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blättern vor �
JARMUŻ subst. m., ab 1460; auch jarmoż, jarmusz, jarmuz, jermuż,
warmuz, warmuż. 1) ‘Grünkohl (Brassica oleracea var. sabellica)’ –
‘jadalna i ozdobna roślina z rodziny kapustowatych’: 1460 Rost nr 3667,
Stp Yarmusz olus. ◦ 1472 Rost nr 1079, Stp Yarmuz olera. ◦ ca.1500 Rost
nr 7228, Stp Yermusz olus. ◦ 1564 Mącz 26d, Spxvi Brassica, Czarna
kapu�tá. Iármu�z / álbo / Broskiéw / Krćicą zową lekarze. ◦ (1689) 1693
Haur Sk. 460, L iarmuż abo czarna kapu�ta. ◦ 1780 Ład.H.N. 51, L

Pospolity iarmuż ie�t kędzierzawy, zielony i granatowy. Im lepiej
przemarznie, tym słodszym �taie się. ◦ 1791 Jundz.Rośl. 340, L Iarmuż
rozmaity odmianą ie�t kapu�ty ogrodowey, brassica oleracea. ◦ (1872–1876)
1883 EncOrg jarmuż 〚...〛 o liściach łatowato wyciętych i mocno
kędzierzawych, barwy rozmaitéj. ◦ (1916) 1920 Kaspr.Księga 65, Dor

Trwoga wstrząsnąła ludźmi – pytali się przerażeni (...) “Czy może głód się
przyczołga z lebiodą i zwiędłym jarmużem?” ◦ 1927 Gard.Trzech 195, Dor

Długie liście tego jarmużu o ileż piękniejsze są od klasycznego akantu.
Pokarbowane najfantastyczniej po brzegach. – (Sła), Stp, Spxvi, Mącz,

Tr, L, Swil, Sw, Lsp, Dor. 2) ‘Gemüse, Suppenkraut, gekochtes Kraut’
– ‘każda jarzyna, włoszczyzna, ugotowana nać’: 1534 FalZioł I 133d, Spxvi

Li�cie bzowe gdy będzie vwarzono z in�zim iarmużem á będzie iedzono /
cżini �tolcze. ◦ 1551 MurzNT Matth 13/32, Spxvi podobné ie�t króle�two
niebie�kie ziarnu gorczycznemu / [...] któréto / mniei�zéć ie�t ze wszégo

nasięniá / leć kiedy vroście / w�zech iarmużów (marg) rzeczy ogrodnych (-)
więt�ze ie�t [...]. ◦ 1564 SienLek 83v, Spxvi karmia twa niechay będźie ślaz
s pokrzywámi wárzony / iáko inny iármuż. ◦ (1893–1895) 1961 Zamoyska
49 mój brat był nieubłagany i sprzątał mi z talerza nie stockfisza, nie
nienawistny mi pasternak i jarmuż, ale suszone śliwki i powidła. ◦ [LBel.]
vor 1919 Tet., Sw Warmuzu dwie zimne łyżki połknął. – (Sła), Spxvi, Cn,

Sw, Lsp. � Var: jarmoż subst. m., [hapax] 1534 FalZioł, Spxvi – nur
Spxvi; jarmusz subst. m., 1460 Rost nr 3667, Stp ◦ 1564 Mącz 26d, Spxvi

– Mącz, Swil, Sw; jarmuz subst. m. – Tr; jarmuż subst. m., 1472 Rost nr
1079, Stp ◦ 1534 FalZioł I 133d, Spxvi – (Sła), Stp, Spxvi, Cn, L,

Swil, Sw, Lsp, Dor; jermuż subst. m., [hapax] ca.1500 Rost nr 7228, Stp

– nur Stp; warmuz subst. m., [hapax] vor 1919 Tet., Sw – nur Sw; warmuż
subst. m. – Sw. � Etym: 1) mnd. warmōs subst. n., ‘warmes Gemüse’,
Mnds. 2) nhd. Warmus subst. n., ‘warmes, grünes Gemüse’, Gri. � Der:
jarmużowy/jarmuzowy adj., 1780 Ład.H.N. 51, L, zuerst geb. Tr; jarmużek
subst. m., zuerst geb. Ban; jarmużnik subst. m., 1938 Łow.Pol. 34, Dor,

zuerst geb. Dor. ❖ Aus dem im Mittelniederdeutschen belegten warmōs
‘Gemüse, das warm gegessen wird’ entwickelt sich die Bedeutung ‘warmes
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grünes Gemüse’, das dann auf ‘Küchengewächs’ erweitert wird (Grimm).
Die darauffolgende Einengung auf eine einzige Kohlart ist wohl polnisch.
Der Beleg aus Tet〚majer〛, Sw (vor 1919) stammt zwar aus einem
literarischen, jedoch z.T. wohl in der Mundart geschriebenen Werk. Die
Alternation w- / j- ist altpolnisch. Vgl. ↑achtel (/ jachtel / wachtel).

blättern vor �


