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SEMANTYKA MORFEMU RDZENIOWEGO *KOZ-  
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NAZWACH ROŚLIN

SEMANTICS OF THE ROOT MORPHEME *KOZ-  
IN WEST SLAVIC DIALECTAL PHYTONYMS

Abstract

One of the characteristic features of dialectal phytonyms with root morpheme *koz- is a variety 
of their motivational signs and double motivation of some names of plants. The source of this 
phenomenon is multilayered structure of semantics of the root morpheme *koz- and ability of 
components ‘goat’ and ‘nervous’ to change their place and status in this structure. A сomponent 
which provides integrity of semantic structure of the root *koz- is ‘animal’, which doesn’t change 
its intermediate status.
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Fitonimia dialektalna stanowi bogaty i różnorodny system nazw, który cechują 
takie właściwości, jak znaczna synonimia, polisemia, brak reglamentacji wyboru 
podstaw nominacji roślin itd. Podstawą nominacji może być zarówno wygląd 
zewnętrzny, zapach, smak, zastosowanie rośliny, jak też przypisywane roślinie 
właściwości magiczne, emocjonalny stosunek nosiciela gwary do rośliny, po-
wiązania z postaciami mitycznymi, wcześniejsze wyobrażenia o pochodzeniu 
rośliny i inne. 

Jeszcze jedną cechą zachodniosłowiańskiej fitonimii dialektalnej jest trwała 
obecność licznych grup fitonimów, które zawierają ten sam morfem rdzeniowy. 
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Większość z nich to morfemy tzw. zwierzęce: *koń-, *koz-, *žab-, *myš-, *gǫs-, 
*kot-, *pьs-, *vlk-, *kur- itp. Fitonimy o wymienionych rdzeniach nazywają 
z reguły od kilkunastu do kilkudziesięciu różnych roślin, mających najrozmaitsze 
właściwości i należących do różnych rodzajów i gatunków botanicznych. 

W przypadku morfemu rdzeniowego *koz- grupa fitonimów, których struktura 
zawiera ten rdzeń, zanotowanych w słownikach języków zachodniosłowiańskich, 
obejmuje ponad 70 nazw 44 roślin: pol. koziagryźć (Anemone nemorosa L.), kozi 
korzeń (Doronicum scorpioides Willd.), kozie mydło (Saponaria officinalis L.), 
kozieparstwo (Anemone sylvestris L.), kozielec (Anemone ranunculoides L., 
Spergula L.), koziołki (Delphinium consolida L.), koziołek (Valeriana L., Spergu-
la L.), kozłek (Valeriana L.), kozłowiec (Doronicum clusii (All.) Tausch), koźlina 
(Salіx L.), kasz. kozanka (Tragopogon pratensis L.), kozå barda (Tragopogon 
pratensis L.), kozå broda (Tragopogon pratensis L.), kozå brȯdka (Tragopogon 
