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Вступ

Ця книга продовжує нашу монографію «Формування української 
ботанічної номенклатури» (1996), в якій простежено історію української 
ботанічної лексики (назв рослин) від найдавніших часів до кінця XVII1 ст. 
При цьому збережено всі основні принципи і методику опису фактичного 
матеріалу. На основі свідчень пам'яток української писемності XIX — 
початку XX ст. подається докладний лексико-етимологічний аналіз 
дендрономенів, назв культивованих трав'янистих рослин, дикорослих трав і 
мікономенів на загальнослов’янському тлі, з ’ясовуються джерела поповнення 
української мови інноваціями в тісному зв'язку з попереднім періодом історії 
цієї тематичної групи лексики, тобто встановлюється, які ботанічні назви 
успадковані від попередніх епох і продовжують функціонувати в 
досліджуваний у цій праці період і що нового появилося в цін 
макротематичній групі за цей самий час.

Автор першим розпочав досліджувати історію української ботанічної 
лексики XIX —  початку XX ст. Опублікував на цю тему майже два десятки 
статей (див. Скорочення назв джерел та літератури). Питанням словотвору 
українських ботанічних назв присвячена праця Й.Дилевської-Купіш (1976) 
[Dylewska-Kupisz], виконана на матеріалі словника С.Маковецького [Мак.]. 
Вартісна інформація щодо походження ряду українських назв культурних і 
деяких інших рослин міститься в статтях Й . О. Дзендзел і вс ького 
[Дзендзелівський 1960; 1982; 1984J. Ю.О.Карпенка [Карпенко]. Певний 
стосунок до історії українських найменувань флори мають публікації 
Я.В.Закревської [Закревська 1964; 1971; 1976], А.Й.Капської [Капская], 
Л. О. Симоненко [Симоненко], М.М.Фещенка [Фещенко 1974 та ін.], 
О.А.Малахівської [Малахівська 1982; 1985], Н.І. Марчук [Марчук],
А.М.Шамоти [Шамота], Л.Д.Фроляк [Фроляк], Л.А.Москаленко [Москаленко 
Л.], О.Ф.Миголинець [Миголинець 1996 та ін.], Р.С.Омельковець 
[Омельковець 2006 та ін.]. М.В.Поістогової [Поістогова], М.Чіжмарової 
[Cizmarova], А.О.Скорофатової [Скорофатова 20096 та ін.], І.В.Гороф’янюк 
[Гороф’янюк], М.М.Ткачук [Ткачук] та деяких ін., присвячені головним 
чином синхронічному вивченню ботанічної лексики в сучасних українських 
говорах, а також атласи ботанічної лексики української мови ([САБЛ; 
Омельковець 2003; Скорофатова 2009а; Гороф'янюк] та ін.; див. ше [Сабадош 
2008]), найбільший словник українських назв рослин Ю.Кобіва [Кобів] тощо.

Український матеріал подається в монографії про слов’янські назви 
живої природи В.Будзішевської [Budziszewska 1965], у книзі про етимологію 
чеських і словацьких назв рослин В.Махека [Mach.], у праці про народну 
номенклатуру рослин російської мови В.А.Меркулової [Меркулова], 
білоруської мови А.І. Киселевського [Кис.; Киселевский], польської мови 
Я. Ванякової [Waniakowa], в етимологічних словниках української, решти 
слов’янських мов та в іншій літературі. Історію словацької ботанічної 
номенклатури висвітлено в монографії Ф.Еуффи [Buffa].

Дослідження лексики найдоцільніше проводити, очевидно, за 
тематичними (макросемантичними) групами, які складаються з окремих 
лексико-семантичних мікрогруп, що утворюють синонімічні ряди, 
антонімічні пари і т. ін. [Филин 1957; 536; Бурячок: 23]. «У наш час 
тематичний аналіз слів, —  пише І.В.Шадурський, —  є одним з 
найпоширеніших, якщо не загальноприйнятим методом вивчення лексики» 
[Шадурський: 51]. Особливо плідним він виявився при вивченні ботанічної 
лексики, про що свідчать праці В.Махека [Mach.], В.Будзішевської 
[Budziszewska 1965], Й.О.Дзендзелівського [Дзендзелівський 1960; 1982, 1984 
та ін.], Н.І.Марчук [Марчук], В.В.Німчука [Німчук 1983: 15— 163; 1992] та ін.

За тематичним принципом переважна більшість назв рослин, добре 
відомих у народі, досить чітко членується на чотири основні мікротематичні 
групи, з яких три означають вищі рослини (назви дерев і кущів, або 
дендрономени, назви диких і культурних трав’янистих рослин) і одна — 
нижчі, серед яких найбільш відомі у народі найменування грибів, або 
мікологічна лексика (мікономени). У межах цих чотирьох груп 
найдоцільніше описувати ботанічні номени, як нам видається, в рамках 
лексико-семантичних мікрогруп, кожна з яких складається з назв певного 
виду рослини. Як переконливо довів И.Ростафінський, усі народні назви 
флори —  це найменування видів. Вид —  це конкретна рослина, з якої можна 
зібрати насіння, з котрого виростуть особини тієї ж рослини. Рід, як і родина,
—  узагальнене поняття, введене вченими-ботаніками (вперше Турнефором 
1700 р.) [RS 1— 92].

Досвід інших авторів і наш власний переконує в тому, шо 
найраціональніше вивчати флористичні назви окремо за родами й видами 
рослин (у межах окремих родин і в тій послідовності, в якій вони йдуть у 
сучасних ботанічних систематиках) (пор. [Mach.]) і у взаємозв’язках з 
омонімічними найменуваннями в чомусь подібних інших видів (пор. 
[Меркулова]). При цьому необхідно використати в максимальному обсязі 
дані інших слов’янських і навіть неслов’янських мов —  латинської, грецької, 
німецької, італійської та деяких інших, шо відіграли неабияку роль у 
формуванні ботанічної номенклатури української та інших слов’янських мов.



Крім того, при вивченні ботанічної лексики слід постійно зважати на дані 
ботаніки, палеоботаніки, історії, етнографії, археології і т. ін. Такий підхід 
убезпечує від багатьох помилок при поясненні походження способу номінації 
того чи іншого ботанічного номена, сприяє об’єктивності результатів 
дослідження і зрештою допомагає глибше зрозуміти основні тенденції, що 
діяли в процесі формування всієї ботанічної номенклатури в різні періоди її 
розвитку.

Порівняно зі староукраїнським періодом у XIX —  на початку XX ст. 
писемні джерела української мови характеризуються більшою насиченістю 
українськими назвами рослин, які документуються не тільки в численних 
загальномовних словниках української мови (див. [Б.-Н.; А.-Ч.; Витв.; Закр.; 
Гол.; Парт.; Піск.; Чопей; Жел.; Ум.; Тм.; Гр.] та ряд ін.), але й особливо в 
спеціальних ботанічних словниках та збірках ботанічної лексики української 
мови (див. [Гавр.; Нов.; Рог.; Волк.; ВхПч.; Гор.- l;  Гор.-2; НІ.; ВхН.з.; Тан.] та 
ін.), у працях із ботаніки (див. [Авг.; Вол.; ВолГ.; Hoelzl; РО; Сред.; ВхГик.; 
Lind.; Шм.; ВхБот.1896; ВхБот.1905; Шест.] та ін.), у популярній літературі, 
присвяченій рослиннному світу [Левицький; Степовик; Сірий], 
етнографічних працях [Марк.; Шух.], у словниках ботанічної лексики інших 
слов’янських мов (див. [Ан.; Maj.] тощо. Позаяк із використаних нами джерел 
значно менше їх із першої половини XIX ст., ніж із середини цього століття 
чи пізнішого часу, то до аналізу залучаємо також українську ботанічну 
лексику, наявну в творах І.Котляревського, Г.Квітки-Основ’яненка, 
Т.Шевченка (в основному за словниками мови їх творів, див. [КотлЕ; Кв.; 
Шевч.]). Використано також велику кількість назв рослин із рукописних 
пам’яток української писемності середини, II пол. XIX і початку XX ст. (див. 
[Евст.; Петр.; Петр.-2; Петр.-З; Руб.]). Як джерела ботанічних назв 
української мови XIX —  початку XX ст. нерідко використовуємо словники 
української ботанічної лексики, видані дещо пізніше. Йдеться про 
«Українську номенклятуру висших ростин» М.Мельника 1922 р. [Мел.], 
«Словник ботанічної номенклатури» 1928 р. [СБН], «Slownik botaniczny 
lacmsko-maloruski» С.Маковецького [Мак.], а також загальномовний 
«Словник української мови» 1920 р. Д.Яворницького [Яв.], в яких подаються 
українські назви рослин із зазначенням джерел української мови 
досліджуваного нами періоду.

У зв’язку з уживанням у більшості обстежених нами джерел 
латинських наукових відповідників до українських ботанічних назв, лексичне 
значення останніх характеризується набагато більшою точністю, ніж назви 
рослин у староукраїнських писемних текстах.

Період XIX —  початку XX ст. в історії ботанічної лексики української 
мови дуже важливий. У цей час продовжує функціонувати більша частина

українських ботанічних номенів, зафіксованих у пам’ятках української 
писемності XIV— XVIII ст. Ядро цієї лексики (близько 350 одиниць) 
утворюють назви рослин, успадковані українською мовою від 
праслов’янської. Переважна більшість їх ще до 1917 р. стає літературною 
нормою сучасної української мови, напр.: / а єн, явір, верес, качина, ясен, літа, 
береза, берест, вербй, дуб, будяк, буквиця, олшн, деревій, осот, політ, лопух, 
кукіль, лобода, біб, горох, овес, пшенйця, жйто, просо, ячмінь, мухомор, 
порхавка, лисйчка, печерйця, маслюк, боровйк, рйж ик та багато ін.

У досліджений у цій праці період активно вживається і ряд 
староукраїнських новотворів, із них понад сто двадцять ботанічних 
найменувань, які за походженням належать здебільшого до іншомовних 
запозичень староукраїнської мови, поступово розширюють свою територію в 
новітні часи, набувають сучасного фонетичного вигляду і стають 
літературною нормою сучасної української мови, це перш за все назви нових 
сільськогосподарських культур {аніс, бруква, буряк, гарбуз, кавун, квасоля, 
картопля, салата, соняшник та ін.) і дендрономени (агрус, граншп, каштан, 
лимон, мигдаль, мореля, персик, платан та ін.). І лише в групі назв 
дикорослих трав дещо переважають інновації, що виникли на 
староукраїнському мовному грунті шляхом словотворення, хоч і серед цієї 
лексики немало чужомовних елементів, пор.: аїр, барвінок, біловус, валеріана, 
волошка, вовчук, калачики, комиш, конвалія, молодйло, очйток, перекотйполе, 
переступень, прйворотень та ін.

Невелику частину ботанічної лексики, засвідченої в пам’ятках 
української писемності XIV— XVIII ст., нам не вдалося виявити в джерелах 
української мови XIX —  поч. XX ст., це головним чином назви дикорослої 
флори та дендрономени, переважно запозичені від інших мов, як правило, 
книжним шляхом, здебільшого вони фіксуються в лексиконі 
Є.Славинецького, зокрема: бабий морь 'Lycopodium clavatum’, котчий хвост  
'Equisetum arvense’, папоротка, поліподія 'Polypodium vulgare’, шарник 'Isatis 
tinctoria’, осет италийский, осет більі(й), италийский волчець 'Carduus’ або 
'C irsium ’, покрьїкь 'Mandragora officinarum’, азарь 'Asarum L .’, дафния, 
дафин, дафина 'Laurus nobilis’, кожа й усмарское древо 'Cotinus cogygria’, 
o p ’йхь италийский 'Juglans regia’, певг, певжина 'Pinus L .’, лучок  'цибуля 
порей (Allium porrum)’, крокос дивий 'Carthamnus tinctorius’./cocm, корен 
вонньїй 'куркума цитварна (Curcuma zedoaria)’ та деякі ін. Частина таких 
фітономенів —  кальки або переклади латинських і грецьких відповідників: 
м едеТкжая лапа, медвежая стопа 'Heracleum spondylium’, двоєнадесятникь 
'Primula veris’, сотница 'Centaurium’, тисящникь трава 'Achillea millefolium’ 
та ін. Деякі створені за зразком польських відповідників (детальніше 
[Сабадош 1996: 110— 137]). Окремі староукраїнські лексеми продовжують



фіксуватися джерелами української мови XIX —  поч. XX ст., але з іншою 
семантикою, переставши вживатися з попередніми значеннями, пор., напр., 
ст. укр. свіпплица  'Euphrasia’, острица 'Galium арагіпе’ і новоукр. світлиця 
'Carthamnus tinctorius’, 'Rudbeckia lacinata’, острйця 'Asperugo procumbens’, 
'C arex’, 'Sagina procumbens’ та ще деякі.

Досліджуваний період став визначальним у становленні літературних 
норм сучасної української мови, зокрема й на лексичному рівні. У тематичній 
групі ботанічної лексики нормативними найчастіше стають назви 
праслов’янського походження й успадковані від староукраїнського періоду 
новотвори, що набули найбільшого поширення в новіші часи. У багатьох 
випадках відбувається процес відбору з ряду лексичних, словотвірних, 
фонетичних варіантів, значна частина яких успадкована від староукраїнської 
мови і суттєво поповнена в новіші часи, як правило, найпоширенішої в 
українській мові XIX —  поч. XX ст. ботанічної назви.

Особливо це стосується лексики іншомовного походження, якою в цей 
час продовжує інтенсивно поповнюватися ботанічна номенклатура в зв’язку з 
культивуванням нових, не знаних у нас раніше рослин. Так, наприклад, із 
назв нової сільськогосподарської культури картоплі бараболя, кромплі і 
кротофля, що появилися в текстах української мови в кінці XVIII ст. (усі 
вони запозичені від інших мов [Сабадош 1996: 106]), у період XIX — 
початку XX ст. не документується тільки остання, зате появляється багато 
нових найменувань (переважно також іншомовного походження) та їх 
варіантів: барббля, барбій, ббля, крбмпель, компір, комперя, копферя, 
картофій, картбфля, картбхля, картопля, картбпа, картбха, картбшка, 
бульба, булька, бульва, мандибурка, бурка, бамбурка, балабурка, бандура, 
бандурка, грушка, земльовйй біб, земляк, земняк, землянка та багато ін., 
усього близько шістдесяти одиниць (див. п. 2.29.1). Із них нормативною в 
українській літературній мові стала тільки картопля, ще дві (бараболя і 
бульба) подаються в [СУМ, І: 103, 254] як діалектні. І це виправдано, бо саме 
вони та ще картбшка найпоширеніші в сучасних українських говорах (див. 
[САБЛ: № 21]).

Загалом протягом XIX —  поч. XX ст. сотні уживаних у цей час назв 
рослин поступово стають нормативними в українській літературній мові. Цей 
процес у пропонованій монографії ми намагалися простежити з належною 
повнотою.

У досліджуваний період завдяки зусиллям ботаніків активно 
відбувається також процес формування наукової ботанічної термінології. 
Розпочався він у середині XIX ст. (праці В.Воляна [Вол.; ВолГ.], 
Ф.Августиновича [Авг.], І.Гавришкевича [Гавр.], М.Новицького [Нов.] та 
деяких ін.) і активно продовжувався в II пол. XIX —  на поч. XX ст.

(І.Верхратський [ВхПч.; ВхСпис; ВхБот.1896; ВхБот.1905; ВхН.з. та ін.],
О.Рогович [РО; Рог.], Ф.Волков (Вовк) [Волк.], М.Срединський [Сред.], 
ЕЛіндеманн [Lind.], О.Яната [ЯЧ; ЯТ], М.Мельник [Мел.] та ін.) і в основних 
рисах завершився виданням «Словника ботанічної номенклатури» 1928 р. 
[СБН], в якому ухвалені до наукового вжитку українські ботанічні терміни, 
переважна більшість яких використовується в ботанічній науці до сьогодні 
(детальніше про це див. [Сабадош 1995; 1999; 2000; 2001; 2002а; 20026]). 
Слід підкреслити, що ухвалення ботанічних термінів (назв рослин) до 
наукового вжитку після створення картотеки СБН у 20-х роках відбувалося 
на засіданнях ботанічної секції природничого відділу Інституту української 
наукової мови Української академії наук. Було проведено 38 засідань за 
участі найавторитетніших на той час українських ботаніків та мовознавця
О.Курило. Кожен український термін, визначений для ухвалення, відбирався 
з великої кількості друкованих джерел та записів, спеціально здійснених у 
кількох сотнях населених пунктів Східної і Західної України, і доповідався та 
обговорювався на засіданнях ботанічної секції (детальніше див. [СБН: X—  
XVIII; Осадча-Яната: 9— 13]).

Як свідчать наші спостереження, процес формування наукової 
ботанічної термінології відбувся на основі використання передовсім 
загальнонародних українських флорономенів, успадкованих від 
праслов’янської мови, новотворів української мови і меншою мірою 
запозичених від інших мов.

Отже, в цій праці в межах усіх розділів виділяємо підрозділи, кожен із 
яких охоплює опис видових українських назв одного чи кількох родів певної 
родини, названої українською і латинською назвами. Такий порядок 
доцільний ще й тому, що часто назва однієї рослини переноситься на іншу 
цієї родини. Порядок розміщення родин, а в їх межах і родів подається за 
«Визначником рослин України» [ВРУ], але всі українські і латинські наукові 
назви видів, родів і родин узгоджені з найновішим і найавторитетнішим на 
сьогодні академічним визначником рослин 1887 р. [ОВРУ].

У зв’язку з розвитком ботанічної науки систематика рослин час від 
часу зазнає змін, тому й назви видів і родів також змінюються. У таких 
випадках із метою точної ідентифікації української ботанічної назви як 
основний ми використовуємо її останній латинський науковий відповідник, 
поданий у [ОВРУ], але в дужках подаємо також попередні з метою уникнення 
непорозуміння, яке може появитися у випадках, коли в різних джерелах для 
тієї самої української ботанічної назви можуть подаватися різні латинські 
наукові відповідники і в не посвяченого в цю справу читача може виникнути 
помилкова думка, що це не та сама, а кілька рослин.



Полегшать користування матеріалом монографії додані покажчики 
українських назв рослин та їх латинських наукових відповідників. Латинські 
назви, подані курсивом, не є офіційними в сучасній науковій номенклатурі.

Кожну аналізовану ботанічну назву паспортизуємо, подаючи широку 
інформацію про наявність її в різних джерелах, при цьому вичерпно 
зазначаємо джерела її фіксації тільки у випадку невеликої їхньої кількості. 
Якщо певна назва документується багатьма джерелами, то намагаємося 
подати основні з них, дбаючи про їхню різноманітність (ботанічні праці, 
ботанічні словники і збірки, загальномовні словники, інші праці) і 
зазначаючи передовсім найвагоміші. Перелік джерел, у яких виявлені 
українські назви рослин, подається в хронологічному порядку.

До багатьох описуваних українських ботанічних номенів, якщо є 
можливість, подаємо інформацію про територію вживання кожного з них, за 
даними обстежених джерел української мови, тобто певною мірою 
використовується лінгвогеографічний метод. По можливості до аналізу 
лексем нерідко залучається лексичний матеріал сучасних українських 
діалектів та інших слов’янських і неслов’янських мов. Аналізована нами 
ботанічна назва подається з наголосом, якщо він зазначений у джерелі.

Походження назв рослин, успадкованих від праслов’янської і 
староукраїнської мови, у цій праці, як правило, не встановлюємо, а в кожному 
випадку покликаємося на нашу монографію [Сабадош 1996], де це з’ясовано, 
та на етимологічні словники.

У процесі написання цієї праці використано велику кількість видань, 
що містять здебільшого кольорові зображення рослин, нерідко також 
текстовий опис їх (див. [АБ; БА; Грибьі; ЖР; Зерова та ін.; Ліс. скарб.; ПАЛР; 
ЦА; ALR; KLL; NRL; PFW; РАА; PUAR; PUAH] та ін.). На ці праці авгор 
досить часто покликається при з ’ясуванні мотивації назв рослин, але далеко 
не в усіх випадках, проте завжди їхня інформація і дані визначників рослин та 
іншої ботанічної літератури враховувалися.

Висловлюю щиру вдячність дружині Г.Сабадош, І.Яновичу, доцентам
О.Миголинець та О.Пискач за допомогу в підготовці цієї книги до друку.

1. Дендрономени

Українські назви дерев і кущів до кінця XVIII ст. в основному 
сформувалися. Переважна більшість дендрологічних об’єктів, що споконвіку 
зростають на українських землях, на цей час мала загальнонародні 
найменування, успадковані значною мірою від праслов’янської мови 
(детальніше див. [Сабадош 1996: 20— 34, 71— 90]). Більша частина цих 
номенів стала літературною нормою нової української літературної мови: 
тис, ялина, сосна, яловеиь, верба, тополя, осина, осіїка, граб, бук, дуб, в ’яз, 
берест, каліта, бузина, шипшина, брусниця, ожина, слива, віпиня, черешня, 
груша, явір, клен, верес, дерен, свид та ін.

У джерелах української писемності XIX —  поч. XX ст. виявляються 
майже всі дендрономени, задокументовані пам’ятками староукраїнської 
писемності. Далі подаємо опис усіх дендрономенів, виявлених нами в 
джерелах української мови XIX —  поч. XX ст. Вони стосуються як 
фруктових, так і нефруктових дерев і кущів, зокрема й культивованих у садах 
і парках.

1.1. Для позначення дерева родини тисових (Taxaceae) Taxus baccata 
L., яке в Україні росте тільки в Карпатах, крім успадкованого від 
праслов’янської мови тис, [Витв.: 51; Закр.: 546; Піск.: 257; Жел.: 964; Гр., IV: 
262] (< прасл. *tisb id. [ЕСУМ, V: 573]), писемні джерела фіксують 
новотвори: т исіна  (карпат. говори [Нов.: 193; Гр., IV: 262; ВхН.з.: 58]), 
тіїсина (покут.-буков. [Витв.: 51]), негниюче дерево, негній-дерево, негніючка 
[Ан.: 350; Ум., IV: 112]. Тіїсина — дериват від тис; пор. серб., хорв. tisovina 
id. [Сим.: 462]. Негніючка (від не і гніт и  або гній) та спільнокореневі 
компоненти складених назв мотивуються тим, що деревина тиса не лише 
дуже цінна, але й стійка до гниття, зокрема тривалий час може перебувати у 
воді чи в землі і не гниє. Дерево довговічне, доживає до 2000 років, пор. 
[СДБ: 522]. В українській літературній мові нормативними для Taxus baccata 
стали назви тис і негній-дерево [СУМ, V: 278; X: 122; ОВРУ: 38; ВРУ: 34].

1.2.1. Родина соснових (Ріиасеае) об’єднує кілька родів, види яких 
здебільшого досить помітно відрізняються один від одного, проте два види 
Abies alba Mill, і Picea abies Karsten, що належать до різних родів, зовні дуже 
подібні, тому окремі їхні назви схожі, нерідко сплутують ці дерева у назвах 
навіть спеціалісти-ботаніки, пор. [РУСб: 246].



Уперше документується назва, успадкована від праслов’янської мови, 
дерева Abies alba Mill. (Abies pectinata Lam. et DC.) ялиця [Жел.: 1113; Тан.: 
65; Гр., IV: 539], сліїця (гуцул. [Гол.: 538]) < прасл. *edlica id., а також 'Рісеа 
abies’ [ЗССЯ, VI: 14]. Назва яліщя 'Abies alba’ стала нормою української 
літературної мови [СУМ, XI: 643; ОВРУ: 39].

Крім успадкованих від праслов’янської мови назв дерева Рісеа abies 
Karsten (Рісеа excelsa Link) іль (сер. наддніпр. [Б.-Н.: 167; Піск.: 98]), їль, яль 
[Жел.: 327] < прасл. *edlb/-a id., 'Abies alba’ [ЗССЯ, VI: 15; ЕСУМ, VI: 543]; 
ялина [Максимович 1827: 212; Б.-Н.: 413; Шевч., II: 456; Евст.1847: ЗО зв.; 
Витв.: 96; Гр., IV: 539], єлйна (гуцул. [Гол.: 538; Гр., І: 467]) < прасл. *edlina 
id. [ЗССЯ, VI: 14]; слка [Рог.: 131; Жел.: 214] < прасл. *jedlbka id.; смерек як 
назва чоловічого особня, на відміну від назви жіночого особня смерека 
(півд.-зах. [ВхПч., II: 34; Тан.: 63; Шух., І: 176; Гр., IV: 156]) < прасл. 
*smerkb/-a id. [ЕСУМ, V: 318]), —  у джерелах української мови цього періоду 
виявляються також інновації: свіїрка, свиркбве дерево, шмерка [Рог.: 131; 
Піск.: 296; Гр., IV: 106, 506], сквірок (лемк. [ВхН.з.: 51]) < пол. swirk (1500), 
swierk id. < прасл. *smerkb/-a id.; пор. [ЕСУМ, V: 192, 269; Br.: 537; Mach.: 
35]. Нормою української літературної мови стали назви ялина і смерека 
[СУМ, X: 307; XI: 642; ОВРУ: 40].

1.2.2. Запозичене у XVII— XVIII ст. від пол. modrzew  ст. укр. модрево 
'Larix decidua Mill. (Larix europaea DC., Pinus larix L.)’ [Сабадош 1996: 71] 
послужило основою для утворення ряду суфіксальних похідних, 
задокументованих у джерелах XIX —  поч. XX ст.: частіше модрина [ВхПч., 
II: 32; Жел.: 449; Гр., II: 438] (вважаємо непереконливим виведення його від 
пол. modrzen id., усупереч [ЕСУМ, III: 496]), рідше модринець [Жел.: 449], 
мбдриш  (галиц. [ВхН.з.: 47]), модрень (лемк. [Гр., II: 438; ВхН.з.: 47] < пол. 
modrzen id. [Mach.: 37; Moszyhski 1957: 41; Филин 1962: 145]). Подекуди, 
зближуючись за народною етимологією з мудрий, використовуються мудрінь, 
мудрень (лемк. [Гавр.: 143; Ум., II: 72; ВхН.з.: 47; Гр., II: 452]), мудрик (галиц. 
[ВхПч., II: 32; Ум., II: 72]), мудренец (гуцул. [ВхН.з.: 47; Гр., II: 452]), 
мудріша (гуцул. [Шух., І: 18; Гр., II: 452]). До речі, зв’язок наведених 
українських назв модрини з мудрий міг виникнути і під впливом польської 
мови, у якій такий стосунок між аналогічними словами теж існував; пор. пол. 
mqdre drzewo 'Larix M ill.’ < modre drzewo id. [Br.: 343].

У джерелах цього часу дерево модрина репрезентується й іншими 
назвами: чубйтник [ВхПч., II: 32; Гр., IV: 474] (від чуб: у модрини «шпильки 
купинками або чубками» [ВхПч.], пор. ще [ЕСУМ, VI: 348]), яремній (бойк. 
[ВхН.з: 47]; очевидно, дериват від галиц. ярем, род. в. ярма  'ярм о’ [Жел.: 114; 
Гр., IV: 541], —  імовірно, за використанням деревини для виготовлення 
ярма), червений смерек (лемк., закарп. [ВхН.з.: 47; Мак.: 201]; компонент

смірек  мотивується подібністю модрини до смереки, а діал. червений 
'червоний’ —  коричнево-бурою корою та червонуватими жіночими 
шишечками; пор. слвц. діал. cerveny smrek id. [Mach., 37]), лиственниця 
(покут.-буков. та ін. [Витв.: 136; Вол.: 100; Жел.: 405]; дериват від лист, 
мотивується тим, що на зиму скидає хвою, як листяні дерева скидають листя; 
припускається також, що це запозичення від рос. лйственнииа id., див. 
[ЕСУМ, III: 244]), чвірк, шквирк, шквір, шквірок (лемк. [ВхН.з.: 47; Гр., IV: 
500]; від пол. swirk, swierk id. [Maj., II: 426]; шквірок —  від шквір id.), гуцул. 
лєрдерево [Жел.: 402] і лендерево [Шух., І: 18; Гр., II: 355], галиц. людерев
[Вол.: 100], бойк. лерам  [Петр.: 45 зв.] (від нім. діал. Leerhaum  id. [Ан.: 254]). 
Майже всі відзначені тут назви модрини спочатку були відомі тільки в 
західних, переважно карпатських говорах. Із часом частина з них потрапляє 
до загальномовних словників української мови, особливо модрина, яка в 
своїй основі полонізм, але суфіксально оформляється в українській мові і стає 
її літературною нормою для роду Larix Mill. [СУМ, IV: 778; ОВРУ: 40], 
ухвалена як науковий термін у [СБН: 78].

1.2.3. Поряд із відомою від XI ст. (див. [Срез., 1209, 1420]) назвою 
культивованого в парках і садах України (походить із Малої Азії) дерева 
Cedrus libani A.Rich, кедр [Шевч., І: 321; Витв.: 45; Жел.: 340; Ум., II: 13; Гр., 
II: 234] появляються інновації: кіїдрев [Жел.: 342], кедрев [Ю.Федькович, 
“Недуг’’], кудрево [1861, Гр., II: 319], кудер [Тм., І: 166] (ймовірно, від кедрове 
дерево в результаті гаплології та інших змін), а також кедрина [Жел.: 1052; 
Тан.: 59] (утворення з суфіксом -ина від давнього кедр), иедріша, цидріїна 
[Жел.: 1052; Гр., IV: 426, 429; Руб., XII: 3]. Очевидно, укр. діал. цедріша — 
полонізм; пор. пол. cedr, cedrowina id. [ПУС, I: 102], ст. пол. (XVI) cedrzyna 
'дерева кедрові’ [XVI w., SP, III: 140]. Кедрина зі значеннями 'кедр’ і 
'кедровий ліс, кедрові зарості’ стало нормативним у сучасній українській 
мові [СУМ, IV: 138— 139; ОВРУ: 41].

1.2.4. Як позначення сосни кедрової, або європейської (Pinus cembra 
L.), що дико зростає в Карпатах, у цей час появляються назви-новотвори: 
кедр (бойк.-галиц. [Гавр.: 143]; перенесено від Cedrus Trew), кедрина (гуцул. 
[Нов.: 100; Жел.: 340]), кедрина (кидрйна) (буков., гуцул, та ін. [Федькович; 
Шух., І: 18]), сосна кедрина [ВхГик.; Мак.: 269], турецька соснина (закарп. 
[ВхЗак.: 51 ]), ліімба [Вол.: 99; Жел.: 403]. Ліімба походить через пол. limba id. 
[Maj., II: 599] від нім. діал. Leimbaum  id. [Br.: 299], ст. нім. limbom  id. [Mach.: 
37]; пор. також [ЕСУМ, III: 23— 234].

Інший вид напівсланкий кущ сосна гірська, або жереп, Pinus mugo 
Turra (Pinus mughus Scop., Pinus montana Mill.) в Україні росте також тільки в 
Карпатах, і його назви, як і попереднього, західноукраїнські: каракуля [Вол.: 
99], сланець, кремпулець [Петр.: 19, 35], жереп [Нов.: 100; Шух., V: 285; Гр.,



I: 480], джарап, джарапйна, жанєтіна [ВхН.з.: 51; Мел.: 204], жарапаль 
[Гоц.1898: 103]. Номен каракуля перенесений; пор. укр. діал. каракуля 
'(крива) ручка плуга’, рос. діал. каракуля 'криве дерево’; у свою чергу 
каракуля —  дериват від караки 'місце, де стовбур дерева роздвоюється’ 
[ЕСУМ, II: 385]. Назва жерепу каракуля мотивується тим, що гілки цього 
дерева криві, з них виготовляють ручки, напр. для плуга, кісся і под. Номен 
кремпулець теж перенесений за тим самим мотивом, що й попередній; пор. 
укр. діал. кремполець '(крива) палиця, на яку вішають зарізану вівцю, щоб 
зняти з неї шкуру’ < пол. krqpolec id. < нім. (ст. і діал.) krumpholz 'криве 
дерево, вживане ковбасниками для підвішування вбитої тварини’ [ЕСУМ, III,
83]. Сланець —  від слати 'стелити’ (за способом зростання жерепу). Назва 
ж іреп  (джарап і под.) перенесена від ялівцю (див. п. 1.4.3) за подібністю цих 
кущів. З обома цими значеннями жереп стало нормативним в українській 
літературній мові [СУМ, II: 520]. У науковій термінології вживається як 
компонент складеної видової назви сосна жереп 'Pinus mugo’ [ОВРУ: 42].

На відміну від двох попередніх видів, сосна звичайна (Pinus sylvestris 
L.) росте в дикому виді по всій Україні, зберігаючи за собою переважно назву 
сосни [КотлЕ: 167; Витв.: 47; Сред.: 575; Рог.: 131; Гр., IV: 170] (< прасл. діал. 
*sosna id. [ЕСУМ, V: 359]). І тільки в окремих джерелах із тим самим 
значенням документується суфіксальне похідне соснина [Степовик 1886/1: 47; 
Піск.: 243]. На Волині з цим значенням записано лядина [Гр., II: 391] —  
дериват від діал. (волин.) лядо  'підвищення в лісі, заросле сосною’ [ib.], про 
яке детально див. [Толстой: 134— 143]. Крім цих лексем, як назви Pinus 
silvestris документуться ще такі: хвоя [Рог.: 131; Шейк., V/2: 272; Піск.: 275; 
Ум., І: 65; IV: 395], фоя [Петр.: 39], хвоінш  (покут.-буков. [Витв.: 47]), хвоїна 
[Шейк., V/2: 270], смеріка  (галиц. [Ан.: 256; Ум., IV: 65]). Номен хвоя 
(варіант фоя виник від хвоя як гіперизм) із цим значенням уживається і в 
інших слов’янських мовах: біл. хвоя, пол. chwoja, в.луж. khoja, полаб. ch 'iioja 
[ЗССЯ, VI: 125— 126], а також рос. діал. хвойка [Расторг.: 276], слвц. діал. 
chvoj id. [Buffa: 296]. Прасл. *xvoja могло мати значення 'гілка хвойного 
дерева’, 'сосна’ та ін. [ЕСУМ, VI: 170; Фасм., IV: 233]. П.Черних припускав, 
що давнішим було перше значення [Черн.: II: 337], див. ше [Holub— Lyer: 
207]. Ф.Славський реконструював також прасл. *хvoj-ina 'те саме, що *xvoja’ 
[Slaw., I: 74], продовженням якого є укр. хвоїна, хвойна id. Смерека 
перенесено від Picea abies (див. 1.2.1). Номен сбснй нормативний в 
українській літературній мові [СУМ, IX: 469; ОВРУ: 41— 42], ухвалений як 
науковий термін у [СБН: 113]. Соснйна id. також подається у [СУМ] як 
літературна норма.

1.3. Таксодіеві (Taxodiaceae). Джерела фіксують назви двох 
культивованих у нас дерев, що походять S3  Північної Америки, це секвоя

'Sequoia sempervirens Endl.’ і тисоватиця 'Taxodium distichum Rech.’ 
[ВхБот.1905: 182]. Перша —  від лат. sequoia id., друга —  переклад, очевидно,
І.Верхратського лат. taxodium id. (це дерево подібне до тиса [Mach.: 38]). 
Номен секвоя став літературною нормою сучасної української мови [СУМ, 
IX: 112; ОВРУ: 39].

1.4.1. Кипарисові (Cupressaceae). Два роди Biota Endl. і Thuja L.
донедавна не вирізнялися, це був один рід (Thuja L.), тому і їхні назви у 
період XIX —  поч. XX ст. однакові: жистяк [ВхГик.: 48; Жел.: 123], туя 
[Мел.: 281]. Останню вживав і І.Нечуй-Левицький (див. ілюстрацію з його 
твору в [СУМ, X: 332]). Номен жистяк, —  очевидно, переклад
І.Верхратського нім. Lebensbaum  id. (букв, 'дерево життя’), утворення від укр. 
діал. жисть 'ж иття’ [ЕСУМ, II: 199]; туя (від лат. thuja < гр. Θυία 'вид кедра
з пахучою деревиною’ [ib.: V: 689; Кг.: 222]) —  норма української 
літературної мови [СУМ, X: 332; ОВРУ: 42].

1.4.2. Якщо в українській писемності XVIII ст. кипарис як давня назва 
дерева Cupressus L. була дуже відтіснена неологізмом-полонізмом циприс 
(див. [Сабадош 1996: 72]), то в XIX —  на поч. XX ст. кипарйс знову 
повертається до широкого використання, хоча й ifunpiic з ужитку не виходить, 
лише ботаніки не вживають його зовсім (див. [Витв.: 52; Вол.; ВхГик.: 48; 
Жел.: 1054; Ум., II, 14; Гр., І: 238; IV: 430; Тан.: 59] та ін.). Показово, що, 
напр., у загальномовних словниках [Витв.; Ум.; Гр.] вжиті обидві назви.

1.4.3. Уперше в багатьох джерелах документується назва 
праслов’янського походження яловець [КотлЕ: 207; Максимович 1827: 212; 
Б.-Н.: 413; Войц.: 326; Hoelzl: 153; Жел.: 1113; Гр., IV: 539], ялівець [Жел.: 
1113; Гр., IV: 539], яловец (покут.-буков. [Витв.: 95]), словец [ВхН.з.: 46] 
'Juniperus L .’ < прасл. *(j)alovbCb id. [ЕСУМ, VI: 544]. У задокументованих 
інноваціях (переважно із карпатських говорів) розрізняється кілька видів 
ялівцю (Juniperus L.), зокрема для ялівцю звичайного (Juniperus communis L.), 
що зростає в Карпатах, Поліссі, зрідка на півночі Лісостепу, відзначаються 
назви ялйнеиь, яленець (закарп. [ВхЗак.: 274; ВхН.з.: 46]; від ялйна за 
подібністю до ялини; пор. біл. діал. яльипц  id. [ЛАБНГ, І: 146]), фіолшк 
(закарп. [Гр., IV: 377; ВхН.з.: 46]), жереп (гуцул.-буков. [ВхЮж.: 17; Жел.: 
220; Свенц.: 138; Гр., І: 480]), жереб [Жел.: 220], жеребина (Ю.Федькович. 
«Циганка»), жараннйк [Жел.: 218].

На відміну від попереднього, вид яловець сибірський (J. sibirica 
Burgsd.) в Україні поширений тільки в Карпатах і в цей період відомий під 
назвами-новотворами переважно в гуцул, говірках: женятин [Нов.: 99], 
женєпин [ВхЮж.: 17], женсп, жеиєпир [ВхН.з.: 46]. Жереп, женєпин, 
женятин і под. —  румунізми; пор. рум. іепираг, діал. jinapan, іепірег, 
jireapan, ghiper і под. 'яловець’ [Borza: 91] < лат. juniperus id. [ЕСУМ, II: 194;



DLRM: 372]. Мабуть, до цієї групи належить і деетимологізований варіант 
жаранніїк (< *жарапник, пор. укр. діал. жарабник 'Juniperus communis’; 
можливо також, що в слові жаранніїк описка), пор. ще [ЕСУМ, II: 187]. 
Ж еребина —  дериват від жереб.

Для виду яловець козацький, або козачий (Juniperus sabina L.; росте 
дико на Закарпатті і в Криму) засвідчені інновації: місячник [Ум., II: 3], 
мож уха [1893, Мак.: 195], зверник [ВхГик.; Жел.: 287], женатник [Петр., 12], 
артииі [Гр., І: 10]. Можуха —  від мож а < мож ж а (пор. ст. укр. можжель 
id.) < прасл. *mozza < *mozgjba id. [Сабадош 1996: 71]. А рт іш  —  тюркізм, 
який до української мови прийшов через рос. діал. артьіш id.; пор. тат., башк. 
артьіш, азерб. арджьіж  id., тур. ardiq 'ягоди ялівцю’ [ЕСУМ, І: 8 8 ]. Номен 
місячник —  від діал. місячне 'менструація’ [Гр., II: 433] за використанням 
рослини як сильного кровогінного засобу при болісних менструаціях [Ан.: 
182]. Назва женатник появилася, можливо, на основі женятин і под. id. в 
результаті народноетимологічного зближення з діал. женатий 'жонатий’. 
Нормативною в українській літературній мові для роду Juniperus L. стаїа 
назва яловіць  [СУМ, XI: 643; ОВРУ: 43], ухвалена як науковий термін у
[СБН: 80]. У [СУМ] як норма сучасної української мови подається також
варіант ялівець.

1.5. Х войникові (Ephedraceae). Кущ ефедра двоколоса, Ephedra 
distachya L. (Ephedra vulgaris Rich.), що росте на степових і приморських 
схилах, позначається вузьколокатьними номенами хвойник [Шейк., V/2: 270], 
ставчак [1892, Мак.: 137], степова малина  [Lind., II: 318; СБН: 56], сержена 
[Петр.: 34]. Хвойник мотивується подібністю до хвойних дерев (пор. чес. 
chvojnik id. [Mach.: 39]), степова малина —  червоними, як у малини, ягодами. 
Сержена —  тюркізм; пор. монг. і калм. sergana, калм. зеергене id. [Ан.: 132].

1.6.1. Вербові (Salicaceae). Із поширених в Україні майже трьох
десятків видів верби (Salix L.) для половини з них документуються назви у 
джерелах української мови XIX —  поч. XX ст. Переважна більшість останніх 
зростає по всій Україні, і тільки чотири види мають обмежене територіальне 
поширення, а саме: вид Salix repens L. —  лише в західних областях, Salix 
babylonica L. —  у Закарпатті, Прикарпатті і в Криму, Salix viminalis L. — 
тільки в Поліссі, рідко в Прикарпатті і дуже рідко в Лісостепу та Степу і Salix 
herbacea L. —  тільки у верхів’ях Карпат.

У досліджуваний нами період продовжують функціонувати назви 
верби (Salix L.) та її видів, успадковані від праслов’янської мови: вербб 'Salix 
L .’, 'Salix alba L.’, 'Salix fragilis L .’, 'Salix caprea L.’ [КотлЕ: 22; Шевч., I: 6 8 ; 
Кв., і: 103; Левч.: 10, 49; Рог.: 134; Гр., І: 133] < прасл. *гьгЬа 'верба’ [ЕСУМ, 
І: 350], і(и)ва 'Salix L .’, 'Salix caprea L .’ [Витв.: 327; Рог.: 134; Піск.: 97; Ум., 
І: 69; Гр., II: 192] < прасл. *iva [ЕСУМ, II: 287], лоза 'Salix L.’, 'Salix triandra

L.’, 'Salix cinerea L.’, 'Salix viminalis L.’ [Кв., II: 81; Шевч., I: 377; Б.-Н.: 212; 
ВхГик.: 64; Гр., II: 375] < прасл. *loza 'верба кущова’ [ЕСУМ, III: 281], 
ракіт а  'Salix L .’, 'Salix purpurea L.’ [Закр.: 438; Жел.: 795; Гр., IV: 64], 
ракіта  id. [Піск.: 221; Жел.: 795], рокіипа 'Salix caprea L .’ [Гр., IV: 64; ВхН.з.:
56] < прасл. *orkyta 'верба' [ЕСУМ, V: 118], ветла 'Salix alba L.’, 'Salix caprea 
L.’, 'Salix viminalis L .’ [Гол.: 396; Рог.: 134; Тан.: 57; ВхН.з.: 56] < прасл. 
*vbtla id. [ЕСУМ, 1: 366], а також ботанічні номени, успадковані від 
староукраїнського періоду (див. [Сабадош 1996: 72]) і(й)вина 'Salix cinerea L.’ 
[Рог.: 134; Ум., І: 72; Гр., II: 192], рокіт ина  'Salix L.’, 'Salix purpurea L.’ 
[ВхПч., II: 36; Тан.: 63; Ум., І: 72; Гр., IV: 64], лозина 'Salix viminalis L.’ 
[Жел.: 412; Мак.: 326], верболоз 'Salix L.’, 'Salix caprea L .’ [КотлЕ: 22; Шевч., 
1: 28; Закр.: 605; Рог.: 134; Піск.: 31], верболіз 'Salix caprea L .’, 'Salix triandra 
L.’ [ВхПч., I: 12; Піск.: 97; Ум., I: 69; Жел.: 62; Гр., I: 134], ш елюж іна  'Salix 
acutifolia W illd.’ [Піск.: 293; Ум., 1: 72], самбір (буков. та ін. [Жел.: 848; Гр., 
IV: 98].

Крім них, джерела засвідчили чимачо інновацій (переважно 
вузьколокальних регіоналізмів) як назв різних видів верби (Salix L.), зокрема 
для верби білої (Salix alba L.) —  біла верба [Вол.; ВхГик.: 63; Рог.: 134; Тм., І:
148], білбверба [ВхЮж.: 3; Гр., І: 65], біл от сіл [Ум., І: 60], біла лозб  (степ. 
[Сред.: 555; Ум., І: 289; Руб., І: 373]), верба срібна [1883, Мак.: 323], верба 
золота (галиц. [ВхПч., II: 36]), золотолозник. жовтовербник [Петр.: 12, 14], 
ветлічіа [ВхПч., І: 12; Кміц.: 127; Гр., І: 143]. У складених назвах означення 
біла, срібна мотивуються сріблясто-блискучими молодими листками цього 
виду верби (пор. рос. ветла белая [Ан.: 309], пол. wierzba biala, biaiowierzb 
[Maj., II: 682], серб., хорв. bela vrba id. [Сим.: 412]); компоненти зблот-, 
жбвт- у складеній і складних назвах —  жовтими котиками (сережками); пор. 
ст.пол. zlota wierzba, zlotowierzb(a) id. [Maj., II: 682]. Ветлічіа —  похідне від 
ветла. З усіх цих назв тільки біла верба стала нормативною для цього виду в 
українській науковій номенклатурі [ОВРУ: 113; РУСб: 197].

Вид верба козяча (Salix caprea L.) представлений номенами козіїняча 
лоза [1909, Яв.: 364] (за вживанням листя козами; пор. латинський видовий 
епітет caprea 'козяча’), багнищ  (лемк. [Гр., І: 18; ВхН.з. 56; Руб., І: 70]; від 
багно 'болото’ —  за місцем зростання), смолоза (лемк. [ВхГЛ: 467; Гр., IV: 
159]; можливо, від *смололоза в результаті гаплології), ивель (харк. [Гор.-І:
18]; від іва).

Крім успадкованої від праслов’янської мови назви для верби
прутовидної (Salix viminalis L.) ветла, документується також похідна від неї
ветлйна (волин.. галиц. та ін. [Гол.: 396l.BxH,3.: 561), встлина |Жел.: 6 6 ]^а

Ч  , _______  L  .тт 1. ітіотрсттет:·також верба вітлова (надсян. [ВхН.з 
незакономірним переходом [е] (< [ь

т т т  з
) в [і]), в ^ ^ 0 ^ 5Ж '[ Н 1 .: 1 1 ]; від
НАУКОВА БІ6 ЛЮТЕКА

Інв. Me 
17 "



верба), луг, лужина (галиц. [ВхН.з.: 56]), луговина (бойк. [Гоц. 1898: 130]); 
дендрономен луг та інші спільнокореневі виникли, ймовірно, внаслідок 
переосмислення луг, лужина, луговина 'поросла кущами і травою лука’ 
[СУМ, IV: 552— 553] за місцем зростання верби), лутйна [ВхПч., V: 27; Жел.: 
416] (вірогідно, від діал. лут  'лико’ [Гр., II: 383] < прасл. діал. *l(tb 'лико; 
молода липа, з якої знімають кору’ [ЕСУМ, III: 312] —  за використанням для 
плетення корзин), корзинна лоза  [Рог.: 134; Піск.: 118] (пор. рос. корзиночная 
ива id. [Нейшт.: 182]), кузовїщя [Піск.: 118; Жел.: 387] (очевидно, дериват від 
незафіксованого тюркізму *кузов; пор. рос. кузов 'берестяна корзина’, яке, 
можливо, від тат. куіай  'козуб’ [ЕСУМ, III: 126; Фасм., II: 402]), свида верба 
[Петр.: 34] (компонент свида перенесено від Svida Opiz), талажчйник 
[Шейк., V/1: 8 ; Жел.: 945; Гр., IV: 244] (мабуть, пов’язується із тала 'верба’, 
але твірна основа цього деривата неясна), вутла (волин.-поліс. [ВхН.з.: 56; 
Мел.: 244]; вірогідно, від ветлй 'вид верби’), молдаванська іва [Рог.: 134; 
Руб., VII: 27], молдаванська ύβα [Ум., І: 69]. Остання назва записана, 
ймовірно, в подільських говірках, які межували з Молдавією.

Майже всі назви (чи компоненти складних і складених назв) виду 
верба ламка (Salix fragilis L.) пов’язані з ламкістю її віток (пор. лат. fragilis 
'ламкий, крихкий’): верба крихка [ВхГик.: 64], ломка вербні [Рог.: 134; Піск.: 
128; Ум., І: 72], крихковерб [ВхПч., V: 27; Жел.: 380; Ум., І: 72; Тм., 1: 306], 
крихковерба [Руб., VI: 62] (пор. пол. kruchowierzb, kruchodrzew, kruszyna id. 
[Maj., II: 683]), надсян. круха і круиі, галиц. верба круши неї [ВхН.з.: 56]. Крухй 
пов’язане з прасл. *кгихь 'крихкий’; пор. ще пол. wierzba krucha id. [Maj., II: 
683]. Можливо, ця назва перенесена; пор. укр. діал. крухй 'круш ина’, 'жостір’ 
[ЕСУМ, III: 113; Фасм., II: 387]. Ще одна назва цього дендрооб’єкта сальсин 
[Рог.: 134; Піск.: 232] —  румунізм; пор. рум. sa/cie, діал. salce, salcica і под. 
id. [Borza: 153], пов’язані етимологічно з лат. salix, -ісіс 'верба’ [DLRM: 733], 
пор. [ЕСУМ, V: 170].

Вид верба пурпурова (Salix purpurea L.) називається: зйверба, 
зйвербник (надсян., закарп. [ВхЮж.: 18; Гр., II: 14], зсіверб, завучі, черлена 
(червіна) верьба (закарп. [ВхЗак.: 29]), верба чарвбна (надсян. [ВхН.з.: 56]; 
означення у складених назвах —  за пурпуровими вітками й бруньками; пор. 
чес. cei-venice, луж. cerwjenca, серб., хорв. vrba crvenica id. [Maj., II: 683]), 
еймбірка [ВхПч., V: 27; Жел.: 848; Гр., IV: 98] (від діал. самбір id.; див. ще 
[Сабадош 1996: 72— 73]), зарінок, зарінчина [Петр.: 13], зарінка (закарп. 
[ВхЗак.: 219]; зарінок, —  очевидно, результат переосмислення діал. зарінок 
'берег, покритий дрібним камінням’ [Гр., II: 90] — за місцем зростання), 
жовтолоза (1895), жовтолозник [1912, Мак., II: 325] (від жовтий і лоза).

Документуються джерелами інновації для позначення інших видів 
верби, зокрема верби вушкатої (Salix aurita L.) — лізка [Манж.: 184; Гр., II:

368] (демінутив від лозй  id.), ушйтка [ВхГик.: 64; Жел.: 1023; Шейк., V/2: 
225] (від вухо; мотивується прилистками, що мають форму вушної раковини; 
пор. лат. видовий епітет aurita 'вуш на’); для верби вавилонської, або плакучої 
(Salix babylonica L.) —  верба плакуча (закарп. та ін. [Вол.; ВхГик.: 64; Чопей:
27]), верба плачуча, верба надгробна [Вол.; Мак.: 323] (всі ці назви 
мотивуються, очевидно, звисаючими вітками як символом скорботи; пор. 
пол. wierzba placzqca (zalostna), чес. vrba smutnici (placiva) id. [Maj., II: 682]); 
для Salix pentandra L. —  верба чорна (галиц. [ВхН.з.: 56]), чорнолоз [РО: 231; 
Мак.: 325] (від чорний і лозй; зумовлена коричневою корою дерева), т аї 
[Ум., IV: 106], т йій  [Ан.: 310; Гр., IV: 244] (пор. рос. т аї 'Salix arenaria’, 
тюркізм; пор. тат., казах, tal 'ива, ивняк’ [Фасм., IV: 13]), вербй пятерка 
[ВхГик.: 64; Жел.: 792] (компонент пятерка, —  очевидно, переклад 
латинського видового означення pentandra, утвореного від penta  < гр. πεντε 
'п ’ять’ [СІС: 637]; пояснюється тим, що квітка цього виду верби має від трьох 
до восьми, а найчастіше п ’ять тичинок).

Для верби попелястої (Salix cinerea L.) фіксуються назви чорноліз 
[Піск.: 287], чорнолоз, черноталь [Рог.: 134; Гр., IV: 471] (за сірим кольором 
віток), чернотйл [Ан.: 310; Ум., IV: 197; Гр., IV: 471] (від чорніш і лозй, шал); 
для білолозу (Salix triandra L.) —  білотйл [Ум., І: 60; Тм., І: 27] (від білий і 
т аї —  за білим кольором гілок), білотіл [Сред.: 555; 1909, Яв.: 36] (очевидно, 
від білотйл у результаті зближення за народною етимологією слова тал із 
тіло); для верби гостролистої, або шелюги (Salix acutifolia Willd.) — 
краснотйль [Рог.: 134; Піск.: 116; Жел.: 376; Гр., II: 301], краснотйл [Ан.: 
309; Ум., І: 72; Руб., VI: 53], краснолоз [Гор.-І: 18] (від діал. крйсний 
'червоний’ тал, лозй  —  за червоною корою; пор рос. діал. краснотйльник 
'вид ивьі (Salix L.)’ [СРНГ, XV: 186]), шелюг (сер. наддніпр. [Евст.1847: 29 
зв.]), шелюг [Сред.: 555; Рог.: 134; Піск.: 293; Жел.: 1087; Гр., IV: 491], 
шевлюг [1890, Гр., IV: 490], шелюгй (київ. [Закр.: 588; Рог.: 134; 1861, Гр., IV: 
491]), шелюга [Жел.: 1087].

Для верби повзучої (Salix repens L.) знаходимо в джерелах номени 
верба приземкувата [ВхГик.: 64], ницелбз [Рог.: 134; Жел.: 529; Ум., І: 72; Гр., 
II: 564] (компонент ниц- від ниций 'низький’ —  за низьким ростом повзучого 
куща; пор. біл. діал. лаза ницая, ницалаза 'Salix rozmarinifolia L.’ [Кис.: 116]; 
той же принцип номінації в чес. zemuj vrbka 'Salix repens’, серб., хорв. vrba 
pozemljusa id. [Maj., II: 683]), плазевача врба [Сим.: 414] (плазевача —  від 
плазати 'повзати’ [СХРС: 377]), тальник [Петр.: 37] (від таї, тйлй 'вид 
верби’), ракитник (степ. [Сред.: 555; ЯТ: 26] (від ракйта 'вид верби’); для 
верби розмаринолистої (Salix rozmarinifolia L.) — ракитник, рокйтник [Рог.: 
134; Гр., IV: 64\, ракітник [Піск.: 221; Жел.: 795] (від рокйта і под. 'верба’), 
неталй [Ум., І: 72] (від тала 'Salix pentandra L .’); для верби трав’яної (Salix



herbacea L.) —  сланець [Петр.: 35] (від слати 'стелити’ —  за способом росту). 
Із версій щодо походження шелюг(б) (пор. також рос. шелюга, біл. сіляга 'вид 
верби’, пол. діал. szeloznik 'Caltha palustris L .’) найбільшої уваги, на наш 
погляд, заслуговує припущення, що це суфіксальний дериват від прасл. *sel- 
'верба’, спорідненого з індоєвропейською назвою верби; пор. лат. salix, 
д.в.нім. salaha, с.ірл. seil 'верба’ [ЕСУМ, VI: 404— 405], пор. ще [Фасм., IV:
427]. Із усіх розглянутих тут назв верби нормативними в українській 
літературній мові стали: вербб, плакуча вербб [СУМ, І: 325], верболіз [ib.: 
326], красі ютбль [ib., IV: 328], лоза [ib.: 541 }, рокита  [ib., VIII: 874], тал [ib., 
X: 26], рідковживана шелюг [ib., XI: 438]. Крім того, тільки в науковій 
термінології вживаються як видові назви біла вербб 'Salix alba’, білоліз 'Salix 
triandra’ [РУСб: 197— 198].

1.6.2. У джерелах засвідчено, крім успадкованої від праслов’янської 
мови тополя [Шевч., І: 341; Витв.: 298; Шейк., V/1: 6 6 ; Жел.: 975; Гр., IV:
274], тополь (галиц. [Шейк., V/1: 6 6 ]) 'Populus L .’ (< прасл. *topolb : *topol’a 
id. [ЕСУМ, V: 600— 601]), ряд нових вузьколокальних назв різних видів 
тополі (усі вони зростають по всій Україні), зокрема для тополі пірамідальної 
(Populus pyramidalis L.) вони задокументовані переважно у [ВхН.з.: 52] (лемк. 
леґінь id. див. ще у [ВхГЛ: 431; Гр., II: 351]): гбня (волин.; від гонити —  за 
стрімким ростом цього дерева [ЕСУМ, І: 561]), леґінь, леґіп (закарп., лемк.; 
результат переосмислення леґінь 'молодий парубок’ —  за стрункістю дерева), 
тремпбля (галиц., волин.; виникло, ймовірно, внаслідок контамінації 
тремтіти (пор. діал. трепета 'осика’) і тополя), явір [Ан.: 268; Ум., IV: 117; 
Мел.: 216], лімба (закарп. [ВхН.з.: 52]; останні дві назви перенесено — 
відповідно від явір  'Acer psedoplatanus L .’ і лімба  'Pinus cembra’), ра'іна (степ. 
[Сред.; Ум., IV, 117; 1862, Гр., III: 3— 4; Руб., X: 2]), кавак [Петр.: 15]. І з раїна  
пор. рос. р а ін а  'тополя’; пов’язується, очевидно, з рай, як і рай-дерево, 
вживане в укр. діалектах на позначення кількох дерев [Гр., IV: 4]; див. ще 
[ЕСУМ, V: 16; Фасм., III: 435].

Вид тополя біла (Populus alba L.) репрезентується новими номенами 
срібриста тополя [Піск.: 246], сребриста тополя (степ. [Сред.: 556; ЯТ: 24], 
срібна тополя, білопбля, коноваля (волин.), білііця, тополя біла (галиц.), пт ия  
(галиц., волин.), теліпан (поділ.), осика (надсян., бойк.), осина (бойк.), біла 
вусіка (галиц.-волин.), сипйка (бойк.-галиц.) [ВхН.з.: 52; Мел.: 215], осокір, 
сокорина [Рог.: 132; Піск.: 172; Гр., III: 70], осокорина [1872, Гр., II: 70], 
ябрядь [Вол.: 107; Петр.: 42], ябронд, ябруд (волин.) [ВхН.з.: 52], ябронт  
[Жел.: 1110].

Назви з елементом біл- мотивуються білою нижньою частиною листків 
цього дерева (вусіка від осика); пор. рос. діал. белолистка id. [Ан.: 267]; 
білопбля, очевидно, від біла тополя. Теліпан, мабуть, від теліпшпися за

станом постійного тріпотіння листків. Мабуть, із цією властивістю 
пов’язується і назва сипіка, утворена, вірогідно, внаслідок схрещення основ 
слів синіти 'видавати сиплі звуки’ і осика, мотивуючись постійним 
шелестом листя дерева; пор. ще иіипіка ‘осина’ (див. трохи нижче) [ЕСУМ, 
V: 240]. Походження назви коноваля неясне. Припущення про перенесення її 
від Convallaria L. (конвалія, див. [ЕСУМ, II: 552] нам видається
малоймовірним. 'Зважаючи на фонетику укр. ябронд, ябронт, ябруд, їх слід 
кваліфікувати як полонізми (< пол. jabrzqd 'вид тополі’ (ст. пол. від XV ст.)
< прасл. *аЬгес1ь : *аЬгес!ь 'пагін рослини, вітка’ [ЗССЯ, І: 48—-50; SP, І: 
147— 148J. Назва пітля —  запозичена від німецької мови — прямо від 
н.в.нім. РарреІ ’тополя' (с.в.нім. popel, раре/, д.в.нім. раріїїюит) < сер. лат. 
pupillus (лат. pupulus id.) [ЕСУМ, IV: 284] або через пол. рар/а id. [Maj., 11: 
6211.

Поряд із назвами дерева осика (Populus tremula L.) праслов'янського 
походження осіїка [Б.-Н.: 265; Шевч.. II: 33; Евст.1847: 16: Жел.: 577: Гр., III: 
6 6 ], осіша [Кв., II: 340; Сред.: 566; Піск.: 171; Жел.: 577; Гр., 111: 6 6 ] < прасл. 
*osika, osina id. [ЕСУМ, IV: 219 220], трепета (лемк., галиц.. гуцул.-покут,
та ін. [ВхПч., II: 34; Шейк., V /1: 82; Ум., II: 247; Гр., IV: 281]) < гірасл. 
*trepeta id. [Німчук 1992: 2771 та успадкованим від староукраїнської мови 
(див. [Сабадош 1996: 73]) осичина [Рої.: 132: Левч.: 93; Жел.: 577; Ум.. II: 
247; Тм.. І: 284j у джерелах досліджуваного періоду задокументовано 
інновації гушка (галиц.). іиипіка, снпііка (волин.), трепота (лемк.) [ВхН.з.: 
52; Мел.: 216J. Припускають, що гушка — демінутив від діал. гус нка
(< осіїка) id. [ЕСУМ, 1: 630], а шипіка і стійка — деривати від шипіти і 
сипіти за шумом від постійною тріпотіння листя осики; пор. рос. діал. 
шептун-дерево 'осика' [Ан.: 268]; трепота пов'язується із трепет,
трепетати: див. ще [ЕСУМ, V: 240, 630]. Нормативними в українській 
літературній мові для цього виду стали осіїка, рідко осінні [СУМ, V: 761; 
ОВРУ: 133]. У ролі наукового терміна осіїка ухвалено в [СБН: 121].

Як назви дерева тополя чорна, або осокір (Populus nigra L.), у джерелах 
засвідчені успадковані від праслов'янської мови ясокір [ВхПч., II: 34; Жел.: 
1116; Ум., II: 250: Тм.. 1: 286; Гр., IV: 545]. осокбр [РО: 234; Жел.: 580]. 
беокор [Ум.. II: 2501. осокір [Тм.. 1: 2861 < прасл. *ахокогь/'-ь : *охокогь/-ь id. 
[ЗССЯ, І: 82] та від староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 73]) 
сокорина [ВхПч., II: 34; Ум.. IV: 117: Жел.: 894: Гр.. IV: 165] (пор. у 
Т.Шевченка: «Як широка сокорина вітті розпустила»), а також уперше 
виявлені в текстах української мови XIX -— поч. XX ст. осокорина (поділ., 
степ, та ін. [Сред.: 556; Жел.: 580: ЯТ: 24: Мак.: 28е)]). сокор [Жел.: 894], 
сокбра [РО: 234; Жел.: 894; Ум.. II: 250; Тм., І: 286]. сокіра (степ. 11912, Мак.: 
289]).



Сокор, сокора, очевидно, —  результат усічення лексем осокор, 
осокора, як і сокорина —  від осокорина. Зважаючи на те, що український 
ботанічний номен задокументований у кінці XVII —  на поч. XVIII ст. [ЗК: 
267], можна припустити, що назва осокорина мала би вживатися в 
українській мові ще раніше і від неї виникла староукраїнська сокорина. Крім 
цих назв дерева Populus nigra, в українській писемності XIX —  поч. XX ст. 
зафіксовані ще такі інновації: груба тополя, кріслата тополя, папля (три 
останні у волин. гов. [ВхН.з.: 52]), трепета (закарп. [Чопей: 397]), раїна  
(степ. [Сред.: 556; Мел.: 216]). Нормативою в сучасній українській мові для 
цього виду стала назва осокір [СУМ, V: 780; ОВРУ: 133], ухвалена у функції 
наукового терміна в [СБН: 120]. У [СУМ] із цим значенням подається ще 
осокорина.

Завезений із Північної Америки культивований вид тополя 
бальзамічна (Populus balsamifera L.) називається золота верба (уман. [Ан.: 
267; Ум., II: 250; Тм., І: 286]), мотивується жовтими пагонами і формою 
листків, подібних до вербових.

1.7. Горіхові (Juglandaceae). Крім успадкованої від праслов’янської 
мови назви волоського горіха (Juglans regia L.; походить із Балкан, Малої, 
Середньої та Південно-Східної Азії) і вживаної в досліджуваний період у 
різних фонетичних варіантах оріх [Витв.: 190; Жел.: 575; Гр., III: 63], горіх 
[КотлЕ: 38; Жел.: 153; Тм., І: 284; Гр., І: 312], воріх [Жел.: 120] < прасл. 
*огехь id. [ЕСУМ, І: 367] та відомих зі староукраїнського періоду (див. 
[Сабадош 1996: 73]), але вже протезованих горішина [КотлЕ: 38; Закр.: 303], 
ворішина [Жел.: 120], а також волоський оріх [Гол.: 412; Сред.: 483], 
волоський горіх [Закр.: 281; Рог.: 125; Піск.: 41; Ум., II: 245; Тм., І: 284; ЯТ:
19], гріцький горіх [Левч.: 92], грецький оріх [Рог.: 125; Гр., І: 324], виявлена 
ще інновація, що називає горіх волоський (Juglans regia), —  це кістяк [Гр., II: 
246] (від кість 'кістка’), мотивується твердістю шкаралупи плоду горіха. 
Нормативними в українській літературній мові стали горіх, волоський горіх 
[СУМ, І: 732; II: 131]. Проте в науковій ботанічній номенклатурі в різних 
виданнях подаються різні терміни: горіх волоський і горіх гріцький  [РУСб: 
238; ВРУ: 196], тільки горіх грецький (пор. рос. орех грецкий id.) [ОВРУ: 64], 
тільки горіх волоський [Кобів: 234].

1.8.1. Л іщ инові (Согуїасеае). Поряд із праслов’янськими з походження 
назвами куща Corylus avellana L. оріх [Жел.: 575], горіх [Кв., І: 285; Закр.: 303; 
Гр., І: 312] < прасл. < *огехь id. [ЕСУМ, І: 367], ліска (закарп., гуцул., харк. та 
ін. [Нов.: 98; Чопей: 174; Жел.: 409; Гр., II: 370]) < прасл. *lesbka id. [ЕСУМ, 
III: 267], ліщина (півд.-ex., півд.-зах. [Б.-Н.: 211; Вол.: 111; Закр.: 384; Піск.: 
127; Жел.: 410; Гр., II: 373]) < прасл. *1 es sina id. [ЕСУМ, III: 267] та 
успадкованими від староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 73]) оріх

лісковий [Парт.; Жел.: 575], горіхи лісковії [Б.-Н.: 103], лісковий воріх (закарп., 
галиц. [Чопей: 174; ВхН.з.: 43]), орішина [Сред.: 554; Рог.: 120; Левч.: 92; 
Піск.: 170; ЯТ: 15], горішина [Ум., II: 245; Тм., І: 284; Гр., І: 312], 
документується ряд новотворів: ліишня, ліщанка (бойк.), ліщана, ліщанка 
(закарп.) [Чопей: 174; ВхН.з.: 43], ліщйниця, ліщаніїк (зах. укр. [Гр., II: 173; 
Коб.: 139]), ліщанник, ліщанковьш оріх (закарп. [Чопей: 174]), ліщебник 
(сумськ. [Ум., II: 245; Гр., II: 373]), орішник [Вол.: 111; Піск.: 170; НІ.: 5], 
алуні, нук (поділ. [Рог.: 120; Піск.: 5; Руб., І: 25]). Лісковий, ліщана — від 
ліска  id.; ліщйнка, ліщшпщя, ліщанник —  від ліщшіа; означення ліщанковьш у  
складеній назві —  від ліщанка. Номен ліщебник, без сумніву, споріднений із 
попередніми, однак з ’ясувати його твірну основу та формант важко. Орішина, 
орішник —  від оріх id. Алуні < рум. ahm  id. < лат. *abelIona id., нук —  від рум. 
пис id. < лат. nux, nucis id. [DLRM: 23, 547; ДЕМ: 26, 281].

Культивований у Криму та деяких інших районах вид Corylus maxima 
Mill, називається фундук [Шейк., V/2: 251]. Цей номен запозичений через 
крим.-тат. funduk, тур. fyndyk  id. < гр. ποντικόν (κάρυον) 'понтійський горіх’ 
[ЕСУМ, VI: 138; Фасм., IV: 210; Радлов, IV: 1931] і став нормою української 
літературної мови [СУМ, X: 652; ОВРУ: 63].

Нормативною в українській літературній мові для роду Corylus L. 
стала назва ліщина, а для виду Corylus maxima поряд із ліщина велика — 
також фундук [СУМ, IV: 523; X: 652; ОВРУ: 62, 63]. Ліщіша 'Corylus L .’ як 
науковий термін ухвалено в [СБН: 45].

1.8.2. Для граба звичайного (Carpinus betulus L.), що зростає в 
Карпатах, Лісостепу, Криму, крім назви праслов’янського походження граб 
[Б.-Н.: 105; ВхПч., II: 30; Рог.: 116; Гр., І: 320] < прасл. *grabb id. [ЕСУМ, І: 
578], документуються новотвори грабіша [Закр.: 304; Піск.: 57; Кміц.: 114], 
кіей  (лемк. [ВхПч., II: 30; Жел.: 348]), карпан [Рог.: 116; Піск.: 57]. Грабіша
—  від граб. Фітономен клей виник унаслідок переосмислення 
загальновживаного слова. Карпан < рум. carpan, carpen, carpin id. [Borza: 11]
< лат. carpinus id. [DLRM: 118; ДЕМ: 176]. Граб — літературна норма 
сучасної української мови [СУМ, II: 150; ОВРУ: 63]. Цей статус має і назва 
грабіша [СУМ].

1.9.1. Березові (Betulaceae). Поряд із назвою праслов’янського 
походження береза 'Betula pubescens Ehrh. (Betula alba L.)’ [Кв., I: 27; Витв.: 
42; Шейк., I: 49; Рог.: 114; Жел.: 24; Гр., І: 51] < прасл. *berza id. < і.є. 
*bherdg- : *bhrg- id. [ЕСУМ, I: 171] джерела фіксують нові біла береза [Вол.: 
108; ВхГик.: 54; НІ.: 3], білий берест  (лемк. [ВхГЛ: 392; Гр., І: 52; ВхН.з.: 
39]). Береза 'Betula L .’ —  літературна норма української мови [СУМ, І: 159; 
ОВРУ: 61].



1.9.2. Продовжує документуватися успадкована від праслов'янської 
мови загальна назва дерева Alnus L. ольха [Гр., III: 52], вільха [Б.-Н.: 77: 
А.-Ч.: 29: Ум., 11: 238; Тм.. І: 279; Гр., III: 52] < прасл. */еіьха : *о!ьха id. 
[ЕСУМ, І: 400]. Крім неї. у цей період джерела документують видові назви: 
діла ільха (буков. [НІ.: 2]), вільха біла (бойк.-галиц. [ВхГик.: 56: ВхН.з.: 38]) 
'Alnus incana Moench'; вільха чорна (бойк.-галиц. [ВхН.з.: 38], чорна ільха 
(буков. [НІ.: 2]), олеип'їна, олешник [Рог.: 111; Мел.: 24] 'Alnus glutinosa 
Gaertn.' Останні два номени — суфіксальні похідні від діал. ольха 'вільха': 
пор. їхні фонетичні варінні тієї самої словотвірної структури вільшина 
'вільха', вільшник 'вільховий гай' [Чопей: 36; Мак.: 23]. Документується в 
різних варіантах назва ще одного виду Alnus viridis DC. (Duschekia viridis 
Opiz) — лелііч [Гоц. 1898: 130]), лсліч (гуцул. [ВхЮж.: 32; Жел.: 401: 1 p., II: 
354; ВхН.з.: 38]), лемич (гуцул., покут. [Нов.: 96; ВхПч., II: 29; Жел.: 401; Гр.. 
II: 355]). лелеч (гуцул. [Шух., 1: 18]). лелечій [Петр.: 21]. Лелич і под. неясного 
походження; пор. рум. діал. li/iac id. [Borza: 17], рум. літ. омоніми Ііііас 
'бузок' і Шіас 'кажан', т о  є слов'янізмами [DLRM: 457]; пор. цієї етимології 
укр. діал. лелйк, леляк ’кажан’ < прасл. *ІеІікь : *1е!акь : *ІіГакь id [ЕСУМ, 111: 
217]. Тому дендрономен лелич, —  можливо, суфіксальний дериват від 
зоономена лелик, а лелечій —  похідне від лелйч (лелеч) id. Варіант лемич, — 
очевидно, виник від лелич унаслідок дисиміляції. Назва вільха чорна 'Alnus 
glutinosa’ стала нормативною в українській науковій номенклатурі [ОВРУ: 
62: РУСб: 237]).

1.10.1. Букові (Fagaceae). Поряд із праслов’янського походження 
назвою бука лісового, або звичайного (Fagus silvatica L., зростає в південно- 
західній частині України), бук [Гол.: 375; Шейк., І: 127; Гііск.: 26; Жел.: 48; 
Гр.. І: 108] < прасл. *Іткь id. [ЕСУМ, І: 284] виявляються інноваційні 
суфіксальні похідні від бук —  буковіїна [Ум., І: 52; Руб.. 1: 324]. бучина 
(гуцул, та ін. [Левч.: 7; Ум., 1: 52]), а також фаг [Рог.: 142; Піск.: 26]. Останнє
— від рум. fag  id. < лат. fagus id. [DLRM: 290; ДЕМ: 451 J.

1.10.2. Продовжує функціонувати успадкована від староукраїнського 
періоду (див. [Сабадош 1996: 74]) назва дерева Castanea sativa Mill. (Castanea 
vulgaris Lam.) каштан (покут.-буков. та ін. [Витв.: 103; Чопей: 146; Жел.: 33S: 
Коб.: 84]), каштан [Тм.. І: 165; Гр., II: 229], а також фіксується інновація 
каштанове дерево [Коб.: 84]. Каштан — норма сучасної української мови 
[СУМ, IV: 126; ОВРУ: 60]. У природі України каштан як культивована 
рослина (дико росте на Кавказі) стає відомим тільки з початку XX ст. [СДБ: 

251 '·
1.10.3. Для дуба звичайного (Quercus robur L.), крім успадкованої від 

праслов’янської мови назви дуб [КотлЕ: 48; Кв., І: 417; Б.-Н.: 125; Шевч.. 1: 
210; Гр., І: 451] < прасл. *с!фь id.), фіксуються новотвори дубина [А.-Ч.: 107;

Закр.: 318; Гр., І: 451], дубарь [Ум., І: 204] (обидва —  від дуб), а також як 
назви виду Quercus pedunculata Ehrh. —  нелинь (сх. укр. [Ум., І: 204; Гр., II:
550]), осенчук і стежар [Рог.: 133; Піск.: 72]. Н ілинь  (від не і линяти) та 
осенчук (від діал. бсень 'осінь’; пор. ще поділ, осінчук 'Quercus pedunculata’ 
[Мак.: 304]) мотивуються тим, що сухе листя цього дерева не опадає 
протягом осені і всієї зими, пор. [ЕСУМ, III: 236—237]. Номен нелинь став 
нормативним у сучасній українській мові [СУМ, IV: 331]; стежар —  від рум. 
stejar id., що є слов’янізмом (прасл. *stezen, 'жердина, стовп’ [ЕСУМ, V: 424; 
DLRM: 718]). Для позначення дуба пробкового (Quercus suber L.), який 
походить із Середземномор’я і культивується в Криму як корконосна 
рослина, засвідчуються назви дуб корковий, кордуб [Вол.: 111; Гавр.: 144; 
ВхГик.: 51; Жел.: 366; Тан.: 59] і коркове дерево [Коб.: 580]. Означення 
корковий —  переклад лат. suber 'пробка’; пор. ще пол. dab korkowy, чес. 
korkovy dub id. [Maj., II: 652]. Кбрдуб —  композит, що виник на базі складеної 
назви корковий дуб id.; пор. пол. korkodqb (від 1621 p.), чес. korkodub id. [ib.]. 
Корковий дуб —  норма української літературної мови [СУМ, IV: 293], але в 
науковій термінології —  дуб пробковий; пор. рос. дуб прббковьш  id. [ОВРУ: 
60; РУСб: 189]. Правда, останнім часом зроблена спроба повернення до назви 
дуб корковий [Кобів: 339], ухваленої в ролі наукового терміна ще в [СБН: 
127] із наголосом на передостанньому складі прикметника (дуб корковий).

1.11.1. B’ язові (Ulmaceae). Продовжують документуватися назви 
праслов’янського походження для Ulmus L. (безвідносно до конкретного 
виду) берест [Шевч., І: 24; Витв.: 42; А-Ч.: 11; Шейк., І: 51] < прасл. *berstb 
id. [ЕСУМ, І: 172— 173], в ’яз [Вол.: 115; Гол.: 468; Жел.: 132; Тан.: 58; Гр., І:
260] < прасл. *vezb id. [ЕСУМ, І: 442], іілем [ВхЗак.: 22], ільма [Кміц.: 519; 
Коб.: 624], ильма [Вол.: 115; ВхПч., IV: 17; Тм., І: 72] < прасл. */ьІть id. 
[ЕСУМ, II: 296], а також відомі зі староукраїнського періоду (див. [Сабадош 
1996: 74]) берестина [КотлЕ: 11], вязіша [Закр.: 293; Піск.: 44], ильміїна 
[Жел.: 322], ільмйна [Гор.-2: 383; Дубр.: 127].

Серед нових назв видів Ulmus L. появляються бересток (степ. [Сред.: 
554]; демінутив від берест id.), млад (закарп. [ВхН.з.: 59]; неясного 
походження), купак (гуцул. [Гавр.: 146]), вяз купак [ВхГик.: 57; ВхБот.1905:
130] (пор. пол. kopak, kopaczyna 'Ulmus laevis’ [Maj., II: 804]), карагач, 
карачник, караіч [Ан.: 368; Ум., І: 28] (запозичені, ймовірно, через рос. 
карстч, карагач id. від тюркських мов; пор. тур. caragag, уйгур, karayac і под. 
id. (букв, 'чорне дерево’) [ЕСУМ, II: 383], караячина [Ан.: 368] (похідне 
караіч id.), каранчики [Рог.: 140], каранчика [Жел.: 335] (очевидно, пов’язане 
і попередніми; пор. [ЕСУМ, II: 386]). Мабуть, усі ці назви стосуються видів 
Ulmus campestris L. і Ulmus suberosa Erhr. Для виду Ulmus scabra Mill, 
засвідчені фонетично видозмінені варіанти номена ільм (< прасл. *]ь!ьть id.)



—  льом  [Рог.: 140; Жел.: 412; Гр., II: 384], лем, ілем, илем [Піск.: 123; Жел.: 
322; Гр., II: 198] (пор. біл. лем, н.луж. lorn id.; припускають наявність також 
прасл. варіанта *еІть id. [ЗСБМ, V: 299]), дериват із суф. -ак від ільм id. у 
варіантах ільмак, ільмяк [Рог.: 140; Гр., II: 190], ільняк [Рог.: 140; Піск.: 123; 
Жел.: 322; Гр., II: 198] (пор. біл. діал. ільлшк id. [ЗСБМ, III: 380]), а також 
половяз, полувяз (закарп. [ВхЗак.: 248; ВхН.з.: 60]: від полу- 'напів’ і в ’яз 
'U lm us’ [ЕСУМ, IV: 498]).

1.11.2. Завезене з південних країн і культивоване в садах і парках 
України (в Криму) дерево Celtis australis L. стає відомим за назвами степ. 
каркас [Шест.; Мак.: 8 6 ], залізне дбрево і залізняк [1915, Яв.: 254]. Перша 
назва, що стала літературною нормою української мови: каркас (пор. ще рос. 
каркбс id. [СУМ, IV: 106; ОВРУ: 58]), яке, очевидно, тюркізм; пор. крим.-тат. 
karkas id. [Ан.: 89]. Номен залізне дерево мотивується твердістю і міцністю 
деревини [СДБ: 247], залізняк — універб, що виник на основі попереднього 
номена.

1.12.1. Ш овковицеві (Могасеае). Для називання культивованого 
дерева шовковиці Moms L. (видів Morus alba L. і Morus nigra L.) продовжує 
вживатися відома зі староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 74]) назва 
шовковиця.[Павл.: 74; Б.-Н.: 400; Сред.: 553; Жел.: 1096; Гр., IV: 507— 508]. 
Поряд із нею появляються такі нові номени: шовковниця [Кміц.: 349], шовкун 
(чоловіча, безплідна особень цього дерева [Ан.: 219; Піск.: 296; Ум., IV, 209; 
Гр., IV: 508]; спільнокореневі із шовковиця), лемк. ягодове дерево [ВхЛем.: 
409], ягодовоє дерево [ВхН.з.: 49], морва [Витв.: 137; Вол.: 119; Жел.: 452; 
Тм., II: 216; Гр., II: 444; Дуб.: 35] (через пол. monva id. [1472, RS: 113] < лат. 
morus < гр. μύρον id. [ЕСУМ, II: 511]), тут [Вол.: 120; Мак.: 235] (пор. рос. 
тут id.; тюркізм; пор. тур., тат., чагаг. tut id. < араб, tut id. [ЕСУМ, V: 6 8 6 ]; 
похідні від тут —  тутовина, тутове дерево (степ. [Lind., II: 178; Петр.: 38]) 
(гіор. рос. тутовое дерево id.), еперя, похідне від нього еперка (закарп. 
[ВхЗак.: 216; ВхН.з.: 49]; іперя  < угор. ерег 'ягода шовковиці’, eperfo 
'шовковиця’ [TESz, І: 774]). Із цим значенням документується ще номен 
смоква [Тан.: 63], смоква шовкова [Жел.: 889]. Смоква перенесено від Ficus 
carica L. Правда, останнє значення цієї лексеми застаріле, більше вживане в 
староукраїнській мові переважно до XVII ст. (див. [Сабадош 1996: 74]). 
Пізніше, особливо в період XIX —  XX ст. слово смоква загальновідоме зі 
значенням 'плід Ficus carica’ (див. [Мак.: 152]), а для самого дерева 
вживається назва смоківниця, смоковниця (див. п. 1.12.2). Літературною 
нормою української мови стала назва шовковиця [СУМ, XI: 507; ОВРУ: 58] і 
тут [СУМ, X: 329], а морва  в [СУМ, IV: 800] подається як діалектне слово.

1.12.2. У досліджуваний період як назви дерева Ficus carica L. 
продовжують документуватися смоковниця [Вол.: 120; Чопей: 367; Жел.:

889], смоковнйца [Витв.: 73], смоківнйця [Гр., IV: 159; Кміц.: 174] < прасл. 
*smokbVbnica id. [Сабадош 1996: 27], відома зі староукраїнської мови (див. 
[Сабадош 1996: 74]) назва фігове дерево (покут.-буков. [Витв.: 73; Коб.: 237]), 
хвикгове дерево [Тм., II: 173], а також інновація шовковиця [Жел.: 1096; Мак.: 
152] (перенесено від Morus L.). Лексема фіга (фйта, хвїіта), продовжуючи 
вживатися у досліджуваний період зі старим значенням 'плід смоковниці’ 
[Витв.: 73; Закр.: 564, 568; Піск.: 271; Жел.: 1035; Гр., IV: 391] (відома ще зі 
староукраїнського періоду [Сабадош 1996; 74]), в період XIX — поч. XX ст. 
починає функціонувати і як найменування дерева смоковниці (Ficus carica L.) 
[Рог.: 123; Ум., IV: 174; Тм., II: 173]. Із другої половини XIX ст. з цими двома 
значеннями виявляється у джерелах також инжіїр [Рог.: 123; Піск.: 96; Ум., 
IV: 46; Гр., II: 193], ставши згодом у формі інжир літературною нормою 
української мови [СУМ, IV: 29]. Походить від тюркських мов; пор. крим.-тат. 
anjir, тур. inciv id. < перс, angir id. [ЕСУМ, II: 304]. Нормативними в 
українській літературній мові назвами цього дерева стали, крім інжир, ще 
смоква, смоківниця, смоковниця, фігове дерево [СУМ, IV: 29; IX: 29; X: 584]. 
У науковій ботанічній термінології вживаються два номени: смоковниця 
звичайна та інжир [ОВРУ: 58; РУСб: 266].

У [Піск.: 235] фіксується назва іншого виду південного дерева Ficus 
sycomorus L. сикомор, відома з давньоруського періоду, а також у вірші 
«Дезертир» Ю.Федьковича сикомора. Сикомор документується також у 
текстах староукраїнської мови [Сабадош 1996: 28, 74] і є нормою сучасної 
української мови [СУМ, IX: 163].

1.13.1. Ж овтцеві (Ranunculaceae). Великий виткий кущ атрагена 
альпійська, Atragena alpina L. (Clematis alpina Mill.), що росте в гірських 
карпатських лісах, репрезентується вузьколокальними назвами в ’юнець [Ан.: 
58; Тм., І: 169] (від в ’юн), повитник [ВхГик.: 124; Жел.: 6 6 8 ] (від повити), 
ветвіна, княжик [1893, Мак.: 48], княж'ок [Петр.: 8 , 17] (можливо, русизми; 
пор. рос. ветвина (XVIII ст.), княжек, княжок (1847 p.) id. [Ан.: 58].

1.13.2. Регіональними є також назви куща ломиноса лозяного (Clematis 
vitalba L.), що росте в Криму, зрідка в Закарпатті: бородавник [Рог.: 119; 
Жел.: 40; Гр., І: 87], бородавочник [Вол.], бородавчник (буков. [НІ.: 4]; 
мотивується, можливо, використанням проти бородавок, пор. [ЕСУМ, І: 232]; 
пор. ще рос. бородавник id. [Ан.: 103], проте в народі існує повір’я: “Не беріть 
єго в руки, бо бородавки будуть” [Рог.: 119]), гостечник [Петр., 8 ] (від діал. 
гостець 'хронічний ревматизм у суглобах’ [Гр., І: 318] —  за використанням 
від ревматизму, див. [Ан.: 103]), жигучка [Вол.: 199; Гол.: 543] (від жигати 
'обпікати; жалити’ [СУМ, II: 528]: всі частини гострі, від доторкання до них 
на шкірі появляються пухирці й нариви). Для виду Clematis pseudoflammula 
Schmalh. записано жигунець (степ. [ИІм.: 4; Руб., V: 9; Мак.: 103]). Ця назва



стала нормативною в науковій ботанічній номенклатурі: ломиніс жигунець id. 
[РУСб: 220]; пор. біл. жигунец, рос. жигучка 'Clematis vitalba L., Clematis 
recta L .’ [Ah.: 103].

1.14. Барбарисові (Berberidaceae). Від середини XIX ст. уперше в 
джерелах української мови документуються найменування куща Berberis 
vulgaris L. їх можна об’єднати в дві групи: 1) власні утворення та 
2) іншомовні запозичення. Перші —  переважно суфіксальні деривати, що 
пов’язуються в основному з кислий і квасний, мотивуючись кислими плодами 
барбарису: кислйч [Жел.: 343; Тм., І: 7; НІ.: 3; ВхБот.1896: 30— 31; Кміц.: 89], 
кисличник [Вол.: 199], кислїіця [Ан.: 62; Ум., І: 14; Руб., VI: 108; 1909, Яв.: 14], 
кисянка [1909, Яв.: 14] (вірогідно, від киснути; пор. луж. kisafy сені, kisyca id. 
[Maj., II: 14]), квасниця [Ан.: 62; Руб., VI: 101; 1909, Яв.: 14] (пор. пол. 
kwasnica id. [Maj., II: 14]), калина волоска (покут.-буков. [Витв.: 35]; 
компонент калина перенесено від Viburnum L. (калина) —  за подібністю 
яскраво-червоних ягід обох рослин [ВРУ: 289]). Із іншомовних запозичень 
вживаються в джерелах номени барбарис [Б.-Н.: 51; Сред.: 123; Рог.: 114; 
Піск.: 12; Ум., І: 14], берберис [Парт.; Тан.: 59], берберес (покут.-буков. 
[Витв.: 35]), барбариск [Ан.: 62; 1909, Яв.: 14], байбарис [Ан.: 62; Піск.: 12; 
Ум., І: 14; Гр., І: 20; Тан.: 59], барбарисник [Вол.: 199], мокрши [Рог.: 114; 
Піск.: 138; Руб., VII: 27]. Барбарис, з огляду на його вокалізм, запозич·?::^, 
можливо, через рос. барбарис id. (1645 р.) < лат. berheris id. < араб, herbaris 
'вид черепашки’ (за подібністю плоду барбарису до черепашки) [ЕСУМ, І: 
140; ЗСРЯ, II: 42]. Варіант байбарис < барбарйс у результаті дисиміляції 
[р]— [р] > [й]—[р] (пор. [ЗСБМ, І: 312]); варіант берберис появився, 
очевидно, через пол. berbeiys id. (XVIII ст.) [Maj., II: 114]. Барбарисник —  
дериват від барбарис id. Номен мбкриш  запозичений від рум. діал. nmcri.s і 
под. id. [Borza: 30] неясного походження [DLRM: 6 — 7; ДЕМ: 272], можливо, 
також через зближення за народною етимологією з мокрий. Із усіх 
перелічених номенів Berberis vulgaris літературною нормою став барбарйс 
[СУМ, І: 104; ОВРУ: 53]. У [СБН: 22] у ролі наукового терміна був ухвалений 
варіант байбарис.

1.15. Л аврові (Lauraceae). За південним деревом Laurus nobilis L. 
остаточно закріплюється успадкована від староукраїнської мови (див. 
[Сабадош 1996: 74]) назви лавр [Жел.: 395; Тм., І: 185; Гр., II: 338; Тан.: 60; 
Кміц.: 340] з фонетичними варіантами лявр [Гр., II: 390], лавір [Жел.: 395; 
Тм., І: 185] і складена назва бобкове дерево [Вол.: 127; Парт.; Мак.: 204]. 
Поряд із ними документуються новотвори лавріта [Жел.: 395; Ум., II: 64], 
лаврове дерево [Вол.: 127; Коб.: 149], бобкбвець [Жел.: 35; Руб., І: 224; Кміц.: 
340; Дуб.: 18], лавр бібковець [ВхГик.: 369]. Лавріта —  від лавр, бобкбвець 
(бібковець) —  від бобковий (бобкове дерево) або від бобок, мн. бібки 'плід

лавра’ [Кв., І: 47; Мак.: 204]. Нормативним стає в українській літературній 
мові номен лавр [СУМ, IV: 430; ОВРУ: 44], ухвалений як науковий термін у 
[СБН: 85]. Уживані в давньоруських і староукраїнських текстах назви цього 
дерева дафнии, дафния, дафин, дафина [Сабадош 1996: 29, 76] у джерелах 
XIX —  поч. XX ст. нам виявити не вдалося.

1.16. М агнолієві (Magnoliaceae). Найменування південного 
декоративного дерева Magnolia L. документується тільки в кін. XIX —  на 
поч. XX ст. у варіантах маньолія [ВхБот.1896: 97] і магнолія [1911, СБН: 97]; 
пор. рос. магноліт, пол. magnolia id. Від нов. лат. magnolia id., утвореного у
XVIII ст. від прізвища французького ботаніка Р.Magno! [ЕСУМ, III: 355]. 
Літературною нормою української мови став варіант магнолія [СУМ, IV: 592; 
ОВРУ: 44], ухвалений як науковий термін у [СБН: 93].

1.17. Каперцеві (Саррагасеае). У функції літературного найменування 
напівкуща Capparis herbacea Willd. (Capparis spinosa L.; його висушені 
бутончики використовуються в кулінарії) не утвердилося ні успадковане від 
староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 77]) капар [ВхБот.1905: 5], ні 
нове капаровець, утворене І.Верхратським від капар [ВхСпис: 37]. Цю роль 
виконує капарці (одн. капарець) [СУМ, IV: 92], а в науковій номенклатурі — 
запозичення від російської мови каперці [ОВРУ: 108] і каперси [РУСб: 201]; 
пор. рос. каперци, каперси  id. (від II пол. XIX ст.) [ЕСУМ, II: 369; Ан.: 82]. 
До речі, в [СБН: 30] у ролі наукового терміна ухвалено капар id. У російській 
мові первинне каперси, яке походить від гол. kappers < kapper або від англ. 
capers через фр. capres, далі через іт. саррего від лат. capparis < гр. κάππρις id.

1.18.1. Горгензієві (Hydrangeaceae). З II пол. XIX ст. починають 
уживатися назви завезеного з півдня Європи декоративного куща Philadelphus 
coronarius L. жасмин [Жел.: 218; Ум., І: 215; Тм., І: 115; 1872, Гр., І: 475], 
жасміи садовий [Рог.: 131], жасміна [Піск.: 75; Руб., V: 5],ясмйн  [Ум., І: 215; 
Тм., І: 115; Руб., XIII: 54; Дубр.: 346], ясмин, ясьмін [Жел.: 218], язмин [Парт.; 
Мак.: 264], чубукбвець звичайний [ВхГик.: 158; Жел.: 1078], чубковець [1895, 
Мак.: 264], цибушник [Петр.: 39], деримбкса (закарп. [ВхЗак.: 214]). Варіант 
жасмин і под. походить (можливо, через рос. жасмин id. [1795, ЗСРЯ, V: 
277— 278]) від фр .jasmin, араб .jasem m  або перс, jasem in  id. Варіанти ясьміт, 
ясмин і под. прийшли, очевидно, через пол. jasm in  id. або прямо від нім. 
Jasmin id. < араб, або перс. [ЕСУМ, II: 188; VI: 557; Фасм., II: 36; Вг.: 201]. 
Назви чубукбвець (чубковець) і цибушник утворені від чубук і цибух 
'порожнистий стержень люльки’ —  за використанням гілок куща для 
виготовлення чубуків (див. [ВхЗак.: 214]). З ’ясувати походження композита 
деримбкса, записаного І.Верхратським у гуцульській говірці на Рахівщині, не 
вдається. Очевидно, це композит, який складається із форми наказового 
способу від дерти і мокса. Останній компонент як окреме слово у доступній



нам літературі відсутній. Літературною нормою української мови став номен 
(садовий) жасмин [ОВРУ: 151; СУМ, її: 512], ухвалений як науковий термін 
у [СБН: 111].

1.18.2. Уперше документуються назви декоративного куща Hydrangea 
macrophylla Ser. (Hydrangea hortensis Smith) гортензія і сицевий цвіт (покут.- 
буков. [Витв.: 90]). Перша походить від нов.лат. hortensis id. (XVIII ст.), 
створеного на честь дружини французького годинникаря Лепота Гортензії 
(фр. Hortense). Власна назва в свою чергу походить від лат. hortensis 
'садовий’ [ЕСУМ, І: 573]. У складеній назві означення сицевий —  застаріле 
слово, яке означало 'такий, подібний’ [Б.-Н.: 328] < ст. сл. снць 'такий’ < 
прасл. *siko-, утвореного від займенникових основ *уь 'цей’ і *ко(кь) 'хто, 
який’ (див. [ЕСУМ, V: 247— 248]). Нормативною в сучасній українській мові 
стала назва гортензія [СУМ, II: 139; ОВРУ: 151].

1.19.1. Л омикаменеві (Saxifragaceae). У джерелах відзначаються 
новотвори, що стосуються трьох ягідних кущів цієї родини, —  смородини 
червоної (Ribes rubrum L.), чорної (Ribes nigrum L.) і агрусу звичайного 
(Grossularia reclinata Mill., або Ribes grossularia L.). Для першого виявлені, 
крім відомої зі староукраїнської мови [Сабадош 1996: 77] порічки [Войц.: 
311; Левч.: 150; Закр.: 472; Ум., IV: 46; Гр., III: 345], пурічки [Евст.1847: 22], 
порічка [Б.-Н.: 293; Вол.: 244; Жел.: 602], парічка [Жел.: 602], нові номени 
попорічки (галиц. [ВхПч., V: 27; Жел.: 705]), спорічки, іипорічки [Піск.: 245; 
Ум., IV: 46; Мел.: 234], иторйшкн (сер. наддніпр. [Гр., IV: 511]), опорйчка 
(волин. [1889, Мел.: 234]), порічиик (волин. [ВхН.з.: 55]) (усі ці назви є 
похідними від порічки, пор. [ЕСУМ, IV: 523]), винниця (бойк. [ВхПч., II: 35; 
Жел.: 80; Тан.: 57]), вінниці, віннички, турецке вино (лемк.). винничка 
(закарп.), винце (галиц.), дикий виноград (бойк.) [ВхН.з.: 55] (усі назви з 
коренем вин- мотивуються кислим смаком плодів порічок; пор. ст. чес. vino 
sv. Jana, пол. wino sw. Jana  id. [Mach.: 99]), квасанка (буков. [HI.: 10]; від квас 
із тією самою мотивацією), вишнівки (1887; за червоним кольором і кислим 
смаком ягід), смородина червона [1871, Мак.: 156], гуцул, смородюх [Жел.: 
889], смородюх красний [Гавр.: 144] (від смород 'смородина’), красна 
смородина [Вол.: 244; Сред.: 503; Рог.: 134], красні порічки [Піск.: 116], 
позьонки [Жел.: 682] (перенесено від діал. позьонки 'суниця’ [Мак.: 156], яке 
від пол. poziomki id. [ПУС, II /1: 308]), явірниця (закарп. [ВхН.з.: 59; Тан.: 65]), 
свірниця(і) (гуцул. [Шух., І: 109; Гр., І: 466; ВхН.з.: 59]), яворянка [Петр.: 42] 
(деривати від явір (євір) 'Acer platanus L .’), путарайкй (галиц. [ВхПч., II: 35; 
Гр., III: 502]).

Із путарайкй пор. бойк. путурайкй, футурайки 'лісові порічки’, 'чорна 
смородина’, патарайкіі 'брусниця’ [Он., II: 84, 162, 335]. З етимологічного 
погляду ці слова неясні. Спроба пов’язати їх з рум. puteros 'смердючий’

[ЕСУМ, IV: 640] непереконлива, бо досі не виявлено українське слово з 
твірною основою путер- (путар-), яке б мало цю семантику. До цього додамо 
гуцул, і буков. путерний 'сильний’, гуцул, путера 'міць, сила’ [ГГ: 159; СБГ: 
447]; останнє від рум. putere  id. [DLRM: 682— 683]. Однак, якщо за вихідне 
брати путурайкй (патарайкіі), то важко пояснити зміну [п] > [ф] у, без 
сумніву, спорідненому футурайки (гіперизм?). З усіх цих назв нормативними 
стали в науковій ботанічній номенклатурі назви червона смородина і червоні 
порічки [РУСб: 267]. Порічки червоні як науковий термін ухвалено в [СБН:
131].

Кущ чорної смородини (Ribes nigrum L.) позначається, крім 
успадкованими від праслов'янської мови смород, сморода [1893, Мак.: 313], 
смородина [Авг.: 57; Парт.: 38; Левч.: 150; Жел.: 889; Гр., IV: 160] < прасл. 
*smorda, *smordina id. [ЕСУМ, V: 328], також новотворами: смородюх (гуцул. 
[Гавр.: 144; Парт.: 38; Жел.: 889]), смородок [1872, Гр., IV: 160], смородочок 
[Жел.: 889] (всі пов’язуються з діал. смород(а) id. < прасл. *smorda id.), чорна 
смородина [Сред.: 503; Рог.: 134; ЯТ: 25] (останній номен нормативний у 
науковій ботанічній номенклатурі [РУСб: 267]), смродина [1893, Мак.: 313] 
(< пол. smrodynia id. [1971, Maj., II: 6 6 8 ]), чорні ягоди (поряд із смородини) 
[Витв.: 273].

1.19.2. Поряд із успадкованими від староукраїнської мови (див. 
[Сабадош 1996: 77]) йгрест [Витв.: 28; Рог.: 133; Гр., І: 3], шрист  [Шейк.; Гр., 
І: 3 ], агрес, трис, [Гр., І: 3] у текстах досліджуваного тут періоду 
документуються ще такі нові варіанти та інші назви агрусу звичайного, 
Grossularia reclinata Mill. (Ribes grossularia L.): агрус [Рог.: 133; Гр., I: 3], ягрес 
(галиц. [ВхПч., V: 27; Жел.: 1111; ВхН.з.: 55]), ягрост (волин. [1889, Мел.: 
234; Гр., IV: 536]). веприна (галиц. [Гавр.: 144; Гол.: 393; ВхПч., II: 35; Жел.: 
61; Гр., І: 133]), віпрінт  [Витв.: 28], верпйна (галиц. [ВхПч., II: 35; Жел.: 63]), 
вепринник [Гол.: 393], вепрйвник (бойк. [ВхН.з.: 55]), опрйка (лемк.), опрена 
(галиц.), опрйня (лемк.) [ВхПч., II: 35], космйк (бойк. [ВхН.з.: 55]), космачкьі 
(закарп. [Чопей: 158]), космачкьі (закарп. [ВхЗак.: 229]), космачки (лемк. 
[ВхЛем.: 246; Гр., II: 290], коцмї/н (закарп. [ВхЗак.: 229]), гарючки, гергечник 
(лемк. [ВхГЛ.: 407; Гр., І: 348]), гегацки, клекацки (закарп.), кікацка, клекацка 
(лемк.) [ВхГЛ,: 425; Гр., II: 249; ВхН.з.: 55], крижівиик [Вол.: 244], 
крижовник [Рог.: 133; Жел.: 379], кряжевник [Петр.: 19], кряжівник 
[Левицький: 48; Мак.: 312], кружовник [Степовик 1909: 7].

