roślinom czy przedmiotom funkcjonują jako epitety pozwalające na niebezpośredni 
sposób zwracania się i nazywania kogoś, na przykład giwar gari (dosł. ‘słonica miasta’) 
odnosi się do kobiety cieszącej się złą sławą, gandun gurjiya (dosł. ‘pole ogórków’) jest 
określeniem człowieka uchodzącego za bogatego, ale w istocie biednego. Bogaty rejestr 
nazw roślin będących określeniami metaforycznymi jest tylko w części wyrazem normy 
stylistycznej, bowiem wiele z nich utrwaliło się jako nazwy gatunkowe. 

Jedną z najczęściej stosowanych struktur używanych w charakterze metafory w języku 
hausa jest przydawka dopełniaczowa. Jest to połączenie dwóch rzeczowników, których 
formalnym wykładnikiem jest morfem dopełniacza -n i -r (dołączany do członu pierw-
szego, który jest elementem określanym)15. Jako figura stylistyczna często stosowana 
w poezji nazywana jest metaforą dopełniaczową, która nadaje tworzącym ją elementom 
nowe znaczenie, wynikające bądź z niezwykłego, dotychczas niewystępującego zestawienia 
lub z zależności składniowej, w której te wyrazy nie występowały, na przykład ‘zjadacze 
chleba’ zastępujące określenie ‘ludzie’. W nazwach roślin metafora dopełniaczowa jest 
najczęściej porównaniem dopełniaczowym, kierującym uwagę na desygnat stanowiący 
domenę źródłową tej metafory, np. idon zakara (dosł. ‘oko koguta’). W języku polskim 
podobne podstawy konceptualne mają nazwy lwia paszcza, wilcze jagody, kozie bobki, 
jaskółcze ziele, choć warto zauważyć, że w polskich nazwach metafora oparta na przy-
dawce dopełniaczowej występuje rzadko (‘ziele św. Antoniego’). 

Drugim rodzajem wyrażeń stanowiących nazwę gatunkową rośliny jest fraza czasow-
nikowa. Ten typ konstrukcji nie występuje w nazewnictwie polskim, w języku hausa fraza 
czasownikowa pojawia się często w funkcji członu nominalnego, np. ka-ce-na-ce (dosł. 

11 Roy Clive A b r a h a m  (red.), Dictionary of the Hausa Language, University of London 
Press, London 1962. 

12 Charles Henry R o b i n s o n, Dictionary of the Hausa Language, Cambridge University Press, 
Cambridge 1913. W słowniku tym stosowana jest nieustandaryzowana ortografia hausa, którą na 
potrzeby tej pracy zmieniam na wersję standardową. 

13 George Percival B a r g e r y, A Hausa-English Dictionary and English-Hausa Vocabulary, Oxford 
University Press, Londyn 1934, wersja online http://maguzawa.dyndns.ws/frame.html [17.02.2015].

14 Weryfikację nazw roślin wymienionych w publikacji R. Blencha przeprowadził Bashir Ibrahim 
z Kano (Nigeria).

15 Nina P a w l a k,  Języki afrykańskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2010, s. 252
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‘ty powiedziałeś, ja powiedziałem’) jako ‘debata’ , ‘wymiana argumentów’16. Wyrażenia 
sha jini czy fid da sartse (w dosłownym tłumaczeniu odpowiednio ‘wypij krew’ i ‘wyjmij 
drzazgę’) są takimi frazami czasownikowymi, które są używane jako nazwy gatunkowe 
roślin.

Procesy, jakie można analizować w metaforach będących nazwami roślin, sprowadzają 
się do relacji podobieństwa między cechami desygnatu (rośliny) a domeną źródłową 
metafory. Odrębnym zagadnieniem jest typ relacji, jaka zachodzi między składnikami 
poszczególnych domen. W języku hausa poszczególne części rośliny mogą mieć swoje 
nazwy, na przykład nazwa kunnen jaki (dosł. ‘uszy osła’) odnosi się tylko do liści bawełny, 
częściej są to jednak nazwy, dla których uzasadnieniem jest wygląd konkretnej części 
rośliny, ale nazwa jest określeniem całej rośliny, np. kashin awaki (dosł. ‘odchody kozy’), 
yatsa biyar (dosł. ‘pięć palców’). Metaforyczna nazwa jakiejś części rośliny jest wówczas 
przenoszona (na zasadzie metonimii) na pojęcie całej rośliny.