pratensis L.), kozlёna (Salix purpurea L.), kozlinka (Salix purpurea L.), kozёχa 
(Tragopogon pratensis L.), kozuχlёna (Tragopogon pratensis L.), kozogrёsc 
(Anemone sylvestris L.), kozёgrёska (Anemone sylvestris L.), kozogrёst (Anemone 
sylvestris L.), kozogrosc (Anemone sylvestris L.), kozogroščka (Anemone sylve-
stris L.), czes. kozelec (Valeriana L., Primula veris L., Scorzonera humilis L.), kozí 
brada (Tragopogon pratensis L.), kozí dřist (Anemone nemorosa L.), kozí vymeno 
(Barbarea vulgaris W.T.Aiton), kozji barwa (Genista tinctoria L.), kozj brada 
(Genista tinctoria L.), kozj brádka (Tragopogon pratensis L., Spirea ulmaria L., 
Delphinium consolida L., Aquilegia L.), kozj cecek (Chondrilla juncea L.), kozj 
getel/dětel (Cytisus laburnum L.), kozj list (Lonicera L.), kozj nůžka (Convolvulus 
pes-caprae L.), kozj pysk (Aethusa L., Cicuta virosa L., Conium maculatum L., 
Cyreapinus L.), kozji rauta (Galega L.), kozinec (Galega L., Astragalus L.), 
kozljček (Valerianella Mill., Saponaria officinalis L.), kozljk (Valeriana L.), ko-
zljkowec (Premna L.), słow. kozá brada (Tragopogon pratensis L., Aruncus L.), 
kozá gaťelina (Cytisus Desf.), koźa brada (Tragopogon L., Arnica L.), kozia brada 
(Tragopogon L.), kozia briadka (Aquilegia vulgaris L.), kozica (Tragopogon 
pratensis L.), kozí list (Lonicera caprifolium L.), kozia noha (Aegopodium po-
dagraria L.), kozí mléčník (Cytisus Desf.), kozí pysk (Aethusa cynapium L.), koźi 
drist (Leucojum L.), koźi mľič (Tithymalus L. (Hill)), kozobrada (Tragopogon L.), 
kozonoha (Aegopodium L.), dolnołuż. kóza broda (Delphinium L.), kózaměrik 
(Apium graveolens L., Aethusa cynapium L.), kózlik (Menyanthes trifoliata L.), 
kózyměrik (Apium graveolens L., Aethusa cynapium L.), kózy měrik (Aethusa 
cynapium L.), kózyna broda (Delphinium L., Eryngium campestre L.) oraz górno-
łuż. kozaca broda (Aruncus L., Delphinium L.), kozacy dźećel (Cytisus nigricans 
Desf.), kozaměrik (Apium graveolens L., Aethusa cynapium L.), kozybroda (Del-
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phinium L.), kozyča broda (Delphinium L.), kozylist (Lonicera caprifolium L.), 
kozyměrik (Aethusa L.), kozymór (Anthriscus Pers., Chaerophyllum L., Caucalis 
L.), kozync (Astragalus L.), kozypysk (Aethusa L.), kozyradka (Trigonella L.), 
kózlica (Goodyera R. Br.), kózlik (Menyanthes trifoliata L.). Przytoczone nazwy 
zostały wynotowane ze słowników gwarowych, których wykaz znajduje się na 
końcu artykułu – zob. Wykaz źródeł (słowniki gwarowe). 

