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Jak badać pochodzenie i historię gwarowych nazw roślin?
Streszczenie
Artykuł przedstawia sposób badania pochodzenia i historii gwarowych nazw roślin. Przystępując do badań historyczno-porównawczych nazw roślin, należy najpierw rozstrzygnąć
szereg problemów związanych z identyﬁkacją roślin, zapisem nazw oraz polisemią i homonimią. Odpowiednio przygotowany materiał należy porównać z leksyką zawartą w słownikach
(tak współczesnych, jak i historycznych). Kolejnym krokiem w badaniach historyczno-porównawczych jest konfrontacja z nomenklaturą botaniczną języków pokrewnych ze szczególnym
uwzględnieniem nazw gwarowych. Wiele nazw słowiańskich ma odpowiedniki formalne lub
semantyczne w innych językach europejskich. Aby to udokumentować, badacz musi sięgnąć
po opracowania i słowniki języków niesłowiańskich, głównie niemieckie i łacińskie, ale także
francuskie i greckie. Tak skonfrontowany materiał z zakresu gwarowych nazw roślin może
być podstawą głębszych analiz oraz pozwala na wyciąganie wniosków co do pochodzenia
gwarowych nazw roślin.
Słowa klucze: gwarowe nazwy roślin, etymologia nazw roślin, historia nazw roślin

Ways to research the origins and history of dialectal plant names
Abstract
The article discusses the methodology of research concerning the origins and history of
dialectal plant names. The initial stage of a diachronic comparative study of plant names requires solving a number of problems related to plant identiﬁcation, name notation, as well as
polysemy and homonymy. Properly selected material should subsequently be compared with
lexis recorded in dictionaries (contemporary as well as those published in the past). The next
step in a diachronic comparative investigation is confronting the terms with the botanic nomenclature in related languages, focusing in particular on dialectal names. Many Slavic names
have their formal or semantic counterparts in other European languages. In order to trace such
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interconnections, the researcher has to examine lexicographic sources and dictionaries of nonSlavic languages, mostly German and Latin, as well as French and Greek. Material researched
in this manner may serve as the basis for a deeper analysis and may allow to draw conclusions
concerning the origins of dialectal plant names.
Key words: dialectal plant names, etymology of plant names, history of plant names

Gwarowe nazwy roślin należą do słownictwa zanikającego i to nie tylko
w gwarach polskich, ale i w całej Słowiańszyźnie oraz zapewne w innych językach
europejskich. Dialektolodzy, tak polscy, jak i słowiańscy, skupiają się zwykle na
synchronicznym językoznawczym opisie zebranych nazw i ewentualnie na analizie ich motywacji semantycznej, biorąc pod uwagę zwyczaje związane z roślinami, przeznaczenie roślin i – znacznie rzadziej – ich właściwości. Natomiast studia
historyczno-porównawcze, dotyczące gwarowych nazw roślin, w tym studia etymologiczne, są rzadkością zarówno na gruncie polskim, jak i słowiańskim.
Przystępując do badań historyczno-porównawczych nazw roślin, należy najpierw rozstrzygnąć szereg problemów, jak np.
– związanych z identyﬁkacją materiału gwarowego, to jest przyporządkowaniem nazwy odpowiedniemu gatunkowi botanicznemu (zarówno w historii, jak
i współcześnie);
– związanych z motywacją semantyczną nazw;
– związanych z zapisem form nazw;
– związanych z polisemią i homonimią.
Przyporządkowanie nazwom odpowiednich gatunków roślin jest kwestią najistotniejszą, od tego bowiem zależy, czy zamierzona praca będzie miała walor
naukowy, czy też stanie się jedynie esejem o gwarowych nazwach roślin. Jest to
jednak zadanie niełatwe, sprawiające od wieków spore kłopoty, nad czym ubolewają liczni autorzy prac językoznawczych i botanicznych. Problemem tym zajmowałam się bardziej szczegółowo wcześniej (por. np. Waniakowa 2006, 2012:
35–42), zatem nie będę tu go rozwijała. Wspomnę tylko, że w gwarach mamy często do czynienia z sytuacją, że dane źródło nie precyzuje, o który gatunek, a nawet
rodzaj chodzi. Niekiedy także źródła gwarowe jako nazwę identyﬁkacyjną podają
inną nazwę gwarową lub potoczną, która może się odnosić do co najmniej dwóch
(lub nawet kilku) rodzajów lub gatunków roślin. W wielu źródłach gwarowych
widnieje tylko opis, do czego używało się rośliny o danej nazwie gwarowej. W takich wypadkach przy użyciu opracowań botanicznych i zielarskich można próbować dociekać, o który gatunek chodzi. Bardzo często przy przyporządkowywaniu poświadczonej gwarowej nazwy danemu gatunkowi rośliny potrzeba sporo
intuicji, zawsze zaś – logiki i kojarzenia różnych faktów: historycznojęzykowych,
porównawczojęzykowych, historycznokulturowych i botanicznych. Mimo to jednak wiele materiału trzeba odrzucić, bo nie da się go zidentyﬁkować (więcej: por.
Waniakowa 2012: 38, 41). Właściwa identyﬁkacja polega na przypisaniu nazwie
gwarowej odpowiedniej polskiej nazwy naukowej gatunku (wraz z ewentualnymi
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synonimami) oraz naukowej nazwy łacińskiej wraz z odnośnikiem do jej autora (także z ewentualnymi synonimami), np. pol. gw. bertram ‘wrotycz maruna,
syn. złocień maruna, Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip., syn.: Chrysanthemum
parthenium (L.) Bernh.’. Jest to użyteczne przy dalszych badaniach historyczno-porównawczych, to jest w konfrontacji z nazwami z innych języków, w różnych
krajach bowiem używa się w odniesieniu do danych gatunków swoistych naukowych nazw łacińskich (a inne, ich synonimy naukowe, są nieużywane).
Niebagatelną kwestią przy ustalaniu etymologii nazw roślin jest ich motywacja
semantyczna. Na ogół przyjmuje się, że w procesie nominacji działają następujące
mechanizmy motywacyjne: wygląd rośliny jako podstawa motywacji, miejsce występowania, właściwości rośliny, przeznaczenie oraz inne specyﬁczne dla danego
rodzaju czy gatunku motywacje1. Każdy z tych czynników ma wpływ na zawartość treściową nazw. Oczywiste, że każda z tych ogólnych motywacji rozkłada się
na szereg motywacji szczegółowych. O klasyﬁkacji nazw roślin ze względu na
motywację pisano sporo (m.in. Pawłowski 1974: 163–169, Tokarski 1993: 340–
341, Pelcowa 2001: 100, Waniakowa 2012: 63–68). Nie będę szerzej odnosiła się
w niniejszych rozważaniach do tego zagadnienia.
Innym, również istotnym, problemem jest fakt licznych drukarskich błędów
literowych w dawnych źródłach zawierających gwarowe nazwy roślin. W takiej
sytuacji trudno orzec, czy dziwny zapis odzwierciedla prawdziwe brzmienie nazwy, czy jest to przekręcenie spowodowane pomyłką drukarską. Warto zauważyć,
że sporo źródeł gwarowych nazw roślin zawiera jedynie zapisy fonetyczne lub półfonetyczne, oddające w zamierzeniu autorskim postać brzmieniową nazwy, inne
podają nazwy „odtworzone” na podstawie brzmienia gwarowego, czyli w formie
takiej, jaka istniałaby w języku ogólnym, a jeszcze inne w ogóle nie dostrzegają
tego problemu i stosują wszelkie zapisy: fonetyczne, półfonetyczne oraz sprowadzone do języka ogólnego. Bardzo trudno jest w takich wypadkach ustalić faktyczne brzmienie nazwy (por. Waniakowa 2012: 42).
Gdy porządkuje się materiał gwarowy z zakresu nazw roślin, zauważa się,
z jednej strony, wielość nazw dla jednego rodzaju bądź gatunku rośliny, z drugiej –
fakt, że jedna nazwa może się odnosić do wielu rodzajów lub gatunków roślin. Zjawisko homonimii i polisemii, wynikające z motywacji semantycznej nazw, opartej
– ogólnie rzecz biorąc – na cechach gatunków roślin, jest poważnym utrudnieniem
w badaniu nazw gwarowych, w szczególności w analizie historyczno-porównawczej i etymologicznej. Nie można bowiem nigdy kierować się jedynie formą nazwy przy poszukiwaniach w źródłach i literaturze, trzeba zawsze się upewnić, że
chodzi o właściwy, interesujący nas gatunek rośliny.