W niniejszej analizie uwzględniono jedynie nazwy roślin używane dla ich gatunko-
wego rozróżnienia. Za materiał do badań posłużyły 34 nazwy roślin, które są frazami 
znaczącymi mającymi formę konstrukcji dopełniaczowej (27 nazw) lub frazy czasowni-
kowej (7 nazw).

NAZWY ROŚLIN JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY O KULTURZE

Ojczyzna ludu Hausa znajduje się w strefie sawanny, której część południowa ma 
bujną roślinność przez cały rok, natomiast część północna jest półpustynią. Nazwy roślin 
występujących powszechnie i tworzących krajobraz tego obszaru są na ogół leksemami 
pojedynczymi, na przykład kuka ‘baobab’, tsamiya ‘tamaryszek’, dabino ‘palma daktylo-
wa’, dawa ‘ziarno gwinejskie’. Nazwy mające postać złożeń odnoszą się więc raczej do 
roślinności mniej dominującej w krajobrazie i trudniejszej w gatunkowej identyfikacji. 
Można przyjąć, że nadanie takim roślinom nazw w formie metafor podkreśla ich cechy 
istotne, ważne z punktu widzenia ich miejsca w krajobrazie kulturowym. 

Według J. B a r t m i ń s k i e g o, rośliny, którym często nadawane są nazwy w for-
mie opisowej, można podzielić na kwiaty, chwasty i zioła. Każda z tych kategorii jest 
definiowana ze względu na inne właściwości. Mając na uwadze, że „‘kwiat’ musi być 
definiowany ze względu na [wygląd], [zapach], [czas kwitnienia], [miejsce występowania], 
ew. [użytek]”, a (…) „‘chwast’ – ze względu na [miejsce rośnięcia], [wygląd], [szkodliwość 
dla celów zamierzonych przez człowieka], ew. [sposób likwidacji]”17 daje się zauważyć, 
iż skojarzenia z ‘kwiatem’ są na ogół pozytywne, podczas gdy ‘chwast’ oznacza roślinę, 
która przywodzi na myśl coś o znaczeniu negatywnym.

Wśród czynników mających wpływ na konceptualizację pojęć odnoszących się do 
świata roślin za pomocą nadanej im nazwy wyróżnić można miejsce występowania rośli-
ny (w polskim ‘skrzyp polny’) czy jej pochodzenie (‘moczarka kanadyjska’). Jednocze-
śnie należy podkreślić, że w świetle dostępnych materiałów z innych języków, czynniki 
decydujące o nadawaniu nazw są takie same w różnych językach, należą do nich m.in. 
kształt i  funkcjonalność. 

W przedstawionym materiale z języka hausa dokonana została kategoryzacja nazw 
z uwzględnieniem czynników, które są źródłem metafory. 

16 Por. zleksykalizowane ‘widzimi się’ w języku polskim.
17 J. B a r t m i ń s k i, op. cit., s. 82.
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CECHA FIZYCZNA ROŚLINY JAKO PODSTAWA KONCEPTUALNA

Zgromadzony materiał z języka hausa omawiam pod względem cech fizycznych, 
uwzględnionych w nazwach omawianych roślin. Dominują wśród nich kształt, kolor 
i struktura. Uzasadnienie dla zastosowania konkretnych metafor odnajdujemy w potocz-
nej wiedzy o wyglądzie desygnatów, użytych dla wyrażenia porównania, niekiedy jednak 
wymagane jest uwzględnienie ich cech kulturowych oraz zastosowania. W celu jak naj-
lepszego pokazania tych relacji, obok opisu cech rośliny i jej zastosowania przedstawiam 
(w wybranych przykładach) samodzielnie wykonane ilustracje wyróżnionych w nazwie 
elementów roślin 

Metafory z domeną źródłową kształtu

Najliczniejszą grupę stanowią nazwy, których uzasadnienie odnajdujemy w kształcie 
rośliny, a ściślej jakiegoś jej elementu (liścia, kwiatu). W grupie tej wiele jest określeń 
zawierających części ciała ludzi i zwierząt.
hannun sarki – (dosł. ‘ręka władcy’) – Hibiscus sabdariffa 

Jest to rodzaj hibiskusa występującego przede wszystkim na terenach Afryki Zachod-
niej, jego polska nazwa to ketmia szczawiowa. Nazwa tej byliny w języku hausa dosłow-
nie oznacza ‘rękę władcy’. ‘Ręka władcy’ stanowi jednocześnie metaforę berła w dłoni 
władcy. Do tego porównania odwołuje się nazwa rośliny, której kwiaty swym wyglądem 
przypominają właśnie berło.