To, że morfem rdzeniowy może być trwale obecny w tak dużej liczbie 
fitonimów, oraz że mogą być w nim uprzedmiotowione bardzo różne cechy 
motywacyjne, skłania do refleksji nad specyfiką jego semantyki. Owa specyfika 
polega na tym, że semantyka morfemu rdzeniowego składa się z kilku warstw, 
w których znajdują się semy zdolne do zmiany warstwy i swojego statusu z se-
mów centralnych na semy peryferyjne i na odwrót. Przy tym w wypadku rdzeni 
tzw. zwierzęcych zawsze obecny jest składnik, który ma status pośredni – dzięki 
niemu semantyka rdzenia pozostaje całością, zachowując związek między war-
stwą semów centralnych a peryferyjnych, a morfem rdzeniowy może uosabiać 
jednocześnie kilka różniących się od siebie cech motywacyjnych. 

Podobny mechanizm zmiany statusu semów został opisany w latach trzydzie-
stych XX wieku przez rosyjskiego językoznawcę Wasilija Abajewa w artykułach 
Język jako ideologia a język jako technika oraz Pojęcie ideosemantyki [Abajew, 
1995, s. 67–83]. Autor wprowadził w nich pojęcia semantyki technicznej i se-
mantyki ideologicznej oraz opisał mechanizmy ich ewolucji. Według W. Abajewa 
semantyka techniczna to podstawowe minimum funkcji sensowych, które pozwala 
na używanie słów współcześnie, na obecnym etapie komunikacji językowej 
[Abajew, 1995, s. 68]. Stanowi ona centrum semantyki morfemu rdzeniowe-
go. Z kolei semantyka ideologiczna (ideosemantyka) to całokształt skojarzeń 
i wyobrażeń emocjonalnych, pokazujących historię i życie słów w przeszłości 
[Abajew, 1995, s. 68]. Porównywana przez W. Abajewa do powłoki, stanowi ona 
peryferie semantyki rdzenia. Z czasem cała semantyka ulega tzw. technizacji, 
czyli zacieraniu się, częściowemu zapomnieniu semantyki ideologicznej [Abajew, 
1995, s. 48–52], a więc przesunięciu niektórych semów z warstwy centralnej na 
peryferyjne. W pewnym stopniu technizacja przyczynia się również do powstania 
etymologii ludowych, czyli do etymologii synchronicznych, tłumaczenia pocho-
dzenia słów w oparciu tylko o aktualne, dzisiejsze użycie rdzeni – ich semantykę 
techniczną. W przypadku fitonimów powstaje więc sytuacja, w której paralelnie 
współistnieć może motywacja dawna, pierwotna, oraz motywacja dzisiejsza, czyli 
obecnie przypisywana nazwom przez nosicieli języka. Obie te motywacje nie 
wykluczają się wzajemnie, na odwrót – najczęściej zapewniają nazwom roślin 
i ich rdzeniom dalszą trwałą obecność w fitonimii gwarowej.
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Semantykę techniczną morfemu rdzeniowego *koz- stanowi więc sem ‘kozi’, 
co odpowiada dzisiejszemu użyciu słowa koza jako ‘Capra hircus L., zwierzę 
domowe o krótkiej sierści, charakterystycznej brodzie, wygiętych do tyłu rogach 
i nogach zakończonych kopytami, roślinożerne, hodowane głównie ze wzglę-
du na mleko i skórę’ [Dubisz, 2003]. W tym semie są uprzedmiotowione takie 
właściwości roślin, jak zjadanie ich przez kozy (mające skutki pozytywne, jak 
w przypadku paszy, i negatywne, jak w przypadku zatrucia), podobieństwo czę-
ści roślin do części ciała kóz (brody, kopyt, wymienia, sierści) oraz intensywny 
zapach roślin. 

Na przykład korzenie roślin należących do rodzaju Doronicum (pol. kozi ko-
rzeń, kozłowiec), a szczególnie Doronicum clusii (All.) Tausch są chętnie jadane 
przez kozy i sarny [Radwańska-Paryska, 1961, s. 134]. Kora roślin z rodzaju 
Salix L. (pol. koźlina, kasz. kozlёna, kozlinka) też jest chętnie jadana przez kozy. 
Roślina Spergula L. (pol. kozielec, koziołek) jest uprawiana jako roślina pastewna 
[Stichmann-Marny, Kretzschmar, 1997, s. 284]. Za dobrą roślinę pastewną uważa 
się również roślinę Galega L. (czes. kozinec) [Annienkow, 1878, s. 150]. Z kolei 
rośliny należące do rodzaju Anemone L. (pol. koziagryźć, kozieparstwo, kasz. 
kozogrёsc, kozёgrёska, kozogrёst, kozogrosc, kozogroščka, czes. kozí dřist) są 
trujące dla kóz [Annienkow, 1878, s. 34]. Części nazw, takie jak pol. -gryźć, kasz. 
-grёsc, -grёska, -grёst, -grosc, -groščka, czes. dřist, pol. -parstwo, wskazują na 
to, że zjadanie tych roślin wywołuje u kóz biegunkę (por. gryź ‘biegunka’ – Kar-
łowicz, 1900–1911, t. 2, s. 137, drzysta ‘rzadki gnój’ – Karłowicz, 1900–1911, 
t. 1, s. 385 itd.). Podobne działanie ma również roślina Leucojum L. (słow. koźi 
drist) [Bohne, Dietze, 2008, s. 77]. 

Wśród fitonimów motywowanych podobieństwem części roślin do części 
ciała kóz najwięcej jest nazw, których struktura obejmuje składniki o rdzeniach 
*koz- i *bord-. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowią nazwy rośliny Trago-
pogon pratensis L., której nazwa pochodzi z gr. τράγος ‘kozioł’ i πώγων ‘broda’: 
kasz. kozå barda, kozå broda, kozå brȯdka, czes. kozí brada, kozj brádka, słow. 
kozá brada, koźa brada, kozia brada, kozobrada. Kwiaty rośliny Tragopogon 
pratensis L. po kwitnieniu robią się puszyste i przypominają kozią brodę. Dane 
podobieństwo jest cechą motywacyjną też w przypadku innych, prostych nazw 
Tragopogon pratensis L. (kasz. kozanka, kozёχa, kozuχlёna, czes. kozica). Po-
dobieństwo ogólnego wyglądu roślin Tragopogon pratensis L. i Scorzonera 
humilis L. (czes. kozelec) oraz Arnica L. (słow. koźa brada) pozwoliło poszerzyć 
zakres użycia nazw zawierających składniki *koz- i *bord-. Nazwy roślin Genista 
tinctoria L. (czes. kozj barwa, kozj brada) oraz Aquilegia L. (czes. kozj brádka, 
słow. kozia briadka) są z kolei motywowane podłużnym kształtem kwiatów ro-
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ślin. Puszysty biały kwiatostan przypominający kozią brodę mają rośliny Spirea 
ulmaria L. (czes. kozj brádka), Delphinium consolida L. (czes. kozj brádka, 
dolnołuż. kóza broda, kózyna broda, górnołuż. kozaca broda, kozybroda, kozyča 
broda oraz pol. koziołki) oraz Aruncus L. (słow. koza brada, górnołuż. kozaca 
broda). Kwiaty Eryngium campestre L. (dolnołuż. kózyna broda) na początku 
kwitnienia mają puszystą narośl przypominającą kozią brodę. 

Forma liści roślin Convolvulus pes-caprae L. (czes. kozj nůžka), Aegopodium 
podagraria L. (słow. kozia noha, kozonoha), Premna L. (czes. kozljkowec), 
Goodyera R. Br. (górnołuż. kózlica) przypomina kozie kopyto, co odpowiada 
pochodzeniu nazw pierwszych dwóch roślin: pes-caprae z łac. pes ‘noga, stopa’ 
i capra ‘koza’ oraz Aegopodium z gr. αιγός ‘koza’ i πόδι ‘noga’.

Podobieństwem roślin do wymienia koziego motywowana jest nazwa rośliny 
Barbarea vulgaris W.T. Aiton (czes. kozí vymeno), mającej specyficzną formę 
kwiatów, oraz Chondrilla juncea L. (czes. kozj cecek), wydzielającej biały sok.

Biały kolor kwiatów roślin Astragalus L. (czes. kozinec, górnołuż. kozync), 
Menyanthes trifoliata L. (dolnołuż. kózlik, górnołuż. kózlik) nawiązuje do koloru 
koziej sierści. 

Intensywny zapach jest właściwy takim roślinom jak Valeriana L. (pol. 
koziołek, kozłek, czes. kozelec, kozljk), Lonicera L. (czes. kozj list, słow. kozí 
list, górnołuż. kozylist), Aethusa L. albo Cyreapinus L. (czes. kozj pysk, słow. 
kozí pysk, dolnołuż. kózaměrik, kózyměrik, kózy měrik, górnołuż. kozaměrik, 
kozyměrik, kozypysk), Cicuta virosa L. (czes. kozj pysk), Conium maculatum L. 
(czes. kozj pysk), Apium graveolens L. (dolnołuż. kózaměrik, kózyměrik, górnołuż. 
kozaměrik), Anthriscus Pers. albo Caucalis L. (górnołuż. kozymór) oraz Trigo-
nella L. (górnołuż. kozyradka). Jest on również właściwy roślinie Ranunculus 
acris L., która nie została wymieniona wśród analizowanych roślin, ale do której 
są podobne Anemone ranunculoides L. (pol. kozielec) i Primula veris L. (czes. 
kozelec). W innych językach słowiańskich Ranunculus acris L. jest nazywany 
biał. казялец, казелькі, казятнік, козлікі, ros. козелец, козелки itd., można więc 
twierdzić, że motywacja nazwy została przeniesiona. Przeniesienie motywacji 
stwierdzić można też w przypadku podobnej do Valeriana L. rośliny Valerianella 
Mill. (czes. kozljček).

Jak widać, motywacja większości dialektalnych fitonimów zachodniosłowiań-
skich o rdzeniu *koz- może być wykryta poprzez najbardziej aktualną na obecnym 
etapie semantykę techniczną rdzenia *koz-, czyli jego centralny sem ‘kozi’.

