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S³owiañskie nazwy ‘nerek’ w œwietle materia³ów
gwarowych i Ÿróde³ historycznych
Celem artyku³u jest omówienie nazw ‘nerek’ na podstawie materia³ów Ogólnos³owiañskiego atlasu jêzykowego (OLA) w zestawieniu z pozaatlasowymi materia³ami gwarowymi i danymi pochodz¹cymi ze wspó³czesnych i historycznych s³owników jêzyków s³owiañskich. Zestawienie to pokazuje znaczne zmiany historyczne w zasiêgach poszczególnych wyrazów oraz na ró¿nice miêdzy s³ownictwem
literackim i gwarowym.
Materia³y OLA wykazuj¹ du¿e zró¿nicowanie nazw ‘nerek’. Wystêpuj¹ tu zarówno liczne nazwy rodzime, jak i obce. Jedynie niektóre
maj¹ szerokie zasiêgi terytorialne, wiele zaœ z nich pojawia siê tylko lokalnie. Granice zasiêgów poszczególnych nazw s¹ nieraz wyraŸne i ostre, zdarzaj¹ siê jednak te¿ szerokie pasy przejœciowe, jak np.
miêdzy nazwami *nyrúky i *pútjüky.
Nazwy od rdzenia *lêdv- wystêpuj¹ w Atlasie w dialektach czeskich, s³owackich i s³oweñskich, wykazuj¹c du¿e wewnêtrzne zró¿nicowanie morfologiczne.
Archaiczna forma *lêdvüje zosta³a zanotowana w OLA w znaczeniu ‘nerki’ tylko w jednym punkcie s³owackim 222 (Hontianske Moravce w pow. Zwolen): åadve.
Materia³y spoza naszego Atlasu pokazuj¹ dawniej szeroki zasiêg
tego wyrazu w S³owiañszczyŸnie, tak¿e w znaczeniu ‘nerki’. W s³owackim s³owniku gwarowym wyraz ¾advie, ¾adve w znaczeniu ‘nerki’
ma dosyæ szeroki zasiêg, obejmuje kilka powiatów S³owacji œrodkowej (SSN II 12). Mia³ on te¿ kilka poœwiadczeñ w zabytkach s³owackich z XVII–XVIII wieku: ¾advie (ledvia, ladví, ledví), por. HSSJ II
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183. Dziœ s³owackie ¾advie jako przestarza³e znane s¹ w znaczeniu
‘lêdŸwie, biodra’ (SSJ II 8). W znaczeniu tym ¾advie wystêpowa³y
równie¿ w zabytkach s³owackich XVII– XVIII wieku, a dziœ w³aœciwe s¹ dialektom œrodkowos³owackim. W jêzyku s³owackim znana
jest tak¿e forma podstawowa formacji *lêdvüje, a mianowicie *lêdva
– ¾adva, ledva ‘nerki’ z powiatu Revúca (SSN II 11), a formy ledva
‘nerka’ i ledvenka ‘ts.’ jako s³owackie przytacza te¿ Kott I 888, VI
806. W jêzyku ogólnym forma ta jest ju¿ przestarza³a, por. ¾advy
‘nerki’ w SSJ II 8.
Forma *lêdvüje mia³a dawniej szeroki zasiêg w S³owiañszczyŸnie.
Najczêœciej oznacza³a ‘czêœæ pleców po obu stronach krêgos³upa miêdzy ¿ebrami a miednic¹, ‘lêdŸwie’, ‘biodra’, nieraz te¿ inne przyleg³e
czêœci cia³a. Pe³niejsze zastawienia w tych ró¿nych znaczeniach mo¿na znaleŸæ w s³ownikach etymologicznych, por. np. ESSJ XV 48– 50,
ESJS VIII 418. Tu skoncentrujê siê na poœwiadczeniach tej formacji
w znaczeniu ‘nerki’.
Znaczenie ‘nerka’ maj¹ sporadycznie stczes. ledvie, ledví, wystêpuj¹ce najpierw jako formy du. lub pl. rodzaju ¿eñskiego, póŸniej zaœ
jako sg. rodzaju nijakiego. Zwykle oznaczaj¹ ‘lêdŸwie’, ‘biodra’ i przenoœnie ‘wnêtrznoœci’, ‘wewnêtrzne siedlisko uczuæ’ (GbSl II 217–218).
Dziœ czes. ledví jest wyrazem ksi¹¿kowym o znaczeniu ‘wnêtrznoœci’,
‘wnêtrze’, ‘wewnêtrzne przekonanie ‘ (SSJÈ I 1082).
Równie¿ pol. lêdŸwie pl. obok powszechnego znaczenia ‘czêœæ
pleców po obu stronach krêgos³upa miêdzy ¿ebrami a miednic¹’ mia³y
tak¿e znaczenie ‘nerki’. Mog¹ tu wchodziæ w grê pewne u¿ycia biblijne z XV wieku (SStp IV 30–31 wszêdzie podaje jednak znaczenie
‘lêdŸwie, biodro’), przede wszystkim zaœ XVI-wieczne przyk³ady
z dzie³ Falimirza, Siennika, Kwiatkowskiego i Volckmara (SP XVI,
t. XII 196–197, S³awski SE IV 203–204).
Na £u¿ycach Dolnych nazwa ladwjo, ladwo, laŸwjo obok znaczenia ‘lêdŸwie, biodro’ archaicznie oznacza³a te¿ ‘nerki’ (Muka I 799,
811, Starosta 213, Schuster-Šewc II 809–810).
Formacja *lêdvüje przybiera znaczenie ‘nerka’ równie¿ we wschodniej i po³udniowej S³owiañszczyŸnie. W materia³ach spoza OLA znaj138

dujemy sts³. ë#äâè> f. pl. ’nerki, wnêtrznoœci’w Psa³terzu, Euchologium Sinaiticum i w Homiliach Grzegorza Wielkiego (SJS II 168,
ESSJ XV 48), strus. ëÿäâèÿ, ëÿäâåÿ sporadycznie w znaczeniu ‘nerka’, czêœciej zaœ jako ‘lêdŸwie, biodra, krzy¿’ (SDRJ IV 489, SRJ XI–
–XVII, t. VIII 349, póŸniej wyraz ten staje siê w jêzyku rosyjskim
przestarza³y, por. SSRLJ VI 457) oraz s³wñ. lédvije f. pl. ‘nerki’ na Pohorju w Styrii (Plet I 505), czêœciej zaœ z zanikiem -v- lédje ‘lêdŸwie,
biodra, krzy¿’ (por. te¿ SSKJ II 571), dawniej te¿ ledovjë, ledevjë ‘ts.’
