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analiza nazw roślin uwidacznia, jak bardzo cechy konotacyjne wpływają na 
zawartość treściową nazw. w nazwach odbija się również nastawienie emo
cjonalne i ocena użytkowników. Przy rozpatrywaniu motywacji semantycznej 
nazw roślin podstawą jest dobre rozeznanie w kilku dziedzinach związanych 
z roślinami. Jedną z najważniejszych kwestii jest dobra znajomość botaniki 
w zakresie rozpoznawania gatunków, ich specyficznych cech, takich jak: ogólny 
wygląd, kształt i wygląd liści, kolor i kształt kwiatu, zapach, pora kwitnienia 
i ewentualne właściwości lecznicze. Następnym kluczowym zagadnieniem jest 
wiedza o przeznaczeniu roślin na wsi i ich wykorzystywaniu. Mogą tu wchodzić 
w grę wspomniane właściwości lecznicze, przypisywane właściwości magiczne, 
obyczaje związane z roślinami, wierzenia i legendy. z tym wiąże się również ko-
nieczna wiedza, jak roślinę postrzegano i w jaki sposób jej używano w przeszłości 
(ze starożytnością włącznie), wielekroć mamy bowiem do czynienia z nazwami 
starymi. Tylko przy dobrej znajomości tych wszystkich dziedzin można pokusić 
się o właściwą rekonstrukcję motywacji semantycznej nazw roślinnych. 

Metodę semantycznej klasyfikacji nazw roślin, opartą na cechach typowych 
dla danego rodzaju lub gatunku, na gruncie polskim zastosował E. Pawłowski 
(1974), a inni ją przejęli i rozbudowali na swój sposób, jak np. r. Tokarski (1993, 
s. 340–341). według niego najistotniejsze dla człowieka cechy roślin można ująć 
w trzy ogólne grupy: charakterystyka środowiskowa (w tym również czas kwit-
nienia jako najbardziej znaczący dla rozwoju rośliny oraz pora zbioru), cechy 
fizyczne oraz właściwości użytkowe.

Biorąc pod uwagę wspomniane kryteria semantycznej klasyfikacji nazw, 
wymieniane przez badaczy gwarowych nazw roślin, do ustalenia motywacji 
semantycznej nazw w procesie nominacji przyjmuje się następujące ogólne 
mechanizmy motywacyjne: wygląd rośliny jako podstawa motywacji, miejsce 
występowania, właściwości rośliny, przeznaczenie oraz inne specyficzne dla da-
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nego rodzaju czy gatunku motywacje1. każdy z tych czynników ma wpływ na 
zawartość treściową nazw. oczywiste każda z tych ogólnych motywacji rozkłada 
się na wiele motywacji szczegółowych (szerzej: waniakowa, 2012, s. 63–118).

z takim układem semantycznego podziału nazw krzyżuje się inny, którego 
podstawą jest metaforyczność nazw roślin. Ten problem był wielekroć poruszany 
w literaturze językoznawczej przy różnych okazjach (w artykułach dotyczących 
nazw jakiegoś gatunku, w publikacjach poświęconych gwarowym nazwom ro-
ślin jakiegoś obszaru, w opracowaniach nazw historycznych, a także w słowni-
kach, zwłaszcza, co zrozumiałe, etymologicznych); ostatnio o tym: waniakowa, 
2016, s. 413–425.

Można powiedzieć, że rodzaj nazw metaforycznych stanowią pewne gwaro-
we nazwy roślin, zawierające elementy antroponimiczne2 (głównie imiona lub 
określenia wręcz formalnie równe nazwom własnym), gdyż wszystkie nazwy ro-
ślin występujące w staropolszczyźnie, w których występują antroponimy, Maria 
karpluk (1988, s. 148) uważa za metaforyczne. 

w artykule dotyczącym nazw własnych w nazwach roślin (por. waniakowa, 
2006, s. 493–505) pominięto jeden rodzaj nazw, mianowicie nazwy roślin, w któ-
rych występują nazwiska. w przeciwieństwie do nazw, w których występują imio-
na, nie są to nazwy metaforyczne. Nazwy roślin, w których występują — w różny 
sposób, jak się okaże — nazwiska, są botanicznymi nazwami naukowymi. w lite-
raturze językoznawczej dotychczas nie analizowano takich nazw roślin3. 

Dokonując wstępnej analizy zebranego materiału, można stwierdzić, że na-
zwiska pojawiają się w czterech grupach nazw roślin:

1) łacińskie nazwy naukowe zawierające skróty nazwisk botaników;
2) łacińskie nazwy naukowe zawierające odniesienia do nazwisk;
3) nazwy roślin zawierające nazwiska;
4) nazwy roślin pochodne od nazwisk.
Nazwy każdej z tych grup zostały poddane analizie. Poniżej zaprezentowano 

wnioski wypływające z przeprowadzonych badań.
wszystkie łacińskie nazwy naukowe roślin, służące do identyfikacji po

szczególnych gatunków, zawierają skróty nazwisk botaników, którzy po raz 

1 Taką motywację może stanowić np. pochodzenie rośliny. widoczne to jest chociażby w na-
zwach tataraku zwyczajnego, Acorus calamus L.: tatarski korzeń, tatarczuk, tatar i in., a także 
nazwa ogólnopolska tatarak.