Głębsza analiza właściwości roślin o nazwach zawierających rdzeń *koz- 
wskazuje, że znaczącą liczbę tych roślin (17 z 44) łączy jeszcze jedna cecha, 
a mianowicie oddziaływanie na centralny układ nerwowy człowieka (uspoka-
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jające czy pobudzające) i odpowiednie zastosowanie preparatów z tych roślin. 
Tak więc rośliny z rodzaju Anemone L. są stosowane jako środek uspokajający 
przy bezsenności [Annienkow, 1878, s. 35], roślina Apium graveolens L. działa 
pobudzająco oraz wchodzi w skład diety przy neurozach [Czikow, Łaptiew, 1983, 
s. 327], roślina Delphinium consolida L. jest stosowana w leczeniu epilepsji [Jur-
kiewicz, 1975, s. 158], według wierzeń tatrzańskich korzeń rośliny Doronicum 
scorpioides Willd. i Doronicum clusii (All.) Tausch likwidują zawroty głowy 
[Radwańska-Paryska, 1961, s. 134], napar z rośliny Eryngium campestre L. był 
stosowany w leczeniu strachu i bezsenności [Annienkow, 1878, s. 137; Brem-
nessová, 2006, s. 276], napar kory z rośliny Salix L. jest środkiem stosowanym 
przy bezsenności, bólach głowy i przestrachu [Šesták, 2001], roślina Genista 
tinctoria L. może być stosowana jako środek przeciwko wściekliźnie [Annien-
kow, 1878, s. 154], Spirea ulmaria L. to środek stosowany przy epilepsji i bólach 
głowy [Šesták, 2001], roślina Menyanthes trifoliata L. to składnik uspokajających 
mieszanek ziołowych [Jurkiewicz, 1975, s. 158], Aethusa L. jest środkiem uspo-
kajającym [Šesták, 2001], roślina Galega L. jest pomocna w leczeniu epilepsji 
[Šesták, 2001], Arnica L. to dobry środek uspokajający [Šesták, 2001], napar 
z rośliny Primula veris L. był stosowany w leczeniu migreny [Annienkow, 
1878, s. 273], a znanym środkiem pobudzająco-uspokajającym jest Valeriana L. 
i podobna do niej Valerianella L. [Annienkow, 1878, s. 373]. Rośliny Cicuta 
virosa L. i Conium maculatum L. są roślinami trującymi o silnym działaniu 
neuropsychicznym [Šesták, 2001]. 

Przedstawione właściwości roślin wymagają od semantyki rdzenia *koz- 
obecności takiego semu, w którym mogłyby się uprzedmiotowić. Na obecność 
takiego semu, który można ująć jak ‘niespokojny’, wskazują dane frazeologiczne 
języków zachodniosłowiańskich oraz osobliwości użycia leksemów zawierają-
cych rdzeń *koz- w znaczeniu przenośnym: pol. koza ‘dziewczyna krnąbrna, 
swawolna’, fikać koziołki ‘podskakiwać, swawolić, występować nieoczekiwanie 
przeciwko komuś/czemuś’, kasz. kozeł ‘plotkarz’, kozłovati ‘nieprzyzwoity’, 
kozełk ‘figlarz’, kozlёca ‘dziewczyna swawolna’, kozlёc są ‘śmiać się, rechotać’, 
czes. kozłovat’ ‘skakać, zachowywać się nieoczekiwanie’, dolnołuż. kózliś se 
‘skakać, zachowywać się nieoczekiwanie’. Cechą tradycyjnie przypisywaną kozie 
jest więc upór, kapryśność, nerwowość – czyli zachowania, które w odniesieniu 
do zdrowej, normalnej osoby uważano za niewłaściwe. Według W. Abajewa 
elementy, które tworzą semantykę ideologiczną, to całokształt subiektywnych 
nastrojów i skojarzeń, który najlepiej przejawia się wtedy, kiedy realizuje się 
poetycką funkcję języka [Abajew, 1995, s. 45–83], czego wyrazistym przykładem 
jest frazeologia oraz przenośne znaczenia słów. Tak więc semantykę ideologiczną 
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morfemu rdzeniowego *koz- stanowi sem ‘niespokojny’. Wśród innych morfe-
mów rdzeniowych, dla których sem ‘niespokojny’ stanowi semantykę technicz-
ną, są takie, które tworzą nazwy roślin rozpatrywanych w niniejszym artykule. 
W językach zachodniosłowiańskich obecne są nazwy typu pol. szaleń, szalej 
(Aethusa L., Cicuta virosa L.), kasz. šałamaj (Cicuta virosa L.), czes. bolehlava 
(Anemone L.), bolehlav (Conium maculatum), alkalia (Spirea L.), závraťový kořen 
(Arnica L.). Nazwy innych omawianych w artykule roślin o rdzeniach, których 
semantykę techniczną stanowi sem ‘niespokojny’, nie zostały poświadczone 
w językach zachodniosłowiańskich, lecz są obecne we wschodniosłowiańskich: 
biał. сончык (Anemone L.), ros. белый сонъ, сонъ, сонъ зелье (Anemone L.), 
ukr. переполохъ (Valeriana L.), головоломъ (Cicuta virosa L.), ukr. бешеница 
(Cicuta virosa L.), переполошная (Eryngium campestre L.), трясовичная трава 
(Valeriana L.) i inne.