yatsa biyar (dosł. ‘pięć palców’) – Paullinia pinnata 

Krzew Paullina pinnata swoją nazwę w języku hausa zawdzięcza przede wszystkim 
temu, że poszczególne gałązki porośnięte liśćmi wyglądają jak dłoń z szeroko rozsta-
wionymi palcami. Także w tym wypadku wygląd fragmentu rośliny jest podstawą kon-
ceptualizacji cech całej rośliny i uzasadnieniem dla jej nazwy.
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idon zakara (dosł. ‘oko koguta’) – Abrus precatorius 

Idon zakara znany jest w Polsce jako modligroszek różańcowy. Nasiona tej rośliny 
swoim wyglądem przypominają oko, są to małe czerwone kulki z czarną plamką i białą 
kropką. Ich wygląd wywołuje skojarzenia z gałką oczną, w której widać tęczówkę i źrenicę 
(czarną plamę można postrzegać jak tęczówkę, biała kropka zaś będzie odpowiednikiem 
źrenicy). Nazwa tej rośliny stanowi zatem kolejny przykład na to, że wygląd pewnej tylko 
części rośliny może stanowić podstawę konceptualizacyjną dla pojęcia odnoszącego się 
do całej rośliny.

kamborin shaho (dosł. ‘pazur sokoła’) – Stylosanthes errecta18

Liście tego krzewu mają trójkątny kształt, rozszerzone u podstawy stopniowo zwężają 
się, by na końcu zawinąć najcieńszą część do środka niczym ostry pazur drapieżnika. 

hak’orin maciji (dosł. ‘zęby żmii’) – sitowie

Jest to roślina znana w języku polskim jako sitowie. Zawdzięcza nazwę w języku 
hausa wyglądowi swoich kłosów. Szpiczaste i ostre kłoski, w których znajduje się ziarno, 
przypominają ostre kły żmii19.

18 http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=STER2.
19 G.P. B a r g e r y, op. cit.
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wutsiyar ɓera (dosł. ‘ogon szczura’) – Stachytapheta jamsicensis

Jest to roślina, która swym wyglądem przypomina ogon szczura. Jej długa i sztywna 
łodyga pokryta jest drobnymi włoskami20. 

kan ɓarawo (dosł. ‘głowa złodzieja’) – Lenotis pallida

W owocach tej rośliny okrągła bulwa pokryta jest kolcami, a z jej czubka wyrastają 
pomarańczowe płatki, niczym włosy z czubka głowy. Skojarzenie z głową wynika z okrą-
głego kształtu i zarośniętej powierzchni, a metafora złodzieja może mieć uzasadnienie 
w nietypowym czubku, zwracającym uwagę swym kolorem (por. polskie przysłowie „Na 
złodzieju czapka gore”).

kunnen zomo (dosł. ‘uszy zająca’) – Cadalvena Dalzielii

Uzasadnieniem dla nazwy tego ziela są podłużne liście, kształtem przypominające 
uszy zająca. Co więcej, zarówno kwiaty, jak i liście w miarę przyrastania nowych ele-
mentów opuszczają się w dół, tym bardziej upodabniając się do uszu owego zwierzęcia. 

Pozostałe rośliny, których nazwy zaliczają się do tej kategorii, zostaną przedstawione 
w formie opisowej, bez ilustracji rysunkowej. Ich nazwy, podobnie jak w przedstawionych 
wyżej przykładach, odwołują się do wrażeń wzrokowych wywołanych wyglądem jakiejś 
części rośliny. 

20 Ibidem.
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wutsiyar rakumi (dosł. ‘ogon wielbłąda’) – (ang. Orchid) Platycoryne peludosa
Na końcu cienkiej łodyżki tej rośliny znajduje się skupisko drobnych acz rozłożystych 

kwiatów. Tym samym jej wygląd porównywać można do cienkiego ogona wielbłąda 
zakończonego puszystym ‘pędzelkiem’.

ƙafar shamuwa (dosł. ‘noga bociana’) – czerwona trzcina cukrowa
Jest to szczególny rodzaj trzciny cukrowej wyróżniający się czerwonym kolorem. 