2 antroponimia w nazwach botanicznych była już przedmiotem badań językoznawczych. Dla 
przykładu można tu wymienić pracę Marii karpluk (1988, s. 147–156) o antroponimicznych ele-
mentach w staropolskich nazwach roślin czy artykuł Małgorzaty Magdyczekaj (2003, s. 209–223), 
traktujący między innymi o imionach osobowych w funkcji nazw roślin, artykuł Jadwigi waniakowej 
(2006, s. 493–505), a ostatnio poświęciła im swoją monografię renata kucharzyk (2010).

3 w niniejszym tekście bukiet roślin, których nazwy wiążą się z nazwiskami, chciałabym zło-
żyć Dostojnej i Drogiej Jubilatce, Pani Profesor Marii Malec. 
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pierwszy danej nazwy gatunku użyli w swoim środowisku. Ta zasada podyk-
towana jest koniecznością, gdyż nawet łacińskie nazwy naukowe, które stosuje 
się w dużej mierze po to, aby odróżnić jeden gatunek od drugiego i uniknąć nie-
jednoznaczności, mają niekiedy kilka synonimów. Przyczyna tego stanu rze czy 
jest prosta: oto wraz z rozwojem badań botanicznych zmieniają się opinie co do 
przynależności gatunkowej określonych okazów roślin. w związku z tym często 
funkcjonują równocześnie: nazwa starsza i nazwa nowsza. Poza tym niejedno-
krotnie dwóch (albo nawet kilku) badaczy, niezależnie od siebie, w tym samym 
czasie wyodrębni jakiś gatunek i nazwie go według własnego uznania, często 
przyporządkowując go nawet do innego rodzaju. Przykładem takiej synonimii 
w łacińskiej naukowej nomenklaturze botanicznej mogą być nazwy przylaszcz-
ki pospolitej (syn.: przylaszczka trojanek): Hepatica nobilis Schreb.4, Hepatica 
nobilis Garsault, Hepatica nobilis Mill. i Hepatica triloba Gilib. oraz Hepatica 
triloba Chaix. i Anemone hepatica L. (klrN). Należy mieć na uwadze, że 
wszyst kie te nazwy odnoszą się do tego samego gatunku przylaszczki. Po każdej 
z nazw, jak widzimy, następuje skrót nazwiska lub pełne nazwisko botanika, któ-
ry pierwszy wprowadził daną nazwę. w ten sposób możemy stwierdzić, że nazwę 
Anemone hepatica L. wprowadził po raz pierwszy w swoim „species Plantarum” 
(1753) szwedzki przyrodnik carl von linné (1707–1778), twórca naukowej tak-
sonomii botanicznej, uważając przylaszczkę za gatunek zawilca (Anemone). 
Następnie angielski botanik szkockiego pochodzenia Philip Miller (1691–1771) 
po badaniach stwierdził, że to jednak inny rodzaj i wprowadził nazwę Hepatica 
nobilis Mill., której używali Françoisalexandre Pierre de Garsault (1693–1778) 
we Francji i Johann christian Daniel von schreber (1739–1810) w Niemczech. 
Nazwę Hepatica triloba Chaix wprowadził we Francji Dominique chaix (1730– 
–1799); używał jej też francuski botanik JeanEmmanuel Gilibert (1741–1814). 
w naukowej praktyce botanicznej na określenie przylaszczki pospolitej używa 
się najczęściej trzech nazw łacińskich: Hepatica nobilis Mill., Hepatica trilo-
ba Chaix oraz Anemone hepatica L. czasem w jakiejś nazwie występują skróty 
dwóch lub więcej nazwisk, co oznacza, że jej autorami było dwóch lub więcej 
uczonych; tak jest np. z łacińską nazwą mniszka alpejskiego, Taraxacum alpi-
num (Hoppe) Hegetschw. & Heer (klrN). skróty nazwisk użyte w nazwie mó-
wią nam, że w jej powstaniu mieli udział następujący botanicy: Niemiec David 
heinrich hoppe (1760–1846) oraz szwajcarzy Johannes Jacob hegetschweiler 
(1789–1839) i oswald von heer (1809–1883). sposób zapisu, z użyciem na-
wiasu, informuje, że pierwszym autorem był David heinrich hoppe, a nazwa 
została później potwierdzona przez dwóch pozostałych uczonych. Przy okazji 

4 Nazwy roślin, zarówno polskie, jak i łacińskie, pochodzą najczęściej z klrN oraz pracy 
Podbielkowskiego i sudnikwójcikowskiej (2003).
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należy zaznaczyć, że podawanie łacińskich nazw naukowych gatunków roślin 
bez skrótów nazwisk botaników jest w naukowej literaturze botanicznej niedo-
zwolone, zatem nazwiska botaników — autorów nazw roślin są w łacińskich 
nazwach obligatoryjne.