Szczególną uwagę warto poświęcić temu, że oddzielną grupę fitonimów 
tworzą takie nazwy, jak pol. kozie mydło (Saponaria officinalis L.), kozj getel/
dětel (Cytisus laburnum L.), czes. kozji rauta (Galega L.), słow. kozí mléčník 
(Cytisus Desf.), koźi mľič (Tithymalus L. (Hill)), górnołuż. kozacy dźećel (Cy-
tisus nigricans Desf.), dolnołuż. kozaměrik, kózyměrik i kózy měrik (Aethusa 
cynapium L.). Wymienione fitonimy są stworzone według modelu przymiotnik 
dzierżawczy utworzony od nazwy zwierzęcia + samodzielny fitonim. Ten model 
należy do najbardziej rozpowszechnionych w fitonimii dialektalnej: pol. kocie 
mleko, końska mięta, koński szczaw, kasz. kukuččёno v’ino, kuřė krёpḱi, mёšё 
krёpё, ovčė zelė, czes. kočičí mydło, žabí mléko, hadí mléko, dolnołuż. kóccyne 
mloko, kokotowe mloko i inne. Składnik utworzony od nazwy zwierzęcia pełni 
w nim tzw. funkcję niezupełnej identyczności [Dylewska-Kupisz, 1979]. Polega 
ona na tym, że przymiotnik odzwierzęcy służy do podkreślenia tego, że roślina 
Saponaria L. (pol. kozie mydło), stosowana tak samo jak mydło, jest jednak 
gorsza w porównaniu do prawdziwego mydła – w przypadku czes. kozljček 
(Saponaria officinalis L.) najprawdopodobniej nastąpiła uniwerbizacja na wzór 
czes. mydljček (Saponaria officinalis). Cytisus laburnum L. i Cytisus nigricans 
Desf. mają trójdzielne liście podobne do liści rośliny nazywanej czes. getel/dětel, 
górnołuż. dźećel – Trifolium L. Roślina Cytisus Desf. jest podobna do roślin na-
zywanych słow. mléčník (Ranunculus L., Chelidonium majus L.), Tithymalus L. 
(Hill) – do rośliny nazywanej słow. mľič (Euphorbia L.), nie zawierają w sobie 
jednak mlecznego soku w takiej ilości jak rośliny, do których są porównywane. 
Roślina Aethusa cynapium L. (górnołuż. kozaměrik, dolnołuż. kózyměrik i kózy 
měrik), mimo podobieństwa wyglądu do rośliny Apium graveolens L. (łuż.  
měrik), jest trująca i niebezpieczna. Podstawowym warunkiem, który musi być 
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spełniony przez morfem rdzeniowy *koz- dla użycia go w takim fitonimie, jest 
ogólna przynależność semantyczna do grupy rdzeni tzw. zwierzęcych. Pozwala 
to podkreślić niższą jakość, surogatowość czy wręcz szkodliwość rośliny o na-
zwie odzwierzęcej w porównaniu do innej rośliny czy przedmiotu, produktu, co 
jest przejawem wyrazistego antropocentryzmu ogólnie właściwego działalności 
nominacyjnej człowieka.