Веприна —  від вепр за щетинистими плодами. Цього походження і 
деетимологізовані форми опріїня і под. [ЕСУМ, І: 350] (у верпйна відбулася 
метатеза [р] і [п]); пор. пол. wieprzyny 'агрус’ [RS: 87], wepiyny, weprzki id. 
[Maj., II: 6 6 8 ], слвц. bravienky 'агрус’ (від brav 'вепр’), чес. chlupka, chlupac id. 
(від ch/up 'шерстина’), srstka id. (від srst 'ш ерсть’) [Mach.: 98— 99]. Космйк і



под. —  від косм 'жмут, пасмо (волосся)’ за тією ознакою, що й попередні 
назви; цієї етимології, мабуть, і коцмии (див. [ЕСУМ, III: 50— 51, 64]). 
Ґеґацки, ґарґачки, ґерґечник, кчекацка, клекоцка, кікацка і под. мають, 
очевидно, єдине джерело походження —  румунську мову, в діалектах якої 
наявні coacata, coacaza, coacaz id. [Borza: 147]; див. ще [ЕСУМ, I: 448, 473; II:
457]. На українському мовному ґрунті румунізми зазнавали 
найрізноманітніших фонетичних змін, які зумовили їхню деетимологізацію.

Криж овник і под., —  ймовірно, від рос. криж овник id., яке «є, мабуть, 
неточною калькою» нім. назви агрусу; пор. н.в.нім. Krisdohre id. 
(букв.'хрестовий терен’) [ЕСУМ, III: 90]. Правда, українські назви кряжівник, 
кружовник видозмінилися на власному грунті (остання через зближення за 
народною етимологією з круг). Якщо до кін. XVIII ст. як найменування цього 
куща вживався в основному полонізм трись  (агресть і под.), то приблизно з 
кін. XVIII ст. і протягом XIX —  поч. XX ст. поряд із ним усе активніше 
функціонує по всій Україні варіант трус (агрус), який стає літературною 
нормою української мови [СУМ, І: 18; ОВРУ: 150] і який, як нам видасться, 
не слід виводити прямо від пол. agrest, усупереч [ЕСУМ, І: 47], а пояснювати 
як такий, що появився уже на поч. XIX ст., очевидно, фонетично на 
українській мовній основі від трест: агрест > атрост > агро'ст > атруст > 
аґрус (агрус). Утворення варіанта аґрост  від агрест відбулося, ймовірно, під 
впливом укр. діал. грезно, грезен —  грозно 'гроно винограду’.

1.20. П латанові (Platanaceae). Десь із середини XIX ст. у джерелах 
української мови документуються назви платана, зокрема видів Platanus 
occidentalis L. (походить із Північної Америки) —  платай західний або 
американський [ВхБот.1905: 128] і Platanus orientalis L. (походить із Малої і 
Західної Азії) —  платан східний [ВхГик.: 62], явір [Левч.; Ум., IV: 199], 
восточний явір  [Вол.: 122], чинар [ib.; Жел.: 1071]. Номен платан
запозичений через фр. platane id. від лат. platanus id. < гр. πλό.τανος 'явір, 
платан, чинара (букв, 'дерево з широкою кроною’)’ [ЕСУМ, IV: 431], а чинар
—  через тюркське посередництво (пор. крим. чинарь, тур. суп аг id.) від перс. 
canar, cinar, сlunar [ЕСУМ, VI: 321— 322; Фасм., IV: 363; Радлов, III: 207]. 
Нормативною для роду Platanus L. в українській літературній мові стала назва 
платті [СУМ, VI: 567; ОВРУ: 57], а також чинар, чинара як найменування 
виду Platanus orientalis [СУМ, XI: 325].

1.21.1. Розові (Rosaceae). Номен таволга чи тавулга 'Spiraea L .’ 
повинен був існувати в українській мові не пізніше XVII ст. (у текстах того 
часу, які були в нашому розпорядженні, ми його не виявили), тому що 
задокументовано дериват тавулжина [XVII, ЗК: 267]. У джерелах XIX —  
поч. XX ст., крім тюркізму таволга id. [1874, Гр., IV: 242; Ум., І: 93; Тм., II: 
204; Руб., XII: 1] (пор. тат. табьщьі, тур. табулуа id. [ЕСУМ, V: 501; Радлов,

III: 972, 979]), фіксуються ще окропец (буков. [НІ.: 12]; видно, похідне від 
діал. окріп, род. в. окропу 'Anethum L.’) і видові назви-інновації, зокрема для 
виду Spiraea chamaedryfolia L. —  таволга [Закр.: 543], таволжтіник [Шейк., 
V/1: 3; Жел.: 944]; для виду Spiraea crenata L. —  таволожник [ib.; Ум., IV: 
104; Гр., IV: 242], вязник (харк. [Гор.-2: 381]), рокита  [РО: 81], ракйтник 
(степ. [Ан.: 339]). Таволжтшик, таволожник —  деривати від таволга id., 
вязник —  від в 'яз 'Ulmus Ь .\р а к и т а  перенесено від Salix L. (за подібністю до 
виду верби рокити). Нормативним у сучасній українській мові для Spiraea L. 
став номен таволга [СУМ, X: 12; ОВРУ: 157], ухвалений як науковий термін 
у,[СБН: 148].

1.21.2. Для куща кизильника цілокрайого, Cotoneaster integerrimus 
Medik. (Cotoneaster vulgaris Lindl.), що дико росте в Криму і Карпатах і 
культивується в багатьох місцях, записано назви иргд [ВхГик.: 163; Рог.: 120; 
Піск.: 97; Жел.: 324; Гр., II: 193], ірга [1886, Мак.: 113], кизильник (степ. 
[Lind., І: 200; СБН: 46]), цівотник, чашки [Петр.: 38, 39], чашкун істий [Тан.:
59]. Номен чашки виник унаслідок переосмислення загальновживаного слова, 
імовірно, за подібністю кулястих або майже яйцевидних плодів [ВРУ: 350] до 
чашок; чашкун —  дериват від чашка 'Cotoneaster integerrimus’; пор. ще 
чашки, чишкй, шишки в п. 1.21.7). Лексема іргд в українській науковій 
номенклатурі називає інші рослини —  культивовані види Amelanchier Medik. 
[РУСб: 198]. Походить від тюркських мов (імовірно, через рос. иргд id.); пор. 
монг. irgai 'шелюга (вид верби)’, калм. ja i ja  'кущ  із дуже твердою 
деревиною’ [ЕСУМ, II: 315; Фасм., II: 137; ЗСБМ , III: 394— 395]. Зважаючи 
на те, що укр. кизильник 'Cotoneaster M edik.’ до 1917 р. фіксується тільки в 
одному джерелі, а рос. кизильник id. М.Анненков подає з пермських та інших 
російських говірок [Ан.: 111], можна припустити, що укр. кизильник, що 
стало нормативним у науковій номенклатурі (пор. рос. літ. кизильник id.) 
[ОВРУ: 158; РУСб: 203], —  русизм, на відміну від загальновживаного укр. 
кизильник 'зарості кизилу’ [СУМ, IV: 148], що виникло на власному грунті від 
кизил 'кизил’. До речі, в [СБН: 46] як родовий термін для Cotoneaster Medik. 
ухвалено ірга. Так і у [Кобів: 141].

1.21.3. Крім відомих у нас, очевидно, ще від давньоруського періоду 
(див. [Сабадош 1996: 29]) назв культивованої в Україні айви звичайної, 
Cydonia oblonga Mill. (Cydonia vulgaris Pers.), що походить із Кавказу і 
Середньої Азії, гдуля [Ан.: 118; Закр.; Ум., І: 3], кгдуля [Ум., III: 37; Тм.; Мак.: 
1 2 1 ] (< прасл. *kbdul'a < *kbdim’a id. < лат. cydonea (mala) < гр. κυδώνια 
(μαία) 'яблуко з Кідонії (міста на о. Кріт)’ [ЕСУМ, І: 487]) і пигва [Витв.: 202; 
Левицький: 42; Тан.: 62], пігва [Ан.: 118; Жел.: 637] (про походження 
останнього див. [Сабадош 1996: 81]), у джерелах засвідчено ряд інновацій 
(майже всі іншомовні): αϊιβά [Левицький: 42; Сред.: 498; Рог.: 120; Жел.: 3;



Гр., I: 5], аіьвй  [Ан.: 118; Ум., І: 3; Тм., І: 72], άίιβα, альва [Тан.: 62], квіт, 
квіт ові дірево  [Ан.: 118; Ум., Ill: 37], гутей (буков., степ. [Ан.: 118; НІ.: 5]), 
корлюша, журавйнник (закарп. [ВхН.з.: 43]), біжалмо (закарп. [Гнатюк: 234]).

Назва айва в українській мові стає відомою не пізніше, ніж у кін. XVIII 
ст. (у доступних нам текстах цей номен не вдалося виявити), про що 
опосередковано свідчить похідне айвовка 'наливка з айви’ в 4-й частині 
“Енеїди"’ 1.Котляревського [КотлЕ: 8 ]; пор. ще ст. рос. айва 'айва’ [1642, 
ЗСРЯ, І: 55]. Походить від тюркських мов; пор. крим.-тат. айва, тур. ayva id. 
[ЕСУМ, І: 53]. Варіант сиіьвй виник від айва фонетично на українському 
ґрунті. Квіт  < нім. Quitte, Quittenbaum  id. [Ан.: 119; БНРС, II: 224]. Номен 
гутей —  румунізм; пор. рум. gutui, діал. gutai, gutei, gutii і под. id. [Borza: 55]
< лат. *cotoneus (malus) [DLRM: 531; ДЕМ: 93]. Корлюша —  від угор. kormos 
(alma) 'сірий ранет’ (букв, 'закоптіле (яблуко)’, що походить від тюркських 
мов [ЕСУМ, III: ЗО; TESz, II: 579]. Біжалмо —  також мадяризм; пор. угор. 
birsalma id. [ЕСУМ, І: 193; TESz, І: 305— 306]. Нормативною в українській 
літературній мові назвою цього дерева стала αιιβά [СУМ, І: 25; ОВРУ: 158], 
ухвалена як науковий термін у [СБН: 48]. Задокументована ще одна назва 
айви гунь [Ан.: 118; Ум., І: 3; Тм., І: 2; Руб., II: 46], —  вірогідно, фонетичний 
варіант номена гдуля (тдуля).

1.21.4. Із назв груші (Pyrus communis L.) виявляються майже ті самі, 
що й у староукраїнській мові (див. [Сабадош 1996: 79]), тобто груша [Кв., І: 
305; ВхПч., V: 27; Сред.: 498; Жел.: 162; Гр., І: 333] (< прасл. *grusa: *krusa 
id. [ЕСУМ, I: 607]), грушка [Гавр.: 144; ВхПч., II: 35; Левицький: 40; Коб.: 
154], дуля [ВхЮж.: 16; Піск.: 72; Коб.: 656] і глива [Войц.: 293; Б.-Н.: 99;
А.-Ч.: 72; Закр.: 299], а також новотвори періоду XIX —  поч. XX ст.: груші/ця 
[1854, Гр., І: 333], грушкове дерево [Парт.; Мак.: 272]. Для позначення дикої 
груші документуються дичка (поділ., закарп. та ін. [Рог.: 133; Чопей: 71]), 
дика груша [1869, Гр., І: 383], лісовй груша [Рог.: 133; Піск.: 127; Руб., VII: 
2 1 \ лісова груша (закарп. [Гр., II: 370]), планка (лемк., закарп. [Гр., Ill: 191]), 
планча (лемк. [ВхЛем.: 259]; демінутив середнього роду від планка, як 
дитинча від дитинка). Назва дичка —  результат звуження давнішого 
значення 'дике дерево’, з яким це слово вживалося ще в староукраїнській 
мові [1596, СУМ 16-17 ст., VIII: 28] (< прасл. *с!іська id. [SP, III: 203]). Хоча в 
[СУМ, II: 292] для лексеми діїчка не виділяється значення 'дика груша’, проте 
одна з поданих тут ілюстрацій незаперечно свідчить про його існування в 
сучасній українській мові, йор.: Любий брате, визріває дичка, Груші 
ударяють у спориш (Л.Забашта). Назва планка, ймовірно, від слвц. рішіка id., 
пов’язаного з ріапу  'дикий (про грушу, яблуню)’ [SSJ, III: 80— 81] < прасл. 
*ро!пь, пов’язаного із polje  'поле’ [ЕСУМ, IV: 426].

1.21.5. У багатьох джерелах продовжують фіксуватися давніші
фонетичні варіанти назви яблуні (Malus domestica Borkh.) яблонь [Витв.: 94; 
Вол.: 222; Левицький: 42], яблоня [Парт.; Сред.: 498; Чопей: 438; Мак.: 274], 
але все більшого поширення набуває новий варіант, який появився ще в 
староукраїнській мові (див. [Сабадош 1996: 78]), це яблуня [КотлЕ: 205; Кв., 
III: 674; Закр.: 599; Жел.: 1110; Ум., IV: 224; Гр., IV: 534] (< прасл. *аЬІопь id. 
[ЗССЯ, І: 42— 43]). Проте подібно до того, як у Шевченкових творах 
співіснують яблоня (вжито 1 раз) і яблуня (4 рази) [Шевч., II: 445], у словнику 
за ред. Б.Грінченка наявні яблінь, яблунь і яблуня [Гр., IV: 535]. Крім цих 
варіантів, появляються новотвори: яблінка [Витв.: 94; Гавр.: 144; ВхПч., II: 
35; Жел.: 1110; Гр., IV: 534], яблонка [Левицький: 40; Мак.: 274], яблунка 
[Жел.: 1110], яблунйна [Гр., IV: 534] —  деривати від яблуня (яблоня) id.; 
демінутиви, як і у випадку із грушка 'груш а’ (див. 1.21.4), втратили значення 
демінутивності. Як позначення дикої яблуні засвідчуються номени кислиця 
[Войц.: 300; Б.-Н.: 184; Рог.: 133; Ум., І: 180; Гр., II: 240], квасниця, ліснйця 
[Вол.: 222; ВхГик.: 162], лісова яблуня [Рог.: 133; Піск.: 127; Руб., VII: 27], 
лісковка [Рог.: 133]. Кислиця, квасниця —  від кислий, квасний за смаком
плодів; пор. рос. діал. кислица 'дикоросла яблуня або груша’ [СРНГ, XIII: 
231]. Ліснйця —  від лісний, тобто лісна яблуня. Нормативною в українській 
літературній мові стає назва яблуня [СУМ, XI: 619; ОВРУ: 159].

1.21.6. Крім успадкованих від попереднього періоду розвитку 
української мови (див. [Сабадош 1996: 78]) фонетичних варіантів назви 
горобини звичайної (Sorbus aucuparia L.) орябина [ВхГик.: 162; Жел.: 576; 
Тм., II: 148; Кміц.: 150], орєбіна  [ВхН.з.: 57], яребина [Жел.: 1114], оробйнй 
[Б.-Н.: 264; Рог.: 137; Жел.: 575; Ум., III: 286; Гр., III: 63], рябіша [Авг.: 67; 
Вол.: 224; Парт.: 223; Жел.: 845; Гр., IV: 9; Тан.: 63], горобина (сх. укр. [Б.-Н.: 
104; Закр.: 607; ВхПч., І: 13; Піск.: 56; Гр., І: 314]) < прасл. *агфіпа, *егфіпа, 
*егфіпа, *гфіпа  id. [ЕСУМ, І: 570] і вперше задокументованих у джерелах 
української мови назв праслов’янського походження скорух (гуцул., лемк. та 
ін. [Нов.: 101; Жел.: 877; ВхГЛ: 466; Гр., IV: 141]), скрух, скоруха [Жел.: 877, 
880; Тан.: 61; Мак.: 354] (< прасл. *oskoruxb/-a, *oskorusa id. [ЕСУМ, V: 283]), 
появляється ряд інновацій. Частина з них пов’язується з давніми, прасл. 
походження назвами: скорусь (гуцул. [Нов.: 101]), скорушина (лемк. [ВхГЛ: 
466; Гр., IV: 141]); від діал. скорух id. < прасл.), орябй, вораба, вбрба, горба, 
гороба, гбрбина. орєб, рсб, ряб, рябчик [ВхН.з.: 57], ворбина, воріб [Жел.: 120; 
Тм., II: 148], грабіша [ЯЧ: 121], храб іна  [Руб., II: 181], орябка, ріба  [Гавр.: 
145; Жел.: 804], оріб [ГІарт.: 213], раїна  [Піск.: 221; Жел.: 795] (більшість із 
них, зокрема й горобина, під впливом фонетичних змін та народної 
етимології зазнали деетимологізації, однак усі вони пов’язуються 
етимологічно з орябина чи рябпнш id. < прасл.). Появляються також номени з



новими коренями: юд, юдик, юдина (лемк. [ВхГЛ: 487; Гр., IV: 531; ВхН.з.:
57]), вонега (бойк., галиц. [ВхПч., II: 36; Ум., III: 286; Дубр.: 59; Дуб.: 31]), 
вонига [ВхГик.: 162], смердак (лемк. [ВхГЛ: 467; Гр., IV: 531]). Воніга  
(воннга) —  від воняти, смердак —  від смердіти за своєрідним запахом квіток 
горобини [ЕСУМ, V: 317].

Вид горобини берека (Sorbus torminalis Crantz.) засвідчений, крім 
успадкованих від праслов’янської мови і вперше виявлених нами в джерелах 
української мови досліджуваного тут періоду беріка  [Рог.: 133; Гр., І: 52], 
берек (степ. [Гор.-2: 379]) < прасл. *Ьегка/-ь id. [ЕСУМ, І: 173], також 
інноваціями богорожпик [Рог.: 133; Жел.: 36; Гр., І: 80], богошник [Рог.: 133; 
Піск.: 21], богожник [Руб., І: 234], які, як і юд і под., етимологічно неясні 
(див. [ЕСУМ, І: 221; VI: 519]).

Ще один вид горобини Sorbus aria Crantz. засвідчений назвами βοιιέκ 
(бойк.), смердяк (лемк.) [ВхН.з.: 57; Мел.: 268]. Перша —  від воняти ([е] <
[а]), друга —  від смердіти. Мотивуються, очевидно, тим самим, що й 
фітономени вонега, вонига (див. трохи вище). Нормою української 
літературної мови для роду Sorbus L. є горобина, а для виду Sorbus torminalis
—  берека [СУМ, 160; II: 135; ОВРУ: 159].

1.21.7. Кущ, що дико росте в Криму, але культивується і в інших 
місцях України, мушмула німецька (Mespilus germanica L.), називається: ірга 
звичайна [Вол.: 223; Тан.: 59], чишкун [ВхБот.1905: 52], чишкй, шишки [Ан.: 
217; Мел.: 178], чашки, цівотник, ороня [Петр.: 40, 39, 27]. Із цим значенням 
М.Коцюбинський ужив номен мушмула, який став літературною нормою 
української мови [СУМ, IV: 834; ОВРУ: 160]. Запозичений, очевидно, через 
рос. мушмула id. (ст. рос. мусмала id. від 1420 р.) або тур. mesmula id. < гр. 
mespilon id. [ЕСУМ, III: 545; Фасм., Ill: 21]. Ороня —  від угор. агапу 'золото’ 
[TESz, І: 170], мотивується кольором плодів. Припускається, що чишкй < 
иіишкй id., останнє виникло внаслідок переосмислення загальновживаного 
слова на основі форми плодів куща [ЕСУМ, VI: 330]. Чашка, —- мабуть, 
результат переосмислення назви посудини також за формою плодів; пор. 
чашки, чашкун 'Cotoneaster integerrimus’ (π. 1.21.2).

1.21.8. Найвідоміший в Україні вид глоду колючого —  Crataegus 
oxyacantha L., який дико росте в Закарпатті, але культивують його по всій 
Україні. У досліджуваний тут період, крім назв, успадкованих від 
староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 79]), гліг (зах. укр. [Гол.: 479; 
Жел.: 144; Гр., І: 290; ВхН.з.: 43]), глід [КотлЕ: 35; А.-Ч.: 72; Закр.: 298; 
ВхГик.: 163; Гр., І: 290], глод [Б.-Н.: 99; Сред.: 498; Левч.: 6 ; Жел.: 144], глот  
[Піск.: 53; Тан.: 58] (< прасл. *glogb id.; варіант глід < гліг id. унаслідок 
асиміляції [ЕСУМ, І: 626], глот < глод унаслідок оглушення [д]), 
документується ряд інновацій-регіоналізмів, що вживаються переважно в

західноукраїнських говорах і пов’язані з давньою українською назвою цього 
куща гліг, є її фонетичними варіантами чи похідними від неї, але певною 
мірою деетимологізованими: глій [Витв.: 80; Вол.: 224; Рог.: 120; Жел.: 144] 
(глій < гліг унаслідок дисиміляції), глоїна, глогівка, лога, логина, логйня, 
логйнька, оглід [ВхН.з.: 43], глідина [1909, Яв.: 143], а також русизм 
бояришник [Вол.: 224; Рог.: 120; Піск.: 23; Жел.: 41; Руб., І: 275]; пор. рос. 
боярьішник id. [ЕСУМ, І: 241]. Літературною нормою в сучасній українській 
мові став глід [СУМ, II: 8 6 ; ОВРУ: 160], ухвалений як науковий термін у 
[СБН: 98].

1.21.9. Крім успадкованої від праслов’янської мови назви малина 
'Rubus idaeus L .’ [Витв.: 128; Нов.: 101; Сред.: 497; Ум., II: 8 8 ; Гр., II: 401] < 
прасл. *та/іпа id. [ЕСУМ, III: 372], серед інновацій із цим значенням 
засвідчуються малинник (буков., закарп. та ін. [Вол.: 125; Чопей: 177; НІ.: 11]; 
від мачі'ша id.), дуплавка (1871; від дупло за порожнистістю ягід), космачок, 
косматка (1893) [Мак.: 318] (від косм 'жмут, пасмо (волосся)’ —  за 
волосистими гілками та повстистою нижньою частиною листків, пор. [ЕСУМ, 
III: 50— 51; ВРУ: 361]). Літературна норма сучасної української мови — 
малина [СУМ, IV: 607; ОВРУ: 162].

Поряд із праслов’янською з походження назвою ожини сизої, або 
звичайної (Rubus caesius L.), ожйиа [Войц.: 308; Сред.: 497; Жел.: 562; Ум., 
II: 59; Гр., III: 44] (< прасл. *еііпа id. [ЕСУМ, IV: 165; ЗССЯ, VI: 36]) 
документується чимало новотворів: чорниця (галиц., бойк., гуцул., закарп. та 
ін. [Нов.: 101; ВхПч., II: 35; Жел.: 1076; Гр., IV: 470; Коб.: 537]; за кольором 
ягід), ожинник (катер., полт. [Ан.: 302; Ум., II: 59]; від ожина id.), дерйнник, 
колодюх (бойк.-галиц. [Нов.: 101; Жел.: 359; Гр., І: 371; II: 271]; перше слово 
пов’язується з дерти за колючістю стебел, друге — дериват від колода за 
зростанням у лісі поміж лежачими колодами). Колючістю ожини 
мотивуються також номени драчина (галиц. [ВхН.з.: 56]), драчин (1899, 
надсян.), драчильник (1912, галиц.) [Мак.: 317] (усі —  від драч 'колючий 
чагарник’, яке від дерти, пор. [ЕСУМ, II: 124]), острожина (лемк. [ВхГЛ: 
445; Гр., III: 72; ВхН.з.: 56]; від острога 'колючка’; пор. [ЕСУМ, IV: 228]), 
дражнйк, дразнйк [Жел.: 203; Кміц.: 112] (від дражнити, дразнйти), 
іншомовні запозичення сжевйка [Рог.: 134; Жел.: 214] (від рос. ежевика id.), 
сжйна [Вол.: 225; Закр.: 322; Рог.: 134; Жел.: 214] (від пол. jezyna  id. [Maj., II: 
673]), мури [Рог.: 134; Піск.: 140] (< рум. mur id., діал. 'шовковиця’ < лат. 
morus 'шовковиця’ [DLRM: 521; ДЕМ: 268]. Ожина —  норма української 
літературної мови [СУМ, V: 648; ОВРУ: 162], ухвалене як науковий термін у 
[СБН: 132].

Вид ожини Rubus nessensis Hall. (Rubus fruticosus L.) у джерелах 
називається спільною й для інших видів назвою ожина [Б.-Н.: 259; Евст.1847:



15 зв., Шейк., V/2: 167; Ум., І: 211], а також такими новотворами: ведмежина 
[Піск.: 31], ведміж іиа  [Рог.: 134; Жел.: 60], медвежа [1886, Мак.: 317], 
драпак (бойк., гуцул., волин. та ін. [Гавр.: 144; Вол.: 226; ВхПч., II: 35; Жел.:
204]), дряпач [Гр., II: 450], дряпаки (гуцул, [ib.; Шух., І: 18]), драпачнік  
(галиц., волин.), веприна (галиц.) [ВхН.з.: 56] (перенесено від Grossularia 
reclinata, див. п. 1.19.2), дерпак (бойк.-галиц. [ВхПч., IV: 16]), дражник 
(волин. [ВхПч., II: 35]), дразник [ВхГик.: 165], черниця (галиц., лемк. [ВхГЛ,: 
482; Гр., IV: 458; ВхН.з.: 56]), чорниця [ВхБот.1905: 47], холодок [Закр.: 571; 
Дубр.: 325], вовкунії (закарп. [ВхН.з.: 56]). Драпак і под. —  від dpdnamu, 
дряпати 'царапать’ [Гр., 1: 441, 450]. Із усіх цих назв літературною стала 
ведмежина [СУМ, І: 316; ОВРУ: 162]. Мотивується тим, що ягоди цього 
куща полюбляють ведмеді, подібні назви є в ряді інших слов’янських мов 
[ЕСУМ, І: 343; Mach.: 102].

Уперше джерела української мови засвідчують назви куша Rubus 
saxatilis L.: костяниця [Рог.: 134; Жел.: 371; Ум., II: 41; ЯЧ: 121], костянка 
[Ан.: 304; Руб., VI: 49], камяниця [ЯЧ: 121; Піск.: 100], каменіїця [Рог.: 134; 
Піск.: 100; Тм., І: 176; Гр., II: 212; ВхН.з.: 56], ка м ’янка  [Гр., II: 214]. Назва 
костяниця і под. —  від кість, род. в. кості 'кістка’, а каменіїця і под. —  від 
камінь за порівняно великою кісточкою ягоди; пор. рос. костяника, діал. 
каменіца, каменка id., біл. касцяніцьі, касцянкі id. [ЕСУМ, II: 361; III: 56]. 
Цілком можливе й інше пояснення мотивації номена кам ’яниця і под., як і 
видового епітета в латинській науковій назві цього куща saxatilis 'який росте 
на скелях’, тобто за місцем зростання куща. Назви кам'яниця і костяниця 
нормативні в сучасній українській мові [СУМ, IV: 8 6 , 309; РУСб: 211].

1.21.10. Поряд із успадкованими від праслов’янської мови назвами 
куща шипшини собачої (Rosa canina L.) шитийна [Б.-Н.: 398; Рог.: 134; Писк.: 
294; Жел.: 1089; Гр., IV: 495], ш епш іна  [Б.-Н.: 398; ВхПч., І: 12; Жел.: 1087], 
шепчйна [ВхН.з.: 55] < прасл. *<іірьсіпа id. [ЕСУМ, VI: 419] і
документованими вперше шиповник [РО: 8 8 ; Рог.: 134; НІ.; Мак.: 315] < 
прасл. *sipovbnikb id. [Сабадош 1996: 30] та свербигуз [Вол.; Парт.; Жел.: 
854], свербиуз [1895, Мак.: 315], свербиуза, свербогуз, свербогуза (лемк. та ін.) 
свербоуза (закарп.) [ВхН.з.: 55; Мел.: 235— 236] < прасл. *svhrbiggib id. 
[Сабадош 1996: 30] появляється в цей період ряд новотворів, що називають 
цей кущ: шюпшина [РО: 8 8 ], шипчак (бойк. [ВхПч., II: 35; Гр., IV: 495]), 
шипарина (закарп. [ВхЛем.: 276; Гр., IV: 495]; ці номени споріднені із 
загальнонародним шипшина id. < прасл.), сверболуз, сверболуза (лемк.), 
свербшк (бойк.-галиц.) свербоголуза (лемк.), свербитн (волин.) [ВхН.з.: 55], 
свербовнс [Нов.: 103; Мак.: 315], свербило (галиц. [ВхПч., І: 12; Гр., IV: 105]), 
закарп. дрячка, терпіігузка [ВхЗак.: 216, 262], дербанка і дербанчник [Чопей: 
6 8 ; ВхЗак.: 214], шуплин [Руб., XIII: 40], глог, глодіта (зах. укр. [Гол.: 479]),

голодовина (галиц. [ВхПч., І: 12; Парт.: 287]), діїка рож а  (волин. [Вол.; 
ВхПч., І: 12; Жел.: 811], гасва рож а  [1861, Гр., IV: 29], троянда [Шейк.; 
Жел.: 987], трандахір (буков. [НІ.: 10]).

Варіант шюпшина, —  мабуть, від шепшина < шипшина; иіипчак —  від 
шипок; шипарина —  від незафіксованого *шип0р, яке —  від шип. Сверболуз, 
сверболуза, свербоголуза, свербовис і под. виникли на основі номена 
свербигуз, зазнавши деетимологізації. Свербак, свербитші, свербило —  похідні 
від свербіти. Назва терпіігузка (від терпіти і гуз) утворена за аналогією до 
свербигуз. Дрячка  —  від драти (за колючістю куща), дербанка і дербанчник 
пов’язуються із прасл. *drb- : derb- 'шкрябати, здирати’ [ЕСУМ, II: 35]; пор. 
закарп. дербати 'id .’, 'колупати, скоблити’ [ССк.: 62], ш уплін  пов’язане, 
вірогідно, з діал. шупати(ся) 'чухати(ся). Номени глог, глодіта, голодовина 
перенесено від Crataegus oxycantha (див. п. 1.21.8) за подібністю плодів, 
останній номен зазнав деетимологізації внаслідок народноетимологічного 
зближення глод із голод). Детальніше про ці назви див. ще [Сабадош 19826: 
54— 6 8 ]. Із цих номенів нормативними в сучасній українській мові стали 
шипшина і рідковживаний гайова рож а [СУМ, VIII: 598; XI: 455; ОВРУ: 175].

Майже всі найменування культивованого куща шипшини столистої 
(Rosa centifolia L.) чужомовні (у складених назвах маємо на увазі означувані 
слова): повна роза  [Рог.: 134], рожа, рож а повна, рож а папська [1862, Гр., 
IV: 29], рож а столистна [Вол.: 225; Жел.: 811], столистка [ВхБот.1905; 
Тан.: 63], центифолія [Вол.: 225; ВхБот.1905; Мак.: 315], троянда [Павл.; 
Б.-Н.: 357; Рог.: 134; Жел.: 987; Гр., IV: 288], трандафил [Рог.: 134], 
трандафиль [Піск.: 259; Гр., IV: 279], трандафира [Гр., IV: 259], трандахір 
(буков. [ВхН.з.: 55]). Назва рож а панська мотивується, ймовірно, місцем 
зростання, тобто первинно в панських садах. Із рож а повна пор. ст. чес. гиоїе 
ρΐηά  id. [1577, С ету : 316]. Джерелом номена троянда є нов. гр. triandaphyllo 
id. (букв, 'тридцятилисник’); трандафира —  від рум. trandafir id. < нов. гр. 
[ЕСУМ, V: 653, 618]; центифолія < нов. лат. centifolia id. (букв, 'столиста’), 
пор. [ЕСУМ, VI: 238], калькою якого є назва столистка; пор. пол. stolistka, 
roza stulistna id. [Maj., II: 671]. Нормативними в українській мові стали 
троянда [СУМ, X: 288; ОВРУ: 171], панська рож а  і повна рож а  id. [СУМ, 
VIII: 598]. Зафіксовані в староукраїнських джерелах рож а (ружа) червона id. 
у текстах української мови XIX —  поч. XX ст. ми не виявили.

1.21.11. Уперше документується назва куща мигдалю степового, або 
бобчука, Amygdalus nana L. (Prunus nana Stokes.), що росте дико на півдні 
Лісостепу, у Степу і в Криму: бобчук [Ан.: 29; Ум., III: 92; Руб., І: 226], 
бабчук [Рог.: 111; Жел.: 8 ; Гр., І: 15], бобівник (буков. та ін. [Жел.: 35; НІ.: 2]), 
бобовник [1909, Яв.: 42], горошник, горішник, горішина (степ. [ЯТ; Мак.: 28]), 
земляні оріиіки [Сред.: 495], польові (г)орігики [Ан.: 29; Ум., І: 36], заячі



оріиіки [Рог.: I l l ;  Ум., III: 92; Гр., II: 120], горошник (степ. [ЯТ; Мак.: 28]), 
вишенька, вишняк (степ. [Ан.: 29; ЯТ: 9]), вшионка польова {волин. [Нов.:
96]), дівоча кров [РО: 79; Рог.: 111; Піск.: 6 6 ; Ум., І: 36; Гр., І: 387], черсаки 
[Рог.: 111; Гр., IV: 459], черсики (херс. [Левч.; Ан.: 29]), керсик [1917, Яв.: 
346], персик польовий (херс. [Lind., І: 178; СБН: 125]).

Бобчук —  дериват від бобок, демінутива від боб 'боби, Vicia faba’, від 
якого утворені також бобівнйк, бобовник —  за подібністю форми плодів 
[ЕСУМ, І: 217— 218]; пор. ще рос. бобовник 'Amygdalus nana’ [Ан.: 29]. 
Номен бобчук нормативний у сучасній українській мові [СУМ, І: 206; ОВРУ: 
176], ухвалений як науковий термін у [СБН: 125]. Варіант бабчук, —  
можливо, західнополіський діалектизм, у якому ненаголошене [о] > [а], 
менш переконливим є, на нашу думку, зближення з флорономеном бйбка, 
всупереч [ЕСУМ, І: 106— 107]). Більшість інших назв мотивується
подібністю плодів мигдалю до плодів інших рослин, зокрема горіха, персика. 
Вишенька і компонент складеної назви персик мотивуються тим, що ця 
рослина листям і кольором цвіту нагадує вишню чи персик. Назва дівоча кров 
виникла внаслідок переосмислення синтаксичного словосполучення за 
асоціацією блідо-рожевого суцвіття з молодою кров’ю (див. [БА: 109, табл.
28]). Горошник — від горох (за круглим плодом), горішник —  від горіх (пор. 
горішина 'Amygdalus nana’). Черсак, —  імовірно, результат переосмислення 
загальнонародного черсак 'Dipsacus L .’ [СУМ, X: 312] або дериват від
черсик(и) < персик id. [Ан.: 29]; пор. вище персик польовий 'Amygdalus nana’.

Для культивованого виду мигдалю Amygdalus communis L. (Prunus 
amygdalus Stokes., Prunus communis Arc.) продовжує документуватися одна 
назва в кількох варіантах, відомих зі староукраїнських текстів (див. [Сабадош 
1996: 61, 81]), це мигдаль [Ан.: 29; Ум., II: 103], мигдаль [Ум., II: 103; Гр., II: 
432], мікдаль [ВхБот.1905: 128; СБН: 123], мікдал [Тан.; Кміц.; Мак.: 27], 
митдал [Вол.; Мак.: 27], мигдал [Витв.: 134]. микдал [Жел.: 437], миндаль 
[Парт.] і под. [Мак.: 27]. Варінт мигдаль став нормативним у сучасній 
українській мові [СУМ, IV: 700; ОВРУ: 176], ухвалений як науковий термін у 
[СБН: 123].

1.21.12. Крім успадкованої зі староукраїнської мови (див. [Сабадош 
1996: 80— 81]) назви культивованого південного дерева Armeniaca vulgaris 
Lam. (Prunus armeniaca L.) мореля [Витв.: 137; Вол.; Парт.; Жел.: 452; Гр., II: 
445], морель [Левч.; Ан.: 45; Мел.: 222], муреля [Парт.; Жел.: 458], у джерелах 
XIX —  поч. XX ст. засвідчуються інновації: абрикос (степ. [Сред.; ЯТ; Руб., І: 
4]), абрикоса [Жел.: 1; 1894, Яв.: 1], абрикоз [Рог.: 132], абрикоза, (закарп. 
[Чопей: 1]), априкоза (закарп., покут.-буков. та ін. [Витв.: 30; Чопей: 4], 
априкос (буков. [НІ.]), априкоз [Вол.], аберкос (херс. [Левч.: 1]), жерделя 
(херс. [Левч.: 1; Ум., І: 1; Гр., І: 479]), дзардзар [Рог.: 132], дзардзари [Піск.:

65], курега (степ. [Гр., II: 329]), тентерка (закарп. [ВхЗак.: 262]). Номен 
абрикос засвоєний, очевидно, через рос. абрикос id. (від XVIII ст.) < гол. 
abrikoos id. Варіант абрикоса виник, імовірно, з априкоза < пол. aprikoza < 
нім. Aprikose id. (пор. [ЕСУМ, І: 39; ЗСРЯ, І: 18]). Назва жерделя —  від тур. 
zerdali < перс, zardahl id. [ЕСУМ, II: 193]. Того самого походження й 
дзардзар(и), яке прийшло до української мови через румунську; пор. рум. 
zarzar(a) id. [ib.: 55]. Тентерка —  від угор. tengeri barack id. [ВхЗак.: 262], в 
якому компонент tengeri означає 'кукурудза’ [TESz, III: 6 8 8 ], можливо, за 
подібністю кольору дозрілих плодів цих рослин. Нормативними в українській 
науковій термінології стали абрикос [ОВРУ: 176; ВРУ: 387], абрикоса і 
мореля [РУСб: 157], а в [Кобів: 65] — абрикос і абрикоса. У [СУМ, І: 5] як 
нормативні подаються абрикос і абрикоса, а жерделя і мореля —  зі звуженою 
семантикою 'сорт абрикосів з дрібними плодами’ [ib., II: 520; IV: 802].

1.21.13. Уперше в джерелах української мови документується 
праслов’янська з походження назва дерева персика, Persica vulgaris Mill. 
(Prunus persica Batsch, Amygdalus persica L.), закарп. боросква [ВхЗак.: 204; 
ВхН.з.: 51] і борбиква [Семенович: 222] < прасл. *bersky, род. в. *berskbve id. 
[SP, I: 207— 208] (пор. ще сучасне закарп. поросква id. [Миголинець 1995: 
268; Кобів: 36]). Продовжують фіксуватися успадковані від староукраїнської 
мови (див. [Сабадош 1996: 80]) бросква [Парт.; ВхН.з.: 51; Мак.: 259], 
бросквина [Ан.: 245; Тм.; Мел.: 225], бросквїіня [Жел.: 45; НІ.; Мак.: 259], 
персик [Парт.; Рог.: 113; Піск.: 184; Жел.: 629]. Крім них, у досліджуваний 
період появляються інновації бресква [Тан.; Мак.: 259], бросков (закарп. 
[Чопей: 19]), брусквйиа [Шейк., І; Піск.: 25; Гр., І: 102], брескйня [Жел.: 43] 
(< пол. brzoskiew, brzeskinia id. [ЕСУМ, I: 263]), брбслива (гуцул. [Шух., І: 
109; Гр., І: 401]; результат контамінації бросква, бросквина і слива [ЕСУМ, І: 
264]), муреля [Піск.: 140; Мак.: 260], смоквйня [Жел.: 889]. Муреля перенесено 
від Armeniaca vulgaris (π. 1.21.2), а смоквйня утворено від смоква 'Ficus 
carica’ (π. 1.12.2), очевидно, під впливом бросквйня 'персик’. Нормативною в 
українській літературній мові стала назва персик [СУМ, VI: 331; ОВРУ: 176]. 
У [СБН: 125] у цій ролі було ухвалено бросква. Персик запозичено через 
с.н.нім. persik id. < сер. лат. persica  id. < лат. persicum malum  'букв, 
персидське яблуко’ [ЕСУМ, IV: 353].

1.21.14. У джерелах досліджуваного періоду фіксуються назви 
чотирьох видів Prunus L. —  Prunus domestica L. (слива садова), Prunus insititia 
L. (тернослива), Prunus spinosa L. (терен) i Prunus divaricata Ledeb. (алича). 
Для першого виду вживаються тільки номени, відомі з попередніх періодів 
розвитку української мови (див. [Сабадош 1996: 29, 62, 78, 79, 139]): слйва 
[Витв.: 271; ВхПч., II: 34; Рог.: 132; Жел.: 882; Гр., IV: 14] < прасл. *sliva id. 
[ЕСУМ, V: 298], слйвка [Парт.; ВхПч., II: 34; НІ.; Тан.; Мак.: 296] < прасл.



*slivbka id. [ЕСУМ, V: 298], сливина [Тм.; Гр., IV: 149; Мак.: 297]. 
Нормативною в українській літературній мові стала назва слива [СУМ, IX: 
350; ОВРУ: 176].

Вид Prunus insititia L., крім успадкованих від староукраїнської мови 
(див. [Сабадош 1996: 78]) номенів тернослива [Витв.: 296; ВхПч., II: 34; 
Шейк.; Ум., IV: 110; Гр., IV: 257], тернослив [ВхПч., II: 34; Жел.: 959] і 
тернина (галиц., сх. поліс, та ін. [ВхПч., II: 34; Левч.; Шейк.; Гр., IV: 257; 
Мак.: 300]), представлений такими новотворами: тернбсливка [Вол.; ВхПч., 
II: 34; Жел.: 959], сливка [ВхПч., IV: 15], т ірен  [Ан.: 275; Гр., IV: 256], 
тернянка (галиц.), тернавка (надсян., закарп.) [ВхПч., II: 34; Жел.: 959; Гр., 
IV: 257], терноха (бойк. [ВхПч., І: 15; Гр., IV: 257]), тернівки [ВхЮж.: 69; 
Жел.: 959; Гр., IV: 257]. Нормативною стала назва тернослива [СУМ, X: 93; 
ОВРУ: 388], а в [СУМ, X: 92] у цьому статусі подається ще тернівка, 
утворена, як і більшість інших назв цієї рослини, від терен 'терен, Prunus 
spinosa’ за подібністю плодів.

Для позначення виду Prunus spinosa L. продовжують уживатися терен 
[Вол.; РО: 79; ВхПч., II: 35; Ум., IV: 110], терен, род. в. терну і терену [Жел.: 
259] і терн [РО: 79; Ум., IV: 110; Гр., IV: 256] < прасл. *tenib id. [ЕСУМ, V:
551]. Як інноваційні позначення терну засвідчені нові назви: терио (галиц.), 
терниця [Шейк.; Мак.: 300], терень [ib.; Жел.: 958], тернь [Гр., IV: 257; Тан.; 
Мак.: 300], терновніт  [РО: 79; Рог.: 133; Мел.: 225]. Всі вони пов’язуються зі 
загальнонародним і нормативним у сучасній українській мові терен (рідше 
терн) id. [СУМ, X: 85, 91; ОВРУ: 177].

Нарешті вид Prunus divaricata Ledeb. уперше репрезентується єдиною 
назвою алича [Гор.-2], що походить від азерб. а/иса (можливо, через рос. 
альїча id.; в словнику В.Даля 1863 р. [ЗСРЯ, І: 83]) < перс, ahice id. [ЕСУМ, І: 
61] і стала нормативною в українській літературній мові (алича) [СУМ, І: 33; 
ОВРУ: 177].

1.21.15. Крім назви дерева Cerasus vulgaris Mill. (Prunus cerasus L.) 
вишня [Витв.: 327; ВхПч., II: 34; Рог.: 132; Жел.: 93; Гр., І: 201] < прасл. 
*visbn’a id. [ЕСУМ, І: 387], з тим самим значенням документуються 
новотвори вишнина [Закр.: 279], вишняк (закарп. [Чопей: 31]). Вишня — 
норма сучасної української мови [СУМ, І: 544; ОВРУ: 177].

Уперше відзначаються і назви для двох видів Cerasus L. —  вишні 
кущової, або степової. Cerasus fruticosa Pali. (Prunus fruticosa Pali., Prunus 
chamaecerasus Jacq.), і вишні антипки, Cerasus mahaleb Mill. (Prunus mahaleb 
L.). Для першого виду, що росте в Степу, Лісостепу і південному Поліссі, 
появилися назви дика вишня [Рог.: 132; Гр., І: 383], чортова вишня [РО: 80; 
Рог.: 132; Піск.: 290]. Її плоди придатні для їжі. Для другого виду, що 
поширений на західному Поділлі і в Криму, засвідчені номени анппіпка

(поділ. [Рог.: 132; Мак.: 300]), куг, кугина [РО: 80; Рог.: 132; Жел.: 386; Гр., II: 
318], слива святої Л укії [ВхГик.; Мак.: 300]. Анптпка —  похідне від 
незафіксованого *антип id. < тур. antep 'виш ня’ [ЕСУМ, І: 76], літературна 
норма української мови [СУМ, І: 50; ОВРУ: 177]. Номен куг, імовірно, 
перенесено від від куга 'росл. Schoenoplectus Pall.’ [РУСб: 270], діал. 'очерет; 
осока’ [ЕСУМ, III: 122], кугина —  дериват від куг id.

Продовжує документуватися багатьма джерелами назва черешні 
Cerasus avium Moench (Prunus avium L.) черішня [Шевч., II; Витв.: 54, 297; 
Рог.: 132; Піск.: 287; Чопей: 427; Жел.: 1067; Гр., IV: 456] < прасл. *сепьп ’а 
id. [ЕСУМ, VI: 305]; норма української літературної мови [ССУМ, XI: 307; 
ОВРУ: 177].

1.21.16. Черемха, Padus avium Mill. (Padus racemosa Lam., Prunus padus 
L.), відома в цей період такими назвами: крім успадкованих від
праслов’янської мови черемха [Витв.: 116; РО: 80; Рог.: 133; Жел.: 1067; Гр., 
IV: 455] (< прасл. *сегтьха id. [ЕСУМ, VI: 302]), черемуха [Парт.; Рог.: 133; 
Піск.: 287; Жел.: 1066; Гр., IV: 455] (< прасл. *сегтиха id. [ЕСУМ, VI: 302]) і, 
очевидно, також давнього (спільносхіднослов’янського, див. [Сабадош 1980: 
111; 1996: 30]) походження колоколуша [РО: 80; Мак.: 300], калаксиуша [Рог.: 
133; Піск.: 287; Жел.: 330; Гр., II: 209], також інноваціями черемшина (галиц., 
волин., поділ., буков., сх. укр. та ін. [Жел.: 1067; Ум., IV: НІ.; Гр., IV: 455; 
ВхН.з.: 53; Мел.: 225]), очеремха [Жел.: 588; 1854, Гр., III: 81] (утворені від 
черемха id.), лемк. коцюрба [ВхГЛ: 427; Гр., II: 295], кочурба, кочурбина, 
коцірба і коцірбина [ВхН.з.: 53]. На думку Ф.Славського, укр. діал. коцірба, 
кочурба і под. —  полонізми; пор. пол. kocierpka, діал. kocierzba, kociurbka, 
kociubka і под. [Maj., II: 634], ст. пол. kocirpka id. (від 1472 p.). Етимологія 
польських слів до кінця не з ’ясована [Slaw., II: 316— 317; Вг.: 242]. 
Нормативними в сучасній українській мові є черемха, черемшина [СУМ, XI: 
306; ОВРУ: 177], а також як рідковживане очеремха [СУМ, V: 831] (іл. з 
твору Марка Вовчка).

1.22.1. Бобові (Fabaceae, або Leguminosae). Кущ дрік фарбувальний 
(Genista tinctoria L.) представлений, крім успадкованої від праслов’янської 
мови дрік [Вол.; Нов.: 99; Рог.: 123; Жел.: 205; 1854, Гр., І: 445], дрок [Парт.; 
РО: 65; Рог.: 123; ВхПч., II: 32; Жел.: 206] (< прасл. *drokb id. [ЗССЯ, V: 124; 
SP, IV: 254— 255]), новими назвами жовтило (галиц. [Гавр.; Жел: 224]), бріч 
(волин. [ВхПч., І: 10; Жел.: 45; Гр., І: 100]). крутильце (буков. [НІ.; Мак.:
164]), зіновать [Ан.: 153; Тм.; Мак.: 164]. Більшість цих назв перенесена від 
інших рослин, для яких вони загальнонародні, за подібністю: жовтило — від 
Anthemis tinctoria L., бріч —  від Rubia Unctorium L., зіновать —  від Cytisus L. 
(Chamaecytisus Link). Нормативною в сучасній українській мові стала назва



дрік [СУМ, II: 418; ОВРУ: 181], уперше термінована в [Мел.: 125] і ухвалена 
в статусі наукового терміна в [СБН: 67].

1.22.2. Культивований у нас кущ Laburnum anagyroides Medik. (Cytisus
laburnum L.), який походить із Південної Європи, продовжує називатися 
щедреніць [Парт.; Жел.: 1104; Мак.: 125]; пор. рос. діал. щедренец, ст. пол. 
szczodrzeniec, чес. stedrenec, слвц. stedrec id. < прасл. діал. *scedrbnbcb id., 
деривата від *scedrb (укр. щедріш). Фітономен мотивується рясним цвітом 
куща [ЕСУМ, VI: 502]. В.Махек уважав чеську назву запозиченням від 
російської мови [Mach.: 123]. Крім цього номена, документуються ще 
новотвори золотий дощ [1895, Мак.: \25], рокитник (степ. [Вол.; Парт.; Жел.: 
838]), рокита  [ВхПч., II: 31]. Номен золотий дощ (став нормативним в 
українській науковій номенклатурі [ОВРУ: 182]), мотивується рясним
яскраво-жовтим цвітом; пор. рос. золотой дождь. пол. zloty’ deszcz [1849, 
Maj., II: 269], чес. zlaty■ dest' id. [Mach.: 118]. Назви рокита, рокитник 
перенесені від Salix L.

1.22.3. Для Sarothamnus scoparius Koch (Cytisus scoparius Link.) 
документуються назви мітлиця [Тм.; СБН: 50], жерновець (галиц. [Тан.; 
1895, Мак.: 331]), жерновець повінь [ВхГик.; Жел.: 220], жизновец (буков. 
[НІ.; Мак.: 331]), із яких нормативним у науковій номенклатурі став полонізм 
ж ариовіць [ОВРУ: 182]; пор. пол. zarnowiec, zanowiec, zanowiec, janowiec  і 
под. id., кінцевим джерелом яких є лат. genesta, genista, сер. лат. janestra  id. 
[ЕСУМ, II: 188; Slaw., I: 499— 500; Mach.: 118— 119]. Варіант жизновець 
виник унаслідок деетимологізації жерновець, можливо, під впливом діал. 
жизнь 'ж иття’. Назва мітлиця —  дериват від мітла, мотивується зовнішнім 
виглядом цього куща.

1.22.4. Низькорослий кущ Chamaecytisus zingeri Kvaskova (Cytisus 
ruthenicum Fisch., Cytisus biflorus L ’Her.), поширений майже по всій Україні, 
засвідчується назвами щодрннець [Парт.; Мак.: 124], зіновать [Б.-Н.: 154; 
Рог.: 120; Гр., II: 153], зіньбвать [Волк.: 168; Жел.: 301], зановать, зановіть 
(степ. [Ан.: 121; Жел.: 259], зеновка [Ан.: 121], рокитник [Вол.; Гр., IV: 64], 
ракитник [РО: 6 6 ; Рог.: 120; Ум., II: 56], рокитовий кущ  [Рог.: 120; Ум., III: 
256], в ’яз [Ан.: 121; Ум., І: 141], дереза [ib., IV: 199], рутник (полт.), сибірка 
(херс.) [Ан.: 121]. Перенесено від інших рослин за подібністю назви 
рокитник —  від Salix L., в ’яз  —  від Ulmus L., дерезй —  від Caragana Lam. 
Зіновать і под. —  фонетично змінені слова, походження яких, очевидно, таке 
саме, як і поданого вище .жарновець (пор. [ЕСУМ, II: 264]). Номени зіновать 
і рокитник стали нормативними в сучасній українській літературній мові 
[СУМ, III: 574 (іл. із твору Т.Шевченка); VIII: 874; ОВРУ: 182].

1.22.5. Культивоване в Україні з кін. XVIII ст. (походить із Північної 
Америки) дерево Robinia pseudoacacia L. репрезентується в джерелах

назвами акйція [Витв.: 28; Вол.: 235; Парт.: 34; Чопей: 2; Жел.: 3], біла акйція 
[Сред.: 491; Рог.: 134; ВхГик.; Піск.: 4; НІ.: 10; Гр., І: 6 ], горохівнйк [Вол.: 235; 
Парт.: 34; Жел.: 154; Тм., 1: 81], горохівнйк звичайний [ВхГик.: 175; Мел.: 
235], робінія [ВхБот.1896: 128]. Номен аш ція  перенесено від Acacia L. 
(справжня акація, див. [СДБ: 13— 14]; пор. акація фальшива 'Robinia 
pseudoacacia’, латинське видове означення в науковій назві pseudoacacia 
'несправжня акація’); лат. acacia 'Acacia L .’, можливо, через нім. Akazie id. < 
гр. ακακία 'мімоза, жовта акація’ [ЕСУМ, І: 55]. Горохівнйк —  похідне від 
горох за подібністю листя цих рослин. Робініа походить від нов. лат. robinia 
id., утвореного від прізвища J.Robin, французького ботаніка 16— 17 ст. [Кг.:
199]. Назви біла акація і робінія звичайна стали нормативними в українській 
науковій номенклатурі [ОВРУ: 192], див. ще [СУМ, І: 26].

1.22.6. У джерелах цього часу уперше фіксуються назви двох видів 
карагани (Caragana Lam.) —  Caragana arborescens Lam. (культивована, 
походить із Алтаю) і Caragana frutex C.Koch (росте дико на півдні Лісостепу, 
в Степу, зрідка в Північному Криму). Для першого виду зафіксовано назви 
акація жовта [Сред.: 491; ВхГик.; Рог.: 115; Піск.: 76; Гр., І: 6 ], горохівнйк 
деревц'еватий [ВхГик.], караган [ВхБот.1905; Мел.: 63], розалія (волин. 
[ВхПч., І: 9; ВхГик.; Жел.: 811]). Компонент акація перенесено від Acacia L., 
горохівнйк, очевидно, —  від Robinia pseudoacacia (див. вище). Караган 
походить, імовірно, від нов. лат. caragana id., яке запозичено від тюркських 
мов; пор. кирг. kara-gana 'вид рослини’ (букв, 'чорне вухо’ [Кг.: 37]); пор. ще 
[ЕСУМ, II: 383]. Нормативними в науковій номенклатурі української мови 
стали номени акація жовта і карагана дерев’яниста [РУСб: 221].

Другий вид Caragana faitex C.Koch у джерелах представлений назвами, 
крім успадкованої від праслов’янської мови дереза (поділ., сер. наддніпр., 
степ, та ін. [А.-Ч.: 87; Піск.: 64; Гор.-І: 6 ; Тм., І: 114; ЯТ: 12; Гр., І: 369]), 
дерюза [РО: 72] (< прасл. *dereza 'те, що дере, напр., рослина’ [SP, II: 38— 
39; ЗССЯ, IV: 205— 206]), також інноваціями: чипіга [Рог.: 115; Піск.: 288; 
Гр., IV: 463; Руб., XIII: 14], чепіжник (степ, та ін. ), ракита  (херс.) [Ан.: 83; 
Ум., IV: 193], сибірка (херс. [Lind., І: 152; Ан.: 83; Ум., IV: 199]), розаіія  
(волин. [ВхПч., І: 9; Піск.: 229]), зіневать (харк. [Ан.: 83]), лакреція [РО: 72; 
Мак.: 78], люкреція [Рог.: 115; Піск.: 129; Жел.: 419; Ум., IV: 199; Тм., І: 144]. 
Номени чипіга, чепіжник пов’язуються із діал. чепйтися 'причіплятися’ 
[СУМ, XI: 294] і мотивуються, як і *dereza, очевидно, колючками, шипиками 
на кінці листочків дерези [Нейшт.: 349]. Сибірка — похідне від Сибір (за 
походженням куща, зокрема виду Caragana frutex); пор. серб., хорв. сибирска 
багрена 'Caragana frutex’, букв, 'сибірська акація’ [ЕСУМ, V: 249; Сим.: 96]. 
Лакреція, люкріція  перенесено від Glycyrrhiza L. (за смаком [Ан.: 83]), див. 
ще [ЕСУМ, III: 187, 324— 325; Сабадош 1996: 122]. Літературною нормою



сучасної української мови стала назва дерезй [СУМ, II: 247; РУСб: 201; ВРУ: 
411; Кобів: 99]; у [ОВРУ: 193] —- тільки карагана кущова.

1.23.1. Рутові (Rutaceae). Уперше фіксуються писемністю українські 
назви декоративного куща Ptelea trifoliata L., який походить із Північної 
Америки і який розводять у парках і садах, а також висаджують у лісах і 
полезахисних смугах по всій Україні, —  це камінна літа  (катер. [Гор.-І: 16]), 
клекочка [Ан.: 278], вязовик (степ. [Шест.]; усі ці назви засвідчені також у 
[СБН: 125]), крилатець [Петр.: 19]. Перенесено клекочка від Staphylea L. 
вязовик —  похідне від в ’яз  'Ulmus L .’, крилатець —  від крилатий, 
мотивується крилатими плодами рослини, подібними цією ознакою до плодів 
Staphyllea та Ulmus; пор. лат. ptelea < гр. τηελεα 'U lm us’ [Kr.: 181; Ан.: 278].

1.23.2. У джерелах описуваного періоду виявляються майже всі ті 
назви південного дерева Citrus limon Burm. (Citrus medica L.), що і в 
попередній період ([Сабадош 1996: 83]) розвитку української мови: лимон 
[КотлЕ: 87; Рог.: 118; Чопей: 169], лимона [Левч.: 65; Ум., II: 71], лимбнія 
[Витв.: 53], цитрина (Правобер. Укр. [Витв.: 53; Левч.: 65; ВхГик.: 146; Жел.: 
1054]). Із інновацій можна назвати тільки форму чол. р. цітріїн, цитрі'їн 
(слобож. [1898, Гр., IV: 435]), цітрбн (закарп. [Чопей: 423] < угор. czitrom  id.), 
аломий (поділ. [Рог.: 118; Руб., І: 24]) < рум. діал. аійтіі id. [Borza: 49] < нов. 
гр. λειμόνι id. [DLRM: 448; ДЕМ: 26, 243] чи іт. Іітопе, запозичених від перс. 
ІТтип, араб. Іаітйп, які в свою чергу походять від мов Індії або Малайзії 
[ЕСУМ, III: 234]. Менш імовірним, на противагу [ЕСУМ, І: 62], вважаємо 
запозичення номена аломий через інші мови від араб, (аі) Іаітйп 'різновид 
лимона’. Із цих назв нормативною в сучасній українській мові стала назва 
лимон [СУМ, IV: 486; ОВРУ: 214], а в [СУМ, XI: 221] із цим значенням 
подається ще цитрина.

Продовжують функціонувати вживані в староукраїнській мові 
([Сабадош 1996: 84]) назви південного дерева Citrus sinensis Osb. (Citius 
aurantium L.) апельсин [Шелудько: 21], апелсьт  [1826, ПСМ: 97], помаранча 
[Жел.: 695; Ум., III: 99], померанча [Вол.: 246; Чопей: 282], помараиець [1912, 
Кміц.; Мак.: 101], померанець [Ум., І: 6 ; Гр., III: 294], а також інноваційні 
варіанти опелсьіна [1826, ПСМ; 97], опельсйна [Жел.: 571], апельсина 
[Шелудько: 21], померйнця [Жел.: 695; Ум., III: 99] і цілком нові назви яблока 
китайські [Парт.; Вол.: 246], померанчово дерево (закарп. [Чопей: 282; Мак.:
101]), портокаль (поділ. [Рог.: 118; Піск.: 204; Руб., X: 140]). Остання назва 
запозичена від рум. portocal id. < нов. гр. πορτοκόΐ/л id. [DLRM: 644; ДЕМ: 
326], яке походить від іт. portogallo 'португальська помаранча (дерево і 
плід)’, що є. скороченням словосполучення arancio di Portogallo 'помаранча з 
Португалії’ [ЕСУМ, IV: 530]. Номен яблока китайські, мабуть, запозичений 
через рос. китайское яблоко id. (1806), яке є перекладом фр. рот те de China

id. [ЕСУМ, I: 79; ЗСРЯ, I: 125]. Нормою української літературної мови є 
апельсин [СУМ, І: 54; РУСб: 160], а в [СУМ, VII: 113] із цим значенням 
подаються також помаршіч, помарйнча.

У 2-й пол. XIX ст. уперше фіксується назва жіночого роду мандарина 
'Citrus unshik M arc.’ [Жел.: 426], запозичена, мабуть, через західнослов’янські 
мови (пор. пол. mandarynka, чес. mandarinka, в. луж. mandarina id.) від фр. 
mandarine id. < ісп. (naranja) mandarina 'мандаринський апельсин’ [ЕСУМ, 
III: 378— 379]. Українська нормативна назва чоловічого роду мандарин id. 
[СУМ, IV: 617; ОВРУ: 214] засвоїлася, ймовірно, під впливом рос. мандаріїн 
id.

1.24. Родина симарубові (Simaroubaceae) в Україні репрезентована в
цей період одним видом — деревом Ailanthus altissima Sw. (Ailanthus
glandulosa Desf.), яке завезене з Китаю і яке розводять у садах і парках по всій 
Україні. Уперше документуються його назви біждерко [Жел.: 28], чумак 
(степ. [1863, Ан.: 18; Ум., IV: 108]), айлант  (волин. та ін.), китайський ясен, 
райдерево  [Ан.: 18; СБН: 6 ]. Назва біждерко —  композит, який складається з 
біж- < прасл. *Ьоїь 'божий’ і дерко < деревко; пор. діал. біждерево, ббже 
дерево і под. 'Artemisia abrotanum L .’ [Мак.: 39; ЕСУМ, І: 193]. Чу.лшк 
виникло, найвірогідніше, від сумах 'Rhus typhina L .’ унаслідок
народноетимологічного зближення із загальнонародним чумак, див. [ЕСУМ, 
VI: 354— 355], пор. ще нім. Stinksumach 'Ailanthus Desf.’ [Ан.: 18]. У 
складеній назві китайський ясен означення пов’язане з батьківщиною цього 
дерева, а ясен —  зі схожістю його листя з ясеновим; пор. слвц. діал. pajasen 
id. [Mach.: 138]. Номен райдерево (від райське і дерево), мабуть, перенесений 
від Cotinus coggygria Scop., яке, крім цієї та інших назв, має ще найменування 
сумах. Айлант < нов. лат. ailanthus id. Із усіх цих назв нормативними в 
українській мові стали айлднт і китайський ясен [СУМ, І: 25; ОВРУ: 213]. 
Айлант  id. у ролі наукового терміна ухвалений ще в [СБН: 6 ].

1.25. С амш итові (Вихасеае). У багатьох джерелах фіксується назва
культивованого в садах і парках по всій Україні куща Buxus sempervirens L. 
(походить із Середземномор’я) букитан [Витв.: 43; Шейк., І: 128; Парт.: 182; 
Піск.: 26; Жел.: 49; Гр., І: 109], букитан [Тм., II: 150], букшпанове дерево
[Коб.: 75], грушпан (галиц. [Гол.: 505]), букс [Піск.: 26; СБН: 27], буксусник
[Ан.: 74; Мел.: 56], буксує [СБН: 27], Букитан запозичено через пол. hukszpan 
id. (від XVI ст.) від нім. Buchshaiim, діал. Buchsbaan букв, 'буксове дерево’ 
(від Buchs 'buxus’ і Baum 'дерево’) < лат. buxus < гр. πύζος id. [ЕСУМ, І: 287; 
RS: 229; Вг.: 48; Mach.: 140]. Букс прийшло, мабуть, безпосередньо від лат. 
buxus id. Ґрушпан —  результат деетимологізації назви букитан id. Як 
нормативний номен букитан був уперше термінований [ВхГик.: 153] і 
ухвалений у ролі наукового терміна в [СБН: 27], проте літературною нормою



сучасної української мови стала назва самшит  [СУМ, IX: 51; ОВРУ: 143], яку 
нам не вдалося виявити у джерелах української мови цього періоду. 
Вірогідно, запозичена пізніше, мабуть, у міжвоєнний час, від російської мови; 
пор. рос. саміийт id. < перс, simsad id. [Фасм., III: 535]. Менш імовірне, на 
наш погляд, для українського фітономена грузинське чи тюркське 
посередництво, усупереч [ЕСУМ, V: 175].

1.26. Водянкові (Empetraceae). Засвідчуються назви вічнозеленого 
сланкого кущика Empetrum nigrum L., що зростає на луках і болотах у 
Карпатах та в околицях м. Кременця Тернопільської обл.: водянка [Рог.: 121; 
Жел.: 115; Гр., І: 248], голубинець [Закр.: 301; Піск.: 55], голубїінець [Ан.: 132; 
Ум., IV: 77; Гр., І: 306], голубель [Піск.: 55; Мак.: 137], голубіша [Руб., II: 26], 
воронячка [ВхГик.: 154; Жел.: 121], багняна глода (буков. [НІ: 5; Мак.: 137]), 
багновка [Руб., І: 70]. Назва водянка (від вода або, вірогідніше, від водянйщ 
пор. рос. водяника, водяніша id. [СРНГ, IV: 349, 351]), багновка (від багно 
'болото’; пор. пол. bagnowka, чес. bahnovka id. [Ан.: 132]) мотивується 
середовищем зростання рослини. Номен воронячка (від ворона [ЕСУМ, І:
428] або, ймовірніше, від воротій 'чорний із синюватим полиском’) 
пов’язується з чорним кольором ягід цього куща; пор. рос. воронйка, 
воронйца id. [Ан.: 132; СРНГ, V: 115]. Можливо, ця ознака лягла і в основу 
мотивації назви голубинець і под.: прикметник голубий в українських говорах 
може мати також значення 'темно-синій’ [СБГ: 73], 'темно-сірий’ [Гр., І:
306]. У складеному номені водяна глода другий компонент, очевидно, 
утворений флективним способом від глід, род. в. глоду 'Crataegus monogina 
Jack.’ Із поданих назв літературною нормою української мови стала водянка 
[СУМ, II: 723; ОВРУ: 138], яка була ухвалена як термін із тим самим 
значенням ще в [СБН: 56].

1.27. Сумахові (Anacardiaceae). Поряд із успадкованою зі 
староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 84]) назви райдерево [Рог.: 134; 
Піск.: 221; Жел.: 795; Ум., IV: 95; Тм., І: 115; Гр., IV: 4] куща Cotinus 
coggygria Scop. (Rhus cotinus L.), який росте дико в Лісостепу і Степу, 
засвідчуються нові: скбмпія [РО: 64; Рог.: 134; Піск.: 221; Ум., IV: 95; Тм., І: 
170], скумпія [Ан.: 297; Мел.: 233], сулшк [ВхГик.; Тм., І: 170], сумах [Парт.: 
281; Ан.: 297; Мел.: 233], кожевнйк [1909, Яв.: 363], кожник [Петр.: 17], швец 
(харк. [Гор.-І: 17]), уксусне дерево (степ. [Сред.: 488]). Сумах —  від араб. 
summaq id., очевидно, через нім. Sumach id. [ЕСУМ, V: 474; Фасм., III: 802]. Із 
скумпія і под. пор. рос. скумтія, скбмпия, пол. skompia, чес. skumpa, серб., 
хорв. skumpija id. На думку В.Махека, походять від сумах, сумак id., 
фонетично змінившись, але в якій мові ці зміни відбулися, невідомо [Mach.: 
144]; див. ще [ЕСУМ, V: 291]. Номени кожевнйк, кожник і швец виникли, 
вірогідно, внаслідок переосмислення кожевнйк та незафіксованого діал.

*кожник зі значенням 'ш кіряник’ (пор. рос. кожевнйк 'шкіряник’, зах. укр. 
кожнярь 'овчинник’ [Гр., II: 263]) і швец 'ш вець’, мотивуються
використанням деревини сумаха шкіряниками для фарбування шкіри 
[Сабадош 1996: 84]. У складеній назві уксусне дерево означення утворене від 
уксус < рос. уксус 'оцет’, фітономен зумовлений кислими плодами цього 
дерева; пор. рос. уксусник 'сумах’ [ЕСУМ, VI: 28]. Назви скумпія і сумах 
стали нормативними в українській літературній мові [СУМ, IX: 434; 835], у 
науковій термінології вживається тільки остання [ОВРУ: 212]. В [СБН: 46] у 
ролі наукового терміна було ухвалено райдерево.

1.28.1. Бруслинові (Celastraceae). Уперше в багатьох джерелах 
документуються назви куща Evonymus europaca L. (Evonymus vulgaris Mill.; 
росте по всій Україні, крім гірських районів Карпат): бруслина (сер. 
наддніпр., сх. поліс., степ, та ін. [Шейк., І: 111; Сред.: 6 6 ; Жел.: 45; Гр., І:
102]), брусленйна [Шейк., І: 111; Жел.: 45], бруселина [Руб., І: 300; Гр., І: 102], 
брусилина [Рог.: 123], бруслевйна [Жел.: 46], брусинйна (полт. [Авг.: 30; Мел.:
114]), проскурйна [РО: 63; Волк.: 174; Гр., III: 479; ВхН.з.: 45], прискорйна 
(бойк.-галиц. [ВхН.з.: 45; Мел.: 115]), просвир (полт. [Ан.: 142]), вовче лико 
(поділ, та ін. [Рог.: 123; Жел.: 114; Гр., І: 246]), вовчослико  [Гавр.: 139], вблче 
лико (зах. укр. [Гол.: 412]), вовчі серги [Рог.: 123; Піск.: 231; Гр., І: 246], вовчі 
сережки [Піке.: 25], божі очі (степ. [Ан.: 635; Гор.-2: 372; Мак.: 147]), котови 
яйця (слобож. [Ан.: 142; Мак.: 148]), мудь, муда попова, мудє попове, мудйна 
[Жел.: 457; Мак.: 148], неревина [РО: 63; Мел.: 115], бересклет  (степ. [Шест.; 
Мак.: 147]), вересклед (буков. [Жел.: 62; НІ.]), свидина (полт. [Ан.: 142]), 
евйдва, иіведина [Рукоп. матер. І.Вагилевича 30-40 pp. XIX ст.], бружмель 
(київ, та ін. [Жел.: 45; Гор.-2: 372]), саклак (київ. [Ан.: 142; Рог.: 123; Руб., XI: 
2; Гр., IV: 97]).

Походженням назв бруслина, бруслевйна і под. займалось чимало 
етимологів. До цього генетичного ряду залучали також бересклет, вересклен, 
бересклен, бружмель, брусинина, а також брузлевина, бризлелина та деякі ін. 
(див. нижче назви Evonymos verrucosa). Різноманіття подібних назв наявне і в 
інших слов’янських мовах, проте походження їх остаточно не з ’ясоване (див. 
[Фасм., І: 156; Mach.: 141— 142; ЗСБМ , І: 388]). Більшість дослідників 
усвідомлюють, що ці назви давнього походження, проте величезна 
різноманітність їх та позначення ними різних рослин не дає можливості 
встановити безсумнівну праформу. В [ЗССЯ, III: 59— 60] виводиться 
праслов’янська форма *Ььг5сГапь : *ЬьгШепь. На думку П.Я.Черних, 
праслов’янська основа могла бути *brbsk- : *brbsk~, а відсутність у рос. 
бересклет  'Evonymus’ «зміни [е] > [о] після [л], можливо, пояснюється 
українським походженням цього слова, на формування якого, однак, 
вплинули, мабуть, якісь інші назви листяних і трав’яних рослин (клен,



ж елтоцвет  і т.п.» [Черн., І: 85— 8 6 ]. Народноетимологічне зближення цих 
номенів із назвами дерев berstb, berza, versb, Ьгшьпіса, derm , кіепь 
визнається і в [SP, І: 409— 410]. Не позбавлена сенсу і думка про можливий 
зв’язок бруслина і под. 'Evonymus’ із назвами брусниця 'Vaccinium vitis- 
idaea’, діал. бруснакй 'сорт яблук’, рос. діал. бруск 'пурпур, червоний колір’, 
«в яких може бути виділена праслов’янська основа *brus- (< *brous-) зі 
значенням 'червоний’» [ЕСУМ, 1: 269], позаяк спілі плоди куща Evonymus 
europaea мають оранжевий або червоний колір [СДБ: 76].

Саме плодами мотивується і низка інших назв цього куща: вовчі серги 
вовчі сережки (ягоди висять парами, наче серги —  див. [БА: Мал. 58/3]), 
божі очі, котові яйця, мудь, мудйна (від діал. мудо 'ядро у чоловіка, самця’ 
[Жел.: 457; Гр., II: 452]; пор. чес. knezi mud, серб, попова муда id. [Ан.: 142]), 
проскурйна (від проскура), просвир (пов’язане із діал. просвирка 'проскура’ 
[ЕСУМ, IV: 601, 603]), вовче лико (<— вовче лико 'Daphne mezereum’, у якого 
подібні плоди), свидина, свіідва (перенесено від Cornus sanguinea за тією 
ознакою, що й попередня назва; шведина < свидина внаслідок народної 
етимології). Вірогідно, і номен саклак виник як результат переосмислення 
саклйк 'Rhamnus cathartica’ (див. 1.32.2) на основі подібності листя обох 
кущів (плоди жостера чорні).

Інший вид Evonymus verrucosa Scop., який також поширений майже по 
всій Україні, засвідчений назвами, спільними з попереднім видом, бруслина, 
бруслевіїна [Рог.: 123; Гр., І: 102], брусленина [Волк.: 165; Гр., І: 102], 
бересклет [Рог.: 123; Піск.: 16; Гр., І: 52], муда, попова мудь [ВхПч., II: 31], 
попова мудя [ВхН.з.: 45], мудйна, муді [ВхЗак.: 237], проскурйна [Рог.: 123; 
Гр., III: 479], а також нові варіанти попередніх назв та інші інновації: 
бруснйна (полт. [Вас.: 161; Гр., І: 102]), брузлевина, вересклень [РО: 63], 
бризлелина, верескчен [Рог.: 123], вересклеп [ib.; Гр., І: 135], проскірка (гуцул. 
[Гавр.: 139]), троишк (волин. [Шейк., V/1: 89; Ан.: 142; Жел.: 989]), тещ ина  
(харк. [Гор.-І: 10; Мак.: 148]), бирючина (полт. [Ан.: 142]), футарайки (бойк. 
[ВхН.з: 45; Мел.: 115]). Трошак —  від трощити, мотивація фітономена 
неясна. Назва бирючина перенесена від Ligustrum vulgare L. [Мак.: 209] за 
подібністю листя і плодів обох рослин. Футарайки <— футарайки 'червона 
смородина (Ribes rubrum)’. Уважають також, що футарайки, можливо, 
пов’язується з пол. діал. futeralka 'шапка-конфедератка’. Припускається, що 
перенесення назви на рослину відбулося за схожістю плодів бруслини з цим 
видом головного убору (див. [ЕСУМ, VI: 142]). Нормативною в українській 
літературній мові для роду Evonymus L. стала назва бруслина [ОВРУ: 239; 
СУМ, І: 241]. Її як науковий термін використовували І.Верхратський [ВхГик.:
149] та М.Мельник [Мел.: 114— 115], і вона була ухвалена в цій функції в 
[СБН: 61].

1.29. К локичкові (Staphyleacea). Поряд із назвою праслов’янського 
походження клокічка [Нов.: 102; Жел.: 349; Гр., II: 252], кчекічка [Парт.; 
ВхН.з.: 58], вживаною також у староукраїнській мові (див. [Сабадош 1996:
84]) на позначення куща або дерева Staphylea pinnata L. (у дикому стані 
зростає на більшій частині України, культивується в садах і парках), у 
джерелах описуваного нами періоду документуються і нові фонетичні і 
словотвірні варіанти цього номена та ще одна (чужомовного походження) 
назва: галиц. клекуча [Гавр.: 145; Парт.], клікучка [ВхПч., II: 36] і клекітйна 
[ВхН.з.: 58], клекачка [Ан.: 343], клочіїчка [РО: 63; Ум., II: 83] (майже всі ці 
інновації є також у [Мел.: 271]), кокиця (поділ. [Рог.: 137; Піск.: 109]). 
Останнє, ймовірно, румунізм (О.Рогович подав його з ремаркою мл, тобто 
молдавське); пор. рум. clocoti$, діал. clocotici id. [Borza: 164]. У зв'язку з тим, 
що закономірним продовженням прасл. *к/окоська id. (від *klokotati 
'клокотати’ [Сабадош 1996: 31], див. ще [ЕСУМ, II: 465]), є клокічка 
(< клокочька), тому нормативний у сучасній українській науковій 
номенклатурі термін кчокйчка [ОВРУ: 215; РУСб: 205] вимагає корекції — 
правильно клокічка. Ця помилка йде від [СБН: 149] (1928), де затверджено як 
термін кчокйчка з покликанням на словники Анненкова, Уманця і Спілки, 
Тимченка. В останніх двох узято зі словника Анненкова, який у свою чергу 
посилається на [Рог.], в якому, очевидно, помилка (показово, що Б.Грінченко, 
покликаючись на [Рог.], подає не кчокйчка, а кчокічка), бо в усіх інших 
авторитетних джерелах української мови —  кчокічка (див. вище [Нов.; Жел.; 
Гр.] та ін.). Невипадково І.Верхратський і М.Мельник також як термін 
подають кчокічка [ВхГик.: 149; Мел.: 271].

1.30. Кленові (Асегасеае). Найвідоміші в народі в описуваний період 
чотири види клена: Acer platanoides L., Acer campestre L., Acer pseudoplatanus 
L. i Acer tataricum L. Всі вони ростуть дико майже по всій Україні, крім того, 
їх культивують. Для першого виду (клена звичайного) поряд із уживаними в 
староукраїнський період (див. [Сабадош 1996: 84]) клен [Вол.: 242; Рог.: 109; 
Гр., II: 250] (< прасл. *кІепь, *кІьпь id. [ЕСУМ, II: 458]) і кленина (степ, та ін. 
[Закр.: 363; Сред.: 136; ЯТ: 7]) у джерелах знаходимо такі нові назви: білий 
кчен [Вол.: 242], білокчен (зах. укр. [Гол.: 378; ВхБот.1896]; утворена від білий 
кчен id.), клень (поділ, та ін. [Жел.: 348; Мак.: 2]), юіиніта, клинове дерево 
[Витв : 106], кченіїця (гуцул. [Нов.: 96; Жел.: 348; Гр., II: 250]), ацарн (поділ. 
[Рог.: 109; Піск.; Руб., І: 57]). Остання —  румунізм; пор. рум. аг(аг, діал. afar і 
под. id. < лат. *асіагіит або arcearius (< acer) id. [ЕСУМ, I: 100; DLRM: 46].

Для виду Acer campestre L. поряд із уперше задокументованою в цей 
період назвою праслов’янського походження пйклен [Рог.: 109; Гр., III: 8 8 ], 
ш клин  (надсян.) [ВхН.з.: 36] (< прасл. *ракІепь id. [Сабадош 1996: 31]) 
уживаються також нові найменування: полевий клен (буков. [НІ.: 1 ]),



білокленїта, білоклень (закарп. [ВхЗак.: 203; Мел.: 11]), т клен  [Рог.: 109; 
Жел.: 513; Гр., II: 549], чорноклен (галиц. [ВхПч., І: 8 ; Жел.: 1076; Тм., II: 1]), 
суклен, сукліть (гуцул.-покут. [ВхН.з.: 36; Мел.: 11]), суклень, суклінь [Жел.: 
934], решітка, решетинник [Петр.: 32], пакліїна (сер. наддніпр., степ. [Сред.: 
136; ЯЧ; Мел.: 11]), баклен [ВхБот.1905; СБН: 1], браклен [Вол.: 243; Парт.; 
Жел.: 42], бреклен (галиц.-волин. [1912, Мак.: 378]), ряпина  [Вол.: 243; Мак.: 
2], крещет  [ВхГик.: 146; Жел.: 378], джугастро (поділ. [Рог.: 109; Піск.; 
Мак.: 2]).

Назви білоклень і чорноклен, які логічно виключають одна одну, 
пов’язані, очевидно, з бурувато-сірою корою дерева [ДЛ: 173], яка в одних 
випадках може бути світліша і асоціюватися з білим кольором (пор. вище 
назви білий клен, білоклен виду Acer platanoides, у якого темно-сіра кора), а в 
інших —  темніша і наближатися до чорного кольору (див. ще [ЕСУМ, І:
197]). Припускають, що білоклень праслов’янського походження (< прасл. 
діал. *ЬеІокІепь id.), правда, ця версія висувається на підставі тільки цього 
одного українського фітономена [ЗССЯ, II: 71]. Полевий клен (полевий від 
поле) пов’язується з місцем зростання цього виду клена. У назві суклен і под. 
преф. су- (< прасл. *sq-), як і преф. па- (< прасл. *ра-) в ппклен, означає 
'зв ’язок, подібність’, пор. [ЕСУМ, V: 161, 470; IV: 247]. Справжнім, 
звичайним уважається вид клена Acer platanoides (див. вище). У зв’язку з цим 
уявленням сприймається і назва неклен, утворена від клен за допомогою преф. 
не-, котра, як і чорноклен, уважаємо, більше стосується виду Acer tataricum 
(див. нижче). Сукліть утворене за допомогою преф. су- від кліть 'клітка’ 
[ЕСУМ, IV: 186]. Пов’язується, як і номени решітка, решетинник, крещет  
(від діал. крест  'хрест’ [Жел.: 378]), із покривленим стовбуром цього дерева, 
пор. [Mach.: 144]. До речі, назва джугастро, яка походить від рум .jugastrum  
'клен’, у свою чергу запозиченої від лат. jugastrum  'в ’яз (Ulmus L.)’, 
утвореної від jugum  'ярмо’, має, очевидно, ту саму мотивацію, що й 
попередні назви, всупереч [ЕСУМ, II: 53], де її пов’язують із формою плоду.

Флорономен баклен виник, гадаємо, від ппклен унаслідок дисиміляції 
глухих [п] і [к]. Не ясною до кінця є частина брак- (брек-) у назві браклен 
(бреклен), див. [ЕСУМ, І: 244; ЗССЯ, II: 235]. Можливо, мав рацію 
Я.Рудницький, який виводив цю частину від брак 'Sorbus torminalis Crtz.’ < 
берек, берека id. [Rud., I: 191]; пор. ще берека 'Acer tataricum’, яке 
С.Маковецький, може, й неправомірно вважав помилкою [Мак.: 3], а також 
ряпина, яке, мабуть, із рябина  'Sorbus torminalis’ унаслідок дисиміляції [р] і
[б]; пор. рябина берека id. [Мел.: 269], орябина брякйня id. [Жел.: 46]. Отже, 
фітономен браклен складається із брак (бряк) < берек 'Sorbus torminalis’ і 
клен —  вид клена, подібний до береки, виду горобини з лопатевими листками 
[ДЛ: 131, 173].

Третій вид Acer tataricum, для якого поряд із уперше документованими 
назвами праслов’янського походження чорноклен [Рог.: 109; Тм., І: 245; Гр., 
IV: 471], чорноклин (закарп. [Чопей: 429]) < прасл. *сьтокІепь id. [ЗССЯ, IV: 
154] і неклен [Рог.: 109; Жел.: 513; Гр., II: 549] (< прасл. *пек!епь id. [Сабадош 
1996: 31— 32], див. ще [ЕСУМ, IV: 67]) фіксуються і новотвори: закарп. 
чорноклень і чорнокленина [ВхЗак.: 271; ВхН.з.: 36; Мел.: 11], чорноклина, 
чорнокленок (степ, та ін. [Сред.: 136; Жел.: 1068; ЯТ: 7; Гр., IV: 471]), 
черноклен [Рог.: 109; ВхБот.1905: 16], в ’язана (степ. [Шест.; Мак.: 3]), караяч 
[Гр., II: 221]. Останнє, ймовірно, від караїч 'вид в ’яза Ulmus minor’ < карагач 
id. [Кобів: 567], запозиченого через рос. карагач id. від тюркських мов 
(детальніше див. п. 1 . 1 1 . 1 ).

Нарешті для четвертого виду Acer pseudoplatanus уперше 
документується українськими текстами назва праслов’янського походження 
явір [Вол.: 243; Ум., II: 18; Гр., IV: 534], варіант явор [Закр.: 599; Рог.: 109] (< 
прасл. *(j)avorb id. [ЕСУМ, VI: 531— 532]) та вживана ще зі
староукраїнського періоду назва яворина [Гр., IV: 535]. У кількох джерелах 
фіксуються як паралельні обидва варіанти —  явір і явор [Шевч., II: 445; Жел.: 
1111; Піск.: 302], а також гуцульський фонетичний варіант євір [Гол.: 536], 
похідні новотвори яворин (1874 p.), зменшувальні форми яворець, яворик, 
яворок, яворонько [Гр., IV: 534], яворенько [Піск.: 302]. У науковій 
українській ботанічній номенклатурі нормативною для роду Acer L. стала 
назва клен, а для двох останніх видів —  паралельні чорноклен (Acer tataricum) 
і явір  (Acer pseudoplatanus) [ОВРУ: 215— 216; РУСб: 206]. Останні дві були 
запропоновані як терміни ще в [Мел.: 11] і затверджені в цій функції в [СБН: 
1— 2]. У загальновживаній лексиці, крім цих назв, використовуються ще 
яворйна як паралельна до явір і розмовна кленина поряд із загальновживаною 
клен [СУМ, 179; XI: 359, 620, 622]. Отже, з усіх поданих тут назв у текстах 
попередніх періодів розвитку української мови фіксувалися тільки клен, явор 
і кленина, решта вперше документується тільки в період XIX —  поч. XX ст.

1.31. Г іркокаш танові (Hippocastanaceae). Уперше в джерелах 
української мови появляються назви культивованого в наш час по всій 
Україні дерева Aesculus hippocastanum L. (походить із Греції) каштан [Рог.: 
110; Піск.: 103], кінський каштан [Гавр.: 135; Вол.: 243; Гр., II: 229], каштан 
дикий (степ, та ін. [Сред.: 135; ЯТ: 7; Тм., І: 114]), каштштик кінський 
[ВхГик.: 147; Жел.: 338], оріх кінський [ВхГик.: 147], гіркокаштан звичайний 
[ВхБот.1905: 26]. У цих назвах компоненти каштан, оріх перенесені 
відповідно від каштана (Castanea Mill.) та горіха (Juglans L.), означення 
кінський, дикий у  складених назвах мають значення 'несправжній’; пор. ще 
серб, divji kasten id. [Ан.: 12]. Композит гіркокаштан —  від гіркий і каштан 
(за смаком плодів [Mach.: 143]). Як термін гіркокаштан звичайний став



нормативним у сучасній українській науковій термінології [ОВРУ: 216; 
РУСб: 209]. Уперше до наукового вжитку його запровадив І.Верхратський 
1905 p., підтримав М.Мельник [Мел.: 15] і ухвалено як науковий термін у 
[СБН: 4]. У джерелах фіксуються ще дві назви цього дендрооб’єкта — 
жолудник [Ан.: 12] і жолудняк [Петр.: 12], утворені від жолудь (за 
подібністю плодів).

1.32.1. Найвідоміші в народі кущі або невеликі деревця родини 
жостерові (Rhamnaceae) —  це Frangula alnus Mill. (Rhamnus frangula L.) i 
Rhamnus cathartica L., які зростають майже по всій Україні. Для першого 
куща поряд із відомою зі староукраїнського періоду (див. [Сабадош 1996: 85]) 
і успадкованою від праслов’янської мови назвою крушина [Закр.: 375; Гр., II: 
316], крушина [Б.-Н.: 198; Жел.: 385] (< прасл. *krusina id. [ЕСУМ, III: 113]), 
уперше документуються ще такі назви крушини: кроха (галиц. [1912, Мак.: 
309]), крухсї (волин.), крух (бойк.) [Гавр.: 144; ВхН.з.: 55], кришина [Петр.: 
46], скорух чорний, скрух чорний (галиц. [ВхГик.: 150; Жел.: 877, 880; ВхН.з.: 
55]), скоруха [Жел.: 877], бодлак, болдан [Ан.: 293; Мел.: 282; Мак.: 309], 
болобан, бован [1883, Мак.: 309], лемк. німина, закарп. собачина, собачник і 
собачшіка [ВхН.з.: 55; Мел.: 232], саклак крушина [ВхГик.: 150], саклак крух 
[ВхБот.1905: 37; Мел.: 232].

Назви скорух, скоруха перенесені від Sorbus aucuparia (див. 1.21.6, а 
також [Mach.: 145]). Бодлак уважається дериватом, утвореним від кореня bod- 
за допомогою рідкісного складного суфікса -Іак [ЕСУМ, І: 221]. На основі 
бодлсік унаслідок його деетимологізації виникли болдан, бован (зближене з 
бовван) і, мабуть, болобан [ЕСУМ, І: 225]. Із назвою собачанка і под. пор. чес. 
psi jahudky, слвц. psia crenka id. (< *psia cremcha; psia  в цій назві має значення 
'несправжня’); пор. ще біл. чзрзмха 'Frangula M ill.’ [Mach.: 145— 146], psowia 

jahodzina, psowodzina, серб, pasjak-knisina  id. [Ah.: 293]. Отже, укр. собачина і 
под., очевидно, універби, утворені на основі складеної назви типу укр. діал. 
собачі ягоди  id., пор. ще укр. діал. псяча ягода і под. id. [Кобів: 190]. 
Нормативною назвою цього виду в українській мові є крушина [СУМ, IV: 
379; ОВРУ: 240]. Такою вона була ухвалена і в [СБН: 129].

1.32.2. Поряд із давньою назвою куща Rhamnus cathartica L. жостір 
[Сред.: 483; ЯТ: 25; Гр., І: 491] чи жостер [Авг.: 56; Рог.: 133; Жел.: 226], 
жостир [Тм., І: 117], жестер [Гр., II: 480; Мел.: 232], жерест  (катер. [Ан.: 
293; Мел.: 232] (< прасл. *zbrsten> і *zersterb id. [ЕСУМ, II: 207]) у джерелах 
описуваного періоду вперше появляються споріднені фонетичні жостіль 
[Парт.; ВхН.з.: 55; Мак.: 309], галиц. жестіль і зостіль [Гол.: 608; Петр.: 59; 
ВхН.з.: 55] та словотвірні варіанти-інновації зах. укр. жостелйна [ВхПч., II: 
35; Жел.: 226], жестелина [Гол.: 542; Петр.: 12], жестерина [Петр.: 12], 
жостик (степ. [Ан.: 293; Мел.: 232]), терес [Ан.: 293; Жел.: 958; Гр., IV: 256],

хробост  [Ан.: 293; Ум., II: 54], саклдк [Гавр.: 144; Жел.: 847], шаклак [Петр.: 
4], саклак жостелйна [ВхГик.: 150; Жел.: 840], саклак зостіль [ВхБот.1905: 
37], саклачина (буков. та ін. [Жел.: 840; НІ.: 10]). Уперше в українських 
джерелах документуються також жость id. [Петр.: 12], жорсть (уман.), 
жерест  (катер.), жест, жесть [Ан.: 293; Мел.: 232; СБН: 129] —  фонетичні 
варіанти, які походять від прасл. *zbrstb і *zerstb id. [Сабадош 1996: 32].

Припускається, що терес —  результат контамінації жерест  і терен, 
позаяк обидві рослини колючі і часто ростуть разом [ЕСУМ, V: 552]. Із 
саклак, шаклак пор. біл. діал. шаклак, пол. діал. saklak, szaklak (від 1472 p.) id. 
[Maj., II: 661]. Можливо, це тюркізм; пор. тур., крим.-тат., казах, sakla 
'берегти, оберігати, рятувати’. В такому випаді,:у мотивується лікувальними 
властивостями кори рослини [ЕСУМ, V: 165]. На думку О.Брюкнера, в слові 
szaklak можна вичленувати формант Іак, як у wid-lak, bod-lak, але тоді 
незрозумілою залишається частина szak- [Вг.: 539]. Літературною в
українській мові стала назва жостір [СУМ, II: 545; ОВРУ: 240], яка у функції 
терміна була затверджена ще в [СБН: 129].

1.33. Виноградні (Vitaceae). У джерелах описуваного періоду 
продовжують уживатися назви виноградного куща Vitis vinifera L., відомі з 
попередніх періодів розвитку української мови, а саме вино (зах. укр., 
слобож. та ін. [Гр., І: 173; Дубр.: 42] < прасл. *vino id. [ЕСУМ, І: 377; 
Сабадош 1996: 32]), винна лоза (закарп., буков. та ін. [Вол.: 185; Жел.: 412; 
НІ.; Коб.: 631; ВхН.з.: 61]), винниця (зах. укр., зокрема закарп. [Гол.: 400; 
ВхН.з.: 61; Кміц.: 606]), виноград [Шевч., 1: 8 8 ; Гол.: 400; Гр., І: 173], а також 
інновації: виноградина [Жел.: 80], виноградник [1897, Мак.: 404], циці-капрі 
(поділ. [Рог.: 141; Піск.: 282]). Як у староукраїнській мові, так і в XIX ст. 
слово винниця у Східній Україні вживається зі значенням 'винокурня’ [Шевч., 
II: 470; Войц.: 290; Закр.: 605]. Циці-капрі у [Рог.] —  сорт винограду із 
великими ягодами. Запозичене від румунської діалектної складеної назви (ita 
caprei id. [Borza: 182], утвореної внаслідок переосмислення (ita 'жіночі груди’ 
і саргеі 'коза’ < лат. capra id. [ЕСУМ, VI: 255]. Нормою української 
літературної мови став давній номен виногрйд [СУМ, І: 441; ОВРУ: 241].

Документуються вперше назви дикого винограду Vitis sylvestris 
C.C.Gmel. (поширений подекуди на Закарпатті та в інших південно-західних 
районах України) дикий виноград, поділ, реуруска [Рог.: 141; Мак.: 404]. 
Останнє від рум. діал. raurusca id. [Borza: 181] < laurusca < лат. labrusca id. 
[ЕСУМ, IV: 67; DLRM: 450].

1.34. Л ипові (Tiliaceae). Продовжують фіксуватися назви липи 
(переважно виду Tilia cordata Mill., або Tilia parvifolia Ehrh.) липа [Кв., II: 70; 
Гр., II: 360] (< прасл. *lipa id. [ЕСУМ, III: 237]), липина [Б.-Н.: 209], липина 
[Ум., II: 72; Дубр.: 19] (< ст. укр. липина id.), а також появляються новотвори



глуїи 'T ilia platyphyllos Scop. (Tilia grandifolia Ehrh.)’ [ВхГик.: 141], 'Tilia 
cordata Mill. (Tilia parvifolia Ehrh.)’ (гуцул. [Гавр.: 146]); з останнім значенням 
записано також поділ, тей [Рог.: 138; Мак.: 372]. Глуїи —  від глухий, 
мотивується, очевидно, великим листям виду Tilia cordata. Тей < рум. tei id. < 
лат. tilia id. [DLRM: 852; ДЕМ: 421].

1.35. Ч айні (Theaceae). Як і в староукраїнській мові, у досліджуваний 
період документується через найменування висушеного і спеціально 
приготовленого чайного листу й напою з нього назва куща 'Thea sinensis L .’, 
батьківщина якого —  Південно-Східна Азія і який в Україні пробують 
вирощувати тільки в післявоєнні роки, —  чай [Кв., III: 591; Витв.: 8 8 ; Чопей: 
425; Гр., IV: 443; Тан.: 64]. Крім неї, з цим значенням виявлено інновації 
чайне дерево [Сірий: 13], чає вник [Вол.: 215; ВхГик.: 143; Жел.: 1059], 
гербйта (півд.-зах. [Витв.: 8 8 ; Гол.: 473; Кміц.: 498]), горбата (гуцул.-покут. 
[1918, Мак.: 369]). Гербата, гарбата < пол. herbata, harbata id., композита 
від лат. herba 'трава, зілля’ і кит. діал. te 'чай’ чи латинізованої форми 
китайського слова thea id. Польська лексема могла бути запозичена і від гол. 
herba thee 'чай’ [ЕСУМ, І: 498; Slaw., І: 416] або від лат. herba thea 'зілля 
чаю’ [Вг.: 171]. Слово чай стало нормативним в українській літературній мові 
[СУМ, XI: 264; ОВРУ: 101].

1.36.1. Там ариксові (Tamaricaceae). Фіксуються назви поширеного по 
берегах морів і річок куща Tamarix tendranda Pall, бісерне дерево [Рог.: 138; 
Мел.: 277], тамарикс [Рог.: 138; Гр., IV: 245]. Останнє, як і ст. укр. 
тамаришок, тамарнчок id. [Сабадош 1996: 8 6 ], —  від лат. tamarix id. [ЕСУМ, 
V: 511]. Тамарикс 'Tamarix L .’ —  літературна норма української мови [ОВРУ: 
130; СУМ, X: ЗО].

1.36.2. Для виду Myricaria germanica Desv. (Tamarix germanica L.), який 
дико зростає в Карпатах та західній частині Лісостепу і також культивується 
в садах і парках, уперше задокументовано назви: гуцул, буждеревен [Нов.: 
102; Гр., І: 107; Руб., І: 320], біждерник [ВхГик.: 145; ВхН.з.: 49] і біждерев 
зарінкбвий, галиц. рокит іиа  [ВхН.з.: 49; Мел.: 182], лемк .райдерево  ]ВхЛем.: 
264; Гр., IV: 4], чамаріию к  і чамарішка  [Гр., IV: 444; ВхН.з.: 49]. Назви 
біждерев, біждерник, буждеревен (від божий < ст. укр. божь і дерево), 
райдерево (від рай  або ртіське і дерево) мотивуються тим, що цей кущ гарно 
цвіте (див. [ВхЛем.: 264]). Номен біждерев і под. ще пояснюють як 
зумовлений тим, що засохлий солодкий сік одного із видів тамариксу 
(Tamarix gallica) сінайські монахи продавали як біблійну («жидівську», звідси 
рос. жидовник 'M yricaria germanica’ [Ан.: 221], від якого і чес. zidovnik id. 
[Mach.: 70]) манну, див. ще [ЕСУМ, І: 193]. Означення зарінкбвий (від діал. 
зарінок 'пологий берег річки, вкритий рінню’, 'рівне місце біля річки, 
поросле травою’ [СУМ, III: 292]) зумовлене місцем зростання цього куща.

Рокитйна —  від діал. рокита  'вид верби (Salix L .)’ [ib., VIII: 874]. Що ж до 
походження найменування чамаришок, то припускають, що це результат 
контамінації фітономенів тамарикс 'Tamarix L .’ і чемеріїия 'Veratrum L .’ 
[ЕСУМ, VI: 278].

1.37. Чистові (Cistaceae). Уперше фіксуються назви куща Cistus 
tauricum Presl. (Cistus creticus M.В.), який зростає на півдні Криму, —  це чист 
[ВхБот.1896: 124; Мак.: 100], чисток [Петр.: 41]; пор. пол. czystek, чес. cist, 
в.луж. cist, ciscik, серб., хорв. цистац id. Уважають, що ці назви виникли на 
основі лат. cistus id. унаслідок зближення з чистий. Нов. лат. cistus < гр. 
κίστος, κισθος 'вид троянди’ [ЕСУМ, VI: 326]. Чист id. стало нормативним у 
науковій ботанічній термінології української мови [ОВРУ: 105; РУСб: 214].

1.38. Тимелеєві (Thymaelaeaceae). Уперше фіксуються праслов’янські 
з походження назви отруйного куща Daphne mezereum L., поширеного в 
лісових районах Карпат, Розточчі-Опіллі, Правобережному Лісостепу, вовче 
лико (бойк-галиц., гуцул, та ін. [Hoelzl: 155; ВхПч., II: 31; Жел.: 114; Гр., І:
246] < прасл. *vblcbje lyko id. [Шамота: 46]) і вовчі ягоди (волин. [Ан.: 123; 
Мел.: 95] < прасл. *vblcbja agoda id. [Сабадош 1996: 33]), а також інновації 
вовче личко  (гуцул. [Шух., І: 21; Гр., І: 246]), вовчий перець [Вол.; Петр.: 5.], 
вбвчник (зах. укр. [Гол.: 412; ВхПч., І: 10; Гр., І: 246]), вовчинець (бойк.-галиц. 
[ВхГик.: 73; Жел.: 114]), дикий перець (буков. [НІ.; Мак.: 126]), ягідки  [Рог.: 
121; Ум., IV: 225; Гр., IV: 535] (останнє пояснюється яскраво-червоними 
ягодами куща). У назві вовче лико компонент лііко мотивований тим, що 
рослина має дуже міцне біляве лико; пор. чес. lykovec, слвц. діал. Ivkovec id. 
[Mach.: 152]. Прикметник вовчий у складених номенах має значення 
'отруйний, непридатний для їж і’. На основі складених назв вовчі ягоди, вовче 
лико  утворені універби вбвчник і вовчітець; пор. ще рос. волчник, волчьи 
ягодьі, біл. ваучьінец, вбучьі ягадьі id. (пор. [ЕСУМ, І: 413; ЗСБМ , II: 78]). 
Назва виду Daphne mezereum L. вовче лііко —  норма української літературної 
мови [СУМ, 1: 712], ухвалена як науковий термін у [СБН: 51]. Номен вовчі 
ягоди 'Daphne L .’ —  теж літературна норма української мови [СУМ, І: 712—  
713] і вживаний зараз науковий термін [ОВРУ: 149; РУСб: 175].

Документуються назви маленького кущика Daphne cneorum L., що 
зростає в лісах у Розточчі-Опіллі, правобережному Поліссі, Лісостепу, 
боровик (сер. наддніпр. та ін. [Волк.: 165; ЯЧ: 127; Гр., І: 87]), дубочок (галиц. 
[ВхГІч., II: 31; Жел.: 208]), душйстий багун [РО: 222; Мак.: 126], боровий 
душистіш богун [Рог.: 121; Жел.: 36], дібрівка (галиц. [ВхН.з.: 43; Мел.: 95]). 
Боровик (від боровий або бір 'дубовий ліс’), дубочок, дібрівка (від діброва 
листяний, перев. дубовий ліс’) —  усі пов’язуються з місцем зростання цього 

кущика. Етимоном компонента багун є слово багно 'болото’, очевидно,



мотивується також місцем зростання. Варіант богун —  результат 
деетимологізації номена багун.

1.39.1. М аслинкові (Elaeagnaceae). Уперше документуються назви 
куща обліпихи (Hippophae rhamnoides L.), який у дикому стані поширений на 
берегах Дунаю (Одеська обл.), але культивується в садах і в інших місцях 
України: верботірнь [Жел.: 62], білотернь [Парт.; Мак.: 180], ставроп. 
терновиик і дереза [Ан.: 169; СБН: 75], капшунец (буков. [НІ.]), плоховнйк, 
щець [Ан.: 169; Ум., IV: 110; Мел.: 137]. Білотернь (від білий і терн) 
мотивується світлими листочками і колючістю куща, верботернь і дереза — 
подібністю листків до вербових чи дерезових (пор. [ЕСУМ, І: 351]); пор. ще 
рос. діал. тачовьій терн [Ан.: 169] (таловьш  від тал 'вид верби, Salix L .’), 
серб., хорв. nacju (тобто псячий, собачий —  І.С.) трн id. [Сим.: 234], а також 
рос. ракита, ракитник id. [Ан.: 168] (від ракита 'вид верби, Salix L .’, пор. 
[Mach.: 152— 153]).

Номен капшунец етимологічно пов’язується, ймовірно, з тюркізмом 
капшук 'калитка, гаманець’ і мотивується, очевидно, формою плодів; пор. 
аналогічне укр. діал. (поділ.) капшуки 'суниці, Fragaria vesca L .’ і 'полуниці, 
Fragaria collina L .’ [Гр., II: 219], див. ще [ЕСУМ, II: 380]. Номен плоховнйк 
уважається російським запозиченням (рос. плоховнйк id.), яке в свою чергу є 
результатом деетимологізації діал. лохбвник 'маслинка, Elaegnus angustifolia’ 
(див. 1 .3 9 .2 ) за подібністю цих рослин та через зближення зі словом плохбй 
[ЕСУМ, IV: 455]. Щець від пол. szcsec 'щ етина’ (пор. укр. діал. незапозичене 
щеть 'род щетки для чесання льна’ [Гр., IV: 524]), а також 'бот. Dipsacus L.’) 
[ЕСУМ, VI: 507]. Жодна з цих назв не стала нормативною в сучасній 
українській мові. Цю функцію зараз виконує обліпиха, запозичена від рос. 
облетіха id. [СУМ, V: 527; ОВРУ: 245], див. ще [ЕСУМ, IV: 137].

1.39.2. У період XIX —  поч. XX ст. стають відомі українські назви 
культивованого в нас куща дикої маслини Elaeagnus angustifolia L. (Elaeagnus 
hortensis M.B.), що походить із Азії, -  це лох [Рог. 121; Жел.: 414; Гр., II: 378], 
лоховіїна, лоховнйк [Ан.: 131; Мел.: 103], маслина (катер.), масличне дерево, 
полт. оливне дерево [Витв.: 187; Ан.: 131; Мак.: 136], біла маслина [Ан.: 635], 
царегрбдська лоза [Рог.: 121; Гр., IV: 423], цариградська верба [Ан.: 131; ЯТ:
16]. Більшість цих назв пов’язується з маслиною (оливою) через подібність 
цього куща (дерева) до маслинового [Mach.: 153]. Компоненти верба, лоза 
мотивуються подібністю листя цієї рослини до вербового. Означення 
цареградська (від Царгород —  давньої назви Стамбула, чи Константинополя) 
вказує, очевидно, на походження Elaeagnus angustifolia L, Етимологія номена 
лох неясна; пор. рос., біл. лох id. [ЕСУМ, III: 294; Фасм., II: 524; ЗСБМ , VI: 
37; Mach.: 153]. Нормативними в сучасній українській мові стали назви лох і 
маслинка [СУМ, IV: 639; ОВРУ: 245]. Остання утворена від масліша 'Olea

europaea L .’ Маслинка була затверджена як термін у [СБН: 55], а появилася в 
нашій мові десь на поч. XX ст. [ib.].

1.40. Гранатові (Punicaceae). Продовжує документуватися відома ще 
зі староукраїнського періоду (див. [Сабадош 1996: 8 6 ]) назва південного 
дерева і плоду Punica granatus L. грбнат [Жел.: 169], гранат  [Ум., II: 163; 
Мак.: 303], а також дерево гранатне [ВхГик.: 160], гранатове дерево [Тм.; 
Мак.: 303]. Гранат, граната —  літературна норма української мови [СУМ, 
II: 156; СДБ: 152]; пор. рос. граїшт id. Проте в сучасній науковій ботанічній 
номенклатурі закріпилася чомусь переважно назва гранатник; пор. рос. 
гранбтник id. [ОВРУ: 207; РУСб: 184], а також гранатове дерево (пор. рос. 
грантповое дерево id. [РУСб: 184]; Кобів: 337). У [СБН: 126] було ухвалено 
граншпове дерево id.

1.41. М иртові (Myrtaceae). Так само продовжують фіксуватися знані в 
староукраїнській мові (див. [Сабадош 1996: 8 6 ]) назви вічнозеленого 
південного куща Myrtus communis L. мирт  [Парт.; Чопей: 185; Жел.: 439], 
мирта  [Витв.: 135; Гр., II: 427], мірт звичайний [ВхБот.1905: 27], міртовий 
кущ, міртове дереві/е [Коб.: 382]. Нормативною в українській літературній 
мові для роду Myrtus L. стала затверджена ще в [СБН: 100] назва мирт  [СУМ, 
IV: 175; ОВРУ: 207] (в СУМІ також мирта id.).

1.42. А ралієві (Агаїіасеае). Уперше джерела засвідчують назви 
праслов’янського походження для рослини Hedera helix L. (зростає в 
Карпатах і в прилеглих до них районах, у Західному Поліссі, зрідка в 
Правобережному Лісостепу) плющ [РО: 115; Рог.: 124; Піск.: 191; Ум., III: 46; 
Тм., II: 23] (< прасл. *рГтсь id. [ЕСУМ, IV: 461]) і блющ [Вол.: 185; Жел.: 34; 
Кміц.: 134] (< прасл. *ЬГшсь id. [ЕСУМ, І: 214]; дивно, що жодну з них 
Б.Грінченко не ввів до зредагованого ним словника), а також новотвори: 
брочетан (поділ. [1913, Мак.: 174]), прочитбн (галиц., поділ. [ВхПч., II; Жел.: 
783; Ум., III: 46; Гр., III: 490]), повійка [Ум., III, 46; Тм., II: 23; Коб.: 268], 
глисняк (сер. поліс. [ВхН.з.: 46; Мел.: 132]), борощаник (закарп. [ВхЗак.: 204; 
ВхБот.1905: 35; ВхН.з.: 46]).

Уважають, що брочетан споріднене з прасл. *brbscl'anb : *Ьгь$сІепь id. 
[ЕСУМ, I: 264— 265; ЗССЯ, III: 59— 61]. Припускають також, що варіант 
брочетан пов’язується з брость < прасл. *brbstb [ЕСУМ, І: 264; IV: 614]. Від 
брочетан виник варіант прочитті, який поряд із плющ став нормативним у 
науковій номенклатурі [ОВРУ: 225; РУСб: 247]. Як літературна норма плющ 
подається також у [СУМ, VI: 601]. Уперше прочитан у ролі наукового 
терміна використаний у [ВхГик.: 119], потім у [Мел.: 132] і ухвалений у цій 
функції в [СБН: 72]. Нормою української літературної мови є також плющ 
[СУМ, VI: 601]. Повійка пов’язане з повіппи(ся) за властивістю рослини 
витися; глисняк (від глист) мотивується, можливо, глистогінними



властивостями, позаяк рослина отруйна. Номен борощ т ик  —  суфіксальне 
утворення від якогось слова, яке походить від угор. borostydn id., котре в 
свою чергу слов’янізм, споріднений із попередніми назвами (брочетан і под.) 
[ЕСУМ, І: 234— 235; TESz, І: 347— 348].

1.43.1. Деренові (С отасеае). Представлені назви двох видів дерев або 
кущів —  кизилу, Cornus mas L. і свидини, Swida sanguinea Opiz (Cornus 
sanguinea L., Thelycrania sanguinea Fourr.). Раніше вони належали до одного 
ботанічного роду. Для першого виду, що дико росте на Закарпатті, 
острівками в Правобережному Лісостепу (Черкаській, Кіровоградській, 
Миколаївській обл.) та в Криму, а також культивується, поряд із 
успадкованою від праслов’янської мови назвою дерен [Вол.: 184; ВхПч., II: 
ЗО; Рог.: 119; Жел.: 177; Гр., І: 369], дерен [Ум., II: 14; Тм., І: 166] (< прасл. 
*с!ьгпь id. [ЕСУМ, II: 38]) та від староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996:
8 6 ]) дерень [Витв.: 58; 1895, Мак.: 110] засвідчені такі нові назви: деренка 
(закарп. [Гр., І: 369]; похідне від дерен id.), дрінка (лемк. [ВхГЛ: 441]), а 
також кизгл [Ум., II: 14], кізіль [Сред.: 8 6 ; Рог.: 119; Піск.: 64], кісіль [Піск.: 
64], кизиль (степ. [Lind., І: 266; СБН: 44]), корне (поділ. [Рог.: 119; Піск.: 64; 
Руб., VI: 45; Мак.: 110]).

Кизіл і под. —  тюркізм; пор. тур. kizil 'червоний’, kizilik 'дерен 
(ягода)’, уйгур., чагат. kyzyl 'червоний’, тобто назва кизилу мотивується 
червоним кольором ягід кизилу (не свидини, як стверджується в [ЕСУМ, II: 
430], бо в останньої ягоди синьо-чорні). Номен дрінка виводять від чес. dfinka  
id., усупереч [ЕСУМ, II: 130— 131], хоча, зважаючи на географічний фактор, 
правдоподібніше виводити зі слвц. діал. drinka, drienka, drenka id. [Buffa: 
284], утворених від drin, drien, dren id. < прасл. *dbrnb id. Корне —  від рум. 
corn, діал. com a  id. < лат. cornus id. [DLRM: 118; ДЕМ: 204]. Нормативні в 
сучасній українській мові назви дерін  та кизил [СУМ, II: 247; IV: 148; РУСб: 
203], але як науковий термін із цим значенням в [ОВРУ: 225] подається 
тільки дерін. Останній уперше термінований у [Вол.: 184], потім у [ВхГик.: 
115; Мел.: 85] і ухвалений у цій функції у [СБН: 44].

1.43.2. Для Swida sanguinea Opiz (Thelycrania sanguinea Fourr.) уперше
в українській писемності документується назва свид [Витв.: 286; Вол.: 184; 
Нов.: 98; ВхПч., II: 30; Жел.: 854; Гр., IV: 105] (< прасл. *svidb/-a id., пор. 
[ЕСУМ, V: 190]), відома в джерелах української мови від XVII ст. [ЗК: 266] 
свидйна [Волк.: 174; Рог.: 119; Жел.: 854], свидинй (закарп. [ВхЗак.: 256]), а 
також новотвори свіїдва [Ум., І: 164; IV: 44; Тм., І: 76; Мел.: 85] (пор. пол. 
svidwa id. [Maj., II: 238]; форма з -dva, на думку В.Махека, виникла зі svida, 
ймовірно, «за якоюсь аналогією» [Mach.: 171]), свиб (лемк. [ВхН.з.: 42]), 
шведина [Петр.: 83; 1913, Мак.: 110]; ймовірно, від свидина за
народноетимологічним зближенням зі швед, пор. [ЕСУМ, V: 190]), а також

рогутник (закарп. [ВхН.з.: 42]; пор. лат. cornus id., утворене від cornus 'р іг ’ за 
твердістю деревини свидини [РО: 115]; пор. ще пол. rogowik 'свидина’ [Maj., 
II: 238]), спиж  [Рог.: 119; Піск.: 244; ЯЧ: 128; Гр., IV: 174] (назва виникла, 
мабуть, у результаті переосмислення діал. спиж  'бронза’ [Жел.: 900] за тією 
самою ознакою, що й попередній флорономен; останній походить через пол. 
spiz id. від німецької мови [ЕСУМ, V: 370]; непереконливим вважаємо 
припущення в [ib.: 371], що укр. спиж  'свидина’ —  результат
деетимологізації свид id.), дерен білий [ВхБот.1905: 37] (означення білий 
пояснюється тим, що плоди рослини голубуваті або білі на відміну від 
червоних у Cornus mas L.), деренка (закарп. [Чопей: 6 8 ]), дрінка (лемк. 
[ВхН.з.: 42]).

Із укр. свиб пор. пол. swidba, чес. svib, sviba, слвц. svib, діал. sviba [SSJ, 
IV: 369], серб., хорв. svib, sviba і под., слвн. sviben id. [Сим.: 141]. В.Махек 
виводить svib/-a від svidba в результаті випадіння [d] (пор. ст. пол. swidba id.)
< svidva [Mach., 171]. Праслов’янське походження пол. swidba припускав
О.Брюкнер [Вг.: 535]. Уважається також, що укр. свиб < слвц. svib id. [ЕСУМ, 
V: 189], проте аргументи не наводяться. Нормативною в українській мові 
стала назва свидина [ОВРУ: 225; СУМ, IX: 70], ухвалена як науковий термін 
ще в [СБН: 44].

1.44.1. Вересові (Ericaceae). Поряд із назвою праслов’янського 
походження отруйної рослини Ledum palustre L. (росте в Поліссі, 
Прикарпатті, зрідка в Карпатах) багно [Шейк., І: 64; ВхПч., II: 32; Рог.: 126; 
Гр., І: 18] (< прасл. *bagno id.) і відомих зі староукраїнського періоду (див. 
[Сабадош 1996: 87]) багун [Рог.: 126; Піск.: 9; Гр., І: 18], бугун (сер. наддніпр. 
[Б.-Н.: 63]) та блощичник (галиц. [Гол.: 367; Нов.: 99; Гр., І: 75; ВхН.з.: 47]) 
засвідчуються новотвори похідні: душистий багун [РО: 163; Рог.: 126; Піск.: 
9], багон (волин. [Ан.: 189]), багбник (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 32; ВхН.з.: 47]), 
багбнник [Гр., І: 18; Руб., І: 71; Кміц.], баголник (зах. укр. [Hoelzl: 154]), 
багульник [Шм.; Жел.: 9; СБН: 85], магбник (галиц. [ВхПч., І: 11; Гр., II: 396]), 
багнюк [Ум., III: 275; СБН: 85], блощйнник (галиц. [Нов.: 99; ВхГик.: 111; Гр., 
І: 75; Руб., І: 217]), болбтник (волин., поділ. [Ан.: 189; Ум., II: 19; Тм., І: 
168]), головолбм [Ан.: 189; Ум., III: 11], дикий розмайрйн (галиц.-волин. 
[ВхПч., II: 32; ВхГик.; Мел.: 156]), бредулець, брезулець (галиц. [Жел.: 43; Гр., 
І: 96; ВхН.з.: 47; Руб., І: 286]), бразилець, брязулець [Жел.: 42, 46], бризулець 
[Петр.: 3].

Варіанти багон, бугун — від багун; баголник — від багонник 
(унаслідок дисиміляції); магбник —  від багбник [ЕСУМ, II: 355]; багнюк, 
багбник, багбнник — деривати від багно, багон id. Назви багбнник і под., 
болбтник (від болото) мотивуються тим, що цей кущ зростає на вогких 
місцях. Блощичник, як і блощичник, пов’язується з блощиця за використанням



багна проти цієї комахи; пор. рос. клопбвник id. [ЕСУМ, І: 212]; композит 
головолбм утворений від голова і ломити, ламтпи і зумовлений отруйністю 
рослини [ЕСУМ, І: 552]. Щодо походження номена бредулець існує кілька 
версій, із яких, на нашу думку, на увагу заслуговують дві. Згідно з однією, 
його зіставляють із рос. діал. бред 'верба’, а також укр. діал. бредіта 'вид 
верби Salix caprea’ [СБН: 135] (обидві рослини ростуть у вологих місцях). За 
другою версією, укр. бредулець виводять від рум. bradulet 'ялинка’. 
Перенесення назви ялинки на багно пояснюють схожим вічнозеленим листям 
(детальніше див. [ЕСУМ, 1: 250— 251]). Брезулець і под. —  наслідок 
деетимологізації лексеми бредулець [ib.]. Номен дикий розмайрйн виник у 
результаті переносу назви від рослини Rosmarinus L. (обидві рослини мають 
різкий запах. Багульник запозичено від рос. багульник id. (того кореня, шо й 
багно id.) [ib.: 109— 110; Фасм., І: 210]. Із наведених назв нормою української 
літературної мови став номен багно [СУМ, І: 84; ОВРУ: 135], ухвалений у 
ролі наукового терміна ще в [СБН: 85].

1.44.2. Уперше джерела фіксують найменування рододендрона, 
зокрема отруйного виду Rhododendron luteum Sweet- (Rhododendron flavum 
Don, Azalea pontica L.; дико росте в східній частині Західного Полісся): 
драпуспшн, иітанодран [Рог.: 113; Піск.: 298; Гр., І: 441; IV: 512], драпоштаи 
[1886, Мак.: 51] (штанодрші —  від штаті і драти; драпустті —  від 
драпоштбн id., яке —  від штани і драпати 'дряпати’; пор. ще укр. діал. 
дряпошпшн 'дереза, Caragana Lam .’, утворене від дряпати штанй; 
мотивується дряпучим гіллям рослини [ЕСУМ, II: 123]), бердулець (гуцул. 
[ВхПч., II: 35; Гр., І: 50; Руб., І: 179]; очевидно, від бредулець 'багно, Ledum 
palustre L .’ [ЕСУМ, I: 169]), бердулян [ВхСпис; ВхБот.1896: 131]
(етимологічно пов’язується із бердулець id. [ЕСУМ, І: 169]), одурник [Петр.: 
26] (від одуріти —  за отруйністю рослини).

Вид Rhododendron ferrugineum L., що росте дико тільки в Карпатах, 
уперше засвідчується в цей час назвами кохитник (гуцул. [Нов.: 101]), 
кохітнйк (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., II: 294]; в останньому джерелі неправильно 
позначений наголос: кохітнйк), п ’яніїшник [Вол.: 171; Жел.: 792] (від п'яниця
—  за одурманюючою дією рослини), омега (гуцул. [ВхЮж.: 43; Жел.: 568; 
Гр., III: 53; ВхН.з.: 55]; перенесено від Conium maculatum L. за отруйністю 
обох рослин). Із назвою кохітнйк порівнюють укр. діал. когітник id. [Жел.: 
355; Ум., III: 274], і зроблено висновок, що кохітнйк утворене від діал. 
кбготь 'кіготь’, мовляв, мотивується «формою листків» рослини [ЕСУМ, III:
63]. Можливо, це виглядало би правдоподібно, якби в [Жел.] не трапилася 
помилка: замість кохітнйк подано когітник id. із покликанням на [Gr.: 21]. 
Проте в останньому читаємо «Kochitnyk, od koha, kaszel, odvar tej rosliny dajq. 
koniom dychawicznym, Rozanecznik (Rhododendron ferrugineum)», що повністю

переписане про цю назву від [Нов.: 101]: «від коха т.є. кашель, дают відвар 
коньом дихавичним пити». Отже, мотивується кохітнйк лікувальними 
властивостями рододендрона. Жодна з цих назв не стала нормативною в 
українській літературній мові, а використовується іншомовна рододендрон 
(< нов. лат. rhododendron id < гр. ροδοδένδρον id. [ЕСУМ, V: 102]), яку ми не 
виявили в джерелах української мови XIX —  поч. XX ст.

1.44.3. Усі задокументовані назви приземкуватого кущика 
Arctostaphylos uva-ursi Spreng. (Arbutus uva-ursi L.), що зростає острівками на 
Поліссі, нові: мучниця (київ., черніг. [Рог.: 112; Ж.: 460; Гр., II: 457; Мел.: 35]: 
“ягоди всередині як мука”; пор. рос. діал. мучнйца, мучтіик, біл. діал. мучан, 
мучальнік і под., пол. mqcznica, mqcznik id. [ЕСУМ, III: 544]), мучениця (київ. 
[ВхН.з.: 38; Мел.: 35]; від мучнйця id. унаслідок деетимологізації останнього), 
розхідник (полт. [Авг.: 14; ВхПч., IV: 13; Гр., IV: 82]), розхбдник [Рог.: 113; 
Ум., II: 96] (від розходитися за лежачим розгалуженим стеблом), вовчі ягоди 
[Гр., І: 246], вовчі ягідкй  (полт. [Авг.: 15; ВхПч., IV: 13; Рог.: 112; Ум., IV:
115]), медведячі ягідки (буков. [НІ.: 2; Мак.: 36]), ведмеже ухо  (волин. [Ан.: 
43; Шейк., V/2: 221]), толокняк (1893), толокнянка (1895) [СБН: 15; Мак.:
37]; обидві останні —  від толокно 'мука’ [ЕСУМ, V: 594]; пор. рос. 
толокнянка, толоконник, толокница, толоконка [Ан.: 43], біл. талакнянка, 
талаконнік id. [Кис.: 18]).

Флорономен медведячі ягідки  пояснюється тим, що ягоди цієї рослини 
дуже полюбляють ведмеді [РО: 162]; пор. рос. медвежьи ягодьі, пол. 
niedwiedzie grono, чес. nedvdice, нім. Barenbeere і т.д. id., а також лат. uva ursi, 
vaccinia ursi, arctostaphylos id., останнє утворене від гр. άρκτος 'ведмідь’ і 
στάφυλος 'виноградна ягода’. На думку В.Махека, ці національні номени 
виникли в кожній мові незалежно, вони самобутні [Mach.: 177]. Фітономен 
ведмеже вухо появився метафоричним шляхом на підставі подібності листків 
куща до вух тварин. У складеному найменуванні вовчі ягідки означення 
мотивується меншою цінністю для людини ягід цієї рослини [Mach.: 177]. 
Нормативною в сучасній українській мові стала назва мучнйця [ОВРУ: 136; 
СУМ: IV: 134], яку вперше терміновано в [Мел.: 35] і ухвалено в ролі 
наукового терміна в [СБН: 15].

1.44.4. Для кущика Calluna vulgaris Hill (Erica vulgaris L.), що зростає в 
лісових і на півночі лісостепових районів, поряд із успадкованою від 
праслов’янської мови назвою вірес  [ВхПч., І: 9; Піск.: 31; Жел.: 62; Гр., І: 
135] (< прасл. *versb id. [ЕСУМ, І: 363— 364]) засвідчені нові її варіанти в epic 
[Рог.: 115; Піск.: 31; Жел.: 62; Гр., І: 136], верос [Рог.: 115; Піск.: 31], вереск 
[РО: 162; Рог.: 115; Мел.: 59], верест [Ан.: 78; Мел.: 59]), похідні від верес —  
вересіль [ВхБот.1896: 131; ВхБот.1905: 64], вересінь [ВхГик.; СБН: 28; 1880, 
Мак.: 71], вересень [Ан.: 78; СБН: 28], а також менчир [Нов.: 98; Петр.: 23;



Гр., II: 417]. Останнє, ймовірно, полонізм, пов’язаний із пол. т^ккі 'м ’який’ 
[ЕСУМ, III: 438]; пор. ст. пол. (1472 р.) mqczyglog 'wieliki і mi^kki glog’ [Br.: 
144]. Нормативною в сучасній українській мові стала назва верес [СУМ, І: 
328; ОВРУ: 136], ухвалена в ролі наукового терміна в [СБН: 28].

1.45. Документуються назви чотирьох видів кущиків родини 
брусничні (Vacciniaceae), які майже не мають спільних назв. Три види роду 
Vaccinium L. —  брусниця, чорниця і буяхи —  поширені в Карпатах, Розточчі- 
Опіллі, Поліссі, зрідка в суміжних районах.

1.45.1 Для виду Vaccinium vitis-idaea L. поряд із успадкованими від 
праслов’янської мови назвами брусниця (сх. укр., волин. та ін. [ПСМ: 110; 
Вол.: 170; Рог.: 140; Жел.: 46; Гр., І: 102; ВхН.з.: 46] < прасл. *brusbnica id. 
[ЕСУМ, І: 270]), бруснйка [Рог.: 140; Піск.: 25; Руб., І: 301] < прасл. 
*brusbnika id.) та відомою зі староукраїнського періоду (див. [Сабадош 1996: 
87]) ка м ’янка (бойк., закарп. [Жел.: 332; ВхЗак.: 223; ВхН.з.: 60]) виявляються 
ще такі новотвори: камінкй (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 37; Ум., І: 49; Тм., І: 23; 
Руб., VI: 98]), камінці (волин., закарп. та ін. [ВхПч., V: 28; Ум., І: 49; ВхЗак.: 
223]), бруслйна (волин. [ВхН.з.: 60; Мел.: 292]), квасниця (гуцул. [Вол.: 170; 
Гавр.: 146; Мак.: 390]), квасничкй (галиц. [ВхПч., II: 37; Ум., І: 49]), кваснівкй 
(волин. [ВхПч., V: 28; Ум., І: 49]), тогодзи (гуцул. [Шух., І: 20; V: 284]), 
тоґодзи [Жел.: 169], ґоґозник (гуцул. Нов.: 102; Жел.: 169; Гр., І: 350), голозник 
(буков. [НІ.: 13; Мак.: 390]), борівка ґ о ґ о з н и к  [ВхГик.: 111], борина (галиц. 
[ВхБот.1905: 6 6 ; ВхН.з.: 60; Мел.: 292]), боровина [Парт.; Мак.: 390], 
хворостянка (надсян. [1899, Мак.: 390]), форостінкїі (галиц., надсян. [ВхН.з.: 
60; Мел.: 292; Мак.: 390]), голубець [Жел.: 150].

Номен бруслина вважається наслідком змішування із назвою бруслина 
'Evonymus L .’ [ЕСУМ, І: 269] або ж незалежним утворенням, якщо 
правильною є версія про спорідненість слова бруслина із брусниця. Кам 'янка, 
камінкй і под. мотивуються відносно великою кісточкою ягоди; пор. укр. 
діал. камінець 'кісточка у кісточкових плодах’ [Гр., II: 213], див. ще [ЕСУМ, 
II: 361]. Квасниця і под. (від кваснйй 'кислий’) пояснюються кислим смаком 
ягід. Ґдюдзи  —  наслідок переосмислення Тоґодзи, тоюзи 'ягоди брусниці’ 
[Нов.: 102], яке в свою чергу походить від рум. coacaza [ЕСУМ, І: 448]. У 
гуцульських, як і в деяких інших південно-західних говірках, початковий 
звук [к] перед голосним іноді переходить у [т]: колесо —  ґолесо, ломака —  
ломата; [к] у другому складі зазнало асиміляції до [т] у попередньому, отже: 
тоґози < *ґокози < *кокози < рум. < coacaza 'смородина, порічки’. Гогозник
—  дериват від ґоюзи. Варіант голозник виник, очевидно, внаслідок 
дисиміляції приголосних.

Борівка, борина, боровина пов’язуються із бір, род. в. бору 'сосновий 
ліс’ за зростанням брусниці у хвойних лісах. Хворостянка, форостінкй —  від

хворост, діал. форост. Голубець (від голубйй) мотивується, ймовірно, тим, 
що яскраво-червоні спілі ягоди брусниці спочатку мають зелено-білий колір; 
за цим же принципом номінації утворена діалектна назва гриба голубінка, в 
якого шапинка часто зелено-білого кольору. Можливо, також флорономен 
голубець перенесено від Vaccinium uliginosum L. (див. 1.45.3). Нормативною в 
сучасній українській мові стала назва бруснйця [ОВРУ: 136; СУМ, І: 242], 
уперше термінована у [Мел.: 242] і ухвалена як науковий термін у [СБН: 163].

1.45.2. Поряд із відомою зі староукраїнського періоду (див. [Сабадош 
1996: 87]) назвою кущика Vaccinium myrtillus L. чернйця [Максимович 1827: 
211; Б.-Н.: 388; Гр., IV: 458; ВхН.з.: 60], чорниця [Вол.: 170; Рог.: 140; Ум., III: 
196; Гр., IV: 470], черника [Рог.: 140; Мак.: 389], борівка (лемк., волин. [Вол.: 
170; Гол.: 371; ВхН.з.: 60]), боровка [Гавр.: 146], боровйця [Гр., І: 87; Руб., І: 
261], боровнйця (закарп. [Гр., І: 87; ВхН.з.: 60]), дурниця [Гр., І: 457], άφιιηα, 
афиннйк [Гол.: 356], άφιιπιι (бойк., галиц., гуцул. [ВхЮж.: 1; Шух., І: 20; Гр., 
І: 11]), гафини [ВхЮж.: 1], сіфинник (гуцул. [Гр., І: 11]), яфйна [ВхН.з.: 60], 
яфини [Гр., IV: 546], яфиннйк (бойк., галиц., гуцул., покут. [Нов.: 102; ВхПч., 
II: 37; Жел.: 1117; Гр., IV: 546]), яфірнйк (лемк., галиц. [ВхПч., II: 37; Жел.: 
1117]), яфирнйк [Гр., IV: 546]. Назва дурнйця перенесена від Vaccinium 
uliginosus (див. п. 1.45.3). Номени йфини, яфини і под. < рум. afina id. 
неясного походження [ЕСУМ, І: 99; VI: 563], афиннйк, яфиннйк, яфирнйк —  
похідні від афіша, яфина, яфира id. або 'ягода чорниці’. Літературною 
нормою української мови стала назва чорнйця [СУМ, XI: 355; ОВРУ: 136], 
уперше термінована у [Вол.: 170] і ухвалена як науковий термін у [СБН: 163].

1.45.3. Крім відомої зі староукраїнського періоду (див. [Сабадош 1996:
87]) назви пянйця [Ум., І: 59; Мел.: 292], усі інші назви кущика Vaccinium 
uliginosum L. засвідчуються в джерелах цього періоду вперше: лохйна [Рог.: 
140; Жел.: 414; Тм., II: 115; Гр., II: 378], лохйня (галиц. [ВхН.з.: 60; Мак.:
390]), л  ах ач і [Рог.: 140; Гр., II: 348; Руб., VII: 61], лахачі [Жел.: 398], лохачі 
[РО: 161; Ум., І: 59], глухйня (волин., галиц., гуцул. [Гавр.: 146; Гол.: 479; 
ВхПч., V: 28; Жел.: 145]), голубець [Рог.: 140; Гр., 306; Руб., II: 26], ніякії 
[Рог.: 140; Жел.: 655; Гр., III: 190], пиякй (київ. [ВхН.з.: 60; Мел.: 292]), 
дурнйця Рог.: 140; Піск.: 73; Мел.: 292], дурнйна, дурнйчка [Піск.: 73; Мак.: 
389], буякй ( к и ї в . [Гр., І: 118; Мел.: 292]), чорні ягоди (бойк, галиц.), лозснка 
(галиц.) [ВхН.з.: 60; Мел.: 292], боцахи (волин. [Ан.: 371; Мак.: 389]).

Лохйна, лохачі і под. —  полонізми; пор. пол. lochynia, діал. lochina, 
lochacze id., які етимологічно пов’язані між собою, маючи той самий корінь, 
що й укр. діал. волохатий [ЕСУМ, III: 295]; пор. ще укр. діал. волохані 
'Vaccinium uliginosum L ,’ [Мел.: 292], пол. діал. vlochania id. [Maj., II: 811]. 
Номен глухйня, за однією версією, —  результат деетимологізації лохйня, 
лохйна внаслідок народноетимологічного зближення з глухий [ЕСУМ, І: 531],



за В.Махеком, справді утворене від глухіш, тобто від * глуха ('несправжня’) 
борівка, як це є в укр. діал. глуха кропива 'Lamium L .’ [Mach.: 179]. Кілька 
найменувань зумовлені одурманюючою, такою, що п ’янить, дією ягід кущика 
на людину: піякй (пияки), пянйця (переосмислено укр. діал. піяк 'п ’яниця’ 
[Жел.: 655], пянйця id.; пор. рос. діал. назви цієї рослини пьяница, пьяника, 
пьяиишница, пьянка [Ан.: 371], пол .pjanica, в. луж. pjencina, pjenc id. [Maj., II: 
811], див. ще [ЕСУМ, IV: 383]), дурниця, дурніша, дурничка (пор. рос. діал. 
дурника, дураха id. [Ан.: 371]).

Лексема буякіі, що виникла, очевидно, внаслідок переосмислення укр. 
діал. буяк 'бугай’, яке дехто неправомірно відносить до словацьких 
запозичень [ЕСУМ, І: 314]. В.Махек припускав, що слвц. bujak, як і пол. 
bujak, укр. буяк 'бугай’, постало від Ьукь, зміненого під впливом bujati 'буйно 
поводитися’ [Mach.: 78], а О.Брюкнер пол. bujak 'бугай’ і bujac уважав 
спорідненими [Вг.: 47]. Із укр. буякіі 'Vaccinium uliginosum’ за принципом 
номінації пор. пол. szalonka, чес. m lenka  id. [Maj., II: 811]. У цьому зв’язку, 
очевидно, важливо навести зауваження О.Роговича щодо цієї рослини: «Це 
зіллє п ’ють, як ідуть на ведмедя або на кабана, тоді ніякий звір тобі нічого не 
зробить» [Рог.: 140], тобто людина стає сміливішою. Синьою, із сизим 
нальотом ягодою зумовлені назви чорні ягоди і голубіць; пор. рос. голубтка, 
діал. голубица, голубичник, голубель, голубенка id. [Ан.: 371]. Флорономен 
лозєнка (від лозй 'Salix L .’) мотивується листками рослини які формою 
подібні до вербових [ЕСУМ, III: 281]. Із цих назв нормативною в українській 
літературній мові стала лохіїна [ОВРУ: 136; СУМ, IV: 550], уперше у формі 
лохйня термінована в [Мел.: 292]; як науковий термін лохина ухвалено в 
[СБН: 163].

1.45.4. Поряд із назвою праслов’янського походження кущика 
Oxycoccos palustris Pers. (Oxycoccos quadripetalus Gilib., Vaccinium oxycoccos 
L.), що зростає в Західному Поліссі, зрідка в Карпатах, Прикарпатті, Розточчі- 
Опіллі, на Правобережному і Лівобережному Поліссі, в північно-східній 
частині Лівобережного Лісостепу, журавіта (сх. укр., галиц. та ін. [Б.-Н.: 
140; А.-Ч.: 115; ВхПч., II: 37; Рог.: 130; Жел.: 226; Гр., І: 402]) і відомою зі 
староукраїнського періоду клюква [РО: 162; Рог.: 130; Жел.: 350; Петр.: 45; 
Мел.: 292] документуються новотвори: журавлина (сх. укр., галиц. та ін. 
[Павл.: 70; Войц.: 227; Закр.: 326; Левч.: 58; Гр., І: 493; ВхН.з.: 60]), 
журавлини (галиц. [ВхН.з.: 60; Мел.: 292]), жировлйна [Гр., І: 485], 
журахвина (поліс.), журавиха [Ан.: 237; Мел.: 292]), журавельник (гуцул. 
[Гавр.: 142; Парт.; Мак.: 389]), ж уравниї ягоди (галиц. [ВхПч., II: 37; Мак.: 
389]), журавйнні ягоди (галиц. [ВхН.з.: 60; Мел.: 292]), боровина [Петр.: 2], 
бугаї (галиц. [ВхН.з.: 60; Мел.: 292]), багновиці (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., І: 
18]).

Для журавина, журавлина і под. є паралелі тільки в східних і західних 
слов’янських мовах (за свідченням В.А.Меркулової, на території південних 
слов’ян цей кущик не росте [Меркулова: 210]); пор. рос. журавина, 
журавлина, журавика, жаровина, жаровица, жаровика і под. [Ан.: 237], біл. 
журавіньї, журахвіна, журовіньї, жьіравіньї [Кис.: 92], журауліна, пол. 
zurawina, zuriwina, zorawiny [Maj., II: 553], чес. zoravina, zeravina, слвц. 
zoravin, zuravin, н.луж. zerawina [Mach.: 179], в.луж. zorawa id. [Zeman: 632]. 
Уважається, що в східних і західних слов’янських мовах ці фітономени 
пов’язуються із назвою журавля (< прасл. *zeravb, *zeravjb 'журавель’ [Черн., 
І: 308]). Такий стан і в деяких інших індоєвропейських мовах; пор. англ. сгап 
berry>, нім. діал. Kronsbeere, Kranzbeere 'журавлина’ (при англ. crane, нім. 
Kranich 'журавель’ [Фасм., II: 67; ЗСБМ , III: 248]). Мотивуються ботанічні 
назви тим, що ці кущі ростуть на болотах, де водяться журавлі [ib.; ЕСУМ, II: 
210]. Такі номени можуть бути зумовлені також меншою цінністю ягід цього 
кущика, як це нерідко буває, коли ботанічні найменування пов’язуються із 
зоологічними [Mach.: 179], або з іншими властивостями рослини, напр., дуже 
кислими ягодами журавлини, пор. пол. помор, zuravina 'щавель, Rumex L.’ 
[ЗСБМ, III: 249]. Багновиці ([і] < [а]; від багно 'болото’) пояснюється місцем 
зростання рослини. Журавіта, журавлина, можливо, за утворенням — 
універби, які виникли на основі складеної назви типу поданої вище 
журавйнні ягоди. Номен журавлина став нормою сучасної української мови 
[СУМ, II: 547; ОВРУ: 136]. Уперше було терміновано з цим значенням у 
формі журавина у [Мел.: 292] і ухвалено як науковий термін у [СБН: 163].

1.46.1. М аслинові (Оіеасеае). Продовжує функціонувати уживана в 
попередні періоди української мови (див. [Сабадош 1996: 34. 62, 8 8 ]) назва 
дерева Fraxinus excelsior L., розповсюдженого в лісових районах, Лісостепу, 
Гірському Криму, а також культивованого по всій Україні в парках і садах, — 
ясен [Шевч., II: 458; Вол.: 116; Мак.: 156], також ясень [Рог.: 123; Нов.: 98; 
Чопей: 440; Ум., IV: 227; Гр., IV: 543], ясінь [Витв.: 95, 97; Жел.: 1116; Тм., II: 
258] < прасл. *(j)asenb/-b : *(j)asbiib/-b, id. [ЕСУМ, VI: 554— 555]. Поряд із 
цими варіантами фіксуються ще ясень звичайний [ВхГик.: 90; Жел.: 1115], а 
також похідне ясеніша (степ., волин. [Сред.: 525; Піск.: 272; Ум., IV: 227]) і 
чужомовне запозичення фрасен [Рог.: 123; Піск.: 272] < рум . frasin  id. < лат. 
fraxinus id. [DLRM: 316; ДЕМ: 461]. Як нормативні в українській літературній 
мові використовуються дві форми: ясен і ясень [СУМ, XI: 652], але в науковій 
термінології закріпилася в основному перша форма [ОВРУ: 243; СДБ: 588; 
ВРУК: 228], хоча в деяких виданнях подається як паралельна й форма ясень 
[РУСб: 295; Кобів: 191]. Свого часу в [Мел.: 119] було запропоновано до 
наукового вжитку ясень, проте в [СБН: 64] ухвалено тільки ясен.



1.46.2. Кущ Syringa vulgaris L. походить із Балкан, на що вказує, 
зокрема, назва доз турецький [Вол.: 145; Піск.: 221; Жел.: 37]. Уперше його 
українська назва зафіксована в прикметнику безовий 'бузковий (колір)’ 1723 
р. (від без 'бузок’ < без 'бузина’ < пол. bez id. < bez 'бузина, Sambucus L .’
< прасл. *bbzb id. [Сабадош 1996: 8 8 ]). Інші його назви у перший раз 
документуються від XIX ст., зокрема: бузок [Павл.: 69; Б.-Н.: 64; Евст.1848: 2: 
Сред.: 526; Рог.: 138; Жел.: 48; Гр., І: 107], буз (полт. [Б.-Н.: 64; Левч.: 146; 
Ум., IV: 26; Гр., І: 107]), буздерево (полт. [Гр., І: 107; Руб., І: 320]), боз ярий, 
боз еі'ший [ВхГик.: 92; ВхБот.1905: 8 6 ; Мел.: 276], синило [Вол.: 145], синель 
[Петр.: 34], бузок-синель [Войц.: 288], баз (харк. [Гор.-І: 20]), базнйк (галиц. 
[Ум., IV: 26]), ярий базнйк (галиц. [ВхПч., І: 13; Піск.: 303; Гр., І: 20]), біз, 
род. в. бозу (волин. [Гр., І: 63; Мел.: 276]), бизє (надсян. [ВхН.з.: 58]), без 
[Шейк., 1: 41; Ум., IV: 26; Тм., І: 162; Гр., І: 37], райдерево (харк. [1862, Гр., 
IV: 26; Ум., IV: 26; Мел.: 276]), турецький хабоз (зах. укр. [Гавр.: 146; Петр,- 
3: 63]), сирень [Рот.: 138; Петр.: 34; Мак.: 364], ортони (закарп. [Чопей: 236; 
Мак.: 364]), лиліяс [Гр., II: 359], трандахил (поділ. [Ан.: 346; Жел.: 979; Гр., 
IV: 279]).

Номени боз, буз, баз і похідні від них виникли шляхом перенесення на 
бузок назв бузини за схожим суцвіттям і міцним запахом обох кущів. Подібне 
явище відбулося і в інших слов’янських та німецькій мовах [Mach.: 180]. У 
свою чергу боз, буз 'бузина, Sambucus L.’ походять відповідно від прасл. 
*bbzb, *buzb id. [ЕСУМ, I: 22— 223, 281]. Про походження баз 'бузина, 
Sambucus L .’ див. п. 1.49.1. Номен бузок (від буз id.) став нормативним у 
сучасній українській мові [СУМ, І: 250; ОВРУ: 244]. У ролі наукового 
терміна ухвалений ще в [СБН: 252]. Він до сьогодні поширений на більшій 
частині української діалектної території [САБЛ: № 6 ].

У складеній назві турецький хабоз другий компонент — 
переосмислена назва бузини; пор. хабуз 'Sambucus ebulus L .’ Сирень < рос. 
спрінь id., яке походить через нім. діал. Sirene від лат. syrinx, syringa id. < rp. 
συριγς 'дудка’ (букв, 'дудкове дерево’) [Фасм., III: 626— 627]. Синиль, синель 
(пор. рос. ряз. синель id.), на думку М.Фасмера, від сирень унаслідок метатези 
та зближення із синій [ib.]. Проте ці слова, як і синило, боз ситій (пор. ще рос. 
ниж. синие пучки id.) можуть і безпосередньо пов’язуватися із синій на основі 
кольору суцвіття бузку. Безсумнівними запозиченнями є дві останні назви: 
ортони < угор. orgona id. [ЕСУМ, IV: 209— 210; TESz, II: 1090] і лиліяс < фр. 
la lilas id., яке, мабуть, від ісп. lila, lilac id. < араб. Wag 'рослина індиго’ 
[ЕСУМ, І: 63; III: 233].

1.46.3. Для куща Ligustrum vulgare L., який дико росте в Закарпатті і 
Степу (широко культивується по всій Україні для живоплоту), уперше 
засвідчені назви бирючйна (сер. наддніпр., степ, та ін. [Рог.: 126; Піск.: 18;

Жел.: 26]), бирючина [Жел.: 26], бирючина простая [Вол.: 145; Мак.: 209], 
бірючйна (сер. наддніпр., степ, та ін. [Сред.: 526; ЯТ: 20; ЯЧ: 129]), бирючка 
звичт на  [ВхГик.: 92; Жел.: 26], вовчі ягоди [Рог.: 126; Ум., І: ЗО; Гр., І: 246] 
(мотивується непридатністю плодів куща для їжі людини; пор. рос. діал. 
(тамб.) волчьи ягодьі id.), жость [ВхГик.: 92; ВхБот.1905: 85; Гр., І: 491], 
жостір [Ум., І: ЗО; СБН: 87] (перенесено від Rhamnus L. —  див. п. 1.32.2), 
жймолодь (полт. та ін. [Ан.: 193; Ум., І: 30; Кміц.: 252; 1909, Яв.: 224]; 
імовірно, від жїімолость 'Lonicera L .’), фадьолйна, фадьольтїк (закарп. 
[ВхН.з.: 47; Мел.: 160]; деривати від якогось мадяризму; пор. угор. fagydalt 
'морозиво’, fagyos 'морозний’ [TESz, І: 657]), а також чес. zimolejz, zimolez, 
слвц. zimolyz 'Ligustrum L .’ [Mach.: 181]. Бирючйна, бирючка і под. — 
деривати від бирюк, яким у російській і білоруській мовах називають вовка і 
яке походить від тюркських мов [ЕСУМ, І: 185— 186]; пор. рос. бирючина, 
біл. біручьта 'Ligustrum vulgare L .’ [Кис.: 45]. В українській мові назва 
бирючйна і гіод., —  очевидно, російське запозичення, в той час як слвц. 
birjucyna id. —  українізм [Mach.: 181]. Номен бирючина став нормативним в 
українській мові [СУМ, І: 167; ОВРУ: 245], як науковий термін ухвалений ще 
в [СБН: 87].

1.46.4. Продовжують фіксуватися успадковані з попереднього періоду 
розвитку української мови (див. [Сабадош 1996: 34, 89]) назви
культивованого оливкового дерева Olea europaea L. (батьківщина —  Східне 
Середземномор’я) маслина [Витв.: 187; Рог.: 129; Жел.: 429; Ум., II: 92; Тм., І: 
198], олива [Рог.: 129; Гр., III: 51; Коб.: 413], олйвка [1904, Мак.: 245], оливне 
дерево [Вол.: 146; ВхБот.1905; Кміц.: 384; Коб.: 414]. Поряд із ними 
вживаються новотвори: маслйчина [Вол.: 146; Жел.: 429], масличне дерево 
[Вол.: 146; Мак.: 245], олйвина, оліївник [ВхГик.: 91; Жел.: 567; Кміц.: 384; 
Коб.: 414], молокбвець [Тан.: 60; Мак.: 245]. Крім того, номен маслина 
вживається також як найменування плоду цього дерева [КотлЕ: 91; Піск.: 133; 
Гр., II: 408; Тан.: 60], це саме значення має також лексема олйвка [Жел.: 567; 
Коб.: 414], а олива —  'олія із плодів оливкового дерева’ [Шевч., II: 28; Закр.: 
429; Жел.: 567; Гр., III: 51— 52]. У сучасній українській мові закріпилися 
маслйна, маслинове дерево, олйва, олйвка як назви оливкового дерева, а 
олйва, крім того, —  зі значенням 'олія із плодів цього дерева’ [СУМ, IV: 638; 
639; V: 6 8 8 ]. У науковій термінології використовується зі значенням 'Olea 
europaea L .’ переважно номен маслйна [ОВРУ: 245; РУСб: 226] (ухвалений у 
[СБН: 104]) і зрідка як синонім —  оливкове дірево  [Кобів: 290].

1.47. Б арвін кові (Аросіпасеае). Уперше фіксуються назви кімнатного 
куща Nerium oleander L. (у Криму росте у відкритому ґрунті), який походить 
із Середземномор’я, —  це олеандр [ВхГик.: 92], олебндер [Чопей: 233; Тм., І: 
279; Руб., IX: 31], олєбндер [Жел.: 566], тоховець, пуховець [Парт.; Мак.:



241]. Назва олейндр id. наявна в більшості слов’янських мов, запозичена від 
західноєвропейських; пор. нім. Oleander, фр. oleandre, англ. oleander, іт. 
oleandro id. < сер. лат. oleander id. < пізньолат. lorandnim < rhododendron 
'розове дерево’ [ЕСУМ, IV: 178; Фасм., III: 133]. Ст. укр. плоховець id. 
подається в [1642, Слав.: 279, 355], очевидно, походить від пол. ploehowiee id. 
[Maj., II: 520]. Нормативною в українській мові для куща Nerium oleander L. є 
назва олеандр [ОВРУ: 255; СУМ, V: 687], уперше використана як науковий 
термін у [ВхГик.] і ухвалена в цій ролі в [СБН: 101].