(por. Plet I 505, Bezlaj II 130–131, Snoj 296).
W dialektach s³oweñskich zanotowano w OLA formy uogólnione
jako *lêdVicê pl. (V ® ø; ® b w p. 146), np. ledví:ce – 7, 14, led vice
– 13, lidí:ce – 8, l bí:ce – 146 itd. Przemiennie w pobliskich punktach
lub obocznie w tych samych wystêpuje tu równie¿ wiele nazw innych.
S³oweñska literacka ledvíca ‘nerka’ (Plet I 505, SSKJ II 571) ma te¿
poœwiadczenia notowanej w OLA postaci uproszczonej bez -v-, tj.
ledíca, np. u Murki (Plet l.c.), a tak¿e formy z -b-, bêd¹cej wynikiem
jakiejœ kontaminacji dialektalnej, l belize (Bezlaj II 130–131). Analogiczn¹ formê ma staropolska lêdŸwica ‘nerka’ z XV–XVI wieku, por.
w Biblii królowej Zofii: lêdŸwica Lev 8, 16 i 25 (zapewne pod wp³ywem wspó³rdzennych formacji czeskich ledvinka i ledvina – BZC
165, 166) i w Mamotrekcie kaliskim lêdŸwice pl. Lev 3, 4 (pod
wp³ywem czeskiej formy ledvie – MamStp 32), póŸniej lêdŸwica
‘nerka’ notowana jest u Murmeliusa, w obu wersjach s³ownika Bart³omieja z Bydgoszczy i u Tomasza ze Zbrudzewa w t³umaczeniu biblijnym Lev 3, 4 z 1549 r. (SP XVI, t. XII 197, BartBydg II 192).
W znaczeniach innych (‘lêdŸwie’, ‘biodra’) *lêdvica ma nawi¹zania
jeszcze szersze, por. S³awski SE IV 202, Snoj 296, ESSJ XII 50 oraz
serb. dial. ë§äâèöå ‘pieczeñ z nerki’ z po³udniowej Serbii (RSHJ XI
298) oraz ëè;èöà ’kawa³ek miêsa z grzbietu zwierzêcia’ (RSHJ XI
308).
W dialektach czeskich oraz w kilku punktach zachodnios³owackich wystêpuj¹ *lêdviny ‘nerki’, por. czes. ledvini, ledvine, åedviny
oraz s³c. ladvini (208, 209, 215) i åadvini (217). W jêzyku czeskim ledvina ‘nerka’, dem. ledvinka i liczne derywaty poœwiadczone s¹ ju¿ od
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XIV wieku (GbSl II 218, Kott I 888, VI 806, 827). Dziœ jest to nazwa
literacka (SSJÈ I 1082).W jêzyku s³owackim ¾advina, ¾adveòa, ¾adviena, dem. ¾advinka jest wyrazem gwarowym, znanym g³ównie w dialektach zachodnich, poza tym w Gemerze i pod Zvoleniem (SSN II
12). Obecnie w jêzyku ogólnym ¾advina ‘nerka’, zwykle pl. ¾adviny
maj¹ charakter regionalny (SSJ II 8). W jêzyku polskim lêdŸwina
‘nerka’ zosta³a u¿yta sporadycznie przez Tomasza ze Zbrudzewa
w wersecie Lev 3, 4 w t³umaczeniu Biblii z 1549 r. (SP XVI, t. XII
198). S³owniki ³u¿yckie maj¹ wprawdzie ladwina ‘nerka’ z Chojnanusa 1650, laŸwina u Anonima, laŸwina, pl. laŸwiny u Muki (I 799, 811)
oraz ledŸwina, ledŸwinka u Pfula 1866, Rìzaka 1920, Krala 1927
i Jakubaša 1954, jednak¿e w materia³ach Atlasu ³u¿yckiego nazwy te
siê w ogóle nie pojawi³y (SSA VI 55 i 146, Schuster-Šewc II 809–
–810). Mo¿e by³y wprowadzone przez s³ownikarzy z innych jêzyków
s³owiañskich, ewetualnie wysz³y ju¿ z u¿ycia. S³ownik ³u¿ycko-niemiecki ledŸwiny ‘nerki’ okreœla jako przestarza³e (NHSS II 103).
W kilku s¹siaduj¹cych punktach w zachodniej i œrodkowej S³owacji zanotowano w OLA formacjê *lêdvenice – ladvenice (210, 212,
213, 214, 221) i formalnie deminutywn¹ formê *lêdvenièüky – ladveñièki (154, 211) oraz przekszta³con¹ fonetycznie postaæ ladovñièke
(219). S³owackie formy ¾advenica ’nerka’ i ¾adveñièka uznawane s¹
za gwarowe (SSJ II 8) i maj¹ potwierdzenie w s³owackim s³owniku
gwarowym w³aœnie z zachodniej i po³udniowej S³owacji, zreszt¹ na
obszarze znacznie szerszym ni¿ w OLA (SSN II 11–12). S³ownik
historyczny odnotowuje równie¿ te formy (jak i postaæ ledvenice)
z XVII–XVIII wieku (HSSJ II 183). Formy ladvenica, pl. ladvenice
notuje te¿ czeski s³ownik Kotta (VI 806, 827), okreœlaj¹c je jako
s³owackie. W drugiej po³owie XIX wieku ledveníca ‘nerka’, pl. ledvenice pojawia siê sporadycznie równie¿ w jêzyku s³oweñskim (Plet I
505), poza tym w jêzyku chorwackim na Istrii zapisano ë§äâåíèöå
w znaczeniu potrawy ‘pieczeñ z nerek’ (RSHJ XI 298).
Materia³y historyczne pokaza³y, ¿e przed ekspansj¹ po¿yczki niemieckiej *nyrúky (por. ni¿ej) w Polsce i na £u¿ycach mog³y byæ dawniej szerzej u¿ywane w znaczeniu ‘nerka’ niektóre nazwy zwi¹zane
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z rdzeniem *lêdv-. We wspó³czesnych materia³ach OLA i Atlasu ³u¿yckiego s¹ one zupe³nie nieznane.