Z przytoczonych wyżej informacji wynika, że w przypadku nazewnictwa 
roślin morfem rdzeniowy *koz- aktualizuje następujące składniki:

1) ‘kozi’ – stanowi semantykę techniczną rdzenia *koz-, jest bardzo konkretny 
i nawiązuje bezpośrednio do upodobań żywnościowych, wyglądu zewnętrznego 
(formy kopyt, wymienia, brody, koloru sierści) oraz zapachu zwierzęcia Capra L.;

2) ‘niespokojny’ – stanowi semantykę ideologiczną, nawiązuje przede 
wszystkim do emocji nosicieli języka, cech tradycyjnie przypisywanych zwie-
rzęciu Capra L., przenoszonych na zachowanie człowieka;

3) ‘zwierzęcy’ – ten składnik zajmuję pozycję pośrednią: jest on wystarczają-
co konkretny, żeby podkreślić różnicę między światem zwierząt a innymi grupami 
organizmów zamieszkujących Ziemię, lecz nawiązuje do bardzo subiektywnego, 
emocjonalnego i sięgającego do starożytności obrazu świata, któremu jest wła-
ściwy antropocentryzm przejawiający się w rozróżnianiu tego, co przynależy 
człowiekowi (lepsze) i zwierzętom (gorsze).

W taki sposób przedstawiona struktura semantyki morfemu rdzeniowego 
*koz- pozwala wnioskować, że składnik ‘niespokojny’, który obecnie na skutek 
technizacji stanowi semantykę ideologiczną, na poprzednich etapach funkcjono-
wania rdzenia *koz- stanowił jego semantykę techniczną i był aktywnie uświa-
damiany przez nosicieli języków zachodniosłowiańskich. Świadczą o tym m.in. 
częściowo zachowane zachodniosłowiańskie fitonimy typu pol. szaleń, szalej, 
kasz. šałamaj, czes. bolehlava, bolehlav, alkalia, závraťový kořen. Biorąc pod 
uwagę, że za najbardziej prawdopodobną drogę pojawienia się nazwy koza dla 
zwierzęcia Capra w językach słowiańskich uważa się zapożyczenie z języków 
ałtajskich [Trubaczew, 2008, s. 358–364], można przypuścić, że nazwa ta była 
zapożyczona jako opisowa, nawet tabuistyczna i podkreślała specyficzne, trudne 
do prognozowania zachowanie zwierzęcia. W takim przypadku hipotetyczną 
definicję słowa koza można przedstawić następująco: ‘zwierzę, które jest nie-
spokojne’. Punktem odniesienia w tej definicji i odpowiednio centrum semantyki 
rdzenia *koz- jest ‘niespokojny’, natomiast składnikiem peryferyjnym semantyki 
rdzenia jest ‘kozi’. Na skutek oswojenia zwierzęcia Capra następuje techniza-
cja semantyki rdzenia *koz-: bardzo konkretny, specjalizowany składnik ‘kozi’ 
zaczyna stanowić minimum funkcji sensowych, które pozwala używać słów 
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w komunikacji, a składnik ‘niespokojny’ zostaje wyparty, odsunięty na peryferia 
semantyki. W takim przypadku definicja słowa koza staje się bliska definicji 
współczesnej, w której nie ma miejsca dla takiej charakterystyki, jak niespokojny: 
‘zwierzę domowe o krótkiej sierści, charakterystycznej brodzie, wygiętych do 
tyłu rogach i nogach zakończonych kopytami, roślinożerne, hodowane głównie 
ze względu na mleko i skórę’ [zob. Dubisz, 2003, sv. koza] – a słowo niespokojny, 
jak wynika z danych frazeologicznych i użyć przenośnych, może być definio-
wane jako ‘dziki, rozdrażniony, łatwo podniecany – na przykład taki, jak koza’. 
Z kolei składnik ‘zwierzęcy’, jak daje się zauważyć, zachowuje swoją pozycję: 
otwiera zarówno hipotetyczną starszą definicję, jak też współczesną, pozostając 
na każdym etapie funkcjonowania rdzenia *koz- swoistą śluzą, poprzez którą 
utrzymuje się związek między semem ‘kozi’ a semem ‘niespokojny’, niezależnie 
od tego, jaki status posiadają na każdym etapie te semy. 