1.48. П асльонові (Solanaceae). У перший раз документуються назви 
здичавілого, поширеного по всій Україні куща Lycium barbarum L. (Lycium 
halimifolium Mill., Lycium vulgare Dun., його батьківщина —  Центральний 
Китай або Середземномор’я) дереза [Рог.: 127; Ум., IV: 113; Гр., І: 36; Мел.: 
167], деріза  [Жел.: 177; Піск.: 62], дереза звичайна [ВхГик.: 104], дариза 
(поділ. [Рог.: 127; Піск.: 62; Мак.: 218]), дерезйна [Жел.: 177], дереча [ВхПч., 
І: 11; Жел.: 177; ВхБот.1905: 70], дерїібае (степ. [Lind., II: 35; Руб., III: 9; 
Мак.: 218]), повій [Рог.: 127; Піск.: 192; Ум., IV: 113; Гр., III: 221], повійка 
[Жел.: 669], дарморос [Рог.: 127; Жел.: 172; Гр., І: 378], плетюх (волин. 
[ВхПч., І: 11; Гр., І: 194; Руб., X: 55]), плотнйк [Жел.: 660], поплотйна (покут. 
[ВхН.з.: 47; Мел.: 167]), живопліт  [ВхБот.1905: 70], лазун (волин. [Ан.: 202; 
Руб., VIII: 3; Мел.: 167]), вісьмїша [Манж.: 177; Гр., І: 241; Мел.: 167], 
незайманик [Ум., IV: 113; Руб., VIII: 6 6 ; Мак.: 218], незамайник [Рог.: 127; 
Жел.: 510], африканська лоза  (катер. [Гор.-І: 13]), вербй дйка, вербй колюща 
(волин. [ВхПч., І: 11; Мел.: 167]), арсеник (степ.), жасмин, польовий жасмин 
[Ан.: 202; СБН: 91], галюс (волин.-галиц. [ВхН.з.: 48; Мел.: 167]), ліцій [Рог.: 
127; Піск.: 62; Мак.: 28], лйцій [Ум., IV: 113; Мел.: 167; Мак.: 218], ліция 
(галиц. [ВхПч., II: 33; Мел.: 167]), ліціян (волин. [ВхН.з.: 48; Мел.: 167]), 
лаціон (поділ., степ. [Сред.: 533; Ан.: 202; ЯТ: 20]), степ, ткена і ткенна 
[Сред.: 533; Lind., II: 35; ЯТ: 20], ткйна (зах. укр. [Жел.: 968; Мак.: 219]).

Кілька назв перенесено від інших рослин: дереза — від Caragana frutex
C.Koch, повій, повійка —  від Convolvulus arvensis L., жасмин —  від 
Philadelphus L., компоненти складених назв лоза і ββρδά —  від Salix L., 
живопліт —  результат переосмислення загальновживаного слова, 
пояснюється використанням куща для живоплоту. З останнім пов’язуються 
також номени плотнйк, поплотйна (обидва —  від пліт [ЕСУМ, IV: 454]), 
плетюх —  від плестй, плету (молоді пагони куща міцно переплітають дерева 
її кущі [ib.: 442]; пор. іншу назву цього куща лазун —  від лазити; цією 
ознакою, пояснюється, вірогідно, також номен вісьмйна —  від вісім: 
обплітаючи гілки інших кущів та дерев, пагони дерези утворюють своєрідні 
вісімки. У складених назвах означення африканська свідчить про територію, 
звідки цей кущ поширився в інші землі, колюща мотивується колючками на

пагонах куща, дйка —  тим, що цей кущ здичавілий, хоча завезений первинно 
як культивований.

Дереча, вірогідно, пов’язується з дерти, оскільки кущ має колючки 
[ЕСУМ, II: 33]. Із цим дієсловом споріднений, мабуть, і номен дерйбас (пор. 
[ib.: 40]), який сприймається як композит (від дер- і -бас) із неясним другим 
компонентом; пор. ще укр. діал. дерйпліт  'Lycium barbarum’ [ib.]. Колючістю 
гілок цього куща пояснюється і назва незайманик —  від діал. не замай 'не 
займай, не чіпай’; пор. рос. діал. не замті id. [ЕСУМ, IV: 65— 66]; варіант 
незамайник < незайманик унаслідок деетимологізації слова. Дариза  (поділ.),
—  мабуть, результат деетимологізації лексеми дереза, можливо, під впливом 
рум. діал. drazila id. [Borza: 102]. Композит дарморос (від дармо 'даремно’ і 
ростй) мотивується, можливо, незначною цінністю цього куща. Ліцій і под.
—  наслідок засвоєння українськими говірками лат. Lycium, пов’язаного з 
назвою країни Л ікії в Малій Азії, де цей кущ зростає у великих кількостях 
[ЕСУМ, III: 274; Нейшт.: 485]. Ткена і под. < перс, tkenna 'Lycium ruthenicum 
M urr.’ [ЕСУМ, V: 583; Ан.: 202]. Нормативними в українській літературній 
мові стали дереза і повій. [СУМ, II: 247; ОВРУ: 280]. У [СУМ, VI: 671] як 
літературна норма подається також повійка. У ролі наукових термінів дерезй і 
повій ухвалені ще в [СБН: 91]. У цій якості і з цим значеням термін дереза 
уперше вжив І.Верхратський [ВхГик.: 104], потім М.Мельник [Мел.: 167].

1.49.1. Ж имолостеві (Caprifoliaceae). Крім успадкованих від 
праслов’янської мови назв поширеного по всій Україні куща Sambucus nigra 
L. боз (надсян., лемк. та ін. [Вол.: 143; ВхПч., II: 36; Жел.: 37; Гр., І: 82; 
ВхН.з.: 56] < *bbzb id. [ЗССЯ, III: 144— 145]), бузина (сх. укр. та ін. [1826, 
ПСМ: 112; Кв., І: 71; Б.-Н.: 64; Авг.: 59; Гр., І: 107] < прасл. *buzyna id. 
[ЗССЯ, III: 103— 104]), бзина (закарп., гуцул, та ін. зах. укр. [Витв.: 35; 
Парт.; Чопей: 11; Шух., І: 18; Гр., 1: 54] < прасл. *bbzyna id. [ЗССЯ, III: 143]), 
а також успадкованої від староукраїнського періоду (див. [Сабадош 1996: 8 8 ]) 
боздерево [Руб., І: 244], документуються ще новотвори: бозинй [Жел.: 37], 
бузина чорна [ВхГик.: 89; Мел.: 246], бзина чорна [Вол.: 143; Мак.: 330], дйка 
бузинй [Гр., І: 383; Мел.: 247; Мак.: 329], будзина (поділ. [Гр., І: 105; Мел.:
247]), галиц. баз [Hoelzl: 153; Тм., І: 24; Ум., І: 51]) і базнйк [Hoelzl: 153; 
ВхПч., І: 12; Жел.: 9; Ум., І: 51; Мел.: 247]), базьнйк (закарп. [Чопей: 7]), 
бознйк [Парт.; Жел.: 37; Мак.: 329], бузник [Парт., І: 72; Мак.: 329], лемк. 
бзик, бзиско [ВхН.з.: 56; Мел.: 247], бзік [ВхГЛ: 191; Гр., І: 55] і хабгз, хабза 
[ВхГЛ: 478; ВхЛем.: 272; Гр., IV: 382], хабзйна (надсян. [ВхПч., II.: 36; Жел.: 
1032; Гр., IV: 382]), самбук, самвик (поділ. [Ан.: 314; СБН: 138]).

Проблемною є назва баз, для якої наявні паралелі: рос. кур. [Ан.: 314], 
база, бас [СРНГ, II: 47, 127], н.луж. baz id. На підставі цих даних деякі 
дослідники реконструюють прасл. *bazb id. [ЗССЯ, І: 172; ЕСУМ, І: 113],



проте в [SP] така праслов’янська лексема не відтворюється, а н.луж. baz 
подається як продовження прасл. Ььгь id. [І: 469]. Можна би припустити, що 
зах. укр. баз < слвц. baza id. (< прасл. *bbzb id.), але цьому суперечить 
наявність рос. баз(а). Цікаву гіпотезу стосовно походження укр. баз 
запропонував Д.Петрович, який, заперечивши можливість існування прасл. 
*Ьагь 'бузина’, вважає, що зах. укр. баз id. витворилося від полонізму без id. 
на українському мовному ґрунті закономірно внаслідок обниження [е] 
(детальніше [Сабадош 1996: 8 8 ]), але водночас учений залишає поза увагою 
рос. баз(а) і н. луж. baz. Від баз витворилося похідне базнйк, від буз — 
бузнйк, а від боз —  бзинб, бознйк, імовірно, також бзік, бзик, бзиско, проте, 
вірогідніше, останні три можуть пов’язуватися і з дієсловом бзіти 'смердіти’ 
і мотивуватися міцним запахом куща. Хабзйна —  дериват від хабз(а) id. 
Самбук —  норма української літературної мови [СУМ, IX: 25], походить від 
лат. sambucus id., пор. [ЕСУМ, V: 172]. Самвик виникло, ймовірно, внаслідок 
деетимологізації назви самбук, пор. [Ан.: 314].

Інший вид кущової бузини Sambucus racemosa L. (зростає в Карпатах, 
Прикарпатті, Розточчі-Опіллі, зрідка в Поліссі і Лісостепу) в більшості 
джерел має назву червона бузина [Рог.: 135; ВхГик.: 90; Піск.: 286; Ум., І: 51; 
Гр., І: 107], червона бзина (буков. [НІ.: 11; Мак.: 330]), буз [Ан.: 314; Ум., III: 
221; Мел.: 248], калйнка (волин. [1889, Мел.: 248]). Означення червона 
пояснюється яскраво-червоними ягодами куща, як і назва калйнка, утворена 
від калйна 'Viburnum opulus L .’ Номен буз (< прасл. *buzb 'Sambucus L .’ [SP, 
I: 470; ЗССЯ, III: 104; ЕСУМ, I: 281]) у джерелах української мови фіксується 
вперше.

Нормою української мови для роду Sambucus L. стала назва бузина 
[СУМ, І: 250; ОВРУ: 246], уперше вжита як науковий термін у [ВхГик.: 90], 
потім у [Мел.: 247— 248] і ухвалена в цій ролі в [СБН: 137].

Крім успадкованої від праслов’янської мови і вперше 
задокументованої аж у джерелах української мови XIX —  поч. XX ст. назви 
поширеного по всій Україні куща Viburnum opulus L. калйна (зах. укр., сх. 
укр. [Кв., І: 639; Шевч., І: 313; Витв.: 99; Авг.: 83; Сред.: 508; Гр., II: 10] < 
прасл. *kalina id. [ЕСУМ, II: 350]), засвідчено також новотвори калйна 
червона [ВхГик.: 90; ВхН.з.: 60; Мак.: 397] (означення мотивується 
червоними плодами), качина простая [Вол.: 143; Мак.: 397], суфіксальні 
похідні від качина —  калйнка (закарп., галиц. [Жел.: 331; ВхЗак.: 223; ВхН.з.:
60]), калинник (закарп. [Чопей: 141]), калинина і свіба (лемк. [ВхН.з.: 60; 
Мел.: 299]). Свіба, очевидно, перенесено від свидини (Swida sanguinea Opiz), 
див. 1.43.2; пор. ще [ЕСУМ, V: 193— 194]).

Для іншого виду калини Viburnum lantana L., поширеного в 
Прикарпатті, Розточчі-Опіллі, Правобережному Лісостепу, на заході Степу,

поряд із успадкованими від староукраїнського періоду (див. [Сабадош 1996: 
89]) гордовина (галиц. та ін. [Гол.: 485; ВхПч., II: 37; Рог.: 141; Жел.: 152; Гр., 
І: 310]), гордовина (покут.-буков. [Витв.: 90]) і гордовид [1898, Мак.: 397], 
документуються також інновації городовйиа (степ. [Сред.: 508; Жел.: 154]), 
гордйна (галиц., буков. [ВхПч., II; 37; НІ.: 13; Гр., І: 310]), калина гордина 
[ВхГик.: 90], гардовйна [Парт.; Рог.: 141; Жел.: 137; Гр., І: 273], гардовина 
[Піск.: 49], гордовнйк, гордівка (зах. укр. [Гол.: 485]), горд, гордовик (сер. 
поліс, та ін. [1909, Яв.: 153]), гордовйк, ордовина (поділ.), ордйна [Ан.: -378; 
Мел.: 299], вордбвина (галиц.-волин. [ВхН.з.: 60; Мел.: 299]), чорна калйна 
[РО: 116; Ум., II: 5; Мел.: 299]). Усі ці назви, незважаючи на їх розмаїття, 
споріднені, проте визначити первинну форму важко, див. ще [Сабадош 1996: 
89]. Тут тільки зауважимо, що ордйна, ордовина і вордбвина виникли як 
гіперизми відповідно від гордйна, гордовина (гордовина) через помилкове 
сприйняття [г] як протези і заміни [г] на іншу протезу [в] або опускання [г]. 
Чорна калйна мотивується чорними плодами цього куща.

Уперше фіксуються в джерелах назви культивованого декоративного 
куща Symphoricarpus rivularis Suksdori (Symphoricarpus albus Blake, 
Symphoricarpus racemosus Michx.), поширеного в парках по всій Україні 
(походить із Північної Америки), —  це білі ягоди [Рог.: 138; Мел.: 275; Мак.: 
363], перлоягідник, сніжна ягода, сніжний кущ  (степ. [Шест.; СБН: 151; 
Мак.: 363]), корапіна [1895, Мак.: 363], коралина [1914, СБН: 151]. Із назвою 
сніжна ягода і под. пор. рос. снежная ягода, снежное дерево, перлоягодник 
id., які Анненков уважав штучними витворами [Ан.: 345]; пор. ще, напр., 
англ. snowberry id., утворене від snow  'сніжний’ і Ьепу  'ягода’. Означення 
білі, сніжний зумовлені плодами —  білими кулястими ягодами, які 
зберігаються на вітках до весни [Нейшт.: 520]. Перлоягідник —  від перли, 
одн. перла 'перлини’ і ягідник; коралина, корачіна —  від король 'перлина’. Як 
науковий термін у [Мел.: 275] запропоновано білоягідник, а в [СБН: 151] — 
як рекомендовану, але не ухвалену для наукового вжитку назву білі ягоди, 
проте в сучасній українській літературній мові прижилися сніжноягідник id. 
(переклад рос. снежноягодник id.) і коралина [СУМ, IV: 285; IX: 427; ОВРУ: 
246; Кобів: 396].

Із кількох видів куща жимолості (Lonicera L.) найвідоміший у народі 
жимолость пухнаста (Lonicera xylosteum L.), що дико росте в Карпатах, 
Прикарпатті, Західному Поліссі, Лісостепу, уперше засвідчений у джерелах 
української мови під назвами жимолость [Рог.: 127; Піск.: 76; Ум., І: 165; 
Гр., 1: 484], жймолост  [Тм., І: 85], зимблист  (галиц., у творах Вагилевича, 
див. також [Петр.: 33]), деревник (гуцул., бойк. [Гавр.: 141; ВхПч., II: 33; 
Illyx., І: 20; Гр., 1: 369]), деревник звичайний [ВхГик.: 90], деревяник, 
суходрівник (лемк. [ВхЛем.: 236; Гр., І: 369; IV: 233; ВхН.з.: 48]), деревянок



(закарп.), суходерево [1880, Мак.: 215], суходерев [1889— 1894, ib.], червона 
черешня (галиц. [ВхН.з.: 48; Мел.: 165]). Паралелі для укр. жимолость 
знаходимо у східно- і західнослов’янських мовах: рос. жимолость, діал. 
жимолйста, жимолюста, жиломуста, ж еломут, жиломустина, жйломус та 
ін., біл. діал. ж имолость, ж иламоць, жьіламосць, жаламусьцік, пол. діал. 
zimalza, zymalza, zimotza, zymulka, ст. пол. zimolza (1472 p.), чес., слвц. zimolez 
id. [Buffa: 388]. Первинну форму цих назв установити важко. Очевидно, вона 
була композитом, а ботанічні назви такого типу дуже часто 
деетимологізуються завдяки фонетичним змінам, народноетимологічним 
зближенням обох компонентів складної назви з іншими словами.

У літературі є кілька спроб відтворити частини цього складного і. без 
сумніву, давнього ботанічного номена: то як *зимолист (рослина не скидає 
взимку листя), то як *311 молі з (із дисиміляцією [z] —  [z] > А / -  
мотивуватися може тим, що це низький, приземкуватий кущ), то як '^жи
молость, у якому жи- пов’язується із жила (у зв'язку з міцними жилочками 
на листках; на цій підставі Анненков виводить жимолость від біл. ж иламоць 
[Ан.: 197]). Див. ще [ЕСУМ, II: 198; Фасм., II: 55— 56; Гір., 1: 233; Вг.: 654; 
Mach.: 223]. На думку О.Трубачова, найвірогідніше реконструювати zi-molztb, 
zi-mlza, де її-  < і.є. *ghei-d- 'козеня’, a molzt, -mlza < слов’ян, mlzq 'дою ’, 
звідки первинне значення 'козяче горлечко’ [Трубачев: 84], див. також 
[Фасм., II: 55— 56]. Про означення козяче див. у наступному абзаці. Назва 
зимблист мотивується як 'рослина, що не скидає взимку листя’ (пор. [ЕСУМ, 
II: 198]). Номени з коренем дерев- пов'язуються з дуже твердою деревиною 
жимолості (її використовували для виготовлення шомполів [Нейшт.: 522]; 
пор. цей самий мотив у латинському видовому епітеті дylosteum, утвореному 
від гр. ξύλον 'деревина’ і οστέον 'кістка’ [РО: 116], а також у серб., хорв. 
kostanicovc [Сим.: 280]). Назва червона черешня мотивується темно- 
червоними плодами, подібними до черешень.

Для культивованого декоративного виду Lonicera caprifolium L., 
поширеного майже по всій Україні, також у перший раз документуються 
назви: жимолость [Жел.: 223], жимолость козолистна [Вол.: 144; Мак.: 
215], козій листик [Ан.: 198], козячий листик [Ум., І: 222; СБН: 89], козйнячий 
листик [1909, Яв.: 224; СБН: 89], козолист  [Тм., І: 163; Мак.: 215], деревник 
козелйст  [ВхГик: 90; Жел.: 356], деревник козолист  [ВхБот.1905: 96], 
провертник (буков. [НІ.: 7; Maj., II: 454; Мак.: 215]), свидь [Парт.; Ум., І: 222; 
Мел.: 164].

Номен козячий листик і под., —  очевидно, переклад лаг. caprifolium  
(фармацевтична назва цієї рослини —  Caprifolium italicum [Ан.: 197]), а вже 
козолист виникло, гадаємо, на власному українському грунті, як і аналогічні 
номени в інших слов'янських мовах; пор. пол. kozi listek, kozilistek, kozieniec

[Maj., II: 453], чес., луж. kozlist id., серб., хорв. козинац, коз]ачина id. [Сим.: 
280]. Провертник —  від провертіти, мотивація неясна; пор. ще пол. wiertnik, 
przewiercieii id. [Maj., II: 454]. Свидь утворене від свид 'Swida sanguinea Opiz’, 
див. π. 1.43.2. Нормативним в українській літературній мові для роду Lonicera 
L. став, як і в російській, номен жимолость [СУМ, II: 530; ОВРУ: 247], хоча 
в [Мел.: 165] запропоновано як видові наукові терміни деревник 'Lonicera 
xylosteum L .’ і козолист  'Lonicera caprifolium L.’, які ухвалені в цій ролі в 
[СБН: 89].

Аналіз дендрономенів, зафіксованих у джерелах української мови XIX
—  поч. XX ст., дає підстави стверджувати, що їхню основу склали ті з них, 
які успадковані від праслов’янської та староукраїнської мов. Проте в цей 
період українська лексика збагатилася великою кількістю дендрономенів- 
інновацій, які в багато разів перевищують число аналогічних одиниць 
попередніх періодів розвитку української мови. Хоча більшість їх 
вузьколокальна, проте в цей час появляється й чимало таких нових номенів, 
що згодом стали нормативними в українській літературній мові: абрикос, 
туя, модрина, бобчук, жерделя, тернівка, черемшина, панська рбжа, айлант, 
гіркокаштан, лох, мучнйця, журавлина, дереза, жимолость, олешідр, 
барбарис, інжир, магнолія, жасмин, ведмежина, алича, жарновець, зіновать, 
рокитник, акбція, обліпиха, скумпія, сумах, бруслина, кизйл, бузок, бирючйна 
та ряд ін., які значною мірою запозичені від інших мов. У цей час уперше 
документуються назви праслов’янського походження, які в джерелах 
української мови попередніх періодів її розвитку не виявлялися, зокрема: 
свид 'свидина, Thelycrania Fourr.’, боз 'бузина, Sambucus L .’, ветла 'вид 
верби, Salix L .’, вовче лико, вовчі ягоди 'Daphne mezereum’, явір 'Acer 
pseudoplatanus’, свербйгуз 'Rosa canina’, жимолость 'Lonicera L .’, чорноклен 
'Acer tataricum’, ялиця 'Abies alba’, калйна 'Viburnum opulus’, боросквб, 
борбцква 'Persica vulgaris’ та деякі інші.

Збагачення української мови новими однолексемними 
дендрономенами відбувалося трьома основними шляхами: в результаті 
словотворення, перенесення значення (переосмислення) слів і запозичення 
готових назв від інших мов. Найбільше однолексемних інновацій появилося 
внаслідок словотворення, передусім за допомогою суфіксації від 
субстантивних основ. Найпродуктивнішими виявилися дериватори -ина та - 
ник, кількість похідних із цими суфіксами становить понад 73% від усієї 
кількості відсубстантивних суфіксальних утворень, пор.: тиейна, соснина, 
жеребина, лужина, лутйна, ветлйна, грабина, драчина, глодина, черемшина, 
боріша, ліщанник, орішник, вепринник, вязиик, жолудник, собачник, 
журавельник, платник, бознйк, багбнник та багато ін. У кілька разів нижча 
продуктивність суфіксів -ак, -ок, -ець, -ка, -анка, -иця (кістяк, ільмак.



толокняк, бересток, чорнокленок, бузок, яворіць, ялйнеиь, модринець, 
ссімбірка, ліщанка, калинка, яворянка, тернянка, багнищ, ліщанйця і под. 
Продуктивними виявилися форманти -івник (-овник), -oeetfb, -ух, -ун, -ик, -ук,
-іль (-ель), -івка, -атка, -авка, -аня, малопродуктивними-----арь, -ет, -іга,
-оха, -иха та ще деякі.

Решту суфіксальних утворень складають приблизно порівно 
віддієслівні та відад’єктивні деривати. У творенні перших використовується 
найпродуктивніший формант -ак (смердак, драпак, свербсік, троишк та ін.), 
продуктивні -ник, -ик, -ика, -анка (провертник, дражник, сипика, дербанка) і 
малопродуктивні -ець, -ан, -ач, -ило, -ух, -ига, -учка, -иця, -еча та ін.

У творенні відад’єктивних похідних найактивніші суфікси -иця, 
-ина, -ка, -ник (білйця, кислйця, чорниця, ведмежина, голубина, боровина, 
костянка, водянка, терновник, йфйнник та ін.), менш продуктивні -ець, 
-инець, -ииі і малопродуктивні -ак, -ич, -ачка, -ниця та поодинокі інші.

Задокументовано один відчислівниковий дериват восьмина.
За допомогою флексії утворилися гоня і глода, префіксів —  неталсї, 

суклінь, суклень, префіксально-суфіксальним способом —  нелинь, поплотйна, 
незайманик.

Понад три десятки становлять дендрономени-композити, напр.: 
біловерба, золотолозник, ницелоз, терт'ігузка, чорноклен, іитанодран, 
драпоштан, дарморос, зимолист, білотернь, буздерево і под.

Продуктивним у поповненні українських дендрономенів 
досліджуваного періоду стало переосмислення слів. Нові назви виникали 
внаслідок перенесення на рослини назв предметів, речовин, тварин, людей та 
ін., пор.: каракуля 'Pinus cembra’ <— діал. каракуля '(крива) ручка плуга’, клей 
'Caprinus betulus’, решітка 'Acer campestre’, капшуки 'Fragaria vesca’, спиж  
'Swida sanguinea’ <— діал. спиж  'бронза’, бугаї 'Vaccinium uliginosum’, буякїі 
id. <— діал. буяк 'бугай’, легінь 'Populus pyramidalis’, пияки, п ’яниця 
'Vaccinium uliginosum’, кожевнйк, кожник, швец 'Cotinus coggygria’, холодок 
'Rubus nessensis’ та ін.

Особливо інтенсивно відбувалося творення нових дендрономенів 
шляхом переосмислення всередині ботанічної лексики, тобто завдяки 
перенесенню назв одних дерев і кущів на інші за подібністю листя, кольору 
кори, плодів і т.д., напр.: смерека 'Pinus sylvestris’ <— 'Рісеа abies’, явір 
'Populus pyramidalis’ <— 'A cer pseudoplatanus’, рокйтник 'Chamaecytisus 
zingeri’ <— 'Salix L .’, свидина, свидва 'Evonymus europaea’ <— 'Comus 
sanguinea’, смоква 'M om s L .’ <— 'Ficus carica’, рокита  'Spiraea L .’ <— 'Salix 
L .’, глод, глодйна 'Rosa canina’ <— 'Crataegus oxycantha’, вепрйна 'Rubus 
nessensis’ <— 'Grossularia reclinata’, лсовтило, бріч 'Genista tinctoria’ <— 
'Anthemis tinctoria’, лімба  'Populus pyramidalis’ <— 'Pinus cembra’, в ’яз

'Chamaecytisus zingeri’ <— 'Ulmus L .’, боз, буз, баз 'Syringa vulgaris’ <— 
'Sambucus L .’, повій, повійка 'Lycium barbarum’ <— 'Convolvulus arvensis’, 
свіба 'Viburnum opulus’ <— 'Svida sanguinea’, дереза 'Chamaecytisus zingeri’ <— 
'Caragana Lam .’ тощо.

Нові назви дерев і кущів утворювалися і внаслідок метафоричного 
переосмислення синтаксичних словосполучень, пор.: з сіяч і горішки
'Amygdalus nana (мигдаль)’, дівоча кров id., чортова вйшня 'Cerasus fruticosa 
(вишня степова)’, золотий дощ  'Laburnum anagyroides’, божі очі 'Evonymus 
europaea (вид бруслини)’, вовчі серги (сережки), котові яйця id., попова мудя 
'Evonymus verrucosa (вид бруслини)’ та інші.

Питома вага іншомовних запозичень, що появилися у цій 
мікротематичній групі в період XIX —  поч. XX ст., досить велика —  близько 
ста одиниць, із яких понад 55 запозичено приблизно в однаковій кількості від 
польської, румунської і тюркських мов, зокрема від польської засвоєно 
свйрка, смрода, модрень, шквирк, шквір, чвірк, ябронд і под., єжйна, коцірба, 
кочурба, гцець, менчир, лохйна, лохач, а також через польське посередництво з 
інших мов (німецької, латинської та ін.) цедрйна, лймба, морва, ясмин, ясьмін, 
букитан, гербата, гарб сипа, мандарйиа, жарновець.

Румунська мова стала джерелом таких українських фітономенів: 
жереп, женєпйн і под., сальсин, алуні, нук, карпан, стежар, клексщка, 
клекоцка і под., гутей, мури, трандафира, аломий, портокаль, ацарн, 
реуруска, тей, ютози, 0фина і под., фрасен та ще деякі. Кінцеве джерело 
більшості румунізмів —  латинська мова.

Від тюркських мов до української прийшли інжйр, тут, (рундук, 
артйш, айва, аличсї, кизйл, сержена, man, тала, карагач, караїч, карте, 
чинар, тйволга, ирга, мушмула, жерделя, карагана. Кілька з цих номенів 
засвоїлися через російську мову.

До латинізмів відносимо: секвоя, туя, магнолія, робінія, айлант, 
тамарикс, ліцій і под., барбарйс (через російське посередництво), берберис 
(через польське). Поповнювалася українська ботанічна лексика 
дендрономенами від російської мови, зокрема такими, як: крижовник, 
плоховник, багульник, бирючйна, єжевйка, обліпйха, сирень, шперці, каперси, 
можливо, листвениця. По кілька номенів запозичено від угорської (еперя, 
кормоша, біжалмо, ороня, цітрон, орґони), німецької (лендерево, людерев, 
лерам  і под., пппля, квіт, персик), французької (жасмйн, гортензія, платан, 
лиліяс), грецької (троянда, акйція), словацької (планка, дрінка) та ще деяких 
мов. Для окремих із поданих запозичень зазначені мови були тільки 
посередницями.

Більшість латинізмів, тюркізмів, майже всі запозичення від 
французької, грецької і кілька русизмів стали нормативними в українській



літературній мові. За даними джерел української мови XIX —  поч. XX ст., 
румунізми були поширені переважно в подільських, меншою мірою в 
гуцульських, буковинських, закарпатських говірках, а мадяризми —  у 
закарпатських.

Серед інновацій цілий ряд складених дендрономенів, утворених від 
прикметника (означення) та іменника (означуваного слова), які поєднані 
зв’язком узгодження і між якими виражаються атрибутивні синтаксичні 
відношення, пор.: негниюче дерево, біла верба, біла лозб, верба крихка, 
кріслшпа тополя, гасвсі рбжа, дика вишня, чайне древо, цареградська лоза, 
чорні ягоди, дикий виноград та чимало подібних.

Зважаючи на історію слова та його фіксацію в авторитетних словниках 
української мови, вважаємо за необхідне виправити в сучасній українській 
літературній мові написання кчокйчка 'Staphylea pinnata’ на кчокічка id.

2. Назви культивованих трав’янистих рослин

До кінця XVIII ст. українські назви культурних трав'янистих рослин в 
основному сформувалися. їх ядро складали номени праслов’янського 
походження і новотвори староукраїнської доби, більшість яких стає згодом 
літературною нормою сучасної української мови (пшениця, жито, ячмінь, 
просо, овес, кукурудза, гречка, горох, біб, сочевиця, ріпа, диня, тиква, хрін, 
гірчиця, часник, мак, кріп, кмин, чабер, хміль, льон, рис, картопля, буряк, 
цибуля, бруква, помідори, петрушка, гарбуз, огірок, квасоля, соняшник, 
тютюн, коноплі, тюльпан, півонія, любисток, майоран, шавлія та ін.). 
Детальніше див. [Сабадош 1996: 34— 39, 63— 64, 90— 109]. У джерелах 
української мови XIX —  поч. XX ст. виявляються майже всі назви 
культурних трав’янистих рослин, задокументовані пам’ятками 
староукраїнської писемності, за винятком поодиноких фітономенів. Далі 
подаємо системний опис назв культивованих рослин, задокументованих у 
джерелах української мови XIX —  поч. XX ст.

2.1. Родина бромелієві (Bromellaceae). Уперше, починаючи від 
середини XIX ст., у джерелах української мови документується назва 
тропічної трав’янистої рослини Ananas sativus Schult. (батьківщина — 
Бразилія), яка до Європи завезена близько 1650 р. [ЖР, VI: 84— 85], але в 
Україні до сьогодні не культивується, ананас [Витв.: 29; Вол.: 85; ВхГик.: 29; 
Чопей: 3; ВхБот.1905: 48]. Походить через порт, ananas, ісп. anana(s), нім. 
Ananas, фр. ananas id. від індіанських мов; пор. тупі (Бразилія), караїб. апапа, 
перуан. nanas id. [ЕСУМ, І: 70; СІС: 56; Фасм., І: 77; ЗСРЯ, І: 101— 102].

2.2. Злакові (Gramineae). За нашими спостереженнями, більшість 
інновацій, що позначають культурні трав’янисті рослини, припадає на 
найменування культур, які почали вирощувати в Україні в період XIX — 
поч. XX ст.

2.2.1. Назви кукурудзи (Zea mays L.), відомі в джерелах української 
мови з поч. XVIII ст. (див. [Сабадош 1996: 92— 93]), продовжують 
документуватися і в описуваний тут період, зокрема кіяхй [Павл.: 70; Рог.: 
142; Піск.: 1118; Ум., II: 14; Тм., І: 196], кукуруза [Шевч., І: 358; Б.-Н.: 199; 
Рог.: 142; Піск.: 118; Ум., II: 14]. Крім них, фіксуються ще такі нові 
найменування: пшінка (сер. наддніпр. та ін. [Евст. 1847: 22; Ум., II: 14; ВхН.з.:
61]), пшеничка (сер. наддніпр., степ, та ін. [Кв., III: 80; Б.-Н.: 307; Сред.: 573; 
Жел.: 792; Рог.: 142; ; Гр., III: 504; ВхН.з.: 61] (обидві в східному Поліссі;



перша —  похідна від пшоно, пшенб, а друга —  від пшениця). Поряд із 
утвореним ще в староукраїнський період номеном кіяхи виникають нові 
спільнокореневі кіяшкіі (Полісся [Ан.; Ум., II: 14]), кіяр [Руб., VI: 108], кійки 
[Левч.: 6 8 ].

Назва калбчики [Тм., І: 196] або в однині калачик [Руб., VI: 95] 
утворена внаслідок перенесення значення на основі зовнішнього вигляду 
зерна кукурудзи; ця сама мотивація і назви кіньскій зуб [Хл.: 45]. Появляється 
запозичення папуиібя (в українських говірках, що межують із румунськими 
[Сред.: 573; Рог.: 142; Піск.: 179; Жел.: 600; Гр., III: 95]; від рум. рарщ оі id. 
[DLRM: 595; ДЕМ: 346]), подекуди змінене на папушина [Жел.: 601]. 
Румунізм мелбй (< рум malai id. [Borza: 189]), уживаний у староукраїнський 
період у закарпатських говірках, у 2-й пол. XIX ст. відомий у вигляді малай 
id. також у деяких місцях Тернопільщини [1877, ВхЮж.: 35] та, ймовірно, в 
інших районах України, але з іншим значенням; пор. малбй  'просяний хліб’ 
[Войц.: 306; Закр.: 391]. Поряд із засвідченим джерелами української мови ще 
на поч. XVIII ст. (див. [Сабадош 1996: 92— 93]) мадяризмом тенґериця [Жел.: 
956; Піск.: 255; ВхЗак.: 262; ВхЮж.: 25; Гр., IV: 254] в період XIX — 
поч. XX ст. досить часто відзначаються в тих же закарпатських говірках його 
фонетичні варіанти кеидериця [Чопей: 147; Петр.: 16; Гр., II: 235], кнндиріщя 
[Гавр.: 147; Жел.: 342], кендириця [Петр.: 44], тенґериця [ВхЮж.: 25], 
тендерйця (лемк., бойк. [ВхПч., II: 37; ВхЮж.: 25; Жел.: 956; Гр., IV: 254; 
ВхН.з.: 61]) і под.

Якщо номен кукуруза (кукурудз) у XVIII ст. тільки починає вживатися 
в українській мові, то вже на поч. XIX ст. він міцно завойовує пріоритетне 
місце в ужитку майже на всій території України. Висновок М.Комарова, ніби 
на Правобережжі функціонує кукуруза (-дза), а на Лівобережжі —  пшеничка, 
пшінка [Ум., II: 58], не узгоджується з реальністю, бо кукуруза є в [Б.-Н.: 199], 
вживає його Т.Шевченко [Шевч., І: 358] та ін. (див. трохи вище). Інша справа, 
коли говорити про варіанти кукурудза і кукуруза, то перший більш 
характерний для західних, а другий —  для східних українських діалектів 
(див. [Гр., II: 322; СБН: 170]), хоч і в цьому випадку суворої закономірності 
немає; пор. обидва варіанти в [Жел.: 388; ВхГик.: 7; ВхСпис: 164], а також у 
сучасних українських говорах [САБЛ: № 27]. Зрештою літературною нормою 
стає закономірно варіант кукурудза [СУМ, IV: 388; ОВРУ: 468], як такий, що 
найчастіше фіксується джерелами української мови XIX —  поч. XX ст., 
поширений у всіх українських говорах і ухвалений як науковий термін у 
[СБН: 170].

2.2.2. Імовірно, не раніше II пол. XIX ст. на Україні починають 
вирощувати нову культуру сорго звичайне, або турецьке просо, Sorgo bicolor 
Voench (Sorghum vulgare Pers.), яка засвідчена такими назвами: просо

турецьке (херс. [Гр., III: 480]), татарське просо (степ. [1872, Сред.: 573]; 
обидва номени вказують на шлях, яким поширювалася в Україну ця 
культура), яглуша [ВхСпис: 31]. Остання, очевидно, переклад І.Верхратського 
за допомогою деривата від ягли(ьі) 'пш оно’ (< прасл. *jag(b)lb/-a,-o 'Panicum 
miliaceum’ [Сабадош 1996: 49]) латинської назви sorghum  id., яка походить 
від інд. sorghi 'вид проса’ [Кг.: 204]; пор. пол. ber indyjski id. [Maj., II: 728]), 
сорго [1881— 1882, СБН: 148] (до української мови ця назва запозичена від 
західноєвропейських; пор. нім. Sorgho, Sorghum, фр. sorgho, англ. sorghum  
'сорго’, які походять від іт. sorgo id. < сер. лат. surgum, surcum, suricum  < лат. 
Syricum  'сирійське’ [СІС: 111; ЕСУМ, V: 356]). Нормативними в українській 
науковій ботанічній номенклатурі для цієї рослини стали назви сбрго 
звичайне і турецьке просо [РУСб: 268] (в [ОВРУ: 468] тільки перша), сбрго як 
родова нормативна назва подається в [СУМ, IX: 463].

2.2.3. Крім успадкованої від праслов’янської мови назви давньої в 
Україні культури проса посівного, або звичайного (Panicum miliaceum L.), 
просо [КотлЕ: 146; Кв., III: 54; Сред.: 574; Піск.: 217; Жел.: 778; Гр., НІ: 480] 
(< прасл. *proso id. [ЕСУМ, IV: 603— 604]), документується кілька інновацій: 
текбч [Рог.: 130; Гр., IV: 252] (походить, можливо, від текти зі значенням 
'висипатися’, тобто вид проса, насіння якого висипається з волотей; пор. чес. 
морав. proso tece 'просо висипається з волотей’, рос. діал. текучка 'льон, що 
губить на корені насіння’, мак текун 'мак-самосійка’ [MES: 637; ЕСУМ, V: 
535— 536]), пшоно (буков., степ. [1904, Мак.: 254]; назва виникла внаслідок 
перенесення значення: 'просо’ < 'крупа із проса’) і малай (поділ. [Рог.: 130; 
Гр., II: 400]; пор. укр. діал. малай 'просяний хліб’ [Войц.: 306; 1861, Закр.:
391]; малай 'просо’ походить від рум. діал malai id. [Borza: 123], пор. [DLRM: 
485]; остаточна етимологія цього слова досі не з’ясована [ДЕМ: 272]).

2.2.4. На початку XX ст. в ряді джерел української мови фіксується 
нова назва мишію італійського, або чумизи (Setaria italica Beauv.), —  могар 
(поділ., полт. [1907, СБН: 144; 1910, Яв.: 36]), а ще раніше мохар (степ. 
[1881— 1882, СБН: 144]). Пізніше могар id. стає нормативною в українській 
літературній мові [СУМ, IV: 772; ВРУ: 467]. Джерелом цієї назви (прямим чи 
опосередкованим) уважається угор. mohor, muhar id. (пор. ще рос. могар, пол. 
mohar, чес. mohar, mohar id.), яке в свою чергу кваліфікується як слов’янське 
запозичення; пор. чес. muchar, muchec id. і т. ін. в інших слов’янських мовах 
[СІС: 552; ЕСУМ, III: 493; Mach.: 294; TESz., II: 972]. Із цим номеном 
етимологічно пов’язується українська назва дикоростучої рослини цього 
самого роду — мишію кільчастого (Setaria verticullata Beauv.) муишй (терноп. 
[ВхПч., III: 23]), яка є утворенням за допомогою суф. -ій від муха  (зв’язок із 
миша помилковий [Mach.: 294]). Від муишй унаслідок прояву народної 
етимології виникла назва мишій, якою в XIX ст. почали називати різні



дикоростучі види роду Setaria Beauv. (див. [1872, Сред.: 574; Жел.: 441; Гр., 
II: 429], а також [ЕСУМ, III: 470]) і яка стала нормативною в українській 
літературній мові [СУМ, IV: 723; ОВРУ: 467].

2.2.5. Рослина очеретянка звичайна, Phalaroides arundinacea Rausch. 
(Typhoides arundinacea Moench, Digraphis arundinacea Trin.) зростає в дикому 
вигляді майже по всій Україні, але в народі більш відомий її культурний 
(декоративний) різновид, вирощуваний у садах і парках. Для нього в цей 
період зафіксовані такі назви: шовкова трава [Рог.: 131; Піск.: 296], 
іиовкунець [Руб., XIII: 41], периста трава [Шейк., V/1: 75] (всі три номени 
мотивуються смугастим, подібним до пасма листям), папське зільс (галиц. 
[Нов.: 103]), панська травичка (галиц. [Мел.: 200]; означення панський 
зумовлене, очевидно, фактом поширення рослини в садах і парках переважно 
в багатіїв, панів; пор. чес. panska trava id., джерелом якого В.Махек, 
вважаємо, неправомірно припускав *hispansk0 trava [Mach.: 289], пор. пол. 
angielska trawa id. [Maj., II: 107]), писана трава [ВхЮж.: 48; Жел.: 978], 
писантрава (галиц. [Нов.: 103]; за смугами на листках), божа ιηραβά [Жел.:
37] (пов’язується, очевидно, з красою рослини), турецька трава (буков. [НІ.: 
9]; пор. рос. турецкая трава id., яке в [Ан.: 247] виводиться від пол. turecka 
trawa id.). Ця сама рослина, але як дикоросла називається тростянка [Петр.:
38] (від трость у зв’язку з твердим стеблом; пор. пол. tricina, trscinnik і под. 
id. [Maj., II: 583]), різуха  (галиц. [Гавр.: 142]; перенесено від Carex L. за 
зовнішньою подібністю або, можливо, утворене від різати за допомогою суф. 
-уха, мотивується гострими краями листків; пор. пол. ostrzyca id. [Maj., 11: 
107, 583]), житовник (степ. [1871, Яв.: 225; 1886, Гор.-І: 9]; від жито за 
подібністю до жита), батлаук [Гор.-І: 9]. Останнє, очевидно, тюркізм; пор. 
тур. batakhk otu 'болотна рослина’ [ЗСБМ, І: 329], див. ще [ЕСУМ, І: 151].

2.2.6. Видно, і в XIX ст. рис посівний (Oryza sativa L.) не 
культивувався в Україні (пор. відсутність статті про нього в [Мел.]), але був 
тут добре відомий своїм зерном ще з XVI ст. (див. [Сабадош 1996: 91]). 
Майже до початку XX ст. чи не єдиною його назвою, успадкованою зі 
староукраїнської мови, залишається риж  (покут.-буков. та ін. [Витв.: 261; 
Вол.: 6 6 ; Рог.: 130]). До поч. XX ст. в усіх працях І.Верхратського для 
позначення цієї культури вживається тільки цей номен, а слово рис  id. уперше 
засвідчене в праці С.Подолинського 1879 р. [Жел.: 803]. І.Верхратський ужив 
його в своїй ботаніці [ВхБот.1905: 162], записавши десь у той самий час у 
закарпатських говірках [ВхН.з.: 50]. 1910 р. там само В.Гнатюк фіксує з тією 
семантикою лексему рііикаша  [1910, СБН: 107] (тут, мабуть, описка: 
рішката; від угор. riskasa id. [1745, TESz., Ill: 425— 426]).

Номен рис, який в українській літературній мові став нормативним, 
запозичено, очевидно, через рос. рис  id., що, за одними даними, від

германських (пор. с.в.нім., ниж.нім. ris, гол. rijs id. < сер. лат. risus, risum  < гр. 
ορυζα, яке через іранське посередництво від д.інд. vrihi id.), за іншою версією,
—  прямо від романських мов на поч. XIX ст. (пор. італ. riso, фр. riz id. < лат.
< гр. і т.д.) [ЕСУМ, V: 80; Фасм., III: 485; Черн., II: 116; КЗС: 390; MES: 528]. 
Задокументована з цим значенням також інновація турецкий овес [Витв.:
261], у якій переосмислене овес мотивується формою зерна, а означення 
вказує на один із посередників поширення цієї культури на Україні.

2.2.7. Рослина тимофіївка лучна (Phleum pratense L.) здавна росте дико 
в Україні, але з XIX ст. її розводять як доброякісну кормову траву. Усі 
зафіксовані в джерелах української мови XIX —  поч. XX сг. її назви можна 
об’єднати в три основні групи. До першої ми віднесли ті, що перенесені від 
інших рослин або утворені від назв інших подібних і відомих злаків: бір 
(1867), буков. бріяика (1878— 1879) [Мак.: 264] (пор. укр. діал. бор 'Setaria 
italica Beauv.’ < прасл. *Ььгь id. [ЕСУМ, І: 229]), цього самого походження, 
але деетимологізоване бранка (буков. [НІ.]), пирій  [Тм., II: 141] (в
українських діалектах ця лексема частіше вживається на позначення іншого 
виду —  Phleum alpinum L.; пор. перій (галиц. [Нов.: 100; Гр., III: 146]), 
перійка, перієватиця id. [Жел.: 628]; все це результати перенесення назви від 
рослини Elytrigia repens Desv.), яреииця [Петр.: 42] (пов’язується з укр. діал. 
ярь 'весна’; назва тимофіївки мотивується часом її сіяння; пор. ще укр. діал. 
ярець 'ячмінь’, ярииа, яриця 'пшениця ярова’ і т.п. [СБН: 312]), ржанець 
[Рог.: 131; Гр., IV: 14], рженець [1873, Піск.: 223; Жел.: 801] (утворене від 
укр. діал. рож  'ж ито’ < прасл. *гьіь id.), житниця [Ум., І: 7; ВхН.з.: 51], 
житница (закарп. гуцул. [ВхН.з.: 51]; від жйто 'ж ито’).

Друга група назв пов’язується з муха, мушка (за зовнішнім виглядом 
колоска): мушка жйтна (самбір.), мушка пастівна [ВхГик.: 8 ] (означення 
пастівна придумав, видно, І.Верхратський; означуваний компонент мушка 
міг бути перенесений від дуже подібної рослини Alopecurus pratensis L. або 
виникнути внаслідок вторинної номінації від загальновживаного демінутива 
мушка), муишй (галиц., гуцул. [ВхН.з.: 51]; пор. також укр. діал. муишй, 
муиіій —  назви різних видів Setaria Beauv. [СБН: 249]). Сюди, видно, слід 
віднести і деетимологізоване мишсік id. (черніг. [Гр., II: 429]), що виникло на 
базі назв мушка, мушій під впливом народної етимології; див. також вище про 
назви Setaria в п. 2.2.4; пор. [Mach.: 294].

До третьої групи назв тимофіївки лучної відносимо іншомовні 
запозичення тимотка [1889, Мак.: 265] (виникло, можливо, під впливом пол. 
tymotka id. [1836, Maj., I: 458]), усічені мотка  [Мел.: 201], тимка, а також 
тимотейка, трава св. Тимотея [Мак.: 265] (пор. пол. tymotejka id. [Mach.: 
291]), тимофієва трава [1872, Сред.: 572], тимофійка (харк., 1921), 
тимофіївка (степ., [1881— 1882, СБН: 111]). До цих назв треба додати і



матіювка id. (волин. [ВхН.з.: 51]), похідне від Матій. Номен тимофіївка 
пов’язаний із ім’ям Тимофія Ганзена (Timothej Hansen), американського 
фермера, який першим почав культивувати цю траву 1765 р. [ЕСУМ, V: 568; 
Mach.: 291]. Як нормативну вперше запропоновано назву тимофійка в [СБН:
111], у сучасній українській ботанічній номенклатурі тимофіївка [СУМ, X: 
113; ОВРУ: 449].

2.2.8. Для позначення вівса посівного (Avena sativa L.) поряд із 
успадкованою від праслов’янської мови назвою овес [Кв., II: 309; Б.-Н.: 256; 
Витв.: 195; Рог.: 113; Гр., III: 34] (< прасл. * o v b S b  id. [ЕСУМ, IV: 249— 150]) 
документуються неологізми, пов’язані з його швидким дозріванням: 
скорозрілка (лемк. [ВхН.з.: 39]), скороздра, скорина [Петр.: 60]. Скорина —  
дериват із суф. -ина від прикметника скорий; скорозрілка (від скорий і зріти 
'дозрівати’) утворене основоскладанням з інтер- і суфіксацією; скороздра, —  
ймовірно, субстантивований дієприкметник, який у свою чергу утворений 
лексико-синтаксичним способом від двох основ (< скоро, здриїї). У цей 
період появилися дві бінарні назви, одна з яких овес звичайний уперше 
фіксується у [Вол.: 65]), а друга подібна назва овес сійний уперше —  в праці
І.Верхратського 1873 р. [ВхГик.: 6 ].

Той самий І.Верхратський записав у галицьких говірках назви для 
різновиду вівса посівного Avena orientalis Schreb.: косач, косичάκ, гривак, 
богбч, а в лемківських —  овес богатий [ВхН.з.: 39]. Етимон перших двох —  
відповідно кос0 і косиця, третьої —  грива, богач, — можливо, універб, що 
виник на основі складеного номена овес богатий. Усі подані назви 
мотивуються багатим колосом рослини. У бойківських говірках цей різновид 
називається бойко [ib.], що виник унаслідок, можливо, переосмислення 
етноніма, але мотив номінації неясний.

2.2.9. Рослина Arrhenatherum elatius L. узагалі дикоростуча, проте, як і 
в інших країнах, в Україні її починають культивувати не пізніше II пол. XIX 
ст. як одну з кращих кормових трав. Для неї засвідчені назви: овсюха, 
овсянка, овсюр [Петр.: 26], мухарка, вівсовтпка [Жел.: 460; ВхБот.1905: 164] 
(з останньою пор. пол. ziznica owsowatka id. [Тан.: 57]), мушка вівсяна (самбір. 
[ВхН.з.: 39]), вівсяна голка [1844, Яв.: 107], райТрас французький [1880, Мак.:
39]. Назви, утворені від овес, мотивуються подібністю рослини до вівса 
(раніше цей ботанічний вид належав до роду Avena L. 'овес’ і мав назву 
Avena elatior L., див. [СБН: 16]), пор. чес. ovsik, слвц. oviesok, пол. owsianica 
id. [Mach.: 287]). Мухарка, мушка  —  деривати від муха  (за зовнішнім 
виглядом к о л о с к і в ) .  Назва райграс французький походить, очевидно, від пол. 
rajgras francuzki id. [Maj., II: 84], а пол. rajgras —  від англ. /уе grass 'житня 
трава’; пор. [СІС: 703; ЕСУМ, V: 17]. Райгрбс 'Arrhenatherum Beauv.’ —  
норма української літературної мови [СУМ, VIII: 441], а в науковій

ботанічній номенклатурі за видом Arrhenatherum elatius М. et K. закріпилася 
назва райграс високий [ОВРУ: 443; ВРУ: 81], у [РУСб: 281] —  французький 
райгрсіс високий.

2.2.10. Протягом XIX —  поч. XX ст. для номінації жита посівного 
(Secale cereale L.) використовується переважно давня назва жйто 
[Максимович 1827: 192; Б.-Н.: 138; Вол.: 6 8 ; Рог.: 135; Гр., І: 486] (< прасл. 
*zito id.), рідше (як правило, поряд із жйто) теж давня рож  [Закр.: 503; 
Сред.: 567; Рог.: 135; Піск.: 225; Жел.: 805] (< прасл. *гьїь id.), іноді з 
незакономірним переходом [о] >[і]: ріж  [Жел.: 805]. У подільських говірках 
фіксується сакора [Рог.: 135] < рум. secara, діал. sacara і под. id. [Borza: 158]
< лат. secale id. [DLRM: 756].

2.2.11. Продовжує документуватися в багатьох джерелах назва 
тиенйця 'Triticum L .’ [Шевч., II: 182— 183; Вол.: 6 8 ; Рог.: 139; Жел.: 792; Гр., 
III: 504] (< прасл. *рь§епіса id.). Крім уживаної у текстах попередніх періодів 
української мови (див. [Сабадош 1996: 36, 90, 91]) назви для виду пшениці 
спельти, або полби (Triticum spelta L.) полба [Рог.: 139; Жел.: 6 8 8 ; Ум., III: 
91], бблба [Руб., І: 246], ббльба (сх. укр. [Гр., І: 85]; бблба < полба в 
результаті асиміляції [п] до [б]), відзначається кілька нових назв: голбмша 
(самбір. [Гол.: 483; Гр., І: 304]), татарка [Шейк.; Мак.: 380], самбпша [Жел.: 
850], санопша (лемк. [ВхН.з.: 59]), супшен (галиц., волин. [ВхПч., II: 36; Гр., 
IV: 230]). Назву голбмша має також ячмінь дворядний (Hordeum distichon L.) 
[СБН: 75]. Мабуть, варто погодитися з М.Фасмером, який уважав це слово 
складним: перша його частина пов’язана з голий, а друга (-мш а) —  із мох 
[Фасм., І: 430]; пор. укр. діал. голомшивші 'лисий, плішивий’, 'безостий (про 
хлібні злаки)’ [Гр., І: 304], див. ще [ЕСУМ, І: 554].

Номен татарка вказує на один зі шляхів проникнення цієї культури в 
Україну. Самбпша, санопша, супшен, здається, спільного походження, 
первинною формою, очевидно, слід вважати перше слово; пор. пол. samopsza 
id. [1613, Maj., II: 794], чес. samopse 'вид пшениці’, які, як припускає
В.Махек, є складними словами, що позначали якийсь вид злака, «ktery se sam 
(= lehce) opichuje» [Mach.: 285— 286], тобто такий, що сам легко облущується. 
Із укр. пхати, пол. pchac, чес. рсігбіі і т.д., які первісно означали 'очищати 
(від луски)’, етимологічно пов’язані слова пшоно, пшениця [ЕСУМ, V: 174]. 
Номен супшен складається з преф. су- та -пиіен, що походить, можливо, від 
дієприкметника *рь5епь 'товчений’, утвореного від *рьхаіі 'товкти, пхати’ 
[ib.: 478].

Фіксуються назви ще двох видів пшениці —  твердої, Triticum durum 
Desf. і м ’якої, або літньої, Triticum aestivum L. Назви першого: білотурка 
[Ум., IV: 224; Гр., І: 67], чорнотурка [Ум., IV: 224], тапшрка [Ном.: № 444; 
Гр., IV: 249], арнаута [Рог.: 139], арнаутка [Рог.: 139; Ум., IV: 224; Гр.,



I: 10], орнаута (cx. поліс. [Гр., Ill: 63]); назви другого виду: пшениця яра 
[ВхГик.], ярїіця (полт. та ін, [Гр., IV: 542]), яри/ιά, ярка [Ум., IV: 224]. Назви 
першого виду вказують на його походження, як і арнаута; пор. тур. A m ant 
'албанець’, Arnavut 'албанський’ [ЕСУМ, І: 8 6 , 198]. Назви другого виду 
пов’язані з ярий 'весняний’ [ЕСУМ, VI: 550] або діал. ярь 'весна’, 'ярина’ 
[Гр., IV: 543].

Нормативними в сучасній українській мові стали, крім загальної, 
родової, пшениця, ще такі видові, сортові назви: арнаутка, білотурка, полба, 
ярйця [СУМ, І: 61, 184; VII: 61; XI: 648].

2.2.12. В описуваний період розрізняють у назвах два види ячменю — 
ячмінь дворядний (Hordeum distichon L.) і ячмінь звичайний (Hordeum vulgare 
L.). Крім спільного для обох видів давнього і загальнонародного номена 
ячмінь [Кв., III: 6 8 8 ; Вол.: 69; Парт.: 332; Рог.: 125; Гр., IV: 546], счмінь 
(гуцул. [Гол.: 539]), ячмень (степ. [Сред.: 566]) < прасл. *(j)qcbmy, род. в. 
*(j)qcbmene id. [ЕСУМ, VI: 565], засвідчені також спеціальні назви для 
Hordeum distichon: двояк (надсян. [ВхН.з.: 46]), двійняк (галиц.), ячмінь 
двугранній (терноп.) [ВхПч., II: 32], ячмінь двогранний [ВхБот.1905: 170], 
ячмінь дворядний [Сред: 144; Lind., II: 345] (пор. латинську наукову назву, в 
якій означення distichon складається із гр. δίς 'два рази, подвійно’ і στίχος 
’ряд’ [Кг.: 6 8 , 209], мотивуючись дворядним розміщенням колосків), плсицук 
(галиц.), пляскач (бойк.) [ВхН.з.: 46] (пор. пол. plaskur, чес. plaskur id.; укр. 
пляскач < пол. plaskacz id. [Maj., II: 393]; спільнокореневі з укр. плоский, 
пласкіш), рибка, рибак  (галиц.), р їіб ’як  (надсян.) [ВхПч., IV: 14] (від риба), 
грйнка (галиц., волин. [ib., IV: 14; Гр., І: 322]; від грань 'плоска поверхня 
предмета’). Останні чотири номени мотивуються плоским колосом ячменю 
дворядного; пор. [ЕСУМ, І; 585; IV: 428]. Ще одна назва цієї рослини 
бичованець (бойк. [ВхН.з.: 46]) —  похідне утворення від бич. пояснюється 
схожістю плоского колоса з бичем (плетеним батогом), пор. [ЕСУМ, І: 189].

Назви другого виду ячменю (Hordeum vulgare) обумовлені переважно 
кількістю рядів насінин у колоску: ячмінь чотирогранній [ВхБот.1905: 169], 
четверняк, четвертяк (галиц. [ВхПч., II: 32; Жел.: 1069— 1070]; пор. пол. 
czwartak id. [Maj., II: 393]), иіеспшк, шостак, иіустак (галиц. [ВхН.з.: 46]), 
гиістерняк (галиц., волин.), ячмінь шістегранній (терноп.) [ВхПч., II: 32; Гр., 
IV: 498], ячмінь шестигранний [ВхБот.1905: 170]; пор. лат. Hordeum  
hexastichon id., в якому означення hexastichon утворене від hex- (< гр. εξ  
'ш ість’) і στίχος 'ряд ’ [Кг.: 100, 209]. Різновид цього виду ячменю, в якого 
насінини не захищені плівкою, як в усіх інших різновидів культурного 
ячменю, а голі, має назви: голий ячмінь (київ. [Рог.: 125; Гр., IV: 546; ВхН.з.: 
46]), голомша (галиц. [ВхБот.1905: 170: Петр.: 33]). Номен галак (київ. 
[ВхН.з.: 46]), здається, більш переконливо пов’язувати не з голий, усупереч

[ЕСУМ, І: 456], а з гаїак, гаїай  і под. 'Avena fatua’ (дикий вид вівса), 
спорідненим із прасл. *galb 'чорний’ [ЗССЯ, VI: 96]. Той самий принцип 
номінації в серб., хорв. crni ovas 'Avena fatua’ [Сим.: 63]. І тільки назва ордз 
(поділ. [Рог.: 125; Піск.: 304]) —  запозичення; пор. рум. orz, аром, ordzu id. < 
лат. hordeum id. [DLRM: 571; ДЕМ: 294].

2.3.1. Родина лілійні (Liliaceae). У 2-й пол. XIX ст. в Україні почали 
розводити декоративну рослину лілійник жовтий, Hemerocallis lilio-asphodelus 
L. (Hemerocallis flava L.), для позначення якої в джерелах знаходимо назви: 
ліліас [Закр.: 611], жовта лілія [Рог.: 124; Гр., І: 489] (пор. пол. lilijoviec, 
lilijka [Maj., II: 383], слвц. liliovka, діал. cervena lalija id. [Mach.: 265]), ослянка 
(буков. [HI.: 6 ]; мотивація неясна), чоловічий вік [Рог.: 124; Піск.: 289] (назва 
пов’язується, можливо, з тим, що квітка рослини цвіте не більше одного дня 
[Mach.: 264— 265]).

2.3.2. Продовжують уживатися майже всі варіанти, зафіксовані в 
текстах староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 94]), праслов’янські за 
походженням назви часника (Allium sativum L.) часник [КотлЕ: 195; Кв., III: 
594; Б.-Н.: 326; Евст.1847: 29; Рог.: 111; Жел.: 1061; Гр., IV: 446], часнок 
[Закр.: 579; Мак.: 21] (пор. біл. часнок, чоснак id. [ЛАБНГ, II: № 188]), чеснок 
(закарп., галиц., покут.-буков., степ, та ін. [Витв.: 55; Hoelzl.: 160; Сред.: 563; 
Рог.: 111; Чопей: 427], чоснйк (галиц., волин. та ін. [Парт.; Жел.: 1077; Гр., 
IV: 473]), чесник (поділ., сх. укр. [1886, Мак.: 22]), а також фонетично 
видозмінені чісніїк (зах. укр. [Жел.: 1077; Мак.: 22] < часник), чіснок (галиц., 
буков., поділ, та ін. [Коб.: 31; Кміц.: 330; Мак.: 22] < часнок). Із інноваційних 
назв відзначаються чеснсїк (бойк. [ВхН.з.: 37]; пор. біл. діал. часнйк id. 
[ЛАБНГ. II: № 188]), часник зубковий [1902, СБН: 8 ], лук-чеснок (закарп. 
[ВхЗак.: 271]), лучейка (надсян. [Жел.: 417; Мак.: 22]; від діал. лук 'Allium L .’) 
і румунізм устрой (поділ. [Рог.: 111; Піск.: 2 69 ;-Шейк., V/2: 209; Ум., IV: 
198]), у  строй [Руб., XII: 54]; пор. рум. usturoi id. [Borza: 15]. Нормативною в 
українській літературній мові стала назва часнйк [СУМ, XI: 277; ОВРУ: 399], 
ухвалена як науковий термін у [СБН: 8 ].

2.3.3. Поряд із успадкованими від староукраїнської мови назвами 
цибулі городньої (Allium сера L.) цибуля [Б.-Н.: 381; Витв.: 45, 52; Рог.: 111; 
Левч.: 6 6 ; Гр., IV: 428] і менш уживаною в цей період назвою лук [РО: 255; 
Рог.: 111; Жел.: 415; НІ.] (< прасл. *Іикь id. [ЕСУМ, III: 302]), зафіксовано 
нові назви: цибулиця [Жел.: 1053], луковиця [Вол.: 77; Піск.: 128], луковйца 
(покут.-буков. [Витв.: 45, 52]; пор. рос. луковйца id. [Левч.: 6 6 ]), румунізм 
сяпа (поділ. [Рог.: 111]; пор. рум. сеарй, діал. teapa id. [Borza: 14] < лат. сера 
id. [DLRM: 130; ДЕМ: 482]). Нормою сучасної української мови став номен 
цибуля [СУМ, XI: 206; ОВРУ: 399], ухвалений у ролі наукового терміна в 
[СБН: 7].



Крім успадкованих зі староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 94]) 
найменувань виду цибулі порей (Allium porrum L.) пор (галиц., поділ. [Рог.: 
111; Піск.: 203; Ум., III: 146; Мак.: 21]), порей [Парт.; Рог.: 111; Піск.: 203], 
документуються нові варіанти та інші назви: пора (бойк.-галиц. [Тм., II: 62; 
ВхН.з.: 37]; жін. р. від давнішого пор id.), пори (галиц., поділ. [Жел.: 708; 
Мак.: 21]; мн. від пор id.), праж  (поділ. [Рог.: 111; Піск.: 203; Ум., II: 80; Тм., 
І: 193; Руб., X: 167]) і прас (херс. [Ум., II: 80; Гр., IV: 402; Руб., X: 167]). Не 
виявлено вживаний у староукраїнських текстах номен лучок  id. Праж  і прас
—  фонетичні варіанти того самого слова, що походить від гр. πράσον id.; пор. 
ще болг., мак. праз, серб., хорв. прас, діал. праз, церк.сл. прась, празь id. До 
українських діалектів могли потрапити через болгарське та румунське 
посередництво (зокрема варіант праж; пор. рум. praz, діал. praj id. [Borza: 
15]); пор. [ЕСУМ, IV: 552— 553; Фасм., III: 354; DLRM: 651; ДЕМ: 329]. 
Нормативною для цього виду в українській літературній мові стала назва 
цибуля порей [СУМ, VII: 251; ОВРУ: 400]; в [СБН: 8 ] у цій функції ухвалено 
науковий термін пор.

Інший культивований вид цибуля трубчаста (Allium fistulosum L.), 
крім успадкованого від староукраїнської мови (див. [Сабадош: 1996: 94]) 
плодйстець [Витв.: 204; ВхН.з.: 37; Жел.: 660], називається новими номенами 
плодйсток (закарп., покут.-буков. та ін. [Витв.: 204; ВхЗак: 247; ВхН.з.: 37]), 
таптрка [Рог.: 111; Шейк., V/1: 23; Жел.: 949; Ум., II: 80; Тм., І: 193], 
татарйн [Шейк., V/1: 24; Жел.: 949] (останні дві назви пояснюються, видно, 
зростанням цієї рослини в татарських степах —  див. [Мел.: 22]), зрізованець 
[Жел.: 315], різачка  (галиц. [1869, Мел.: 23]; віддієслівні суфіксальні 
утворення, які мотивуються тим, що в їжу використовується тільки надземна, 
зрізана частина цієї рослини), гірчак (покут.-буков. [Витв.: 204]; від гіркйй за 
смаком рослини). Назва цієї культури плодйст у джерелах української мови 
XIX —  поч. XX ст. фіксується вперше [Жел.: 660]. Вона, без сумніву, 
існувала і в староукраїнській мові, хоча в писемних джерелах ми не виявили 
її, але задокументована похідна від неї лексема плодйсток id. У джерелах
XIX —  поч. XX ст. фіксуються з тим самим значенням ще два деривати від 
назви плодйст  —  плодйстиця (галиц. [ВхН.з.: 37]) і плодйсток (закарп. [Гол.: 
261; Жел.: 660]), а також похідне від плод —  плодушка (ймовірно, сер. 
наддніпр. [1908, ВхН.з.: 37]).

Відзначаються назви виду Allium ascalonicum L. требулька, трибулька 
[Жел.: 981, 982; Ум., IV: 207] (очевидно, перенесено від Anthriscus Pers. за 
ознакою подібності; пор. [Сабадош 1996: 125; ЕСУМ, V: 634]), шальотка 
[ВхГик.: 22]. Остання назва прийшла через пол. szalotka id. < нім. Scharlotte, 
Scha/otte id. (в результаті народноетимологічного зближення з жіночим 
французьким власним іменем Charlotte) < лат. ascalonia id., утвореного від

назви палестинського міста Ascalo, звідки походить цей вид цибулі [Mach.: 
266]. Сучасний український науковий термін шалот 'Allium ascalonium’ 
[ОВРУ: 401] запозичений пізніше, ймовірно, через рос. шалот  id., узятий від 
німецької чи французької (пор. н.в.нім. Schalotte, фр. echalotte id.) мови < лат. 
ascalonia id. [ЕСУМ, VI: 371; Фасм., IV: 400, 410].

2.3.4. Садова декоративна рослина Fritillaria imperialis L. позначається 
номенами: рябець, рябчик [Вол.: 74; Жел.: 845] (від рябий  —  за кольором 
пелюстків квітки [ЕСУМ, V: 153] або від рос. рябчик id. [Ан.: 148], як і чес. 
febcik  id. [Mach.: 267]; рябчик 'Fritillaria L .’ —  літературна норма української 
мови [СУМ, VIII: 921; ОВРУ: 396]; як науковий термін ухвалений у [СБН:
64]), иарьський вінець [Вол.: 74; Жел.: 1050], вінець царскій [ВхГик.: 20], 
цісарська корона [1867, Мак.: 157] (останні назви, видно, пов’язані з нім. 
Knigskrone [Ан.: 148], або Kaiserkrone id. (букв, 'царський вінець’), царскі 
кудрй [Закр.: 574] (означення царскі у  цій складеній назві —  переклад 
латинського видового означення imperialis, а означуваний компонент кудрй 
мотивується розкішною квіткою рослини), кручені паничі [ib.] (перенесено від 
Ipomaea purpurea Roth), крин [Ум., IV: 188] (перенесено від Lilium candidum 
L.).

2.3.5. Для позначення культурного виду тюльпана Tulipa gesneriana L. 
у період XIX —  поч. XX ст. все рідше вживається запозичений ще в 
староукраїнський період (див. [Сабадош: 95]) номен туліпаи (покут.-буков. та 
ін. [Витв.: 301; Вол.: 73]), його місце заступає в багатьох джерелах варіант 
тульпан [ВхПч., II: 36; Рог.: 139; Шейк., V/1: 48; Жел.: 992; Гр., IV: 294], у 
ряді джерел —  варіант тюльпан [Сред.: 561; Рог.: 139; Тм., II: 217; Гр., IV: 
294], подекуди тулюпан [Гр., IV: 294], тилипан [Шейк., V/1: 48]. 
Запозичений, очевидно, через рос. тюльпан від фр. tulipan id. [Ф., IV: 136], 
номен тюльпан став нормою української літературної мови [СУМ, X: 334; 
ОВРУ: 396], ухвалений як науковий термін у [СБН: 160] у формі тульшн. 
Крім цих варіантів, для позначення тюльпана вживаються ще: даліпан (галиц. 
[ВхН.з.: 59]; як і тилипйн, результат деетимологізації варінта туліпан), 
півники [Вол.: 73], тульпті півник [Жел.: 992] (за подібністю кольору квітки 
до гребеня півня).

2.3.6. Продовжують уживатися задокументовані в староукраїнській 
мові XVII ст. (див. [Сабадош 1996: 95]) назви рослини Hyacinthus orientalis L. 
гиацинт  [Чопей: 52] і синета [Петр.: 34] (від синій за кольором квітки; див. 
ще 3.20.11). Засвідчені нові варіанти старих назв акинг, якинф, гиацинт 
[Сабадош 1996: 95]: гіякінт  [Тан.: 58; Коб.: 274] (запозичено безпосередньо 
від гр. ύάκινδος id.), яцинт  [Тм., І: 75; Руб., XIII: 55] (через пол.jacynt від нім. 
Hyazinthe < лат. hyacinthus id. < гр. [ЕСУМ, І: 511]), якйнт  [Жел.: 112] (з 
покликанням на словник Партацького 1867 p.; імовірно, через пол. hiacynt



id.), яць, яцина, яцко [Жел.: 1117]. Останні три варіанти виникли на основі 
яцинт  у результаті народноетимологічного зближення з народними 
варіантами власного чоловічого імені Яків —  Яць, Яцйна, Яцко [Гр., IV: 563]. 
Крім перелічених, для цієї рослини записано ще такі назви: маршовий ц е іт  
(буков. [НІ.: 7]; за часом цвітіння —  у березні), ярцвіт  [ВхБот. 1905: 139] (від 
діал. ярь 'весна’ за тим самим мотивом, що й попередня назва, і цвіт). Із усіх 
цих номенів нормативним в українській літературній мові став гіацйтп 
[СУМ, II: 63; ОВРУ: 397], ухвалений як науковий термін гіяцйнт  у [СБН: 76].

2.4.1. Родина півникові (Iridaceae) представлена в джерелах 
досліджуваного періоду назвами трьох культивованих видів —  Crocus sativus 
L., Iris germanica L. та Gladiolus communis L. Перший вид до сьогодні в 
Україні, за винятком Криму, не культивується, проте завдяки використанню 
його в медицині, харчовій і парфумерній промисловості [СДБ: 577] назва 
шафран із варіантами шапран, шахрай відома в джерелах української мови 
ще від XVI ст. [Сабадош 1996: 64, 96]. У XIX —  на поч. XX ст. усі ці варіанти 
фіксуються неодноразово, пор. шафран [Вол.: 81; ВхГик.: 27; Рог.: 120; Жел.: 
1084], шапрйн [Б.-Н.: 395; Жел.: 1083; Ум., IV: 208; Гр., IV: 485], шахрдн, 
ш ахврт  [Гр., IV: 487]. Крім них, появляється ще один рідковживаний варіант 
шифрйн id. [Жел.: 1090]. Якщо в пам’ятках староукраїнської писемності інша 
назва цієї рослини брендуиіа (бриндуша) виявляється тільки в антропонімі 
Брьндушє [1494, ССУМ, І: 126], то в XIX ст. вона наявна (в основному як 
гуцульська) в багатьох джерелах [Гол.: 373; Шейк., І: 106; Шух., І: 21, 215; 
Гр., І: 96, 99]. Найбільш вірогідним є припущення, що в українській мові це 
румунізм —  від неясного в етимологічному плані рум. Ьгіпйщй id., хоча є 
також спроби пояснити його як утворення на українському мовному ґрунті 
(див. [ЕСУМ, І: 258; DLRM: 94; ДЕМ: 60; Кобилянський: 47—48]). 
Літературною нормою української мови для позначення роду Crocus L. стала 
назва іиафрпн [СУМ, XI: 422; ОВРУ: 403].

2.4.2. Вид Iris germanica L., який у дикому стані зростає в Закарпатті, 
але культивується по всій Україні, представлений назвами: садові півники 
(степ. [Сред.: 558— 559; ЯТ: 18]; назва мотивується місцем зростання рослини 
і подібністю її суцвіття до гребеня півня), коситень (гуцул. [ВхБот.1896: 101; 
ВхН.з.: 46]), косйчка [ВхН.з.: 46] (про назви з коренем кос- див. у п. 3.22.2), 
бендасй, бендюгй (галиц. [ВхН.з: 46]). Бендасй (пор. ще біндаси 'Iris 
pseudoacorus’ [ВхГик.: 26]), —  видно, полонізм; пор. ст. пол. bindasy 
'Polystichum lonchitis Roth.’ [1613, Maj., I: 20] (обидві рослини подібні довгим 
листям). Польський фітономен виник унаслідок переосмислення bindas 
'пов’язка’, що походить від нім. В inde id. [Br.: 26].

Номен бендюгй, ймовірно, перенесений від укр. діал. бендюх 'пузо’, 
напевно, за формою листків квітки півників; пор. [ЕСУМ, І: 166], пор. також

бойк. бенда 'осока’ [Он., І: 48]. Назва півники стала нормативною в 
українській літературній мові для роду Iris L. [СУМ, VI: 48; ОВРУ: 405]. 
Наявна спроба кодифікувати в українській науковій номенклатурі фітономен 
півники садові 'Iris germanica’ [РУСб: 201; Кобів: 231], правда, в інших 
нормативних виданнях видовим означенням у цій назві виступає прикметник 
німецькі [ВРУ: 175; ОВРУ: 405], що є перекладом латинського видового 
означення germanica. Так, зокрема, і в [СБН: 79].

2.4.3. Третій вид Gladiolus communis L. дико зростає тільки в Криму, 
проте культивується по всій Україні. У джерелах досліджуваного періоду 
знаходимо його назви: косйрики (катер.), медучка [Ан.: 158; Ум., І: 1; СБН: 
69] (у [Гр., II: 290] косарики тільки в значенні 'Consolida arvensis Opiz 
(Delphinium consolida L.)’, що є перенесенням від Gladiolus L.; медучка від 
мед, мотивується медоносністю рослини, пор. [ЕСУМ, III: 430]), меч [Ан.: 
158; Ум.; Мел.: 128] (про походження цієї назви див. [Сабадош 1996: 96]), 
мечник (галиц. [Нов.: 103]; похідне від меч id.). Назва косарики стала 
літературною нормою в українській літературній мові для роду Gladiolus L. 
[СУМ, IV: 304; ОВРУ: 405].

2.5. Родина каннові (Саппасеае). Найменування завезеної до України 
декоративної рослини канни індійської (Canna indica L.) починають 
фіксуватися джерелами української мови від 1873 p., це квіторость 
індййська [ВхГик.; ВхСпис: 33; Жел.: 340] і кйнна [1911, СБН: 30]. Номен 
квіторость утворив, можливо, І.Верхратський, очевидно, за зразком пол. 
kwiatotrzina id.; пор. ще пол. trzcinokwiat, trzcina kwiatowa id. [Maj., II: 162]. 
Кйнна —  літературна норма української мови [СУМ, IV: 8 8 ; ОВРУ: 405], 
походить, видно, від лат. canna id. < гр. καννα 'очерет, комиш’ [СІС: 380; 
ДГРС, І: 872],

2.6. Родина орхідні (Orchidaceae). Як назва культурних видів 
зозулинця (Orchis L.), які походять із тропіків, уперше відзначається номен 
орхідеї, мн. [1900, СБН: 105]. Пізніше він перенесений і на дикоростучі види 
Orchis L. у формі однини (орхідея), ставши літературною нормою української 
мови [СУМ, V: 751; ОВРУ: 410]. Походить від нов. лат. orchideae 
(> orchidaceae) 'орхідні’, утвореного від orchis 'орхідея’ < гр. ορχις id. 
[ЕСУМ, V: 216]; пор. ще [СІС: 609; Ю С : 314]. Ця назва могла бути 
запозичена і через рос. орхидея, засвоєну в II пол. XIX ст., можливо, через 
нім. Orchidee < лат. < гр. [Черн., І: 606].

2.7.1. Родина коноплеві (Cannabinaceae) представлена в цей час 
інноваціями на позначення конопель і хмелю. У більшості джерел назви для 
цих культур ті самі, що і в староукраїнській мові (див. [Сабадош 1996: 96—
9 7 ]), зокрема продовжує вживатися праслов’янська за походженням назва 
Cannabis sativa L. коноплі [Кв., II: 21; ВхПч., II: 29; Сред.: 552; Левч.: 59;



Жел.: 363; Гр., II: 278] чи з метатезою [н] і [л] колот і (півд.-зах. [Витв.: 110; 
ВхПч., II: 29; Жел.: 360; Шух., І: 137; ВхЗак.: 227; ВхН.з.: 40]) (< прасл. 
*konopja id. [ЕСУМ, II: 553]) та успадковані від староукраїнської мови назви 
чоловічої особини плоскінь [Тм., І: 173; ЯТ: 12], посконь [Піск.: 204] і жіночої 
особини мшпірка (полт., степ, та ін. [Рот.: 115; Жел.: 430; Вас.: 199; ЯТ: 12; 
Гр., II: 409; Дуб.: 12]), матірка [Тм., І: 173]. Новотвори позначають 
переважно жіночу особину конопель, зокрема: мтперниця [Жел.: 429], 
лштірниця (гуцул. [ВхН.з.: 40]), материнки [Гр., II: 409], матки [Руб., VII:
1 1 ], головачі (сх. укр.), головаткіі, коловтпні (гуцул.), пОскубки, розклінка, 
драби (надсян.) [ВхН.з.: 40], побірниці (лемк. [1902, Мак.: 76]).

Номен головачі пояснюється тим, що приквітковий листочок на 
жіночих коноплях обгортає плід у вигляді головоподібного ковпачка; пор. 
пол. glowacze, н.луж. glowace id., на основі яких деякі дослідники схильні 
виводити прасл. діал. *golvaci id. [ЕСУМ, І: 552]. Цей самий мотив ліг в 
основу назв головаткіі і коловтпні. Перша утворена за допомогою суф. -атки 
від голова, а друга —  за допомогою суф. -amні (в однині -атень) від укр. діал. 
колувати 'кружляти’ [Гр., II: 273] < *коловати —  похідного від коло; пор. 
[ЕСУМ, II: 516]. Віддієслівні суфіксальні утворення поскубки, побірниці, 
розклінка пов’язані, очевидно, із процесом висмикування стебел; пор. укр. 
діал. (черніг.) побртпи 'вирвати, висмикати (льон, коноплі)’ [Гр., III: 205], 
див. ще [ЕСУМ, IV: 466]. Номен розклінка (< *розклінтка) утворений, 
імовірно, від розклінтйти 'роз’єднати’ (пор. гуцул, склінтйти 'з ’єднати що- 
небудь’ (с.Чорна Тиса Рахівського району —  власний запис автора), тобто 
від’єднувати чоловічі особини конопель від жіночих. Драби, —  ймовірно, 
результат переосмислення слова драб 'озброєний слуга’ або 'бідняк, 
волоцюга’ [ЕСУМ, II: 118— 119], однак мотив перенесення значення нам 
неясний.

2.7.2. Поряд із праслов’янською за походженням назвою рослини 
Humulus lupulus L. хміль [КотлЕ: 192; Витв.: 46; Авг.: 36; Сред.: 552; 1834, 
Гр., IV: 405], хмель [Парт.; Рог.: 125; Чопей: 419; Жел.: 1041; Гр., IV: 405] (у 
ряді джерел ці форми подаються як паралельні і рівноцінні, проте якщо 
форма хміль характерна як для південно-східних, так і південно-західних, то 
хмель —  переважно для останніх українських говорів; від прасл. *хьтеІь id. 
[ЕСУМ, VI: 188— 189]) документуються також інновації: хміль болотяний 
[Волк.: 176; Піск.: 276; Гр., IV: 405], закарп. хмеліїна [ВхЗак.: 267; ВхН.з.: 46] 
і хмельник, хмільник [Чопей: 418, 419]. Хміль —  норма сучасної української 
мови [СУМ, XI: 97; ОВРУ: 58— 59], ухвалене як науковий термін у [СБН: 76].

2.8.1. Родина гречкові (Polygonaceae) представлена тільки 
новотворамирабарбер  'ревінь (Rheum L.)’, який походить від нім. Rhabarber 
id. (можливо, через пол. rabarber id. [1613, Maj., II: 662] (< нім. < лат.

reubarbarum  id. [Br.: 456; Mach.: 8 6 ]), і бурячки 'Polygonum orientale L .’ 
Останній номен, який репрезентує дикорослу рослину, рідко культивовану по 
всій Україні, виник у результаті переосмислення демінутива за червонуватим 
кольором кореневища на зрізі, див. [ЕСУМ, І: 306].

2.8.2. Продовжують документуватися успадковані від попереднього 
періоду розвитку української мови (див. [Сабадош 1996: 97]) назви виду 
гречки Fagopyrum esculentum Moench (Fagopyrum sagittatum Gilib., Polygonum 
fagopyrum L.) грічка  [КотлЕ: 39; Кв., I: 298; Шевч., I: 152; Гол.: 492; Закр.: 
305; Гр., І: 325], зрідка греча (степ. [Шест.; Мак.: 149]; пор. біл. гродн. грьїка 
id. [ЛАБНГ, II: 168]), а також інновації грйшка (поділ. [Рог.: 123; Піск.: 59; 
Мак.: 149]), яка походить від рум. Ищсй  id. < укр. гречка id. [ЕСУМ, І: 597; 
DLRM: 366; ДЕМ: 474], і татарка [Вол.: 126; Шейк.; Жел.: 950; Мак.: 149]. 
Останній номен перенесено від виду Fagopyrum tataricum; пор. укр. лемк., 
закарп. татарка 'Fagopyrum esculentum’ [Кобів: 184; ССк.: 349]. Назва 
грімка стала нормою української літературної мови [СУМ, II: ОВРУ: 99], 
ухвалена як науковий термін у [СЕН: 118]. Про назви іншого виду гречки 
Fagopyrum tataricum Gaertn. (Polygonum tataricum L.), який у давнину 
культивували, а в останні століття перестали, і він трапляється як бур’ян, див. 
у п . 3.28.2.

2.9.1. Родина лободові (Chenopodiaceae). Крім успадкованої від 
староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 97— 98]) назви мангольда 'Beta 
esculenta Garke subs, cicla M oq.’ свекча (закарп., гуцул, та ін. [ВхПч., IV: 13; 
Чопей: 357]), цвйкля (бойк.-галиц. [Жел.: 1050; ВхПч., IV: 13]), цвикла 
(закарп., буков. [Чопей: 422; Кміц.: 423]), цвікча [Вол.; Мак.: 55], в результаті 
переосмислення появляються нові найменування ботва [Парт.; Жел.: 41], 
ботвйна [Жел.: 41; Кміц.: 423], тобто мангольд, із якого від часів Київської 
Русі в їжу використовують тільки стебло і листя —  ботву (див. [Сабадош 
1996: 37— 38]; його корінь дуже тонкий і в їжу не годиться [Мел.: 50]); пор. 
ст. укр. ботвина 'листя буряка’ (1602), 'їжа з ботвини’ (XVIII) [Т.: 129], укр. 
літ. ботвйна 'стебла і листя коренеплодів’ [СУМ, І: 223], ст. рос. ботвинья 
'кушанье из квашенной зелени’ (XVI— XVII), 'ботва’ (1619), 'свекла’ (1587) 
[СРЯ 11-17, І: 303], рос. літ. ботвй 'листья и стебли корнеплодов’, ст. біл. 
ботьвинья 'квашена ботва; їжа з неї’, 'буряк’ [XVI, ГСБМ, II: 167], біл. діал. 
батвп 'буряк’, 'взагалі зелені овочі, трави’, 'стебла і листя огірків’ [ЗСБМ, І: 
328]; пор. ще пол. botwina 'буряк’ (XVIII), запозичене, як уважав О.Брюкнер, 
від української і білоруської мов [Вг.: 33]. Наведений тут та інший матеріал зі 
слов’янських мов (див. ще [ЕСУМ, І: 28; ЗССЯ, III: 142; ЗСРЯ, II: 178] та ін.) 
свідчить про те, що значення 'буряк’ лексем ботва, ботвина в 
східнослов’янських мовах вторинне —  зі значення 'ботва’ (перенесення 
значення відбулося за використанням ботви в їжу) < прасл. *Ььіь/*Ььіу 'листя



і стебло рослини’, спорідненого з *Ьу1ь 'рослина, зілля’, *byti з первісним 
значенням 'рости’ (пор. [ЕСУМ, І: 238; SP, І: 466; Черн., І: 105]). Серед нових 
назв мангольда фіксується ще цвикльові бураки [ВхПч., IV: 13], цвікловий 
бурак (лемк., поділ, та ін. [Шейк., І: 134; Мак.: 55]), свекловий бурак 
[ВхБот.1905; Мак.: 55].

Продовжує вживатися використовувана в староукраїнських джерелах 
назва столового буряка (Beta vulgaris subs, esculenta Garke) буряк [ПСМ: 113; 
Войц.: 289; Шевч., І: 50; Б.-Н.: 65; Сред.: 544; Гр., І: 115], бурйк (перев. півд,- 
зах. [Витв.: 40; Гол.: 376; Шейк., І: 143; Чопей: 21; Жел.: 43; Кміц.: 419]), 
борйк [Гол.: 376], червоний бурйк [Витв.: 52], простий бурак [Шейк., І: 134], 
простий буряк [Ум., І: 53] (з покликанням на [Шейк.]). Крім неї, 
документуються інновації рункля (рунґля, румпля) в закарпатських та деяких 
інших західноукраїнських говірках [ВхН.з.: 39] (прийшла, очевидно, через 
слвц. діал. rumkl'a, rumgl’a, rumpl'a id., пол. пт кіа  id. [Maj., II: 115] від нім. 
Runkelriibe id. [БНРС, II: 277; ЕСУМ, V: 143]), бут [Жел.: 51] (мабуть, 
пов’язане з ботва 'буряк мангольд’, див. попередній абзац; пор. ще [ЕСУМ, І:
307]), яківка (буков. [НІ.: 3], свекла [Рог.: 113; Чопей: 357; Жел.: 853; Петр.: 
34; Степовик 1890: 32], свікла [Піск.: 233]. Номен свекла (свікла) виник 
унаслідок перенесення від попереднього виду буряка (мангольда).

Уперше одержали цукор із деяких видів буряка тільки в 1747 p., однак 
широко культивується цукровий буряк (Beta vulgaris var. sacicharifera) тільки 
після наполеонівських воєн [Kozl.: 581]. Українські назви цієї рослини 
фіксуються від початку 60-х років XIX ст.: цукровий бурйк [Шейк., І: 134 (у 
статті бурак); Кміц.: 419], цукровий буряк [Ум., І: 53], сахарний буряк [Н.-Л.: 
66].

2.9.2. Видно, тільки в середині XIX ст. починають вирощувати на 
Україні культуру Spinacia oleracea L., про що свідчать її назви, що вперше 
появилися в джерелах у цей час: лобода [Вол.: 123] (перенесено від Atriplex L. 
за подібністю рослин), шпинйт  [ib.; Рог.: 137; Піск.: 297; Жел.: 1097; Ум., IV: 
214] (фіксується і в інших джерелах, проте Б.Грінченко чомусь не ввів її до 
зредагованого ним словника), итінат  (буков. та ін. [НІ.: 12; Тан.: 64]), итінак 
[1886, Мак.: 357], трясомох (буков. [НІ.: 12]). Шпинйт і под. —  від нім. 
Spinat id. < сер. лат. spinachium  id. (персько-араб. походження) [Фасм., IV: 
474; Mach.: 83]. Варіант итінак запозичений, мабуть, через
західнослов’янське посередництво; пор. пол. szpinak, ст. чес. spinak id. (1517), 
які походять від сер. лат. spinachium (*spmaceus) id. [ЕСУМ, VI: 462; Фасм., 
IV: 474; Вг.: 554; MES: 620]. Композит трясомох (від трястй і мох) 
мотивується властивістю дозрілих насінин цієї рослини опадати у вигляді 
моху. Із усіх названих номенів літературною нормою української мови став

шпинйт [СУМ, XI: 522; ОВРУ: 87], ухвалений як науковий термін у [СБН: 
148].

2.9.3. Декоративну рослину Kochia scoparia Schrad. використовують 
для виготовлення віників, чим мотивується більшість зафіксованих 
писемними пам’ятками її назв (див. [Мел.: 149]): віииччс (галиц., гуцул., степ. 
[1869, ВхПч., II: 32; Сред.: 547]), віничник (по всій Україні), віники [Гор.-І:
12], мітла, мітлиця, мітличина (галиц.), мітельник (галиц., волин.) [ВхПч., 
II: 32]. Ще один номен нефорощ  [РО: 215] виник у результаті переосмислення 
назви праслов'янського походження нехворощ  'Artemisia vulgaris’ [Сабадош 
1996: 54]. Із цих назв нормативною в українській літературній мові для роду 
Kochia Roth стала віниччя [СУМ, І: 677; ОВРУ: 90]

2.10.1. Родина щирицеві (Amaranthaceae). Назви культивованої у 
садах рослини гребінець (Celosia cristata L.) мотивуються подібністю її 
суцвіття до гребеня півня, пор. півники [Закр.: 497; Ан.: 89; Ум., І: 163], 
гребенюшка [ВхГик.; Жел.: 158; Кміц.: 244], грибішбк (степ. [Сред.: 544; Ан.: 
89; ЯТ: 12; Ум., І: 163]). Зважаючи на словотвірну структуру останньої назви, 
відсутність її з прямим значенням в українських і широке вживання в 
російських говорах у прямому й переносних значеннях як назви цієї та інших 
рослин (пор. рос. гребешок 'Celosia cristata’, 'Geum urbanum’ та ін. [СРНГ, 
VII: 123], її слід віднести до русизмів.

2.10.2. Як назва декоративної адвентивної (батьківщина —  Південна 
Америка) рослини Amaranthus caudatus L. у джерелах засвідчені: щириця 
[Ан.: 27; Ум., IV: 130] (про походження див. у п. 3.30), дике просо (галиц., 
волин. [ВхПч., І: 8 ; Нов.: 96; Гр., III: 480]), турецьке просо (надсян. [ВхПч., І: 
8 ; Жел.: 993; Гр., IV: 296]). Насіння цієї рослини вживали як просо; означення 
турйцьке вказує на те, що рослина завезена до України з Туреччини; пор. 
серб., хорв. турчин id. [Сим.: 28]. У складеній назві городній красний 
васильок (полт. [Ан.: 27; СБН: 11]) компонент васильок пояснюється 
подібністю цієї рослини до василька 'Ocimum basilicum L.’. Красивим 
суцвіттям (пор. ст. пол. Inviat mi/osci id. [Maj., II: 42]), схожим із віничком, 
обумовлені назви краса [Рог.: 111; Ум., IV: 130] (пор. [Mach.: 81]), кітяхй 
(волин. [1889, Мел.: 28]; назва пов'язується із формою суцвіття; пор. укр. 
діал. кнтяг, кйтях "кисть, гроздь’ [Гр., 11: 241 ]). лисичі хвости [Ан.: 27; Ум., І: 
4] (пор. пол. І is і ogon [Maj., II: 42], слвц. І і sc і chvost id. [Mach.: 81]), півники 
[Руб., X: 26], бархатець [Петр.: 1] (пор. рос. бархатец, бархатник, бархатка 
id. [Ан.: 27]). Номен червоний щир (галиц. [ВхПч., II: 29]) мотивується 
розовим кольором насіння; пор. серб., хорв. чер.ьена лобода id. [Сим.: 28].

2.11. Родина лаконосні (Phytolaccaceae). Завезений до Європи з 
Північної Америки лаконос американський (Phytolacca americana L.) зараз 
подекуди в Україні культивується. В XIX ст. про нього знали, видно, за соком



із його ягід, який завозили до нас для підфарбовування вина, горілки в 
багряний колір; Для цієї рослини задокументовано назви багрйна [ВхГик.; 
Жел.: 8 ] і алькірмис (поділ. [СБН: 113; Мак.: 267]. Останнє, очевидно, від пол. 
alkiennes id. [Maj., II: 594], в якому аі- арабський артикль, a kiermes того 
самого (індоєвропейського) походження, що і прасл. *сьгтьпь 'червоний’, 
*сьгпь 'черв’як’, варіант *сьп>ь id. [Br.: 77; ЗССЯ, IV: 149— 150].

2.12. Родина портулакові (Portulaceae). Рослину портулак городній 
(Portulaca oleracea L.) до України завезли як культурну не пізніше XVIII ст. 
[Сабадош 1996: 98], в описуваний період для її називання продовжує 
вживатися успадкована від староукраїнської мови назва портуляка [Тм., II: 
63], портулак посівний [1899, СБН: 121], появляються нові назви сосонка 
[Левч.; Ан.: 268; Ум., І: 54; Тм., І: 25; Руб., XI: 72] (виникла внаслідок 
переосмислення демінутива і мотивується, очевидно, зовнішнім виглядом 
стебел, які здалеку нагадують вітки сосни), блошки [1867, Парт.; Ум., III: 119; 
Мел.: 216], курячий слід (буков. [Maj., II: 624]; за подібністю розміщення 
листочків до сліду від курячої ніжки; пор. ст. укр. куряя нога id. [1642, Слав.:
83]). Нормою сучасної української мови стала назва портулйк [СУМ, VII: 
291; ОВРУ: 65], уперше термінована у вигляді портуляк у [Мел.: 216], 
ухвалена в ролі наукового терміна як портуляка в [СБН: 121].

2.13.1. Родина гвоздикові (Caryophyllaceae). Як назва виду Silene 
armeria L. уперше фіксується литвинчнки [Рог.: 136; Піск.: 126; Руб., VIII: 15], 
утворена, видно, від литвйн 'литовець’, 'білорус’ [Гр., II: 363], 'поліщ ук’. 
Мотивація фітономена неясна. Думка про те, що ця назва могла виникнути 
внаслідок сплутування виду Silene armeria L., що розводиться в садах, із 
видом Silene lithuanica Zapal., що зустрічається в борових лісах Полісся 
[ЕСУМ, III: 246], нам видається непереконливою.

2.13.2. У цей період продовжує широко функціонувати відома ще зі
староукраїнської мови назва роду Dianthus L. і виду Dianthus caryophyllus L. 
(батьківщина останнього —  Південно-Західна Європа) у варіантах: гвоздйк 
[Кв., І: 256; Витв.: 87; А.-Ч.: 69; Гол.: 475; ВхГІч., І: 10; Гр., І: 278], звдздик 
(галиц. [ВхПч., І: 10; Жел.: 290]), гвоздйка [Левч.: 25; Тм., І: 74; Ум., І: 144], 
гвоздйки [Витв.: 87; Закр.: 2 °7]. Поряд із ними для позначення Dianthus 
caryophyllus у джерелах відзначаються новотвори: душйсті гвоздйки [Рог.: 
121; Гр., II: 460], травянка [Б.-Н.: 356; Жел.: 979], т рав’ян іць  [Левч.: 25; 
Шейк.; Жел.: 979; Тм., І: 24], травяниця [Петр.: 38]. Останні три 
пов’язуються із трава [ЕСУМ, V: 613]. Як позначення нового
культивованого виду Dianthus barbatus L. уперше виявляються лексеми 
каитшнчик [Рог.: 121; Гр., II: 229], кашггтнчики [Жел.: 339; Левч.: 25], 
каштанці [Ум., І: 144]. Номен травянка і под. появилися десь у кін. XIX —  
на поч. XX ст., очевидно, в результаті протиставлення трав’янистої рослини

Dianthus caryophyllus південному дереву Caryophullus aromaticus, оскільки 
обидві рослини в староукраїнський період мали спільну назву гвоздика, 
гвоздик і под. (див. [Сабадош 1996: 87]). Отже, травянка і под. витворилися 
на основі складеної назви т рав’яний(-а) гвоздик(а) в результаті універбації. 
Пізніше трав'янка  і трав'янець позначають в українській мові і різні 
дикоростучі види Dianthus L., напр. т рав’янець —  Dianthus deltoides L., 
Dianthus carthusianoiTim L. та ін. [Рог.: 121; Гр., IV: 278 та ін.], а номен 
трав янка  'Dianthus deltoides’ став літературною нормою української мови 
[СУМ, X: 223], хоча в науковій ботанічній літературі не прижився, пор., 
однак, рос. гвоздика травянка id. [РУСб: 178]. Назва кашпюнчик —  результат 
переосмислення демінутива на основі подібності квітки цієї рослини до 
квітки каштана.

Із поч. XIX ст. документується назва гвоздики, ймовірно, виду 
Dianthus caryophyllus філенщики [Павл.: 73; Піск.: 271; Шейк., V/2: 254], 
пов’язана, очевидно, з гр. φύλλον 'лист’, яке є складовою частиною лат. 
caryophyllus (пор. [ЗСЛНР: 41; Минц: 14]). Із перелічених назв роду Dianthus 
L. до наукового вжитку був запропонований номен гвоздик у [Мел.: 97— 98], 
затверджено як термін лексему гвоздйка в [СБН: 52], яка з цим значенням до 
сьогодні є нормативною в українській літературній мові [СУМ, II: 44; ОВРУ: 
79; СДБ: 122], правда, в [РУСб: 177; Кобів: 158] як нормативний номен 
подається у формі множини —  гвоздйки.

2.13.3. Майже всі назви красивої садової рослини Lychnis 
chalceodonica L. мотивуються її яскраво-червоною квіткою, асоціюючись із 
невеликою зіркою або розжареною вуглиною: заря (гуцул. [ВхПч., V: 26; 
Жел.: 268], зірка (сх. укр. [ВхПч., І: 11; Гр., II: 154]), зіркй [Закр.: 610; Рог.: 
127; Жел.: 301], зорки [Рог.: 127], зірочка, зірочкй [Ан.: 200; Піск.: 91, 1890, 
Яв.: 154], грянь (галиц. [ВхПч., II: 33; Гр., І: 324]; перенесено з діал. грянь, 
грань 'розжарені вуглини’ [Гр., І: 322], спорідненого з горіти; пор. рос. 
огненний цвет, огневик, пол. plomienczyk, луж. plomjencica, серб., хорв. 
ріатепіса т.д. 'Lychnis chalceodonica’ [ЕСУМ, І: 609; Ан.: 200]; пор. [Mach.: 
78]) і етимологічно пов’язані з грань назви Lychnis chalceodonica горячка 
(галиц. [ВхПч., II: 33; Гр., І: 317]; пор. [ЕСУМ, І: 574]), загара (бойк.-галиц. 
[ВхПч., II: 33; Жел.: 238]; пор. [ЕСУМ, II: 220]), дівоча красй, горітва [1890, 
Яв.: 154] (пор. рос. кур. горитва id. [Ан.: 200]). За цією самою ознакою 
утворена назва ясновець [ВхБот.1896: 97]. Номен дівоча краса обумовлений, 
імовірно, не стільки красою квітки, скільки вживанням рослини як 
прекрасного, м ’якого (без лугу) миючого засобу; пор. рос. красота девичья, 
вят. девичье м ило  id. [Ан.: 200]. Нормативною в науковій номенклатурі 
української мови стала назва зіркй (садові) [ОВРУ: 83; РУСб: 197].



2.14.1. Крім успадкованої зі староукраїнської мови півонія [1862, Гр., 
III: 57; Левч.: 103; ВхБот.1896: 121; Шух., І: 22], родина жовтцеві 
(Ranunculaceae) репрезентується кількома новими назвами півонії лікарської 
(Paeonia officinalis L.), більшість із яких пов’язана з давнім язичницьким 
святом русалії, пізніше трансформованим у християнське свято Трійця, коли 
розцвітають півонії, використовувані з ритуальною метою (пор. [Mach.: 41]), 
зокрема: русаля (лемк. [Мак.: 253]; дохристиянське запозичення, можливо, 
через південнослов’янське посередництво від лат. Rosalia, Rosaria 'свято 
поминання померлих’ (одним із його атрибутів були вінки з роз), утвореного 
від rosa 'троянда’ [ЕСУМ, V: 146]), руж а русадельна (закарп.), каменна 
(камінна) руж а  (півд. лемк.) [ВхН.з.: 50], русальна рож а  [ВхБот.1896: 121], 
божа руж а  (закарп. [ВхЗак.: 204]). З останнім номеном пор. болг, божур, 
серб., хорв. божур, слвн. bozur id., які, можливо, пов’язані з бог [БЕР, І: 63]; 
компонент руж а (рожа) в наведених складених назвах або результат 
переосмислення значення 'rosa’ за подібністю квітки, або виник під впливом 
сер. лат. rosa Sanctae Mariae, вживаного монахами зі значенням 'Paeonia 
officinalis L.’ [Mach.: 41]. Незрозуміла мотивація назви камінна (каменна) 
ружа. Ще одне найменування цієї рослини полонія (півн.-зах. Галичина 
[ВхН.з.: 50]) появилося, очевидно, внаслідок народної етимології на основі 
загальноукраїнського півонія id. Із цих назв нормою сучасної української 
мови стала півонія [СУМ, VI: 385; ОВРУ: 101].