Odpowiednio przygotowany, czyli poprawnie zidentyﬁkowany, objaśniony od
strony motywacji semantycznej i właściwie zapisany, materiał należy porównać

1
Taką motywację może stanowić na przykład pochodzenie rośliny. Widoczne to jest chociażby
w nazwach tataraku zwyczajnego, Acorus calamus L.: tatarski korzeń, tatarczuk, tatar i inne, a także
nazwa ogólnopolska tatarak.
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z leksyką zawartą w słownikach języka polskiego tak współczesnych, jak i historycznych, począwszy od Słownika staropolskiego (SStp.). Nie będę ich w tym
miejscu wymieniała, bo są ogólnie znane. Należy także przeprowadzić poszukiwania w specjalistycznych opracowaniach dotyczących nazw roślin, jak np. Majewski SN, Symb. i Spólnik (1990). Jest to praca żmudna i wymagająca wiele czasu,
ale konieczna do konstatacji, czy mamy do czynienia z nazwami zakorzenionymi
od dawna, być może od początku w języku polskim, czy też z nazwami obecnymi
jedynie w gwarach. Zdarza się, że napotykamy warianty formalne nazw lub stwierdzamy, że dana nazwa odnosiła się w przeszłości do innego gatunku czy nawet
rodzaju. Te wszystkie spostrzeżenia są bardzo istotne w dalszych etapach pracy.
Kolejnym krokiem w badaniach historyczno-porównawczych jest konfrontacja z nomenklaturą botaniczną języków słowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem nazw gwarowych w poszczególnych językach. Badacz powinien czerpać
ze słowników historycznych i współczesnych języków słowiańskich, słowników
gwarowych (w tym z licznych słowników nazw roślin w wielu językach), atlasów
i opracowań specjalistycznych – zarówno językoznawczych (w tym etymologicznych), jak i botanicznych. Literatura tego rodzaju jest olbrzymia (brak miejsca,
żeby choć pobieżnie wymienić tytuły i autorów), ale tylko czerpanie z niej zapewnia właściwy materiał porównawczy dla nazw gwarowych. Po studiach porównawczych w zakresie słowiańskich nazw roślin (w tym historycznych i gwarowych) możemy określić, czy badane polskie nazwy gwarowe mają nawiązania
słowiańskie, czy też są jedynie rodzimymi formacjami. Jeśli mają odpowiedniki
w językach słowiańskich (choćby jednym z nich), możemy już sporo powiedzieć
o zasięgu nazw i ich historii.
Wiele nazw słowiańskich ma odpowiedniki formalne lub semantyczne w innych językach europejskich. Aby to udokumentować, badacz musi sięgnąć po
opracowania i słowniki języków niesłowiańskich, przede wszystkim niemieckie
i łacińskie, ale także francuskie i greckie, jak np. Marzell (2000), André (1956),
Genaust (2005). Tak skonfrontowany materiał z zakresu gwarowych nazw roślin
może być podstawą głębszych analiz oraz pozwala na wyciąganie właściwych,
odpowiednio umotywowanych wniosków co do pochodzenia polskich nazw gwarowych roślin. Oto przykłady historyczno-porównawczej analizy polskich gwarowych nazw roślin, które prowadzą do wniosków na temat ich pochodzenia.
Bazuny ‘tatarak zwyczajny, Acorus calamus L.’: Kasz, kar, kuj, dział, brod,
słup2; SGP; nazwa nienotowana w historii języka polskiego, ani w językach słowiańskich, stąd wniosek, że jest autentycznie gwarowa. Brak jej także w SW
i SWil. Jest to nazwa przenośna. Pochodzi od bazuny ‘dawnego instrumentu muzycznego w kształcie długiej drewnianej trąby’ (por. SGP s.v.), zob. też bazona
albo gw. bazuna w SW: ‘ligawka, trąba pasterska’. Podstawą semantyczną nominacji rośliny były jej długie do 1 m lub nawet więcej, grube, najczęściej trójkanciaste łodygi oraz mieczowate liście, które mogły nasuwać skojarzenie z tym
instrumentem (por. Waniakowa 2012: 141).
2

Skróty nazw dawnych powiatów za SGP.
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Kocanka (koconka, kacanki) (często w pl.) ‘kocanki piaskowe, Helichrysum
arenarium (L.) Moench’: Maz, Ostródz, Wr, Mr; Dubisz; SSSL; PZZ; Majewski SN; już Rostaﬁński z rękopisów średniowiecznych podaje kocanki i kocenki
(Symb. I 321), postać kocenki notowana jeszcze w XVIII w. u Trotza 1764 i Lindego SJP; nazwa, jak widać, jest obecna w historii polszczyzny oraz notowana
przez słowniki języka polskiego; można ją określić jako wspólną dla gwar i języka
ogólnego; por. stczes. kocana (Wróbel 2004: 37). Rostaﬁński (Symb. I 321) sugeruje, że nazwa jest związana z tym, że roślinę tę rzekomo bardzo lubią koty, jednak
w istocie określenie kocanka (i pokrewne) odnosi się też do innych roślin, które
są wełnisto owłosione3 i ta kosmatość jest jego podstawą motywacyjną (Machek
1954: 240, Sławski SEJP II 310). Nazwę rekonstruuje się jako *kot-j-an-ъk-a i jako
taka jest zbudowana na morfemie leksykalnym kot- (szerzej o tym: Sławski SEJP
II 310–311), por. Waniakowa (2012: 147). Analizowana nazwa należy do typu,
który nie jest interesującym obiektem badań, ponieważ jako nazwa ogólnopolska
była już przedmiotem wielu opisów, w tym etymologicznych. Od polskiej nazwy
naukowej różni się głównie tym, że wskazuje jedynie na rodzaj, a nie na gatunek.
Weronika ‘przetacznik leśny, Veronica ofﬁcinalis L.’: kiel, krak, wąg; SZ; kart.
SGP; USK; SWil; SW; Linde SJP brak; por. czes. gw. verunka, veronyka, veronika, veronička (Čouka 1929, Kosík 1941, Machek 1954: 213, Hladká 2000, Rystonová 2007), słow. veronika (Buffa 1972); ukr. gw. вероника, вароніка, веронiка
(Pastusiak 2007), ros. лěсная вероника (Annenkov 1878), chorw. gw. verunika,
verona (Lambl 1852, Šugar HBI), daw. chorw. veronika (Vajs 2003: 230), serb.
gw. веруника (Šulek 1879, Simonović BR), słoweń. gw. veronka (Barlè 1937, Karlin 1964), por. też niem. Veroniken(kraut) (pośw. w 1833) (Marzell 2000 IV szp.
1082). Nazwa nie jest notowana w polskich zielnikach (por. też Spólnik 1990: 40),
występuje tam jedynie nazwa łacińska, por. śrłac. veronica (Symb. I 300). Na podstawie obecności nazwy w SWil i SW można wnosić, że jest ona stosunkowo nowym zapożyczeniem z łacińskiej nazwy naukowej i jako taka znalazła się w gwarach, prawdopodobnie przy wsparciu gwar ościennych. Z podobną sytuacją mamy
do czynienia w innych językach słowiańskich (por. Waniakowa 2012: 155–156).
Przeklęta panna ‘cykoria podróżnik, Cichorium intybus L.’: K IV 376; nazwa wystąpiła w XVIII w. w Prusach Książęcych (Helwing Prusy 21, Spólnik
1990: 14); wiąże się ona z dawnym wierzeniem ludowym, że jest to zamieniona
w roślinę przeklęta dziewczyna, która została wygnana z domu i dlatego zajmuje
takie poślednie miejsce, bowiem cykoria podróżnik rośnie zwykle wzdłuż zaniedbanych i porosłych zielskiem dróg (por. Helwing Prusy 21). Stąd też niem. Wegwart, Verﬂuchte Jungfrau (Jungfer) (Machek 1954: 230–231, Wróbel 2004: 35,
Helwing Prusy 21, Marzell I szp. 993–994) jako nazwy cykorii podróżnika. Anna
Spólnik (1990: 105) uznaje nazwę polską za tłumaczenie z niemieckiego. Inna
nieco koncepcja głosi, że w niemieckiej i czeskiej tradycji (Śląsk, Sudety) roślina
3

Od XVI w. nazwa kocanka odnosi się także do innej rośliny o kosmatych łodygach i liściach, mianowicie szaroty, Gnaphalium (Spólnik 1990: 80).