Przytoczone wyżej rozważania prowadzą do następujących wniosków:
1) zachodniosłowiańskie fitonimy dialektalne o rdzeniu *koz- mogą mieć 

tak różne cechy motywacyjne, jak podobieństwo części roślin do części ciała 
kóz, ich upodobania pokarmowe, intensywny zapach, oddziaływanie na układ 
nerwowy człowieka;

2) poprzez sem ‘kozi’ znajdują uprzedmiotowienie takie właściwości roślin, 
jak zjadanie ich przez kozy (mające skutki pozytywne, jak w przypadku paszy, 
i negatywne, jak w przypadku zatrucia, które następuje u kóz po ich spożyciu), 
podobieństwo części roślin do części ciała kóz (brody, kopyt, wymienia, sierści) 
oraz intensywny zapach roślin;

3) sem ‘kozi’ stanowi obecnie centrum semantyki rdzenia *koz-, podstawowe 
minimum funkcji sensowych, które pozwala używać go w komunikacji;

4) poprzez sem ‘niespokojny’ znajdują uprzedmiotowienie takie właściwości 
roślin, jak oddziaływanie na centralny układ nerwowy człowieka (uspokajające 
czy pobudzające);

5) sem ‘niespokojny’ jest na współczesnym etapie składnikiem peryferyjnym 
semantyki rdzenia *koz-, przechowując starożytne wyobrażenia o zwierzęciu 
Capra L.;

6) na skutek procesu technizacji semantyki sem ‘niespokojny’ stracił status 
semu centralnego rdzenia *koz-, został zastąpiony pierwotnie peryferyjnym 
składnikiem ‘kozi’, na co wskazuje m.in. obecność znaczącej liczby fitonimów 
o motywacji podwójnej;

7) sem ‘zwierzęcy’ jest składnikiem pośrednim, scalającym semantykę 
rdzenia *koz- na różnych etapach istnienia dialektalnych nazw roślin;
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8) semantyka rdzenia *koz- składa się z trzech warstw, które tworzą semy 
‘kozi’, ‘zwierzęcy’ oraz ‘niespokojny’.
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Liubou Padporynava

SEMANTYKA MORFEMU RDZENIOWEGO *KOZ- 
W ZACHODNIOSŁOWIAŃSKICH DIALEKTALNYCH NAZWACH ROŚLIN

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest specyfice struktury semantycznej morfemu rdzeniowego *koz- w za-
chodniosłowiańskich dialektalnych nazwach roślin. W centrum uwagi znajduje się licząca ponad 
70 nazw grupa fitonimów mających w swojej strukturze rdzeń *koz-. Fitonimy należące do tej grupy 
cechuje różnorodność podstaw nominacji oraz motywacja podwójna niektórych nazw. Zakłada się, 
że źródłem tych zjawisk jest kilkuwarstwowa struktura semantyki morfemu rdzeniowego *koz- oraz 
zdolność poszczególnych semów (‘kozi’ i ‘niespokojny’) do zmiany swojego miejsca i statusu w tej 
strukturze. Jednocześnie podkreśla się, że w fitonimach, które zawierają rdzenie *koz-, *koń-, *žab-, 
*myš- i podobne stale obecny jest składnik semantyczny ‘zwierzęcy’, który nie zmienia swojego 
statusu i scala semantykę wymienionych rdzeni na różnych etapach funkcjonowania fitonimów.
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SEMANTICS OF THE ROOT MORPHEME *KOZ- IN WEST SLAVIC 
DIALECTAL PHYTONYMS

Summary

The article is devoted to specifics of semantic structure of the root morpheme *koz- in West Slavic 
dialectal phytonyms. In the center of attention is the group of phytonyms numbering more than 
70 names of plants with the root *koz- in their structure. The characteristic feature of this group is 
a variety of their motivational signs and double motivation of some names of plants. It is supposed 
that a source of this phenomenon is multilayered structure of semantics of the root morpheme 
*koz- and ability of some components (‘goat’ and ‘nervous’) to change their place and status in 
this structure. The attention is also paid, that in such roots as *koz-, *koń-, *žab-, *myš- etc. there 
is always a seme ‘animal’, which doesn’t change its status and unites all the components of the 
semantics of the root in one structure at different stages of functioning of the names of plants.  

 