Do dawnych rodzimych nazw ‘nerek’ nale¿¹ *pokrótúky. W zapisach OLA zachowa³y siê one reliktowo. W Polsce zanotowano je tylko w jednym punkcie 313 (Grêbów pod Tarnobrzegiem): obok n_rki
jako nazwê dawn¹ pokrÒtki, czêœciej w dialektach wschodnios³owackich: pokrutki i podobnie (156, 225–226, 229–233), poza tym w jednym punkcie na Ukrainie Zakarpackiej: pÒkrutky (465). Z tych terenów nazwê *pokrótúky potwierdzaj¹ materia³y spoza OLA. W kartotece SGPA pokr¹tki ‘nerki’ znane s¹ równie¿ tylko z Grêbowa pod
Tarnobrzegiem, ale poza tym w D¹browie w Rzeszowskiem zanotowano przekszta³cone pokr¹pki (pokromp’Ki) w znaczeniu ‘nerki u zwierz¹t, np. u królika’. S³owacki s³ownik gwarowy podaje pokrútka, zwykle pl. pokrútky jako powszechne z 8 powiatów S³owacji wschodniej
(SSN II 936). Nazwa ta ma równie¿ dwa poœwiadczenia XVIII-wieczne z zabytków, którym przypisuje siê wp³ywy polskie (HSSJ IV 29),
ewentualn¹ po¿yczkê z polskiego widzi tu te¿ Machek ES-2, 469. Wystêpowanie ukr. ïóêðýòêà ‘nerka’ na Ukrainie Zakarpackiej z powo³aniem siê na Atlas Dzendzeliwskiego potwierdza ESUM IV 484,
widz¹c tu z kolei wp³yw s³owacki.
Nazwa ta historycznie najlepiej poœwiadczona jest na gruncie polskim. Pokr¹tka, zwykle w formie liczby mnogiej pokr¹tki, znana by³a
w polszczyŸnie XIV–XVI wieku. Zosta³a wielokrotnie u¿yta w t³umaczeniu obu Psa³terzy staropolskich (przytacza je równie¿ SW IV 510),
a tak¿e w zabytkach przyrodniczych XV wieku, w XVI wieku w znaczeniu ‘nerka’ zosta³a zanotowana w s³owniczku do Psa³terza, dwukrotnie u Siennika, poza tym w znaczeniu ‘j¹dra mêskie’ w t³umaczeniu biblijnym Deut XXIII 1 Tomasza ze Zbrudzewa oraz w znaczeniu
przenoœnym ‘sumienie, serce’ (SP XVI, t. XXVI 369). Linde podaje
raz „Nyrki zowi¹ te¿ pokr¹tkami” z XIX wieku. Stpol. pokr¹tki, stanowi¹ce formalne zdrobnienie od stpol. pokrêta ‘rodzaj ko³acza’ (por.
te¿ stczes. pokruta i pokrútka m. in. ‘pieczywo kulistego kszta³tu’,
‘ko³acz’, ‘bochenek’ Stèsl 546–547), zosta³y u¿yte wtórnie w znaczeniu ‘nerka’ prawdopodobnie ze wzglêdu na podobieñstwo ich kszta³tu
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do ko³acza (Brückner SE 267, Bañkowski SE II 683, ESUM IV 484).
Pokr¹tka w tym dawnym znaczeniu ‘bochenek chleba’ sporadycznie
wystêpuje na Œl¹sku na wschód od Brzegu (Zarêba AJŒ V 844),
w Sio³kowicach zaœ pokrêta (pokr¹nta) ‘du¿y bochenek chleba’ (kartoteka SGPA). Do tej zmiany semantycznej mog³o rzeczywiœcie dojœæ
najpierw w jêzyku polskim. Dziêki u¿yciu wyrazu pokr¹tki ‘nerki’
w t³umaczeniu Psa³terza móg³ siê on rozszerzyæ za poœrednictwem jêzyków literackich na s¹siaduj¹ce tereny S³owacji wschodniej i Ukrainy Zakarpackiej. Nie mo¿na jednak wykluczyæ wspólnej innowacji
ludowej na s¹siaduj¹cych terenach Polski, S³owacji i Ukrainy w zwi¹zku z powszechnoœci¹ podstawowych *krótiti ‘krêciæ’ i *krótünú ‘krêty, pokrêcony’.
Nazwê *obvülièüky ‘nerki’ zanotowano w OLA w œrodkowej S³owacji: hobåièki 216, obåièki 217, 218, obåièke 220, 223–224 oraz
w punkcie s³owackim na terenie Wêgier hoblièke 155. W s³owackim
s³owniku gwarowym nazwa ta jest poœwiadczona szerzej: poza œrodkow¹ S³owacj¹ tak¿e na pó³nocy dialektów zachodnios³owackich
(Kysúca, ûilina). Pod Bansk¹ Bystric¹ zapisano te¿ formacjê podstawow¹ oblice pl. ‘nerki’ (SSN II 481–482). S³c. oblièka ‘nerka’, zwykle pl. oblièky poœwiadczone s¹ ju¿ od XVIII wieku (HSSJ III 40;
w s³owniku tym poza tym znajdujemy sporadyczn¹ nazwê ‘nerek’ oblinka, pl. oblinky z 1670 r., te¿ motywowan¹ przez przym. oblý ‘ob³y’,
‘zaokr¹glony’. Dziœ oblièka, zwykle pl. oblièky stanowi¹ s³owack¹
nazwê literack¹ ‘nerek’ (SSJ II 428). Poza tym nazwa *obvülièüky
‘nerki’ znana jest z dialektów czeskich. Oblièky ‘nerki’ podawa³
w S³owniku morawskim Bartoš 1906: 243, przytacza³ je równie¿ Kott
II 224 uznaj¹c za s³owackie. Jak pokazuje Czeski atlas jêzykowy
oblièky ‘nerki’ tworz¹ niewielk¹ wysepkê, sk³adaj¹c¹ siê z kilkunastu
punktów, na tzw. Valašsku oraz na s¹siaduj¹cej czêœci Œl¹ska (ÈJA I
121, s. 242, 245). Jak widaæ, *obvülièüky w znaczeniu ‘nerki’ mia³y
szerszy ni¿ w OLA zasiêg, obejmuj¹cy œrodkow¹ i p³n.-zach. czêœæ
S³owacji oraz granicz¹c¹ czêœæ p³n.-wsch. Moraw. Sama *obvülièüka
ma jeszcze dalsze nawi¹zania w po³udniowej S³owiañszczyŸnie, jednak w znaczeniach zdecydowanie dalszych (jak ‘ziarno grubo zmie142

lone’, ‘ziarno nieoczyszczone z plew’, ‘pi³eczka’ itp.), choæ motywacyjnie zbli¿onych ze wzglêdu na powi¹zanie z przym. *obvülú ‘ob³y,
zaokr¹glony’ i czas. *obvüliti ‘zaokr¹gliæ, uczyniæ okr¹g³ym’ (por.
ESSJ XXXI 119).
Szczególny charakter maj¹ nawi¹zuj¹ce do tej nazwy przyk³ady
³u¿yckie. Rìzak 704 t³umaczy niem. Niere przez oblišæo, wobwišæo
oraz podaje po³¹czenia wyrazowe bolesæe woblišæa ‘ból nerek’, kamuški we woblišæu ‘kamienie nerkowe’, kamjeñ we woblišæu ‘kamieñ
w nerce’ i skruûenje woblišæa ‘marskoœæ nerek’, podobnie Kral 674
woblišæo oraz bolesæe woblišæa, kamjeñ we woblišæu, skruûenje woblišæa i khory na woblišæo ‘chory na nerki’, przy czym powo³uje siê na
niby to czeskie oblièka. Jak poda³em wy¿ej, w dialektach czeskich nazwa ta ma bardzo ograniczony zasiêg wystêpowania, natomiast w³aœciwa ona jest s³owackiemu jêzykowi literackiemu. Mamy tu niew¹tpliwie do czynienia z przejêciem s³ownikarskim, zw³aszcza ¿e SSA
VI 55 i s. 146 informuje, ¿e nazw tych w materia³ach Atlasu ³u¿yckiego w ogóle nie ma. Zapewne nale¿y tu równie¿ rzadkie wschodniodolno-³u¿yckie hobisko, które Schuster-Šewc III 1628 s.v. wobisko
objaœnia inaczej.
Z nazw rodzimych najszerszy zasiêg ma wschs³ow. ïî÷êà. Najpewniej nale¿y tu przyj¹æ etymologiê zak³adaj¹c¹ pierwotn¹ postaæ
*pútjüka ‘niewielki okr¹g³y przedmiot’, bêd¹c¹ zdrobnieniem od *pútja
‘coœ zaokr¹glonego’, z którego rozwinê³y siê zarówno takie znaczenia, jak ‘kamieñ polny’, ‘kulka, grudka’, ‘pestka’ (w jêzyku polskim
wczeœniejsza pecka dopiero w XVI wieku uleg³a przekszta³ceniu na
pestka), jak i wschs³ow. ïó÷êà ‘nerka’, por. ESUM IV 547, Boryœ ES
417–418, 421–422. Vasmer ESRJ III 348 rozdziela³ ïî÷êà I ’nerka’,
³¹cz¹c j¹ z czasownikiem ïåêý, ïå÷ü ‘piec’ od ïó÷êà II ‘pestka’, ³¹czonego z rdzeniem *pútj- (podobnie te¿ ESBM VIII 253–254, IX 314).
Czêsto etymolodzy uwzglêdniaj¹ tylko wyraz *pútjüka ‘pestka’, a
wschs³ow. ïó÷êà ‘nerka’ w ogóle pomijaj¹.
Wschs³ow. *pútjüky ‘nerki’ wystêpuj¹ powszechnie w dialektach
rosyjskich oraz na znacznym terytorium Bia³orusi i Ukrainy. Od zachodu granicz¹ z zachs³ow. po¿yczk¹ niemieck¹ *nyrúky. Granica
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miêdzy obu nazwami jest dosyæ p³ynna: zreszt¹ na Bia³orusi, a zw³aszcza na Ukrainie wystêpuj¹ obocznie lub w przemieszaniu obie nazwy. Nazw¹ ekspanduj¹c¹ na tym terenie by³y niew¹tpliwie *nyrúky.
Œwiadczy o tym ju¿ sam uk³ad terytorialny nazw *pútjüky i *nyrúky.
Ïó÷êè zajmuj¹ przewa¿aj¹c¹ czêœæ Bia³orusi. S³Pogr IV 63 z jednym
przyk³adem na ïó÷êà ‘nerka’ z pó³nocnej Bia³orusi niewiele wnosi do
poznania geografii wyrazu w tym kraju. Natomiast íûðêi
¢
koncentruj¹
siê w rejonie silniejszych wp³ywów polskich, tj. na pograniczu bia³orusko-polskim i bia³orusko-litewskim. Na Ukrainie ïó÷êè w czêœci
zachodniej wystêpuj¹ na peryferii pó³nocnej – na Polesiu (co potwierdza te¿ ESUM IV 547 przyk³adem áó÷êà ‘nerka’ z Polesia) oraz na peryferii po³udniowej – na Zakarpaciu (co potwierdza ESUM l.c. przyk³adem z Atlasu Dzendzeliwskiego).
;ród³a historyczne podaj¹ rosyjsk¹ nazwê ïó÷êà od XV wieku,
najpierw z tekstu biblijnego Lev VII 4, póŸniej dochodz¹ poœwiadczenia ze Ÿróde³ œwieckich (SrezMat II 1329, SRJ XI–XVII, t. XVIII 8,
SSRLJ X 1728), brus. ïó÷êà, ïóøêà ‘nerka’ notowana jest od XVI
wieku, m. in. z Biblii Skoryny (Exodus), por. HSBM XXVII 412,
w jêzyku ukraiñskim ïó÷êà ‘nerka’ jest poœwiadczona od XVI wieku
(Òðàâíèê i Ëåêñèê w kartotece SUM XVI–XVII), Hrinè III 393 podaje ïó÷êà tylko w znaczeniach 1.’wnêtrznoœci’ i 2. ‘pestki dyni’. Ciekawe, ¿e SUM – tak czêstej w gwarach ukraiñskich nazwy ïó÷êè –
w ogóle nie notuje.