Charakterystyczny podłużny kształt trzciny cukrowej, jak i jej czerwony kolor sprawiają, 
że wygląd tej rośliny kojarzy się z długimi, czerwonymi nogami bociana21.

kashin awaki (dosł. ‘odchody kozy’) – Ceratonia siliqua
Jest to drzewo znane w Polsce jako szarańczyn strączkowy, chleb świętojański bądź 

karob. Jego hausańska nazwa związana jest z pierwszym wrażeniem, jakie sprawiają 
nasiona z owoców tego drzewa – małe szarobrązowe kulki, wyglądem przypominające 
odchody kozy22.

hantsar giwa (dosł. ‘wymię słonicy’) – Kigelia aethiopica
Drzewo to, zwane także drzewem kiełbasianym, charakteryzuje się dużymi owocami 

w kształcie kiełbasek koloru szarego o wyglądzie przypominającym wymiona słonicy. 

Metafory z domeną źródłową koloru

W odrębną podgrupę zostały zebrane nazwy nadane roślinom ze względu na ich 
kolor. W kategorii tej znajdą się głównie drzewa.

jan itace (dosł. ‘czerwone drzewo’) – Hymenocardia acida. 
Swoją nazwę zawdzięcza czerwonym kwiatom, które sprawiają, że całe drzewo wygląda 

jakby było czerwone.

farar ƙaya (dosł. ‘biały cierń’) – Acacia suberina 
Acacia suberina swoją nazwę zawdzięcza białym cierniom, z których owoców robi 

się tusz23.

farar gaza (dosł. ‘biały grzebień’) – Combretum collinum
Combretum collinum w okresie kwitnienia wygląda niczym drzewo przykryte bia-

łym puchem. Jednocześnie jego poszczególne gałęzie pokrywają kwiaty, których płatki 
przypominają białe, skierowane do góry cienkie szpilki, w całości tworząc coś na kształt 
białego grzebienia.

Metafory z domeną źródłową struktury

Kolejną grupę stanowią nazwy, nadane roślinom ze względu na ich strukturę. Ponie-
waż rejestrują one wrażenia bezpośredniego kontaktu z rośliną, jako wyrażenia językowe 
mają charakter fraz czasownikowych.

21 Ch.H. R o b i n s o n, op. cit., s. 447.
22 Ibidem, s. 181.
23 Ibidem, s. 82.
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taɓa ni ka samu (dosł. ‘dotknij mnie, poczuj mnie – na dłoniach’ ) – ficus vogeli 
Ten rodzaj fikusa nazwę zawdzięcza właściwościom fizycznym wydzielanych soków. 

Jest tak nazwany ze względu na ich lepkość i fakt, że wytwarza się z nich gumę24.

faskara giwa (dosł. ‘kaleczący słonia’)
Jest to mały krzew o fioletowych kwiatach. Jego nazwa odnosi się do niezwykle 

twardej struktury rośliny uznawanej za chwast25.

Miejsce występowania jako podstawa konceptualna

Występowanie bądź pochodzenie roślin także może być jednym z czynników mających 
wpływ na nadawanie im nazw. To, skąd roślina pochodzi bądź to, jakie tereny porasta, 
jest zwykle zaznaczone w drugim członie przydawki dopełniaczowej.

shinkafa yar hausa (dosł. ‘ryż córek Hausa’) – ryż uprawiany wyłącznie przez Hausa
W kuchni ludu Hausa ryż zajmuje bardzo ważną pozycję, stanowi jeden z głównych 

składników wielu tradycyjnych potraw. Ryż jest też uprawiany na terenach Hausa, a ta 
szczególna odmiana uznana za lokalną kojarzona jest z kobietami hausańskimi, które 
uprawiają ją na potrzeby własnej kuchni.

furen juji (dosł. ‘kwiaty śmietniska’) – Datura stramonium
Bieluń to bylina potocznie zwana kiedyś w języku polskim „czarcim zielem”26, która 

porasta przede wszystkim wysypiska śmieci i rumowiska. Nazwa ‘kwiat śmietnika’ w pełni 
identyfikuje podłoże, na jakim rośnie.

karan masallaci (dosł. ‘trzcina meczetu’) – Caralluma dalzielii
Jest to krzew często sadzony w pobliżu meczetu27. Uważa się, że działa jak talizman 

chroniący przed złymi duchami28.

dodon dawa (dosł. ‘zły duch sorgo’) – Striga senegalensis
Roślina, która ma właściwości niszczące uprawy sorgo, dlatego też słusznie zwie się 

ją ‘złym duchem sorgo’.

gwandar daji (dosł. ‘papaja buszu’) – Annona senegalensis
Roślina z rodziny flaszowców, jej jadalne owoce są słodkie, a swym wyglądem przy-

pominają owoce papai.