Druga grupa łacińskich nazw naukowych gatunków roślin zawierających na-
zwiska to nazwy odwołujące się bezpośrednio do nazwisk botaników. Prócz tego 
należą do nich także omówione wyżej skróty nazwisk ich twórców, są to zatem 
nazwy, w których mamy do czynienia z dwoma lub więcej nazwiskami w każ-
dym przypadku. oto przykład. 

Łacińska naukowa nazwa świetlika łąkowego to Euphrasia rostkoviana 
Hayne. Jej autorem jest niemiecki botanik i aptekarz Friedrich Gottlob hayne 
(1763–1832). w nazwie gatunku upamiętnił innego niemieckiego botanika 
i lekarza, Friedricha wilhelma Gottlieba Theophila rostkoviusa (1770–1848). 
określenie rostkoviana to differentia specifica w rodzaju Euphrasia. odróżnia 
gatunek świetlika łąkowego od innych gatunków świetlika, np. świetlika błękit-
nego Euphrasia coerulea Hoppe & Fürnr. (syn.: Euphrasia curta (Fr.) Wettst.) 
czy świetlika wyprężonego Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm. (klrN). 
Rostkoviana jest formą przymiotnika (wyrażającego przynależność, por. niżej) 
w mianowniku liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego, z właściwym w tym przy-
padku przyrostkiem -ana, dostosowanym pod względem rodzajowym do żeń-
skiej nazwy Euphrasia.

istnieje także sporo naukowych nazw łacińskich, w których od nazwiska 
pochodzi nazwa całego rodzaju. Przykładem niech będzie tu choćby Gilibertia 
arborea (L.) Marchal ex T. Durand & Pittier, gatunek, w którego nazwaniu mia-
ło udział aż czterech uczonych: wspomniany wyżej carl von linné, belgijscy 
botanicy Élie Marchal (1839–1923) i Théophile alexis Durand (1855–1912) 
oraz szwajcar henri François Pittier de Fabrega (1857–1950). Nazwa rodza-
ju Gilibertia5 (z rodziny araliowatych, Araliaceae) została zaś utworzona, aby 
uczcić wspomnianego wyżej JeanaEmmanuela Giliberta. stworzyli ją w 1794 r. 
dwaj botanicy hiszpańscy: hipólito ruiz lópez (1754–1815) i José antonio 
Pavón (1754–1844), badający roślinność chile i Peru. Budowa nazwy jest przej
rzysta. została ona utworzona od nazwiska Gilibert za pomocą przyrostka -ia, 
tworzącego w łacinie m.in. żeńskie abstracta.

Przykładem łacińskiej nazwy gatunku, której wszystkie człony mają związek 
z nazwiskami (bo i takie nazwy występują w botanice) jest Gerbera jamesonii 
Bolus (Podbielkowski, sudnikwójcikowska, 2003, s. 125). Jej polski naukowy 
odpowiednik to gerbera Jamesona6. Łacińska nazwa rodzajowa Gerbera wywo-

5 rodzaj obejmujący drzewa i krzewy, które nie rosną w Polsce, stąd brak polskiej nazwy.
6 o nazwach tego typu w języku polskim mowa niżej.
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dzi się od nazwiska niemieckiego botanika i lekarza, który nazywał się Traugott 
Gerber (1710–1743). autorem nazwy jest carl von linné, który przyjaźnił się 
z Gerberem. Gatunek Gerbera jamesonii Bolus został po raz pierwszy opisa-
ny przez roberta Jamesona w 1889 r., gdy eksplorował on roślinność w afryce 
Południowej. autorem nazwy tego gatunku jest południowoafrykański botanik 
harry Bolus (1834–1911). Forma jamesonii stanowi łaciński dopełniacz liczby 
pojedynczej od nazwiska Jameson z końcówką fleksyjną -i, od sztucznie utwo
rzonej postaci mianownika liczby pojedynczej *Jamesonius.

Łacińskich naukowych nazw roślin pochodnych od nazwisk jest bez liku. 
często nawet to samo nazwisko raz służy jako podstawa nazwy gatunku, in-
nym zaś razem jest bazą epitetu gatunkowego (differentia specifica). Przykładem 
może być tu nazwisko wspomnianego już wyżej Dominique’a chaixa7. otóż 
francuski przyrodnik Philippeisidore Picot de lapeyrouse (1744–1818) stwo-
rzył na jego podstawie nazwę rodzaju Chaixia z rodziny Gesneriaceae8 (polska 
nazwa: ostrojowate)9, por. np. Chaixia myconi (L.) Lapeyr.10, a poza tym utwo-
rzono też kilka epitetów gatunkowych w innych rodzajach roślin, np. chaixia-
num (por. Hieracium chaixianum Arv.-Touv. & Gaut., gatunek jastrzębca, który 
nie rośnie w Polsce) i chaixii (jak Poa chaixii Vill., pol. wiechlina sudecka, czy 
Verbascum chaixii Vill., pol. dziewanna Chaixa). Forma chaixianum jest przy-
miotnikiem w mianowniku liczby pojedynczej dostosowanym pod względem 
rodzaju do Hieracium, czyli w rodzaju nijakim, utworzonym od sztucznej formy 
nazwiska *Chaixius, z przyrostkiem -anum, właściwym dla łacińskich przymiot-
ników wyrażających przynależność do pewnego rodu, w tym przymiotników od 
imion osobowych (por. otrębski, safarewicz, 1937, s. 269, 271). Forma chaixii 
została utworzona identycznie jak postać jamesonii (por. wyżej).

Jak można zaobserwować na powyższych przykładach, przy tworzeniu zarów-
no nazw rodzajów, jak i epitetów gatunkowych od nazwisk obowiązują ustalone 
w łacinie reguły słowotwórcze i gramatyczne. Najczęściej podstawą słowotwór-
czą jest stworzona sztucznie „łacińska” postać nazwiska, od niej dopiero tworzy 

 7 celowo jako przykładami posługuję się tu raz już przywołanymi nazwiskami, żeby nie mno-
żyć bytów. chodzi wszak o nakreślenie istoty zjawiska i jego analizę, a nie o przytaczanie dużej 
liczby przykładów, które nie wniosłyby niczego nowego.

 8 Godne odnotowania jest to, że łacińska nazwa naukowa rodziny Gesneriaceae pochodzi od 
nazwiska conrada Gessnera (1516–1565), szwajcarskiego przyrodnika, lekarza, a także lingwisty. 
Prócz tego od jego nazwiska nazwano rodzaj Gesneria (który w Polsce nie występuje). 

 9 warto dodać, że z kolei na kanwie nazwiska Philippe’aisidore’a Picota de lapeyrouse’a 
(a właściwie na podstawie nazwy jego włości, bo był on baronem) inny botanik francuski, Pierre 
andré Pourret (1754–1818), utworzył nazwę rodzaju Lapeirousia (z rodziny Iridaceae, polska na-
zwa: kosaćcowate), który występuje w afryce.

10 Nazwa nie utrzymała się, obecnie funkcjonuje jako starszy synonim nazwy Ramonda myconi 
(L.) Rchb. (pol. ramonda pirenejska).



JADWIGA WANIAKOWA406

się nazwę rodzaju i ewentualnie epitety gatunkowe, będące — jeśli chodzi o for-
mę — bądź rzeczownikami w dopełniaczu liczby pojedynczej, bądź przymiotni-
kami w mianowniku liczby pojedynczej (chyba że podstawa określenia występuje 
w liczbie mnogiej, to wówczas również epitet ma taką formę) uzgodnionymi pod 
względem rodzaju gramatycznego z nazwą rodzajową rośliny. 

Nazwy roślin, w których występują nazwiska, przedstawione są tu z „pol-
skiej” perspektywy — polskie nazwy stanowią punkt wyjścia do rozważań. 
Nazwy w tej grupie są nazwami gatunków. ich struktura jest następująca: pierw-
szy człon to nazwa rodzajowa, drugi człon stanowi nazwisko w dopełniaczu licz-
by pojedynczej, w tradycyjnej gramatyce określane jako przydawka dopełnia-
czowa. oto kilka przykładów takich nazw:

Starzec Fuchsa (syn. starzec jajowaty)11, Senecio fuchsi C. C. Gmel. (syn.: 
Senecio nemorensis L., Senecio ovatus (G. M. et Schreb.) Willd., Senecio nemo-
rensis subsp. fuchsii (C. C. Gmel.) Čelak.). Jak widać, polska nazwa naukowa 
jest wiernym odbiciem jednej z naukowych nazw łacińskich, mianowicie nazwy 
wpro wadzonej przez niemieckiego botanika karla christiana Gmelina (1762– 
–1837), który w ten sposób uczcił dawnego sławnego niemieckiego botanika 
i lekarza leonharta Fuchsa (1501–1566). w innych językach bywa różnie z na-
zwą tego gatunku. w angielskiej nomenklaturze naukowej używa się łacińskiego 
synonimu Senecio ovatus (G. M. et Schreb.) Willd., podczas gdy w angielskim 
ogólnym funkcjonuje nazwa wood ragwort. Język niemiecki zachowuje natural-
nie nazwy związane z Fuchsem, mianowicie Fuchssches Greiskraut i prostszą 
w wymowie Fuchs-Greiskraut, ale używa się też nazwy Kahles Hain-Greiskraut. 
w języku francuskim funkcjonują obocznie dwie nazwy: związana z Fuchsem 
Séneçon de Fuchs oraz Séneçon ovale, będąca odpowiednikiem łacińskiego 
określenia Senecio ovatus (G. M. et Schreb.) Willd. w języku włoskim używa się 
określenia Senecione di Fuchs.