JADWIGA WANIAKOWA

294

jest uważana za zaklętą dziewczynę, która czeka na ukochanego przy drodze (por.
Waniakowa 2012: 159). Nazwy tego typu są rejestrowane tylko w źródłach gwarowych, nie pojawiają się w starych zielnikach ani w słownikach dawnej polszczyzny. Tak samo jak nowe zapożyczenia występują z reguły blisko granic i obejmują
zwykle niewielki obszar. Od nazw autentycznie gwarowych różni je tylko fakt, że
ich odpowiedniki semantyczne można znaleźć w językach ościennych, najczęściej
w ościennych gwarach sąsiadujących z językiem polskim (zob. Waniakowa 2012:
156).
Głowacz (głowoc, głowucz) ‘chaber bławatek, Centaurea cyanus L.’: kiel, lub,
sand, pn.-zach. Mp; Majewski SN; Pastusiak 2007; Poprzęcki 1990; kart. SGP;
K II 88; Nitsch, Mrozówna 1955; nazwę notuje już Stanko 1472 oraz podaje Rostaﬁński z zapisów średniowiecznych, potem pojawia się ona u Bartłomieja z Bydgoszczy 1532 (Spólnik 1990: 13, Symb. I 337); por. ukr. gw. hołovateń (Makowiecki 1936: 86), słoweń. gw. glavinec, modri glavinec (Karlin 1964), por. też ros. gw.
главатъ (Annenkov 1878), przy czym, jak sądzi nie bez racji Annenkov (1878: 89),
forma może być wariantem fonetycznym podolskiej gwarowej nazwy блаватъ.
Polska nazwa i inne nazwy słowiańskie motywowane są kształtem koszyczków
kwiatowych. Nazwy są przejrzyste słowotwórczo jako derywaty od głowa z różnymi suﬁksami. Brak odpowiedników formalnych polskiej formacji głowacz
w językach słowiańskich świadczy, że powstała ona na gruncie polskim. Nitsch
i Mrozówna (1955: 106) twierdzą, że głowacz może być „bardzo stary, ale trudno
go uznać za pierwotny wobec rozerwania przezeń jednolitości geograﬁcznej tak
starego i niezrozumiałego wyrazu jak chaber” (por. Waniakowa 2012: 163). Nazwa jest zatem rodzima, jedynie polska.
Przyskiernik (przyskirnik) ‘jaskier, Ranunculus’: SSSL; Rostaﬁński z glos
średniowiecznych podaje formę przyskirnik (Symb. I 168), u Syreniusza 1613,
Knapiusza TPLG 1621–1632 i Trotza 1764 występuje forma pryskirnik, jednak
dotyczą one wszystkie jaskra ostrego, Ranunculus acer L. (por. Spólnik 1990:
21), por. śrłac. ﬂammula, ﬂamula, ﬂamula maior4 (Symb. I 168, Marzell 2000 III
szp. 1263), por. łac. ﬂammula ‘płomyczek’, ﬂamma ‘płomień’, ﬂammō ‘zapalam,
rozpalam, rozżarzam’; por. także stczes. pryskyřník (Machek 1954: 49), czes. gw.
pliskejřník, plyskyřník (Kosík 1941), słow. gw. pl’uskiernik, pl’uzgiernik (Machek 1954: 49, Buffa 1972), por. ukr. gw. pryščyrnyk (Makowiecki 1936: 305),
pryszczyrnyk (Pastusiak 2007). Pożyczka z czeskiego, por. stczes. pryskýř, czes.
pryskyřník, pochodne od *pryskati, *prysnoti ‘powodować bóle, pęcherze’, ponieważ w ten sposób reaguje skóra posmarowana sokiem z rośliny (Machek 1954:
49, Budziszewska 1965: 236, Spólnik 1990: 85, 102, Pastusiak 2007: 182, Symb.
I 168). Forma czeska jest kalką łac. ﬂammula ‘płomyczek’ (Machek 1954: 49), por.
Waniakowa (2012: 173–174). O tym, że badana nazwa należy do starych pożyczek
czeskich, przekonuje nas fakt, że znajduje się ona w historycznych źródłach języka polskiego i w języku staroczeskim. W takim przypadku językiem biorcą była
zawsze polszczyzna.
4

Odnoszą się one do różnych gatunków jaskra (Marzell 2000 III 1263).
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Tobołki ‘tasznik pospolity, Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.’: SSSL; USK;
Majewski SN; kart. SGP; LPW II 577; formę poświadcza SStp. s.v., Falimirz
1534, Spiczyński 1542, Marcin z Urzędowa 1595, Syreniusz 1613, Knapiusz
TPLG 1621–1632 i Trotz 1764 (Symb. I 181, Spólnik 1990: 49); por. czes. tobolka
(Rystonová 2007), por. też np. ros. gw. кошелекъ, кошелишка (Dal’, Annenkov
1878), gdzie ros. кошель ‘sakwa, kabza, trzos, kiesa’, łuż. wačoški (Lajnert 1954);
por. też. ang. shepheard’s-purse, niem. Hirtentäschchen, por. śrłac. capsella, bursa
pastoris, burssa pastoris i inne ‘tasznik pospolity’ (Symb. I 181, Marzell 2000 I
szp. 788), gdzie łac. capsella dosł. ‘pudełeczko, skrzyneczka’, śrłac. bursa ‘torba, sakwa, zwłaszcza skórzana’ (też w formie borsa); zapożyczenie z gr. βύρσα
‘skóra ściągnięta ze zwierzęcia; skóra, bukłak’ (por. SŁŚ s.v. bursa). Nazwa jest
dawną kalką formy łacińskiej, por. stpol. toboła ‘torba podróżna, pasterska, worek, woreczek na pieniądze’ (SStp. s.v.), tobołka ‘torba, sakwa, worek’ (SStp., por.
Boryś SEJP s.v. tobół). W ten sposób nazwa łacińska i polska, jako metaforyczne,
nawiązują do owoców tasznika w formie trójkątno-sercowatych łuszczynek, które
mogą kojarzyć się z małymi pudełeczkami czy torebkami (por. Waniakowa 2012:
175–176). O tym, że nazwa jest dawną kalką, przekonuje nas, po pierwsze, jej
obecność w polskich źródłach historycznych (słownikach i zielnikach), po drugie,
nazwa ma odpowiedniki formalne, a przede wszystkim semantyczne, w innych
językach słowiańskich oraz odpowiedniki znaczeniowe w innych językach europejskich oraz – co najważniejsze – w języku łacińskim.
Jak widać, każdy z przedstawionych przykładów reprezentuje inny typ nazwy
pod względem pochodzenia.
Dzięki omówionym tu metodom badawczym, żmudnym i pracochłonnym, ale
dającym w efekcie sporą satysfakcję, można wśród gwarowych nazw roślin wyróżnić nazwy odziedziczone, na które składają się nazwy rodzime, stare zapożyczenia i stare kalki, oraz nazwy standardowe (które przeszły do gwar), nazwy autentycznie gwarowe (rzeczywiście powstałe na określonym gruncie gwarowym),
nowe kalki i nowe zapożyczenia. Zwłaszcza cenne okazuje się odkrywanie w ten
sposób starych i nowych kalk wśród gwarowych nazw roślin. Przy podejściu synchronicznym robią bowiem one wrażenie nazw rodzimych, a nawet autentycznie
gwarowych, gdy tymczasem ich tradycja jest długa i bogata, zasięg szeroki, ponieważ mają odpowiedniki – poza Słowiańszczyzną – także w językach niesłowiańskich, a ich korzenie sięgają niekiedy starożytności.
Pokazany w niniejszych rozważaniach sposób historyczno-porównawczego
badania gwarowych nazw roślin sprawdza się oczywiście nie tylko w odniesieniu
do polskiego materiału gwarowego, ale także w zakresie gwarowych nazw roślin
innych języków europejskich, jak można stwierdzić, biorąc pod uwagę liczne odpowiedniki formalne i semantyczne nazw polskich. Co więcej, uwidacznia się przy
tego rodzaju analizach wspólnota kultury europejskiej, która datuje się od starożytności i średniowiecza.
Z niniejszych rozważań ponadto wynika, że językoznawca, zajmujący się gwarowymi nazwami roślin w ujęciu historyczno-porównawczym, musi być zarówno
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etymologiem, jak i dialektologiem oraz kulturoznawcą, który ponadto dysponuje
sporą wiedzą botaniczną.
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