Formacje *isto oraz *//obistü (// ® w, ;) f., pl. *//obisti etymologicznie ³¹cz¹ siê z pie. *oid- ‘nabrzmiewaæ’. Niektórzy przyjmuj¹ rekonstrukcjê *jüsto oraz *objüstü (por. ESSJ VIII 242–243, ESJS IV
252). W OLA maj¹ one zasiêg ograniczony do dialektów s³oweñskich
i czêœciowo chorwackich.
Odosobniony zapis i:sto, pl. i:sta w p. 24 (Dobinj na wyspie Krk)
ma potwierdzenie z tego regionu w zanotowanej na wyspie Cres formie j¥sto (Tentor 1925–26, Skok I 732) oraz w formie liczby mnogiej
/ñòà, podanej przez Batuta w 1886 r. (por. RSHJ VIII 328).
Wyraz *isto zosta³ zanotowany dwukrotnie w jêzyku staros³owiañskim w Kodeksie supraskim w formie liczby mnogiej èñòåñà oraz
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liczby podwójnej íñògñh w znaczeniu ‘nerki, wnêtrznoœci’ (SJS I
819) oraz w jêzyku staroruskim èñòî wielokrotnie w znaczeniu ‘nerka’, m. in. w tekstach biblijnych (Ex XXIX 13, 22, Lev III 4, VII 4),
a tak¿e w znaczeniu ‘j¹dra’ (SrezMat I 1146–47, SDRJ IV 174, SRJ
XI–XVII, t. VI 324). Ponadto poœwiadczony jest on w jêzyku po³abskim: jajstU – pl. *ista (SEJDP I 209). Zdaniem Schuster-Šewca III
1628 s.v. wobisko nale¿y tu równie¿ zapisana w dialekcie wschodniodolno-³u¿yckim w miejscowoœci Rohne-Rowno (na zachód od Weisswasser-Bì³a Woda) postaæ hobisko ‘nerka’ (wed³ug niego *ob-istúko),
która – moim zdaniem – ³¹czy siê raczej z g³u¿. wobišæo (por. wy¿ej).
Znacznie liczniej reprezentowane s¹ formy z prefiksem ob-, który
– zdaniem Skoka I 732 – usuwa³ homonimiê z zaimkiem *istú, *jüstú.
W OLA zapisano formê liczby pojedynczej *//obistü f.: wa bist (6)
i u bist (17), czêœciej zaœ formê liczby mnogiej *//obisti: wU bisti (3),
;o bi:sti (5), o bi:sti (12), obì:stU (14), ob`:sti (16), u bi:sti (21) oraz
w punkcie chorwackim na terenie Wêgier z wtórnym przejœciem
spó³g³oski t w k: o biski (151). Forma ¿eñska ma potwierdzenie w jêzyku s³oweñskim: obîst od XVIII wieku, pl. obisti u Plet I 729
i w SSKJ III 189, por. te¿ Bezlaj II 233 i Snoj 393. W materia³ach spoza OLA zanotowano poza tym chorw. isto n. lub ista f. (w tekœcie
wystêpuje tylko forma gen. pl. obist), por. RHSJ VIII 359 i Skok
l.c., s³wñ. dial. obîstje ze wschodniej Styrii (Plet l.c., Bezlaj l.c.),
chorw.-kajk. obistje, obišæe m. in. w Statucie kastawskim z Istrii
z 1490 r. i w s³ownikach (RHSJ VIII 359 i Skok l.c.). Jako cerkiewizm
*obistje ‘nerki’ wystêpuj¹ te¿ w jêzyku staroruskim, por. îáèñòüå
‘nerki’ poœwiadczone wielokrotnie w SDRJ V 481, îáèñòèå w SrezMat II 510, SRJ XI–XVII, t. XII 55, por. te¿ Vasmer ESRJ II 143 (inne
s³owniki etymologiczne zazwyczaj formê tê pomijaj¹ (por. ESSJ l.c.,
ESJS l.c.). Nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê na derywat podisti rodzaju
¿eñskiego lub mêskiego ‘miejsce ko³o/wokó³ nerki’, zanotowany we
Vrbniku na wyspie Krk (RHSJ X 242). Powsta³ on od wyra¿enia przyimkowego z przyimkiem *podú i wyrazem *isto.
Pozosta³e nazwy rodzime ‘nerek’ w OLA s¹ zupe³nie sporadyczne,
maj¹ one jednak czêsto potwierdzenie w materia³ach spoza Atlasu.
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S³wñ. efemeryczna nazwa osli ce – *osülicê pl. ‘nerki’ w p. 2 ³¹czy
siê zapewne z rzeczownikiem osla – *osüla ‘ose³ka’. Nawi¹zañ spoza
OLA nie znalaz³em.
S³wñ. nazwê ribice – *rybicê pl. ‘nerki’ w p. 20 potwierdza s³ownik Pleteršnika przyk³adem ze s³ownika Murki z 1832–33 r. i ze s³ownika Cigale reprezentuj¹cego s³oweñsk¹ Styriê (Plet II 425; SSKJ IV
506 ju¿ tego znaczenia nie podaje).
Sporadyczne s³wñ. mo:ûeki ‘nerki’ z p. 19, spod miejscowoœci Slovenska Bistrica, stanowi¹ formê liczby mnogiej deminutywnego rzeczownika móûek od moû ‘m¹¿, mê¿czyzna’. Poœwiadcza je s³ownik
Pleteršnika w³aœnie z okolic Mariboru (Plet I 607).
Serb. bú:bala ‘nerki’ – *bóbala w zach. Serbii (p. 62) maj¹ potwierdzenie w s³owniku Vuka, por. bùbalo ‘nerka’ (RHSJ I 698, RSHJ
I 229, RSHKJ I 291).
Serb. búpci w p. 68 w zach. czêœci œrodkowej Serbii maj¹ regionalnie potwierdzone znaczenie ‘nerka’, czêœciej dŸwiêkonaœladowczy
búbac – *bóbücü oznacza ‘¿o³¹dek zwierz¹t domowych, zw³aszcza
ptaków’ (RHSJ I 698, RSHKJ I 292). W Serbii zasiêg tego wyrazu
jest dosyæ szeroki (RSHJ I 232).
Zapis k³_mby (obok nyrki) w znaczeniu ‘nerki’ w p. 325 w p³d.-wsch.
Polsce polega zapewne na nieporozumieniu (o wyrazie k³¹b por.
S³awski SE II 254–255).
Sporadyczna nazwa pa³a ušk’i ‘nerki’ w p. 826 w po³udniowej Rosji ³¹czy siê zapewne z ros. ïîëîýøêà ¬ ïîëýøêà od ïîëýõà, utworzonego za pomoc¹ sufiksu -uYa od ïîë ‘po³ówka , por. ros. dial.
ïîëýøêà i ïîëîýøêà w ró¿nych znaczeniach, m. in. ‘po³ówka czegoœ’
(SRNG XXIX 128, 171–172). Nerki maj¹ kszta³t dwóch po³ówek.
Niejasna jest sporadycznie zapisana w punkcie s³oweñskim 149
na terenie Wêgier nazwa mu/:ši (edna mu/š) ‘nerki’. Zespó³ s³oweñski
OLA ³¹czy j¹ ze s³owiañsk¹ nazw¹ *myšü. Mo¿liwa jest tak¿e jakaœ
po¿yczka.
‘Nerki’ maj¹ kilka nazw obcych, wœród nich dwie o znacznym zasiêgu terytorialnym: *nyrúky pochodzenia niemieckiego oraz znacznie zró¿nicowane formy morfologiczne po¿yczki protobu³garskiej
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böbrek, bübrek. Pozosta³e po¿yczki obce s¹ terytorialnie bardzo ograniczone.
Po¿yczka niemiecka *nyrúky wystêpuje g³ównie w Polsce (i jest
powszechna na ca³ym terenie: nerk’i, nyrk’i, n_rki, na Kaszubach
nirè’y, niræi, nyræy). Do tego area³u nawi¹zuj¹ £u¿yce, gdzie zapisano
w OLA pl. n…rka (sg. n…rki – 234), ñira (237) oraz formê dualis tej
nir’… (236). Dok³adniej zasiêg g³ównie dolno³u¿yckich form podaje
Atlas ³u¿ycki: ñìra – ko³o Weisswasser, n…rka – g³ównie w centrum
i na zachodzie, sporadycznie ñìrki oraz n…rKi – na pó³nocy w czêœci
wschodniej (SSA V 55 i s. 146). Na £u¿ycach Górnych ñìrKi notowano tylko sporadycznie. Po¿yczka ta wystêpuje w OLA równie¿ na czeskim Œl¹sku (p. 197, 203 i 207) i w dwóch punktach na pó³nocy S³owacji (nirki 227–228). Dok³adniej zasiêg tych form na czeskim Œl¹sku
podaje ÈJA I 121: na terenie s¹siaduj¹cym z polskim obszarem jêzykowym wystêpuj¹ tam nyrky, a w czêœci bardziej zachodniej nerky.
Szczególnie szeroko upowszechni³a siê ta po¿yczka na Bia³orusi
i Ukrainie. Rozk³ad geograficzny wschs³ow. nazwy *pútjüky (brus.
poèk’i, ukr. poèky, poèk’i) i *nyrúky ( nûrk’i, nyrky, n¤rki) na tym terenie wyraŸnie œwiadczy, ¿e nazw¹ ekspanduj¹c¹ pod wp³ywem polskim by³a nazwa pochodzenia niemieckiego *nyrúky.
Na Bia³orusi *nyrúky jako nazwê wy³¹czn¹ notowano w jej czêœci
pó³nocno-zachodniej na pograniczu polskim (343, 336) i litewskim
(337, 338, 331, 332), a w przemieszaniu lub obocznie znacznie g³êbiej
a¿ pod Miñsk (345, 346, 355, 357, 348), poza tym sporadycznie w g³êbi kraju (w p. 373, 376, 399). W zbli¿ony sposób wygl¹da zasiêg nazwy íûðêi
¢
w Atlasie bia³oruskim (LAB III m. 87 i s. 49) oraz w S³owniku pogranicza: pod Wilnem i na po³udniowy zachód od Miñska
(S³Pogr III 238), por. te¿ ESBM VIII 53. Jest to po¿yczka dawna.
S³Pogr III 240 notuje poza tym z dialektu bia³oruskiego na Litwie tak¿e po¿yczkê nowsz¹ í’ýðêi.
Na Ukrainie nyrk’i, nyrky jako nazwê wy³¹czn¹ notowano w ca³ej
zachodniej czêœci kraju, wy³¹czaj¹c jedynie czêœæ pó³nocn¹ na pograniczu z Bia³orusi¹ oraz na po³udniu ca³e niemal Zakarpacie. W¹skim
pasem wy³¹czne zapisy z po¿yczk¹ *nyrúky siêgaj¹ na po³udnie od
147

Winnicy a¿ po granicê z Mo³dawi¹: nazwê *nyrúky zanotowano nawet w dialektach ukraiñskich na terenie Mo³dawii, por. wy³¹cznie
nyrkU w p. 523 oraz nyrka obocznie z poèky w p. 524. W przemieszaniu lub obocznie z nazw¹ *pútjüky po¿yczka *nyrúky siêga jeszcze
znacznie dalej na wschód: w okolice Kijowa, a nawet na wschód od
Dniepru, sporadycznie a¿ w okolice Po³tawy i Charkowa. Jako oboczn¹ zapisano j¹ nawet w punkcie ukraiñskim 843 na terenie po³udniowej Rosji.