Fiołek Reichenbacha, Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau (syn.: Viola 
silvestris Rchb., Viola arenicola Chabert, Viola formosa Vuk.) jest polską obocz-
ną nazwą fiołka leśnego. Jest to gatunek dość w Polsce pospolity. Jest podob-
ny do najbardziej znanego fiołka wonnego, Viola odorata L., ale nie pachnie. 
Gatunek został nazwany w 1857 r. na cześć niemieckiego przyrodnika, bota-
nika i zoologa heinricha Gottlieba ludwiga reichenbacha (1793–1879). sam 
reichenbach nazwał ten gatunek Viola silvestris (por. wyżej), która to nazwa 
stała się podstawą polskiego tłumaczenia fiołek leśny. w języku angielskim okre-
śla się ten gatunek early dog-violet (oczywiście prócz oficjalnej nazwy łacińskiej 

11 Gatunek w Polsce dość popularny, zwłaszcza w karpatach i sudetach. Nazwa rodzajowa 
starzec (łac. Senecio wywodzi się od senex ʽstarzec’) wiąże się z owocami rośliny, które są pokryte 
jasnopopielatym puchem w formie dość długich włosków. 



407Nazwiska w Nazwach rośliN

Viola reichenbachiana, po niemiecku stosuje się nazwę Wald-Veilchen (która jest 
tłumaczeniem reichenbachowskiej Viola silvestris), we francuskim używa się 
równolegle dwóch nazw: Violette de Reichenbach i Violette des bois, będącej 
przekładem Viola silvestris. 

Barszcz Sosnowskiego, Heracleum Sosnovskii Manden, jest rośliną po
cho dzącą z kaukazu, ale wysoce inwazyjną i obecnie rozprzestrzenioną także 
w Polsce. Jest to gatunek uciążliwy, bo toksyczny i powodujący oparzenia skóry. 
został opisany przez rosyjską botaniczkę idę Mandenową (1909–1995) i nazwa-
ny przez nią na cześć rosyjskiego botanika, który się zajmował florą kaukazu 
Dmitrija sosnowskiego (1886–1953). Nazwy gatunku w innych językach tak-
że mają związek z sosnowskim: angielska nazwa to Sosnowsky’s hogweed, na-
zwa niemiecka Sosnovsky-Bärenklau, nazwa francuska berce de Sosnovsky oraz 
oczywiście nazwa rosyjska борщевик Сосновского. 

Szparag Sprengera, Asparagus sprengeri Regel. (syn.: Asparagus densiflo-
rus (Kunth) Jessop, Asparagus myriocladus Baker), popularna roślina ozdobna, 
w Polsce uprawiana w doniczkach. Polska nazwa jest tłumaczeniem jednej z na
ukowych nazw łacińskich — Asparagus sprengeri, która została stworzona przez 
niemieckiego ogrodnika i botanika, pracującego w rosji Eduarda augusta von 
regela (1815–1892). Twórca nazwy upamiętnił w niej karla ludwiga sprengera 
(1846–1917), innego znanego niemieckiego ogrodnika i botanika. w wielu ję-
zykach utrzymują się nazwy związane ze sprengerem: w języku angielskim 
używa się nazwy Sprenger’s asparagus, w niemieckim funkcjonuje nazwa 
Sprengers Spargel, francuski odpowiednik to asperge de Sprenger, w rosyjskim 
mamy do czynienia z dwiema obocznymi nazwami, mianowicie tłumaczeniem 
спаржа Спренгера oraz zapożyczeniem z łaciny аспарагус Спренгери (por. 
Podbielkowski, sudnikwójcikowska, 2003, s. 460).

Przykłady można by mnożyć, ale warto zaznaczyć, że polskie naukowe na-
zwy roślin zawierające nazwiska z przydawką dopełniaczową nie są zbyt licz-
ne. są na ogół dość niewolniczymi tłumaczeniami nazw łacińskich, toteż polscy 
botanicy starają się ich unikać. Podobnie jest w innych językach. Przy okazji 
trzeba wspomnieć, że nazwy gatunkowe z przydawką dopełniaczową nie są je-
dynymi nazwami gatunków, gdzie jako differentia specifica pojawia się nazwi-
sko. zdarzają się też nazwy, gdzie w drugim członie występuje odniesienie do 
nazwiska, ale nie jest to przydawka dopełniaczowa. Przykładem może być tu 
sosna wejmutka, Pinus strobus L. Jest to gatunek sosny często w Polsce sadzo-
ny, pochodzący ze wschodniej części ameryki Północnej. Drugi człon nazwy 
wywodzi się od nazwiska kapitana brytyjskiej marynarki królewskiej George’a 
weymoutha (1585–1612), który w roku 1605 przywiózł na statku nasiona tego 
gatunku z amerykańskiego stanu Maine. Nazwy gatunku są bar dzo zróżnico-
wane w językach europejskich, spora ich część nawiązuje jednak do nazwiska. 
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w anglii na cześć weymoutha używa się najczęściej określenia Weymouth pine, 
inne angielskie nazwy, głównie amerykańskie, to eastern white pine, northern 
white pine, white pine oraz pumpkin pine i sapling pine. Nazwy niemieckie to 
Weymouth-Kiefer i Strobe, we francuskim używa się określeń pin blanc, pin de 
Lord, ale także pin de (Lord) Weymouth, po rosyjsku nazwa gatunku jest związa-
na z nazwiskiem weymoutha i brzmi сосна веймутова (por. np. Marzell, 2000, 
iii, szp. 780–781; Podbielkowski, sudnikwójcikowska, 2003, s. 437). Przykład 
ten pokazuje przy okazji, że nazwy roślin zawierające nazwiska nie zawsze są 
wzorowane na naukowych nazwach łacińskich.

ostatnią grupą nazw roślin, która zostanie tu zaprezentowana, są polskie na-
zwy roślin pochodne od nazwisk. ściślej rzecz ujmując, są to nazwy rodzajów 
roślin odnoszące się do nazwisk. Pod względem etymologicznym jest to grupa 
najciekawsza i właściwie to ona stała się inspiracją powstania niniejszego tekstu, 
w związku z tym podaje się więcej przykładów. Formy nazw, które znajdują się 
w tej grupie, zostały w takim stopniu przekształcone w języku polskim, że na 
pierwszy rzut oka często trudno się domyślić ich pochodzenia od nazwisk, a już 
przyporządkowanie ich konkretnym nazwiskom wymaga głębszej analizy oraz 
porównania ich z analogicznymi nazwami w innych językach, przede wszystkim 
z naukowymi nazwami łacińskimi. oto garść przykładów12:

Begonia (Begonia L.) — rodzaj pochodzi z obszarów tropikalnych, w Polsce 
hodowany w wielu gatunkach w doniczkach ze względu na dekoracyjne kwiaty 
i liście. Nazwa pochodzi od nazwiska administratora portów francuskich i kolek-
cjonera roślin Michela Bégona (1638–1710). została po raz pierwszy utworzona 
nie przez linneusza (jak wskazywałaby litera L. przy rodzaju), a przez fran-
cuskiego botanika charles’a Plumiera w XVii w. (por. fr. bégonia). Następnie 
usankcjonował ją w swoim dziele linneusz (1753). Tą nazwą rodzajową, ewen-
tualnie nieco przekształconą, posługują się też inne języki, por. np. ang. bego-
nia, niem. Begonien (obok nazwy Schiefblatt), hiszp. begonia, wł. begonia i ros. 
бегония.

Bauhinia (Bauhinia L.) — rodzaj obejmuje około 300 gatunków azjatyckich 
i afrykańskich roślin tropikalnych, wśród których są drzewa, krzewy i pnącza13. 
został nazwany przez linneusza (1753) na cześć braci Bauhinów, caspara 
(1560–1624) i Jeana (1541–1613), którzy byli szwajcarskofrancuskimi bota-
nikami. Naukowa nazwa angielska jest identyczna z łacińską, oboczne nazwy 

12 w celu upewnienia się, że badane nazwy należą od dawna do polskiego słownictwa, jako 
źródło przykładów wykorzystano „słownik wyrazów obcych” (swo) z 1999 r. pod redakcją 
Elżbiety sobol. znajduje się w nim kilkadziesiąt nazw roślin utworzonych od nazwisk. Do niniej
szego opracowania wybrano z nich jedynie kilka, w tym te najbardziej znane.

13 Tę nazwę rodzaju przytoczono, aby pokazać, że wśród roślin, których nazwy są pochodne od 
nazwisk, dominują rodzaje i gatunki egzotyczne. 
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angielskie to orchid tree (chociaż rodzaj ten nie jest spokrewniony ze storczyka-
mi), mountain ebony (dosłownie ʽgórski heban’) oraz kachnar (chodzi o gatunki 
rosnące w indiach i Pakistanie). Nazwa niemiecka to Bauhinie (por. Marzell, 
2000, i, szp. 543), francuska to bauhinia (obocznie do nazwy arbre à orchidées, 
analogicznej do jednej z wymienionych nazw angielskich), por. też wł. bauhinia, 
hiszp. bauhinia i ros. баугиния. charakterystyczne jest, że jeśli dane określenie 
pierwotne (naukowe łacińskie) odnosi się do rodzaju czy gatunku egzotycznego, 
to jego nazwa bywa zwykle przejmowana bez zmian i najczęściej nie stosuje się 
nazw obocznych.

Cynia (Zinnia L.) — niektóre z około 20 gatunków tego rodzaju uprawia się 
w ogrodach jako rośliny ozdobne14. rodzaj został nazwany przez linneusza 
(1759), aby upamiętnić znanego niemieckiego botanika i anatoma, dyrekto-
ra ogrodu botanicznego w Getyndze Johanna Gottfrieda zinna (1727–1759). 
Nazwa ta przyjęła się w wielu językach Europy, por. ang. zinnia, niem. Zinnie, 
fr. zinnia, wł. zinnia, hiszp. zinnia, port. zínia, ros. цинния. Tylko w nielicz-
nych językach europejskich funkcjonuje nazwa inna, por. np. lit. gvaizdūnė, 
czes. ostálka.

Daglezja (syn.: jedlica) (Pseudotsuga Carrière15) — rodzaj drzew iglastych 
szeroko rozprzestrzeniony w zachodniej ameryce Północnej i wschodniej azji, 
do którego należy pięć gatunków. w Polsce, w parkach, sadzi się daglezję zie-
loną (syn.: jedlica zielona), Pseudotsuga menziesii Franco (syn. Pseudotsuga 
doug lasii Carrière) jako drzewo ozdobne (Podbielkowski, sudnik wójcikowska, 
2003, s. 91). Twórcą nazwy rodzaju Pseudotsuga, po długich problemach z jego 
klasyfikacją, jest botanik francuski Élieabel carrière (1818–1896)16. Należy 
podkreślić, że łacińska nazwa rodzaju nie jest podstawą polskiej nazwy. aby 
dotrzeć do źródła polskiej nazwy, należy przytoczyć ogólne nazwy angielskie 
rodzaju, jak Douglas-fir, Douglas tree i Oregon pine. Dwie pierwsze nawiązują 
do nazwiska szkockiego botanika Davida Douglasa (1799–1834), który pierw
szy wprowadził w szkocji hodowlę daglezji zielonej, przywiózłszy jej nasiona 
z ameryki Północnej17. Podobnie rzecz wygląda w języku niemieckim, gdzie 
cały rodzaj nosi nazwę Douglasie. we francuskim, prócz naukowej nazwy 
Pseudotsuga, używa się dwóch obocznych: pin d’Oregon (w kanadzie) i sapin 
de Douglas, z których ostatnia odwołuje się do nazwiska szkockiego botanika. 
w języku włoskim funkcjonuje nazwa duglasia, z wariantem douglasia, także 

14 w Polsce uprawia się w ogrodach na przykład cynię wytworną, Zinna elegans Jacq. 
(klrN)

15 Łacińska nazwa Pseudotsuga znaczy dosłownie ʽnieprawdziwy świerk kanadyjski, tsuga’.
16 Utworzył ją w 1867 r.
17 warto zwrócić uwagę, że do Douglasa nawiązuje wymieniona synonimiczna łacińska nazwa 

naukowa daglezji zielonej — Pseudotsuga douglasii Carrière.
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w hiszpańskim używa się formy douglasia. Na tym tle pol. daglezja nie jest ni-
czym nadzwyczajnym, tym bardziej że odnosi się wszak najczęściej do gatunku 
w Polsce sadzonego — daglezji zielonej (por. przypis 17). 

Dalia (Dahlia Cav.) — rodzaj z rodziny astrowatych (Asteraceae), pochodzą-
cy z ameryki środkowej i obejmujący kilkadziesiąt gatunków, z których wiele 
uprawia się w ogrodach jako rośliny ozdobne. Nazwa upamiętnia szwedzkiego 
botanika andersa Dahla (1751–1789). Jej autorem jest antonio José cavanilles 
(1745–1804), hiszpański botanik, dyrektor ogrodu botanicznego w Madrycie, 
mający duże zasługi na polu taksonomii roślin. co ciekawe, oboczną polską na-
zwą dalii jest georginia, która również nawiązuje do nazwiska. Tym razem jest 
to nazwisko przyrodnika, botanika i geografa niemieckiego Johanna Gottlieba 
Georgiego (1729–1802), który badał syberię, Ural, ałtaj i wiele innych ob
szarów rosji. Nazwa georginia jest zapożyczeniem łac. Georgina. Forma ta 
została utworzona przez niemieckiego botanika i farmaceutę carla ludwiga 
willdenowa (1765–1812), który po wprowadzeniu dalii do Europy (1767)18 i wy-
hodowaniu wielu jej nowych gatunków, nadał całemu rodzajowi nową nazwę na 
cześć Georgiego (1805). od tej pory mamy do czynienia z dwiema łacińskimi 
nazwami określającymi ten sam rodzaj: Dahlia Cav. i Georgina Willd. w języku 
angielskim używa się nazwy dahlia, podobnie we francuskim. w niemieckim 
funkcjonują dwie równoległe nazwy: częstsza Dahlie i rzadsza Georgine (por. 
Marzell, 2000, ii, szp. 24–25). we włoskim i hiszpańskim jest dahlia, natomiast 
w rosyjskim używa się nazwy георгина (Podbielkowski, sudnikwójcikowska, 
2003, s. 93). Taki rozkład nazw nie dziwi zupełnie. zarówno w niemieckiej, jak 
i w rosyjskiej botanice żywa jest pamięć o Georgim, więc utrzymują się zwią-
zane z nim nazwy rodzaju. Polska nomenklatura botaniczna powstała może pod 
wpływem tych tradycji.

Przykłady podobne do powyższych można analizować bez końca, ponieważ 
jest ich niewiarygodnie dużo. samo wymienienie ich zajęłoby sporo miejsca, 
przejdźmy zatem do wniosków.

inaczej niż w poprzedniej grupie, nazwy pochodne od nazwisk są niezwy-
kle liczne w nomenklaturze botanicznej, zarówno w łacińskiej, jak i w polskiej, 
oraz w pozostałych językach. Duża frekwencja to ich cecha wyróżniająca. 
Pierwowzorem jest tu najczęściej nazwa łacińska rodzaju, utworzona w celu 
upamiętnienia kogoś, która jest następnie przejmowana do innych języków. Jej 
budowa słowotwórcza jest prosta, forma nazwy powstaje bowiem przez dodanie 
przyrostka ia, tworzącego rzeczowniki abstrakcyjne, od sztucznej formy łaciń-
skiej nazwiska danej osoby (por. wyżej). Nazwy te jednak są stosunkowo trudne 

18 Przyczyniło się do tego wiele osób, chodziło bowiem nie tylko o przesłanie nasion, ale 
przede wszystkim o wyhodowanie z nich roślin.
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do wyodrębnienia, ich obce brzmienie trudno bowiem połączyć z konkretnym 
nazwiskiem, zwłaszcza gdy ma się do wyboru niezwykle bogate słownictwo ła-
cińskie (a nawet greckie), które może być postawą nazw.

zaprezentowane tu nazwy i ich analiza pokazują, że nazwiska są często wy-
korzystywane w kreacji naukowych nazw botanicznych. Nazwy takie stają się 
swoistym pomnikiem dla określonych osób, w znakomitej większości botaników 
zasłużonych na polu badań nad poszczególnymi gatunkami roślin. Nazwiska 
osób spoza kręgu botaniki są dość rzadko podstawami do tworzenia nazw ro-
ślin. w nielicznych przypadkach tego typu decydują albo względy historyczne, 
albo osobiste sympatie twórców nazw. Jeśli chodzi o rodzaje i i gatunki roślin, 
których nazwy są związane z nazwiskami (przy pominięciu pierwszej grupy ła-
cińskich nazw naukowych, zawierających zawsze skróty nazwisk botaników), 
to nie można wyróżnić jakichś określonych typów (np. rośliny zielne, drzewa 
czy krzewy). Nie widać tu żadnej prawidłowości, zresztą trudno jej oczekiwać. 
Można jedynie stwierdzić, że nazwy roślin wiążące się z nazwiskami dotyczą 
zwykle rodzajów i gatunków stosunkowo późno odkrytych i opisanych (dość 
często też nowo wyhodowanych roślin ozdobnych), zatem zwykle egzotycznych 
oraz rodzimych na obszarach słabo zaludnionych. 

Pełny obraz przedstawionych tu pokrótce czterech typów nazw roślin wy-
magałby dużo szerszej pracy. w niniejszym tekście podano jedynie przykłady 
i zasygnalizowano pewne zjawiska dotyczące nazw roślin mających związek 
z nazwiskami. Należałoby w przyszłości zbadać wszystkie możliwe przypadki 
odniesień nazw roślin do nazwisk, być może dałoby się wtedy wyróżnić jeszcze 
inne, mniej częste typy nazw.
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SuMMAry

sUrNaMEs iN PlaNT NaMEs

The article offers an insight into the plant names connected with surnames. There are four general 
groups of such plant names: 1) latin scientific names with abbreviations of botanists’ surnames, 
2) latin scientific names containing references to surnames, 3) names of plants containing sur-
names, 4) plant names derived from surnames. The last group is particularly interesting because 
it is the most variegated. what is more, these names do not “betray” the surnames at first glance. 
The plant names and their analysis show that scientific botanical names are often motivated by 
surnames. such names become a peculiar monument to certain individuals, in the great majority of 
botanists who are welldeserved in research on particular species of plants. The names of people 
outside of the sphere of botanic research are quite rarely the motivation of plant names. it can also 
be stated that the plant names connected with surnames usually refer to genera and species that are 
relatively latediscovered and described (often also newlygrown ornamental plants), so they are 
usually exotic, and native to sparsely populated areas. 

k e y  w o r d s: plant names, surnames, latin scientific plant names, semantic motivation
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