Funkcja jako podstawa konceptualna

Cechy rośliny mogą być zaznaczone w nazwie poprzez wskazanie jej działania lub 
zastosowania. W tej grupie wiele jest nazw roślin używanych w celach leczniczych. Czę-
sto nazwa zawiera informację, co leczy dana roślina, jaką reakcję wywołuje czy też jak 
należy się z nią obchodzić. Nazwy mogą mieć postać przydawki dopełniaczowej lub 

24 Ch.H. R o b i n s o n, op. cit., s. 346.
25 Ibidem, s. 85.
26 http://www.narkotyki.pl/wokol-narkotykow/bielu-dziedzierzawa/ [17.02.2015].
27 Ch.H. R o b i n s o n, op. cit., s. 172.
28 http://database.prota.org/PROTAhtml/Caralluma%20adscendens_En.htm [17.02.2015].
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frazy czasownikowej, a funkcja jest w nich przekazywana przez wskazanie doświadczeń 
w kontaktach z rośliną. Poniżej podaję przykłady nazw w języku hausa, zawierające 
metaforyczne obrazowanie cech roślin i ich wartości kulturowych:

fid da sartse (dosł. ‘wyjmij drzazgę’) – Euphorbia laterifolia
Jest to roślina, której liści używa się w celu wyjęcia drzazgi z ciała. Bywa też stoso-

wana przez kobiety jako lekarstwo na pozbycie się wszy29.

likita na daji (dosł. ‘lekarz buszu’) – Enantia chlorantha 
Jest to roślina o niezwykle szerokim spektrum działania. Ma zastosowanie jako lek 

na malarię, żółtaczkę, infekcyjne zapalenie wątroby oraz jako lek o działaniu przeciw-
gorączkowym30.

rai ɗore (dosł. ‘długie życie’) – Cassia occidentalis
Jest to roślina powszechnie stosowana jako lekarstwo na wiele różnych chorób i infek-

cji31, można więc ją uznać za środek ‘przedłużający życie’.

faskara sau (dosł. ‘kaleczący stopy’)
Jest to rodzaj pełzającego chwastu, nazwanego tak przede wszystkim ze względu na 

częste występowanie na ścieżkach32. Porównanie odnosi się do skutków, jakie wywołuje 
u ludzi chodzących boso.

kashe dafi (dosł. ‘zabij truciznę’) – Sida cordifolia
Zioło to stosowane jest jako lek o działaniu antybakteryjnym, przeciwzapalnym i jako 

lek chroniący przed rakiem33.

hana gobara (dosł. ‘nie przeznaczaj na spalenie’) – Comniphora kerestingi
Drzewo o miękkim drewnie i gładkiej korze, mające duże walory użytkowe. Jest 

dobrym materiałem na ogrodzenia, ma zastosowanie do wyrobu siodeł, drewnianych 
chodaków, kołczanów34.

tsintsiyar maza (dosł. ‘miotła mężczyzn’) – Laudetia phragmitoides
Jest to roślina stosowana jako afrodyzjak35.

zaban dafi (dosł. ‘trująca roślina’) – Aloe zebrina
Rodzaj aloesu mającego trujące właściwości. Z jego soku robi się truciznę, której 

używa się w strzałach36.

29 G.P. B a r g e r y, op. cit.
30 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3967441/. 
31 G.P. B a r g e r y, op. cit.
32 Ibidem.
33 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3819490/. 
34 G.P. B a r g e r y, op. cit.
35 Jamilat Aliyu I b r a h i m  et al., Medicinal Plants and Animals Sold by the “Yan Shimfidas” 

of Sabo Wuse in Niger State, Nigeria, „African Journal of Pharmacy and Pharmacology”, 2010, 
t. 4(6), s. 391

36 Ch.H. R o b i n s o n, op. cit., s. 414.



KULTUROWE KONTEKSTY METAFORYKI ROŚLINNEJNR 3 – 4 245

kashe kaji (dosł. ‘odpędź kury’)
Jest to krzew o odrażającym zapachu. Z jego wywaru przygotowuje się napar, w któ-

rym moczy się ziarna, zanim się je zasieje. Zabieg ten stosuje się w celu uchronienia 
ich przed zjedzeniem przez ptactwo. Wywar jest używany także jako środek leczący 
świerzb i odstraszający owady37. 