Do jêzyka polskiego nyrka, nerka zosta³a zapo¿yczona oko³o
1500 r. (SStp V 135) i szybko siê upowszechni³a (SP XVI, t. XVIII
570–573). Wypar³a ona wczeœniejsze u nas pokr¹tki i w jakimœ stopniu pochodne od rdzenia *lêdv-: lêdŸwie, lêdŸwica, lêdŸwina (por. wy¿ej). Na £u¿ycach nYrka wystêpuje ju¿ u Swótlika 1721, a nera, nYry
od Zwahra 1847. W jêzyku czeskim nyrka, nerka , pl. nyrki, nerki notowane s¹ póŸno – od XIX wieku, por. Jg II 744, g³ównie ze Œl¹ska
(Kott VI 1169, Kellner II 230, Lamprecht SSON 84, Sochová LSZ
220) i mog³y byæ przejête zarówno bezpoœrednio z jêzyka niemieckiego, jak i za poœrednictwem polskim. W s³owackim równie¿ w materia³ach spoza OLA nirka notowana jest tylko na samej pó³nocy w bezpoœrednim nawi¹zaniu do area³u polskiego (Bardejov, Kysucké Nové
Mesto), por. SSN II 439. Do jêzyka bia³oruskiego íûðêa
¢
zosta³a zapo¿yczona z jêzyka polskiego na pocz¹tku XVII wieku i szybko siê upowszechni³a (por. Áóëûêà 1972: 219, 1980: 128, HSBM XXI 69,
ESBM VIII 53). Dziœ brus. íûðêa
¢
, pl. íûðêi
¢
nale¿¹ do warstwy literackiej (TSBM III 420). Równie¿ do jêzyka ukraiñskiego íúðêà by³a
przejêta za poœrednictwem polskim, por. ESUM IV 90. Kartoteka
SUM XVI–XVII podaje íûðêè ju¿ z XVI wieku, a w XVII wieku te¿
postaæ íûðà. Dziœ íúðêà, pl. íúðêu jest w jêzyku ukraiñskim nazw¹
literack¹ (SUM V 414). Od dawna wiadomo, ¿e nazwa ta przedosta³a
siê nawet do zachodnich gwar rosyjskich, gdzie íûðêà
¢
odnosi siê do
‘nerki zwierz¹t’, por. Dal II 561, SRNG XXI 324 z powo³aniem siê tylko na Dala, Preobr I 619, Vasmer ESRJ III 91.
Po¿yczki protobu³garskiego böbrek, bübrek (BER I 96, Skok I
227) wystêpuj¹ na ca³ym niemal po³udniu S³owiañszczyzny. Zanoto148

wano je tak¿e w kilku punktach wyspowych na wschodzie Austrii
oraz na Wêgrzech, natomiast w S³owenii tylko w jednym punkcie granicz¹cym z Chorwacj¹ ( bubreki 15).
W czêœci wschodniej, obejmuj¹cej ca³¹ niemal Bu³gariê, znaczn¹
czêœæ punktów s³owiañskich na terenie Grecji (107, 108) oraz jeden
punkt w Turcji (853), wystêpuj¹ postaci uogólnione jako *bubrìci.
Dla liczby pojedynczej nale¿y tu przyj¹æ formê *bubrìkú, zanotowan¹ w p. 112 obok formy liczby mnogiej ( bubr’ak, bubr’aci) oraz
we wschodniej Bu³garii w p. 144 ( bUbrek). W sylabie rdzennej notowano tu samog³oskê -u- (w p. 109–113a, 115, 116, 119–122, 126–128,
133, 134, 137, 139, 140, 167, 853), wyj¹tkowo -o- (852), w pozosta³ych zaœ -U- lub -a-. Forma *bubrìci tworzy zwarty area³ ograniczony od zachodu izomorf¹ biegn¹c¹ wzd³u¿ zachodniej granicy
Bu³garii (z wy³¹czeniem punktów 117 i 118) i obejmuj¹c¹ znaczn¹
czêœæ punktów s³owiañskich w pó³nocnej Grecji. Z area³em tym ³¹czy
siê dawny wyspowy punkt bu³garski w Banacie rumuñskim (167).
Od zachodu s¹siaduje obszerny area³ z form¹ uogólnion¹ jako
*bubrìzi. Obejmuje on ca³a niemal Macedoniê wraz z trzema punktami wyspowymi w Albanii (106) i p³n.-zach. Grecji (107, 108), Serbiê
wraz z punktami wyspowymi 168 i 169 na terenie Rumunii, dwa zachodnie punkty bu³garskie (117, 118), Czarnogórê, Boœniê i Hercegowinê oraz po³udniow¹ Chorwacjê (z wy³¹czeniem punktu 37, gdzie
zanotowano sporadyczn¹ po¿yczkê ar ñu:l i punktu 43, gdzie zanotowano formê bubrigi, charakterystyczn¹ dla zachodniej i pó³nocnej
Chorwacji). Z kompleksem tym ³¹cz¹ siê jeszcze trzy punkty graniczne w po³udniowo-wschodnim pasie Chorwacji pó³nocnej (39, 40, 52)
oraz wyspowy punkt serbski 152 na terenie Wêgier. Dla liczby pojedynczej trzeba tu przyj¹æ formê uogólnion¹ *bubrìgú. W punktach
macedoñskich 99, 100 i 103 zanotowano obok formy liczby mnogiej
bubrezi w liczbie pojedynczej bubrek, ale koñcowe -k nale¿y tu uwa¿aæ za ubezdŸwiêcznienie wyg³osowego -g.
Szczególne formy wyst¹pi³y w zapisach z Wojwodiny: búbrešci
(53) i bTbušci (55). Nale¿y tu chyba widzieæ formalne zdrobnienie od
*bubrìgú, mianowicie *bubrìûükú, w liczbie mnogiej *bubrìûüci.
149

Osobny kompleks stanowi forma uogólniona jako *bubrìgy. Wystêpuje ona w zachodniej (wy³¹czaj¹c punkt 24 z archaiczn¹ form¹
i:sto, w liczbie mnogiej i:sta, por. wy¿ej) i pó³nocnej Chorwacji.
Z kompleksem tym ³¹czy siê odosobniony punkt 43 (Trogir) na Wybrze¿u Dalmatyñskim oraz punkty wyspowe 146a i 148a (bu brigi) we
wschodniej Austrii. Na tym terenie kilkakrotnie zapisano te¿ formê
*bubrìky: bÒmbreki (29, por. formê b!mbreg w RHSJ I 732 ze s³owników Jambrešicia i Stulicia) i w pobliskim punkcie s³oweñskim bubreki (15) oraz bu briki (147a) we wschodniej Austrii. Dla liczby pojedynczej trzeba tu przyj¹æ jako dominuj¹c¹ formê *bubrìgú, ale sporadycznie zanotowano te¿ *bubrìga w wyspowym punkcie 153 (bubriga) na terenie Wêgier zachodnich.
Omówione formy wykazuj¹ podobne rozró¿nienie w jêzykach literackich, chocia¿ zdarzaj¹ siê tak¿e pewne odstêpstwa. W jêzyku
bu³garskim upowszechni³a siê forma áú́áðåê, pl. áú́áðåöi (RBE I
1034), natomiast formy áýáðåê i áýáðåã uwa¿a siê za dialektalne
(BER I 96). Formy z koñcowym -k s³owniki podaj¹ tak¿e z zachodniej
czêœci po³udniowej S³owiañszczyzny, por. np. dawny odosobniony
zapis bubrek w RHSJ I 701–702 i áýáðåê w RSHJ II 238 z Kosowa. W
jêzyku macedoñskim za literackie uznaje siê formy áóáðåã, pl. áóáðåçè (RMJ I 48). W jêzyku serbskim i chorwackim dominuj¹ formy
b!breg, pl. bubrezi, jako literackie ustali³y siê chorw. bubrezi, serb.
áóáðåçè. Ze wzglêdu na regionalny rozk³ad kontynuantów w³aœciwych dawnemu ì jako formê uogólnion¹ nale¿y przyj¹æ *bubrìgú.
Wyraz ten jest powszechnie poœwiadczony od XVI wieku. Notowane
s¹ te¿ liczne formacje pochodne, jak np. dem. bùbreûak, bùbreûnjâk
‘pieczeñ z nerk¹’ itd., por. RHSJ I 701–702, RSHJ II 237–238. Analogii dla wystêpuj¹cej w zachodniej i pó³nocnej Chorwacji formy *bubrìgy w Ÿród³ach pisanych jednak nie znajdujemy. Oba cytowane s³owniki RHSJ i RSHJ maj¹ natomiast formê bubrege. Jako regionalne poœwiadczone s¹ w jêzyku s³oweñskim formy b)breg i b)brek, por. Plet I
69 (SSKJ ich jednak ju¿ nie podaje). Jako cerkiewizm áyáðéã ‘nerka’
(zw³aszcza zwierzêca) pojawi³ siê w jêzyku staroruskim (SrezMat I
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188, SRJ XI–XVII, t. I 343). Odnotowuje go tak¿e Dal I 135, por. Vasmer ESRJ I 226.
Na £u¿ycach Górnych i w dialektach bezpoœrednio s¹siaduj¹cych
wystêpuje nazwa j_rXeTk (237), pl. j_rx’eTk’i (235), któr¹ mimo zastrze¿eñ podanych przez Atlas ³u¿ycki nale¿y za Schuster-Šewcem I
453–454 uznaæ za derywat od g³u¿. jìrcha ‘delikatna skóra, zamsz,
ircha’, wywodz¹cego siê ze œrwniem. irch, erch ‘ts.’ Uzasadnieniem
dla takiej nazwy jest delikatna skórka (b³onka) na nerkach. W Atlasie
³u¿yckim oprócz formalnie deminutywnej formy jìrXejTk czêsta jest
te¿ forma podstawowa jìrXen, maj¹ca zazwyczaj rodzaj mêski, ale
nieraz te¿ ¿eñski. Dok³adne zasiêgi tych nazw na £u¿ycach podaje Atlas ³u¿ycki. Dane ze s³owników pokazuj¹, ¿e g³u¿. jìrcheñ ‘nerka’ stanowi dawna po¿yczkê, znan¹ ju¿ od prze³omu XVII/XVIII wieku
(SSA VI 55, s. 146).
Pozosta³e po¿yczki obce oznaczaj¹ce ‘nerki’ maj¹ w¹skie zasiêgi
lokalne.
Sporadycznie zanotowane formy r_ni w s³oweñskim punkcie Solbica (1) w Rezji oraz riñù:n, r´:ñù:n w wyspowym punkcie chorwackim na po³udniu W³och (44a) stanowi¹ zapewne zapo¿yczenie w³. rene ‘nerka’, pl. reni, pochodz¹cego z ³ac. rçn, -is ‘ts’. Nawi¹zañ w materia³ach spoza OLA w dialektach s³owiañskich nie znalaz³em.
Zanotowana sporadycznie w chorwackim punkcie 37 na wyspie
Dugi otok nazwa ar ñu:l uwa¿ana jest przez Skoka I 62 za dalmatyñsko-romañski relikt ludowego ³aciñskiego deminutivum na -olus:
*rçniolus od ³ac. rçn, -is ‘nerka’. Skok l.c. podaje tê nazwê z pobliskiej wyspy Molat.
Nazwa wyj¹tkowo odnotowana w s³oweñskim p. 11 nom bÒåæ_ nawi¹zuje chyba do friul. nòmbul, òmbul, stanowi¹cego ekwiwalent w³.
òmbul, lombo o znaczeniu anat. ‘lêdŸwie’, ‘bok, biodra’ (NPVF 654,
666).
Odosobnion¹ s³wñ. nazwê štrÒ:ce (16 obok ledv`:ce i ob`:sti) nale¿y zapewne ³¹czyæ ze s³wñ. štrúca ‘chleb maj¹cy pod³u¿n¹ formê’,
wywodzonym z baw.-austr. Strutz ‘chleb o formie eliptycznej’. O pochodzeniu tej po¿yczki niemieckiej, ³¹cz¹cej siê ze œrwniem. deminu151

tivum strützel, strutzel ‘strucla’, ‘pod³u¿ne pieczywo z luksusowej
m¹ki’, porównaj Striedter-Temps DLSl 232, Skok III 418.
S³wñ. lù:mpUca – *lumpica w p. 148 ma potwierdzenie w tym znaczeniu w s³owniku Pleteršnika: l)mpica f. ‘obist, ledvica’ ze s³ownika
Cafa. Jest to po¿yczka baw.-austr. Lumpe(l) jako przekszta³cenie niem.
Lungel, stanowi¹cego deminutivum od Lunge ‘p³uca’. W dialektach
austriackich nad Górn¹ Mozel¹ znana jest te¿ po¿yczka zwrotna ³impele ‘nerki’, por. Striedter-Temps DLSl 173.
S³owiañskie nazwy ‘nerek’ wykazuj¹ znaczn¹ komplikacjê. Oprócz
nazw rodzimych wystêpuj¹ liczne po¿yczki. Porównanie materia³ów
OLA z wczeœniejszymi materia³ami gwarowymi oraz z danymi Ÿród³owymi (historycznymi) pokazuje pewne przesuniêcia terytorialne
poszczególnych nazw. Kierunek zmian nie zawsze jest jednak jasny.
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