Podane powyżej przykłady zawierają głównie informację o tym, do czego roślina 
służy oraz przez kogo jest używana. W niektórych nazwach zawiera się przekaz o skut-
kach spożycia owej rośliny bądź instrukcja, co z nią należy zrobić. Dostępne przykłady 
wystąpiły w formie fraz czasownikowych.

sha jini (dosł. ‘wypij krew’) – Crossopteryx Fenzl Rubiceacae
Jest to roślina, z której napar pije się jako lek na bóle sercowe, stosowany też jako 

lek hamujący biegunkę. Wyciąg z jej korzeni to także lek na choroby weneryczne38. 
Napar z liści tej rośliny stosowany jest przez kobiety jako lekarstwo na ból głowy39. 
Właściwości lecznicze są tu wyrażone poprzez życiodajną krew.

sha ni ka san ni (dosł. ‘wypij mnie, poczuj mnie’) – Heliotropum ovaliofolium
Jest to roślina o gwałtownym działaniu przeczyszczającym40.

bi ni da zugu (dosł. ‘podążaj za mną z całunem’) – Jatropha curcas
Taką nazwę ma krzew z kulistymi owocami, które charakteryzują się właściwościa-

mi przeczyszczającymi. Roślina znana w języku polskim jako jatrofa przeczyszczająca, 
potwierdzenie tych właściwości ma także w swej nazwie. W języku hausa metafora bi ni 
da zugu ma jeszcze swój synonimiczny wariant ci ni da zugu ‘owiń mnie całunem’, obie 
są używane w charakterze sentencji (podobnej w swej funkcji do przysłowia), odnoszącej 
się do nierealnego, przesadzonego stwierdzenia, które zaraz ma się zdezaktualizować41. 
Biegunka jest konceptualizacją tego efektu. 

ZAKOŃCZENIE

Nazwy roślin języka hausa, mające postać wyrażeń o znaczeniu leksykalnym, repre-
zentują dwa typy konstrukcji: przydawkę dopełniaczową i frazę czasownikową. Nadawanie 
nazw roślinom w tej formie odzwierciedla „sądy o świecie”, a jednocześnie jest wyrazem 
procesów poznawczych i konceptualizacji pojęć. Przywołując definicyjne cechy metafory, 
która przedstawia „rozumienie i doświadczanie pewnego rodzaju rzeczy w terminach 
innej rzeczy”42, w świetle analizowanego materiału należy stwierdzić, że hausańskie 
nazwy roślin odwołują się do bezpośrednich doświadczeń z życia codziennego i rejestrują 
zarówno wrażenia zmysłowe, jak i wiedzę o pochodzeniu czy zastosowaniu roślin. Jeśli 
czynnikiem decydującym o nazwie jest kształt, bardzo często konceptualizacja odwołuje 

37 G.P. B a r g e r y, op. cit.
38 Umberto Q u a t t r o c c h i, CRC Word Dictionary of Medical and Poisonous Plants: Common 

Names, Scientific Names, Eponyms, Synonyms, and Etymology, CRC Press Taylor&Francis Group, 
Boca Raton 2012, s. 1177.

39 Ch.H. R o b i n s o n, op. cit., s. 325.
40 G.P. B a r g e r y, op. cit.
41 Ibidem.
42 George L a k o f f, Mark J o h n s o n, Metafory w naszym życiu, Wydawnictwo Alatheia, War-

szawa 2010, s. 31. 



OLGA FRĄCKIEWICZ246 NR 3 – 4

się do części ciała (ƙafar shamuwa, kan ɓarawo). W wypadku kolorów w nazwie widać, 
że najbardziej produktywne są kolory biały i czerwony. 

Najwięcej kulturowych odniesień ma konceptualizacja doświadczeń związanych 
z  zastosowaniem roślin w tradycyjnej medycynie i wiedzy o ich właściwościach. Meta-
fory roślinne odzwierciedlają kulturowe tło danej wspólnoty językowej, jej historyczne 
tradycje i wieloletnie doświadczenie. 

Metaforyka nazw roślin języka hausa wyróżnia się złożonym schematem poznaw-
czym. Z jednej strony czynniki decydujące o nadaniu nazw mogą być czytelne tylko po 
uwzględnieniu kodu kulturowego (hannun sarki, dosł. ‘ręka władcy’), z drugiej metafora 
odnosi się często (zwłaszcza gdy dotyczy kształtu) tylko do pewnej części rośliny, podczas 
gdy nazwa obejmuje całą roślinę. Mamy tu więc relację metonimiczną w komunikowaniu 
treści i identyfikacji samej rośliny. 
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