2.14.2. У цей період поряд із рослиною Nigella sativa L., яку на Русі 
здавна культивують (див. [Сабадош 1996: 98— 99]) під давнім номеном 
чорнушка (чернушка) [Парт.; Рог.: 129; Жел.: 1068; Ум., IV: 197; Гр., IV: 458, 
472] (чорнушка id. —  літературна норма української мови [СУМ, X: 361; 
ОВРУ: 47]), починають розводити як декоративний новий вид Nigella 
damascena L. (чорнушка дамаська), для якого зафіксовані такі назви: павучки 
(бойк., галиц.), кучерявий мйцько, кудринці (галиц.) [ВхПч., II: 33; Жел.: 593, 
595; Гр., III: 85], нечесані панночки [Рог.: 129; Жел.: 528], дівиця в зелені [Рог.: 
129; Мел.: 185]. Крім останньої, всі назви мотивуються зовнішнім видом 
квітки, а остання, ймовірно, переклад нім. Jungfer in Grunen id. (nop. [Mach.: 
43]).

2.14.3. Рослину орлики звичайні (Aquilegia vulgaris L.), що зрідка 
зустрічається як дикоросла в лісистих і лісостепових районах України, в цей 
час більше знають як культивований декоративний вид (пор. [ПСМ: 79, 96; 
Ан.: 42]) за назвами: аксамет  [ПСМ: 96], оксамит  [Рог.: 112; Гр., III: 51], 
оксдмет  [Павл.: 71; Піск.: 170] (очевидно, перенесено від оксамит  'бархат’ 
за бархатною квіткою), рймщина  (галиц. [Гавр.: 136; ВхПч., II: 29; Гр., IV: 
17]; від римський, імовірно, мотивується напрямком, по якому 
розповсюджувалося по Україні розведення цієї культури), звінки [Парт.],

дзвіночки [Тм., І: 80; Кміц.: 17], дзвоночки [Рог.: 112; Ум., І: 87]; останні три 
назви, можливо, перенесені за формою квітки; пор. рос. колокольчики id. [Ан.: 
42].

Решта найменувань —  лексичні запозичення або переклади 
відповідних чужомовних назв: яструбец (буков. [НІ.: 2 ]; очевидно, як і 
успадковане від староукраїнської мови орлики 'Aquilegia L .’ [Рог.: 112; Жел.: 
575; Гр., III: 63] і такі самі назви в ряді слов’янських та інших мов, — 
переклад лат. aquilegia (пор. [Mach.: 44]), голубкй [Ан.: 42; Ум., II: 27; Кміц.; 
17] (імовірно, через рос. голубки, голубки цвет id. (1780), які є перекладом фр. 
co/ombine id. [Ан.: 42]; пор. фр. colomb 'голуб’; на нашу думку, не 
переконливо пояснювати ботанічну назву голубки як утворення на 
українському мовному грунті, усупереч [ЕСУМ, І: 556]), павинії очи [1826, 
ПСМ: 96], павлйне очко [Н.-Л.: 27] (пор. рос. павлиньїе очки id. [1804, Ан.:
42]), пташки (галиц. [Гавр.: 136; Петр.: 56]: можливо, від пол. ptaszki id. [кін. 
XV, RS: 164]). Цілком імовірно, що і назва звінки і под. (див. вище) —  також 
результат перекладу якої-небудь чужомовної назви, як, напр., рос. 
колокольчики садовьіе, колокольцьі id. [Ан.: 42]. Нормативним в українській 
літературній мові став номен орлики [СУМ, V: 747; ОВРУ: 47].

2.14.4. Деякі найменування культивованого виду Consolida ajacis Schur 
збігаються або схожі з назвами дикоростучого виду Consolida arvensis Schur 
(Delphinium ajacis L.), це остріжка (надсян.) [ВхПч., I: 10; Жел.: 581; Гр., III: 
72]; від остріг < прасл. *ostrogb 'що-небудь гостре’, похідного від *ostrb, 
мотивується шпоркою з тильного боку квітки цієї рослини; пор. рос. острога 
'Consolida ajacis’ [Ан.: 123], пол. ostrozki [XVI, Maj., II: 275], чес. ostrozka 
[Mach.: 45], слвн. ostrognica, ostroznica, ostroznik id. [Сим.: 164]), сокирки 
[Рог.: 121; Гр., IV: 165], сікирки [Рог.: 121; Піск.: 236; Жел.: 795] (назва 
виникла в результаті перенесення значення демінутива за подібністю квітки 
до сокирки, пор. [ЕСУМ, V: 345]), бардинкй [Жел.: 13; Мак.: 128] (від діал. 
бдрда 'сокира’ [Жел.: 13]), черевички [Ум., IV: 214] (переосмислення 
демінутива за формою плодиків), сорочі ноги (галиц. [ВхПч., І: 10]; за 
подібністю трійчастих листочків до ніжки сороки), синецвіт  [Піск.: 214; 
Жел.: 795; Ум., IV: 214], синьоцвіт  [Рог.: 121], синоцвіт  [НІ.: 5], синьовода 
(волин. [ВхПч., І: 10; Жел.: 864; Гр., IV: 121]), синовода [ВхБот.1905: 6 ] (від 
синій і цвіт або вода — за кольором квіток), ненависті пік (галиц. [ВхПч., II: 
31; Жел.: 515]; за повір’ям, ця квітка викликає ненависть [Мел.: 96]), андрісць 
(бойк. [ВхПч., II: 31; Гр., І: 7]; видно, за часом цвітіння —  у період 
християнського свята св.Андрія в липні). Сх. укр. (степ.) разноцвіт  [Сред.: 
123; Рог.: 121; Жел.: 795], різноцьвіт  [Тм., IV: 214; Мел.: 96] (від рос. 
разноцвет  id. [Ан.: 123]; квітки цієї рослини бувають різного кольору — 
синього, білого, рожево-фіолетового [ВхПч., II: 31]). Нормативною в



українській літературній мові, зокрема й науковій номенклатурі, стала назва 
цієї рослини сокіїркії [СУМ, IX: 438; ОВРУ: 48], ухвалена як науковий термін 
у [СБН: 51].

2.14.5. Продовжує документуватися назва рослини Papaver somniferum 
L. мак [Кв., II: 96; Шевч., І: 389; Hoelzl: 154; Жел.: 423; Гр., II: 399] (< прасл. 
*такь id. [ЕСУМ, III: 364), яка стала літературною нормою української мови 
[СУМ, IV: ОВРУ: 54].

2.15.1. Родина хрестоцвіті (Cruciferae). Рослина Hesperis matronalis L. 
в Україні дико зростає тільки в Карпатах, однак вона більш відома в цей 
період як культивована під назвами: вечернйця (степ. [Сред.: 137; ЯТ: 18]), 
вечірка  [ВхГик.: 129; Жел.: 6 6 ], вечіртік [Парт.], вечірні фіалки [Рот.: 125; 
Гр., IV: 377], ночна фіалка (степ. [Lind., І: 35; Шм.: 62]). Вечернйця і под., 
ймовірно, —  переклад лат. hesperis id. < гр. espera 'вечір’; пор. рос. 
вечерннца, пол. wieczernica (1895), чес. vecernice id. Ночна фіалка, треба 
гадати, —  переклад нім. Nachtviole id.; пор. рос. ночная фиалка, чес. пост  
fiala, слвц. поспісі fia lka  id. [Mach.: 6 8 ]. Відповідні латинська і німецька назви 
мотивуються особливістю рослини: її квітки розкриваються увечері і дуже 
приємно пахнуть, їх аромат нагадує запах фіалки. Назва нічна фіалка id. 
нормативна в українській літературній мові [СУМ, X: 582; ОВРУ: 126].

2.15.2. Для садових рослин роду Matthiola R. Вг. (левкой, переважно 
види Matthiola annua Sweet і Matthiola incana R. Br.) відзначаються назви: 
городні сокирки (надсян. [ВхПч., І: 11; Гр., IV: 165]), левкой (поділ. [СБН: 94; 
Мак.: 226]), левконія [Парт.; ВхГик.: 129; Тм., І: 187], левконія [Жел.: 399]. 
Лексема левкой запозичена (можливо, через рос. левкой id. [XVIII, Ю С : 236]) 
від нім. Levkoje id. < лат. leucoion id. < гр. λευκόιον 'біла фіалка’ [ЕСУМ, III: 
207; Фасм., II: 473]. Із цих номенів нормативним в українській літературній 
мові став левкой [ВТССУМ: 608; ОВРУ: 125; РУСб: 217], & левконія 'Matthiola 
annua’ як літературна норма подається в [СУМ, IV: 459], серед перших цю 
назву вжив І.Франко (в «Основах суспільності» [1894, Франко: 47]). 
Потрапила вона до української мови, очевидно, через пол. lewkonia id. [Maj., 
II: 477].

2.15.3. Як і в попередній період розвитку української мови, у багатьох 
джерелах фіксується назва капуста 'Brassica oleracea L .’ [КотлЕ: 75; Кв., І: 
643; Шевч., І: 315; ВхПч., IV: 13; Гр., II: 219], яка відома в пам’ятках нашої 
писемності від XI ст. [Изб.1073: 251], походить, можливо, від прасл. *kapusta 
id. [Филин 1962: 113] і стала нормою української літературної мови [СУМ, 
IV: 98; ОВРУ: 111].

Продовжує вживатися як позначення виду Brassica rapa L. назва 
праслов’янського походження ріпа  [Кв., III: 107; Б.-Н.: 313; Гр., IV: 24] < 
прасл. *repa id. [ЕСУМ, V: 96— 97]. Ряд інновацій —  вузьколокальні й

етимологічно прозорі регіоналізми: біла ріпа  (закарп. [Жел.: 807; ВхН.з.: 40]), 
білоріпа [Гр., І: 67] (компонент біла мотивується кольором коренеплоду), 
гризачка [ВхГик.: 128; Гр., І: 326], гризучка, сироїжка (закарп. [ВхН.з.: 40]; 
гризачка і гризучка утворені від грйзти і пояснюються тим, що цей 
коренеплід можна їсти сирим, на що вказує також назва сироїжка), горчйця 
лубенська [Рог.: 114; Гр., І: 316], турніпс [1877, Мак.: 64] (< англ. turnip, мн. 
turnips id. [ЕСУМ, V: 683]. Нормативними в сучасній українській мові є ріпа  і 
турніпс [СУМ, VIII: 575; X: 328; ОВРУ: 111], правда, в СУМІ турнепс 
подається тільки зі значенням 'кормова ріпа’.

Як назви Brassica napus var. esculenta DC. поряд із успадкованими від 
староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 100] бруква [ІНейк.; ВхПч., II: 
29; Сред.: 129; Гр., І: 101; Тан.: 59], бруков [Витв.: 42; Жел.: 45; Тан.: 59] і 
карпель, карпеля (лемк., бойк. [ВхПч., II: 29; ВхН.з.: 40]) уживаються 
наступні інновації: ρίηάκ  [Вол.: 202; Гр., IV: 24], ріпиця [Парт.; Жел.: 808], 
горунка [Рог.: 114; Гр., І: 316], квак (бойк.), квака [ВхН.з.: 40]), рапс  [Рог.: 
117; Ум., III: 256]. Назва ρίηάκ  і под. утворені суфіксально від ріпа  'Brassica 
rapa’; пор. чес. герйк, fepka  'Brassica napus’ [Mach.: 57]. Ρίηάκ id. —  
літературна норма української мови [СУМ, VIII: 575; ОВРУ: 111]. Квак 
запозичено від західних слов’янських мов; пор. пол. kwak (XVIII), слвц. kvak, 
kvaka id. неясної етимології, можливо, германізми [ЕСУМ, II: 414; Slaw., III: 
456; Mach.: 58, 82]. Рапс (< нім. Raps id. [СІС: 705; ЕСУМ, V: 27]), як і ρίηάκ,
—  норма української літературної мови [СУМ, VIII: 452; РУСб: 256]. Такий 
статус має і бруква [СУМ, І: 241; ОВРУ: 111].

Уперше в джерелах виявляються такі назви для виду Brassica oleracea 
var. botiytis L., як: цвітнй капуста [Вол.: 201; Гр., II: 335], цвітуха [Рог.: 114; 
Тан.: 64], кучерява капуста [Ум., II: 8 ; Гр., II: 335], карфіол [Вол.: 202; Парт.:
165], карфіольї (буков. [НІ.: 3]), каляфіор [Вол.: 202; ВхГик.: 128], каляфійор 
[Жел.: 331]. Цвітна капуста мотивується використанням в їжу суцвіття 
рослини, а можливо, це переклад латинської назви (див. нижче). Цей номен 
став нормативним в українській літературній мові [СУМ, IV: 98]. Карфіол, 
видно, прямо від нім. Karfiol id., але варінт каляфіор (каляфійор) прийшов до 
нас через пол. kalafior id. < іт. cavolo fiore, cavolfior, ст. іт. caulifior id. < лат. 
caulis 'капуста, стебло’ і flos, -oris 'квітка’ [ЕСУМ, II: 355].

Гак само вперше появляються в українській писемності цього періоду 
також назви для іншого різновиду цього самого виду Brassica oleracea var. 
gongylodes, зокрема: каляріпа [Вол.: 201; Гр., II: 212], калярепа (буков. [НІ.: 3; 
Кміц.: 312]), калараб (закарп. [Чопей: 141]), які запозичені: каляріпа через 
пол. ka/arepa id. < іт. cavolo rapa id. < cep. лат. caulirapus id., утвореного від 
caulis 'капуста, стебло’ і rapa, rapum 'р іп а’, спорідненого з прасл. *гера 'р іпа’ 
[ЕСУМ, II: 355]. Літературною нормою з цим значенням стає новітнє



запозичення кольрабі [СУМ, IV: 239; РУСб: 208], ймовірно, через рос. 
кольраби id. < нім. Kohlrabi id. < іт. cavoli rape (cavoli 'капуста’ і rape —  мн. 
від rapa 'р іпа’), діал. cauliravi id. < лат. (детальніше [ЕСУМ, II: 528]).

2.15.4. У багатьох джерелах назва культивованого виду редьки 
Raphanus sativus L. фіксується у сучасному фонетичному вигляді редька [Кв., 
III: 96; Витв.: 262; Сред.: 130; Жел.: 799; Гр., IV: 11], яка, вірогідно, походить 
від праслов’янської мови (див. [ЕСУМ, V: 46; Сабадош 1996: 38]) і яка 
закономірно стала нормативною в українській мові [СУМ, VIII: 483; ОВРУ:
112], ухвалена як науковий термін у [СБН: 129].

Імовірно, десь із середини XIX ст. в Україні починають розводити 
різновид редьки Raphanus sativus var. radicula, яка в джерелах української 
мови представлена назвами: редиска [Рог.: 133; Степовик 1890: 32],редьковка 
[ВхГик.: 131], редечка, редьквиця [Жел.: 799], редька місячна [Витв.: 262], 
редьквичка, редьков місячна [ВхБот.1905], намісячна редьква  (закарп. 
[ВхЗак.: 238]). Назву редиска  запозичено через рос. редиска id., похідне від 
редис id. (1827) < радис, яке є новим запозиченням від н.нім. reddis, radis або 
н.в.нім. Radies id. < фр. radis < іт. radice id. < лат. radix 'корінь’ [ЕСУМ, V: 45; 
Фасм., Ill: 458; Черн., II: 106]. Нормативною в українській літературній мові 
стала назва цієї рослини редиска  [СУМ, VIII: 482].

2.15.5. Продовжує вживатися відома з попередніх періодів розвитку 
української мови (див. [Сабадош 1996: 46, 100]) назва жеруха 'Lepidium 
sativum L .’ [Б.-Н.: 137; ВхПч., II: 33; Піск.: 75], жеруха [Ум., III: 32], жерюха 
[Гол.: 542; Жел.: 1046], жируха [Гол.: 544; Піск.: 76; Ум., III: 32]. 
Появляються нові найменування цієї культури: хрінниця жерюха [ВхГик.; 
Жел.: 1046], жируха крес-салат  [Рот.: 126; Піск], жерелуха, жерлуха, 
жижуха [Гр., І: 480, 484], перечниця [Вол.], красоля, красовуля [Закр.: 374], 
крес [Руб., VI: 58]. Назви жирюха і под., крім варіанта жижуха, який від пол. 
rzezucha id., що є результатом деетимологізації давнього жеруха, походять, 
можливо, від прасл. *zeruxa id. [Сабадош 1996: 46]. Ці назви мотивуються 
гірким смаком рослини [ЕСУМ, II: 195], як і хрінниця (утворена від хрін), 
перечниця (від переїдь). Номен красоля успадкований від староукраїнської 
мови, правда, там називав іншу рослину —  дикорослу траву Tropaeolum 
majus L. (див. [Сабадош 1996: 122]). Назва крес прийшла до української мови, 
видно, через рос. кресс id. (1731), яка запозичена від англійської або 
німецької мови; пор. англ. cress id., нім. Kress < д.в.нім. kresso id., етимологія 
якого неясна [Пр.: 384; Фасм., II: 372; ЗСРЯ, VIII: 387]. Нормою української 
літературної мови став номен хрінниця [СУМ, XI: 150; ОВРУ: 114].

2.16. Родина резедові (Resedaceae). У багатьох джерелах II пол.XIX ст. 
засвідчена назва дикоростучої рослини Reseda odorata L. резедп  [Вол.; Рог.: 
133; Гр., IV: 11], зрідка резеда  [Чопей: 341; Жел.: 799], малиновий цвіт

[Левч.; Ум., III: 270], руква  (буков. [НІ.]). Варіант резеда  став літературною 
нормою української мови [СУМ, VIII: 486; ОВРУ: 129], запозичений, 
очевидно, через фр. reseda < лат. reseda id. (пор. [ЕСУМ, V: 47; Фасм., III; 
462]); варіант резеда  (з наголосом на передостанньому складі) —  прямо з 
латинської або через пол. rezeda id. < лат. [кін. XVIII, Maj., II: 659; Br.: 678]. 
Номен малиновий цвіт мотивується, мабуть, кольором квітки рослини, хоча, 
взагалі, пелюстки квітки бувають найрізноманітнішого забарвлення [ЖР, V/2: 
75]. Назва руква, очевидно, перенесена від рослини Nasturcium officinale R. 
Br. (див. [Кобів: 284], а також п. 3.37.6).

2.17.1. Родина бобові (Fabaceae). Уперше появляються назви нової 
культури Lupinus hirsutus L.: люпин [Тан.], лупен [Парт.], лубін  [Жел.: 414], 
любінь [1880, Мак.: 216], вернйсонце (степ., слобож. та ін. [Сред.; Ум., II: 80; 
Гр., І: 137]), позасонце [1903, СБН: 90], вовкйня (галиц. [Жел.: 113; Тан.]). 
Складні номени вернйсонце (від вернути і сонце), позасонце (прийменник 
поза і сонце) мотивуються тим, що квітка рослини повертається за сонцем 
(пор. [ЕСУМ, І: 356]). Назва люпин запозичена, ймовірно, прямо від лат. 
lupinus, а варіанти лупен , лубін —  через пол. lupin, fupin(a), lubin id. [Maj., II:
458]. Латинський прикметник lupinus первинно означав 'вовчий’ (від lupus 
'вовк’): латинська ботанічна назва мотивується тим, що плоди рослини 
неїстівні; пор. кальки латинської назви — ст. пол. wilczy bob, слвц. vici bob, 
серб., хорв. vug і bob (grach), нім. Wolfbohne і под., фр. feve loupe 'лю пин’ 
[Mach.: 117; ЕСУМ, III: 328; Slaw., IV: 276— 277]. Очевидно, на базі 
латинської назви утворена укр. вовкйня id. Номен люпйн став літературною 
нормою української мови [СУМ, IV: 573; ОВРУ: 180].

2.17.2. У ряді джерел відзначаються назви нової і доброї кормової 
культури Trigonella coerulea Ser. (Melilotus coerulea Desr.): гуньба [Б.-Н.: 109], 
гуньбд [Сред.; Рог.: 12; Гр., І: 340], буркун-зілля (зілє) [Рог.: 128; Жел.: 50], 
буркун [1874, Гр., І: 112], буркун синій [Волк.: 166], буркотйна [1904, Яв.: 57], 
сірозіллс (київ., херс. [Ан.: 212]). Назва гуньба, на нашу думку, перенесена від 
тмину (Carum carvi), для позначення якого вживалася в староукраїнській 
мові, як і в староросійській, від якої запозичена (детальніше див. [Сабадош 
1996: 102]). М.Анненков, правда, вважав, що значення 'Trigonella coerulea 
Ser.’ слова гуньба первинне, а 'тм ин’ —  вторинне [Ан.: 87], однак це 
припущення не підтверджується текстами староросійської і староукраїнської 
мов, у яких ужите слово гун(ь)ба. Рос. гуньба, —  ймовірно, результат 
переосмислення гуньбш 'мелкая сьіпь во рту грудньїх младенцев’, 
пов’язується з гунявьій 'обльїсевший (от болезни)’, далі неясно [ЕСУМ, І: 621; 
Фасм., І: 476]. Гуньба 'Trigonella coerulea’ у деяких словниках і ботанічних 
виданнях подається як нормативне в українській літературній мові 
[ВТССУМ: 266: ОВРУ: 185].



2.17.3. Як назви культивованої кормової трави Medicago sativa L.
вперше фіксуються: бобик (галиц. [1899, Гр., І: 77]), буркунець (степ. [Ан.: 
210; Ум., І: 141]), бутнйк (закарп. [ВхЗак.: 205]), мишій степовий, козорожец 
[Вол,\, равлйнник [ВхГик.; Жел.: 794], равельник [ВхБот.1905; Тан.], люцерна 
[Вол.; Жел.: 420; Тм., І: 95], луцерна (закарп. [ВхЗак.: 205]). Назва бобик 
утворена від біб, род. в. бобу за подібністю плодів рослини до бобів; 
буркунець —  від буркун 'Melilotos M ill.’ —  за подібністю листків цих рослин; 
бутнйк —  від діал. бут 'молода зелена цибуля’ (див. [ЕСУМ, І: 307, 310]); 
равлйнник —  від діал. равль 'равлик, слимак’ [Жел.: 794]. Останнє 
мотивується подібністю плоду цієї рослини до равлика (пор. [ЕСУМ, V: 10]). 
Номен люцерна і под. запозичено, мабуть, через нім. Lucerne id. від фр. 
luzerne id. < Прованс. luzerno < лат. lucerna 'ліхтар, лампа’. Латинський 
фітономен мотивується блискучим насінням рослини [ЕСУМ, 111: 332; Ю С : 
251; Mach.: 121]. Назва люцерна стала нормативною в українській
літературній мові [СУМ, IV: 575; ОВРУ: 186], ухвалена як науковий термін у 
[СБН: 95].

2.17.4. Від кін. XIX ст. у писемних джерелах появляється назва
сераделя для культивованої як корм і добриво трави Omithopus sativus Brot. 
[1895, Мак.: 251; Тан.], завезеної із Середземномор’я. Цей номен
запозичений, імовірно, через пол. seradela id. [Maj., II: 545] < португ. seradeHa 
id. Нормативний в українській літературній мові варіант серадела [СУМ, IX: 
127; ОВРУ: 198] запозичений, гадаємо, через рос. серадела id.; див. ще 
[ЕСУМ, IV: 217]. У [СБН: 106] цей термін був ухвалений у фонетичному 
варіанті сераділя.

2.17.5. У другій половині XIX ст. в писемних джерелах масово 
фіксуються назви культивованої в Україні (завезеної зі Середньої Європи) як 
корму трави Onobrychis vicifolia Scop.: зйячий горох [РО: 78; Ум., І: 54; ЯЧ: 
124] (мотивується подібністю плодів до горохових; означення заячий тут має 
значення 'несправжній; дикий’; пор. ще горобйний горох 'Onobrychis gracilis’ 
[Гр., І: 315]), рут а польовй, рута польська (галиц. [Нов.: 100; Гр., IV: 89]; 
польська —  від поле, тобто польова), дівдйиик (волин. [Нов.: 100; ВхГик.: 174; 
Жел.: 183; Гр., І: 387]; не зовсім ясне; можливо, пов’язане з прасл. *divb 
'дикий’ [ЕСУМ, II: 85] або з діал. дівойка, ст. укр. д іво й ка  'дівчинка’ [1627, 
Бер.: 236]), красний буркун [Гор.-І: 15; Мак.: 246] (перенесено від Melilotos, 
мотивація неясна; красний пояснюється красивим червоним суцвіттям), 
воронець (волин.), кишечки (полт. [Ан.: 231; СБН: 104]; переосмислення 
демінутива кишечки зумовлене, вірогідно, тим, що, поїдаючи цю траву, жуйні 
тварини не хворіють на тимпанію —  вздуття кишечнику [КР: 177]), вика [Ум., 
IV: 246] перенесено від Vicia sativa), еспарцет  (степ. [Сред.: 495; Рог.: 129; 
ЯТ: 23]), париет  (поділ. [Ан.: 406; СБН: 104]), еспарсет [РО: 78], еспарсета

[Тан.: 58], еспарзета [ВхГик.: 174; Жел.: 215], спарзета [Вол.: 233; СБН: 
104], яспарзета (буков. [НІ.: 8 ; Мак.: 246]). Літературною нормою для роду 
Onobrychis L. став номен еспарцет  [СУМ, II: 488; ОВРУ: 199] (ухвалений як 
науковий термін у [СБН: 104]), запозичений від фр. esparcette id. [ЕСУМ, II: 
170], можливо, через рос. зспарцет  id.; діалектні варіанти могли потрапити 
до української мови через пол. esparceta, esparseta, sparseta і под. id. [Maj., II: 
536].

2.17.6. Із другої половини XIX ст. у джерелах уперше відзначається 
назва жола підземна рослини Arachis hypogaea L. [ВхГик.: 176; Жел.: 225; 
СБН: 15], яка походить із Бразилії. Слово жола в інших джерелах української 
мови нам не вдалося віднайти, як і споріднених із ним слів. Його виводять від 
прасл. діал. *zela < *gela, пов’язаного етимологічно із д.інд. golah 'куля’; 
зв’язок із прасл. *golva 'голова’ вважають сумнівним [ЕСУМ, II: 204]. 
Можливо, споріднене з рос. діал. композитом желабдлка, желобдлка 
'утолщение, шишка’ [СРНГ, IX: 100], яке М.Фасмер виводить сумніваючись 
від *zelbolbka, порівнюючи останнє з голова і жолв [Фасм., II: 40].

2.17.7. Інша культивована як харчова і кормова рослина Cicer arietinum 
L., що походить із Південно-Західної Азії, засвідчена назвами турецький 
горох (степ. [Сред.: 71, 493; Мел.: 79]), волоський горох (степ. [Lind., І: 164]) 
римський горох (степ. [Шест.; Мак.: 96]), бараній горошок (слобож. [1887, 
СБН: 39]), круглий горох (степ. [ЯТ: 13]), овчий горох [Петр.: 26], нагут 
(поділ., степ. [Шест.; Мак.: 96]), тетеря [Закр.; СБН: 39]. Компонент горох у 
складених назвах мотивується бобоподібними плодами цієї рослини; 
означення турецький, римський, волоський (пор. укр. діал. волоський 
'румунський’ [Гр., І: 252]) вказують на землі, звідки могла поширитися в 
Україні ця культура; бараній, овчий (тобто овечий) у цих назвах мають 
значення 'несправжній’. Назва нагут  —  румунізм, пор. рум. naut, діал. nahut, 
nohot, nohut, nout id. [Borza: 48] < тур. nohut id. [DLRM: 531; ДЕМ: 284]. 
Нагут id. було ухвалено як науковий термін у [СБН: 39], проте в сучасній 
українській літературній мові в цій функції засвоєне в формі нут [СУМ, V: 
456; ОВРУ: 200], очевидно, через рос. нут id. тієї ж етимології (див. [ЕСУМ, 
IV: 119]).

Номен тетеря, ймовірно, —  калька пол. cieciorka 'C icer arietinum L .’, 
засвідченого писемністю з цим значенням від 1472 p., а від XVI ст. —  також 
сіесіагка, ciecierzyca id. У польській мові сіесіагка —  від лат. cicer, cicera 
'горох’, a cieciorka id. під впливом народної етимології зближене з сіесіогка 
'самиця тетері, тетерка’, пол. cieterzew  'тетерев, тетеря’ < прасл. *tetervb id. 
[Br.: 60; Slaw., I: 99, 102; ЕСУМ, V: 562]. В українській науковій ботанічній 
номенклатурі поряд із нут як нормативна назва рослини Cicer L. подається 
турецький горох [ВРУ 1950: 210; ВРУ: 419], запропонована як термін ще



М.Мельником [Мел.: 79], проте в [ОВРУ: 200] у цій функції
використовується термін турецький горіх; пор. рос. турецкий орех id. 
Ю.Кобів для роду Cicer L. подає укр. нут, а для виду Cicer arietinum —  нут 
звичайний і туріцький горох [Кобів: 127].

2.17.8. Рослина Vicia sativa L. зростає по всій Україні в дикому стані, 
але від XVIII ст. культивується як кормова трава [Kozl.: 582]. Її назва вика 
засвідчується в джерелах української мови від середини XVII ст. [Слав.: 412], 
добре знана і в описуваний нами період (вика сійна) [Вол.: 233; ВхГик.: 170; 
Жел.: 76]; поряд із нею появляються й новотвори горох [РО: 75; СБН: 167], 
миишний горох [Рот.: 141; Піск.: 24; Гр., І: 315], мишій горох (буков. [НІ.: 13]), 
журавлиний горох (степ. [Lind., І: 168; СБН: 167]), воробячий (птичий) горох 
[Петр.: 5, 8 ], горошок [Вол.: 233; Парт.: 36], горошок тхтєчий (гуцул. 
[ВхЮж.: 12; ВхН.з.: 61]), горошець (закарп.), ороиіець (бойк.) [ВхН.з.: 61; 
Мел.: 300], лядвець [Вол.: 233; Жел.: 420], ляд  (галиц.), лядик, лядник (лемк. та 
ін.), ленчанйця (закарп.) [Гр., II: 391; ВхН.з.: 61; Мел.: 300], мазарі (поділ. 
[Рог.: 141; Руб., VII]).

Горох —  результат перенесення назви від Pisum sativum на основі 
подібності плодів обох рослин. Демінутиви горошок, горошець, ордиіець 
(останній —  від горошець унаслідок помилкового сприйняття початкового [г] 
як протетичного звука) мотивуються тим же, що й горох, а означення 
миишний, воробячий, потсчий і под. мають значення 'несправжній; дикий’. 
Ляд < прасл. *lqdb 'бур’ян, зілля’ [ЕСУМ, III: 334], а лядик, лядник —  похідні 
від ляд  id. Прасл. *І£0ь споріднене із *Ιςάο 'необроблювана земля, цілина’ 
(пор. укр. діал. лядо  id.); ботанічний номен мотивується місцем зростання 
рослини, пор. [ЕСУМ, III: 336]. Варіант лядвець, можливо, належить до 
праслов’янської спадщини як назва дикорослої рослини Vicia L. або Lotus L. 
(див. [Сабадош 1996: 47]). Номен ленчанйця —  похідний від закарп. ленча 
'сочевиця харчова, Lens culinaris’ [ЕСУМ, III: 221— 222]. Мазарі < рум. діал. 
mazare id. [Borza: 180]; пор. рум. літ. mazare 'горох посівний. Pisum sativum 
L .’ [DLRM: 483]. Нормативною в українській літературній мові стала назва 
горошок [СУМ, II: 138; ОВРУ: 21]. Ю.Кобів запропонував як науковий термін 
уживати вііка [Кобів: 430], ухвалений у [СБН: 167], а вперше використаний у 
цій ролі в [ВхСпис].

2.17.9. У джерелах описуваного періоду продовжує часто фіксуватися 
назва праслов’янського походження біб 'Faba bona Medik. (Vicia faba L.)’ 
[Ум., I: 36; Гр., I: 59], також у давнішому варіанті боб id. [КотлЕ: 14; Рог.: 
141; Піск.: 21] (< прасл. *ЬоЬь id. [ЕСУМ, І: 189]) і з означеннями: біб 
звичтший [Вол.: 234; Мел.: 300], біб струковйй (галиц. [Гик.: 171]), боби 
руські (кінські) (степ, та ін. [1912; Шест.; Коб.: 431]). В українській науковій 
ботанічній номенклатурі післявоєнного періоду закріпилася назва цієї

культури бобй [ОВРУ: 203; РУСб: 209] (у [СДБ: 59] ще кінські боби), 
очевидно, під впливом рос. конские боби  id., хоча в [СБН: 167] як науковий 
термін було ухвалено слово біб, яке з цим значенням досі є нормативним в 
українській загальновживаній лексиці [СУМ. І: 172]. Останнім часом цю 
форму (однини) намагаються цілком справедливо відновити і в українській 
науковій номенклатурі [Кобів: 431]. У [Жел.: 335] подається інноваційна 
назва цієї рослини каргтка, утворена від діал. карганй 'сорт чорних бобів’ 
[ib.], яке в свою чергу є дериватом від каргд 'лайл. про стару жінку’, 
запозиченого від рос. карга id., також 'ворона’ < тур., Крим.-тат., казах., кирг. 
kar/a  'ворона’ [Фасм., II: 196]. Ботанічний номен мотивується чорним 
насінням окремих сортів бобів [БА: 125], непереконливо, на наш погляд, 
пояснюється в [ЕСУМ, II: 389] як «результат евфемістичної видозміни форми 
таргани»; див. ще карганка в п. 2.17.14.

2.17.10. Поряд із уживаною раніше загальнонародною назвою харчової 
і кормової культури Lens culinaris Medik. (Lens esculenta Moench, Ervum lens 
L.) сочевиця (у різних укр. гов. [Витв.: 274; ВхПч., II: 31; Чопей: 372; ЯТ: 16; 
Гр., IV: 171]) (< прасл. *socevica id. [ЕСУМ, V: 363— 364]) у джерелах 
описуваного періоду появляється велика кількість її нових фонетичних 
варіантів: сачавйця (полт., поділ, та ін. [Евсг.1847: 26 зв.; Ан.: 136; СБН: 8 6 ]), 
сачевйця [Закр.: 513; Жел.: 853], сачовйця [Гр., IV: 103], сешевйцс (бойк.), 
сосовйця, сошовиця, січовйцс, сіковйцс, сіковиця (волин.) [ВхН.з.: 47; Мел.: 
157], поділ, сочовиця, гиачавиця [Ан.: 136: СБН: 8 6 ] (пор. біл. шачавіца id. 
[ЛАБНГ, II: № 169]) і шоцевйця [Гр., IV: 508], галиц.-волин. сушовиця, 
шоковиця [1912, Мак.: 206] і шовковйця [ВхН.з.: 47], чечевиця [Вол.: 230; Рог.: 
122; Жел.: 1070; Гр., IV: 461], чечавиця, чачавиця (степ. [Сред.: 493; ЯТ: 16]; 
пор. рос. чечевйца, біл. діал. чачавіца id. [ЛАБНГ, II: № 169]).

Усі ці варіанти виникли на основі назви сочевиця (пор. ще [ЕСУМ, V: 
36— 364]) внаслідок комбінаторних звукових змін, і лише поодинокі з них, 
крім того, зазнали деетимологізації під впливом переважно народної 
етимології: шовковиця (< шоковиця), січовиця, сушовиця, можливо, ще деякі). 
Етимоном прасл. *socevica id. є *sokb 'с ік ’ (плоди сочевиці дуже соковиті). У 
джерелах описуваного періоду відзначаються і спільнокореневі з назвою 
сочевіщя номени: сочка [Вол.: 230; Парт., І: 22; Жел.: 898], сочовка (закарп. 
[Чопей: 372]), чочка (< сочка) [Петр.: 41]. Лексема сочовка, — можливо, 
спільне українсько-польське утворення; пор. пол. sqczowka id. [Maj., 11: 432]. 
У ряді джерел виявляються назви цієї культури., запозичені від інших мов: 
ленча (закарп., гуцул.-галиц., покут.-буков. та ін. [Витв.: 339; Чопей: 169; 
ВхПч., II: 31; Жел.: 402]), відомий у закарпатських говірках від кінця XVIII 
ст. мадяризм (пор. vrop. lenscc id.), який у свою чергу запозичений від слов’ян 
(прасл. *lqca id.) [Сабадош 1996: 100], та румунізм лйнта (покут.-буков. та ін.



[Витв.: 274; ГТіск.: 124; Жел.: 404]; пор. рум. linte id. < лат. lens, род. відм. 
lentis id. [DLRM: 460; ДЕМ: 237; ЕСУМ, III: 236]). До цього додамо, що 
прасл. *1%са 'сочевиця’ і лат. lens id. —  споріднені слова, які, як припускають 
учені, походять від невідомого спільного джерела [ЕСУМ, III: 421— 422]. 
Літературною назвою цієї рослини в українській мові стала сочевиця [СУМ, 
X: 477; ОВРУ: 203]. Уперше запропонував її як термін І.Верхратський 
[ВхГик.: 171], якого пізніше підтримав М.Мельник [Мел.: 157], і ухвалено в 
цій функції в [СБН: 8 6 ].

2.17.11. Для культивованої по всій Україні кормової рослини Lathyrus 
sativus L. (її батьківщина —  Середземномор’я) відзначаються назви: угластий 
горох (сер. наддніпр., степ, та ін. [Сред.: 494; ЯЧ: 125; ЯТ: 19]), вуглйстий 
горох (київ. [1912, Яв: 128]), горох німецький (степ. [1912, Мак.: 202]), 
кінський зуб (херс.), бабій зуб  (слобож.) [Ан.: 636; СБН: 84]), клинчак (катер. 
[Гор.-І: 12; СБН: 84]). У складеній назві (в)угластий горох компонент горох 
мотивується зовнішньою схожістю плодів рослини з гороховими; означення
(в)угластий (від діал. угол, вугол 'кут’) зумовлене ребристим стеблом, а 
означення німецький указує на територію, з якої поширилася в Україну ця 
культура. Метафоричні номени кінський зуб і бабій зуб  мотивуються формою 
квітки. Ця ознака лягла в основу також назви клинчак (від клйнець 'маленький 
клин’).

Від другої половини XIX ст. в Україні стає відомим за назвою 
душйстий горошок ще один культивований вид цього роду Lathyrus odoratus 
L. (його розводять на клумбах, батьківщина —  також Сереземномор’я). 
Означення душйстий (пор. укр. діал. душйстий 'запашний, ароматний’ [Гр., 
І: 460]; від дух 'запах’ [ЕСУМ, II: 149]) зумовлене великими гарними 
пахучими квітками рослини [БА: 126]; пор. латинське видове означення 
odoratus 'пахучий’ [ЛРС: 698].

2.17.12. У багатьох джерелах відзначається праслов’янська за 
походженням назва горох 'Pisum sativum L .’ [Б.-Н.: 104; Рог.: 131; Жел.: 154; 
Гр., І: 316], прасл. *gorxb < gorsb id. [ЕСУМ, I: 372]. У цей період 
появляються новий варіант ορό.х (сх. поліс., слобож. [Кв., І: 288; Жел.: 575; 
Гр., III: 63]) і складені та складні номени, до яких входить компонент горох: 
горох польний [Вол.: 229], горох полевий, горох сійний, горох городяний, горох 
тичний, горох піший [ВхБот.1905: 54— 55], круглий горох (волин., степ, та ін. 
[ВхН.з.: 51; Мел.: 208]), бубен-горох [Закр.; Ан.: 258; Піск.: 25; СБН: 115], 
вельгорох (холм. [ВхПч., V: 26]), вельютор (галиц. [ВхПч., II: 34; Кобів: 315]), 
також із іншим коренем брянь (полт. [1916, Яв.: 53]).

Варіант ορόχ виник як гіперизм через помилкове сприйняття 
початкового [г] як протези. У творах Г.Квітки-Основ’яненка вживані обидва 
варіанти горох [Кв., І: 288] і орох [II: 338]. Означення тичний указує на

різновид гороху, для якого потрібна тичка, щоб він вився вгору; піший 
називає різновид, для якого не треба тички, тому що він не має поворозу; 
польний, полевий —  від поле, сійний —  від сіяти, городяний —  від город; 
круглий, бубен мотивуються формою насінини; брянь, імовірно, від діал. 
(харк.) брянути 'брязнуть, издать звук «брр»’ [Яв.: 53], яке вважається 
результатом «перерозкладу і скороченням форми брякнути на власне 
українському ґрунті» [ЕСУМ, І: 273]. Вельгорох і вельт ор  —  полонізми. 
Перший —  від пол. wielgroch, wielogroch і под id. [Maj., II: 603] (букв, 
'великий горох’), а другий, мабуть, результат спотворення польської лексеми, 
можливо, внаслідок зближення з якимось українськими словом на зразок 
наддцністр. ґ о ґ о з к і  'брусниця (Vaccinium vitis-idaea)’ [Шило: 103], гуцул. 
Тогодзи id. [Jan.: 63], буков. τότο 'іграшка’, юта 'ягода’, 'горіх’, 'вош а’ [СБГ:
84] і под. Назва горох стала нормативною в українській літературній мові 
[СУМ, II: 137; ОВРУ: 205].

2.17.13. Від останньої чверті XIX ст. джерела фіксують назви нової в 
Україні харчової і кормової рослини Glycine max Merr. (Glycine hispida 
Maxim., Soja hispida Moench), яка походить із Східної Азії, —  це соя, фасоля 
китайська, фасоля соя [1878, Мак.: 348]. Лексема соя прийшла до української 
мови через західноєвропейські і японську мови від китайської; пор. нім. Soja 
id., гол. soja, soya, англ. soy(a), фр. soya id., які зводяться до япон. s/гдуй (so-ju) 
'соєва олія’ < кит. ciang-yu id. [ЕСУМ, V: 364; Mach.: 128; Фасм., III: 731]. Ця 
назва стала нормою української літературної мови [СУМ, IX: 479; ОВРУ:
205]. Як ботанічний науковий термін ухвалена ще в [СБН: 70].

2.17.14. В описуваний період продовжує функціонувати вживана в 
староукраїнській мові назва Phaseolus vulgaris L. фасоля (фіксується в текстах 
з усієї України [Войц.: 320; Витв.: 73; ВхПч., II: 34; Ум., IV: 173; Гр., IV: 375]) 
та її фонетичний варіант пасуля (закарп. [Чопей: 249]). Поряд із ними у цей 
час стають відомі й інші варіанти: пасоля (волин. [1889, Мел.: 200], фасоль 
(сер. наддніпр. [Б.-Н.: 370]), хвасоля [Б.-Н.: 370; Закр.: 568; Жел.: 1035; Гр., 
IV: 390], квасоля (сер. наддніпр., сер. поліс., галиц. та ін. [Шевч., І: 320; 
Евст.1847: 8  зв.; Жел.: 339; Гр., IV: 390; ВхН.з.: 51]). Останній варіант, як 
найпоширеніший уже в XIX ст. і в сучасних українських говорах [САБЛ: 
№ 2 2 ], закономірно стає загальнонародним і нормативним в українській 
літературній мові [СУМ, IX: 132; ОВРУ: 205]. Він був затверджений як 
термін ще в [СБН: 111]. Із цим самим значенням ('квасоля’) записано також 
назви біб [Закр.: 264; Парт., II: 131], горох (волин. [ВхН.з.: 51]), турецький 
горох [Парт., II: 131], що виникли внаслідок переосмислення за подібністю 
стручків і плодів до бобових і горохових. Означення турецький указує на 
країну, з якої поширювалася ця культура в Україну.



У джерелах задокументовано і ряд назв різновидів квасолі залежно від 
різних ознак квасолини, характеру росту рослини тощо, зокрема квасоля з 
великими квасолинами мала назви: волин. баба і балазала, бойк.-галиц. 
татарка, бугаї і баббха, надсян.-волин. балабан, закарп. бувалячка і бумббня, 
непасп. бацбн і бецай [ВхН.з.: 51; Мел.: 200], ясьо (галиц. [ВхПч., II: 34]), 
ясько [Жел.: 1116; Мак.: 264], галиц.-волин. каплиця [1912, Мак.: 264]; з 
великими стручками: палашбва фасоля [ВхПч., II: 34], кобильоха (бойк.- 
галиц. [ВхПч., IV: 15]); з дрібними квасолинами: курудзянка (гуцул. [Гр., II: 
322]); із плоскими квасолинами: плескач (уман. [Мел.: 200]); квасоля, яка 
росте в полі: полька [ВхПч., II: 34; Мел.: 200]; тичкова квасоля: тичні фасолі, 
кінні фасолі [ВхПч., II: 34], галиц. балабанка і волоцюга [ВхН.з.: 51; Мел.: 
200], кобилиця, чорна фасоля, карганка [ВхПч., V: 26]; нетичкова квасоля: 
стелюха (поділ. [Мак.: 264]), леж ух [Вол.: 230], леж ух (надсян., галиц.), 
лежуха (волин.) [ВхН.з.: 51]; нетичкова (без поворозів) квасоля: лемк. фізбля 
і фізбля піхотна, закарп. фізбла [ВхН.з.: 51; Мел.: 200], піхота [ВхПч., II: 34].

Низка цих назв виникла внаслідок переосмислення загальнонародних 
лексем, це баба (пор. ще [ЕСУМ, І: 102]), татарка (вказує також на один зі 
шляхів поширення цієї культури в Україну —  від татар), бугаї, кобилиця, 
ясьо, ясько (від Ясь 'Іван’ [Жел.: 1115] < пол. Jasiek id., що є зменшеною 
формою від Ivan [ЕСУМ, VI: 559]; мотивується фітономен часом цвітіння — 
в період свята Івана Купала), плескач (пор. діал. плескач 'круглий плескатий 
хліб’ [СУМ, VI: 577]), волоцюга, піхота, леж ух (пор. діал. леж ух 'лежебок’ 
[Гр., II: 353]), каплиця, кінний. Інша частина перелічених ботанічних 
найменувань виникла в результаті словотворення: баббха —  від баба, 
бувалячка —  від діал. бувал 'буйвол’, кобильоха —  від кобйла, стелюха —  від 
стелйти, курудзянка —  від діал. курудза 'кукурудза’ (росте в посівах 
кукурудзи [Гр., II: 322]), паїаиібва  —  від палаш  'холодна зброя з довгим 
прямим і широким клинком на кінці, яка нагадує шаблю’ [СУМ, VI: 23] (у 
нашому випадку означення зумовлене формою стручка квасолі), полька — 
від поле (росте в полі [ВхПч., II: 34]), балабанка —  від балабан id. (останнє — 
тюркізм; пор. тур. balaban 'величезний’, Крим.-тат. balaban 'головатий’ 
[ЕСУМ, І: 121— 122]), а карганка —  від карганй 'чорна квасолина цього 
різновиду квасолі’ [ВхПч., V: 26]; див. ще 2.17.9. Із бацші і бецай пор. чес. 
діал. Ьасап 'вид печива’, яке походить, можливо, від німецької мови; пор. нім. 
Batzen 'купа глини, товстий кусок’ [ЕСУМ, І: 154]. Фізбля —  полонізм; пор. 
пол. діал . fizola  id. [ЕСУМ, II: 41] (у статті «квасоля») < с.в.нім . fa so l < сер. 
лат.fassolius < гр. φάσηλος 'квасоля’ [Slaw., І: 221].

Від І пол. XIX ст. писемні джерела засвідчують і назви декоративного 
виду квасолі Phaseolus coccineus L. (Phaseolus multiflorus Lam.), який 
походить із Центральної і Південної Америки, це: сх. укр. та ін. королев квіт

[Б.-Н.: 192; Рог.: 131] і королів цвіт [ВхПч., І: 12; Піск.: 113; Ум., II: 45; Гр., 
IV: 425], фасоля королянка [ВхБот.1905: 56], червона фасоль (поділ. [Ан.:
248]), червона фасоля [Шейк., V/2: 235], червона квасоля [Ум., II: 45; Мел.:
200], ясьо  (галиц. [ВхПч., II: 34; Мел.: 200]), красоля (степ. [Сред.: 495; ЯТ: 
23; СБН: 111]), пасуля дурна (закарп. [1899, Мак.: 263]). Як зауважив 
М.Анненков, означення королев, королів —  це результат деетимологізації (за 
народною етимологією) слова кораловий [Ан.: 277]. Мотивується, ймовірно, 
червоним кольором квітки рослини; пор. іншу її назву червона квасоля. 
Номен красоля — це або наслідок переосмислення красоля 'Tropaeolum majus 
L .’, що є похідним від красб [ЕСУМ, III: 78], або утворений від крбсний 
'гарний, красивий’ чи діал. 'червоний’. Королянка, ймовірно, універб, 
утворений І.Верхратським на основі складеної назви королів цвіт. Означення 
дурна в складеній назві пасуля дурна має значення 'несправжня, дика, 
неїстівна’ (пор. закарп. дурньїй грип, дурняс 'неїстівний, навіть отруйний 
гриб’ [ССк.: 81]), хоча насправді плоди цієї квасолі їстівні [Ан.: 248], але 
культивують її як декоративну.

2.18. К расолеві (Тгораеіасеае). Поряд із відомою ще від І пол.XVIII ст. 
назвою красоля 'Tropaeolum majus L .’ [Рог.: 139; Сред.: 136; Гр., II: 301] в 
описуваний період із цим значенням появляються новотвори красульки 
[Волк.: 173; Жел.: 376; Гр., II: 301], пайова [Волк.: 173; Гр., III: 93], жеруха, 
жерявка [Жел.: 220], табачковий цвіт (харк. [Гор.-І: 21; Мак.: 382]), капуцин 
[Тм., І: 163; Мак.: 382], капуцйни [Ан.: 365; Мел.: 288], настурція [Рог.: 139; 
Дуб.: 22], настурция [Жел.: 496].

Номен пановб виник, імовірно, внаслідок субстантивації прикметника, 
утвореного від пан (рослина садова, декоративна, культивувалася переважно 
в панських садах, парках). Жерявка споріднене з давнішою назвою жеруха 
(корінь жер- < zer- < *ger- [ЕСУМ, II: 195]), уживаною в українській мові 
попередніх періодів її розвитку на позначення рослин Nasturtium officinale, 
Lepidium sativum, Cardamine, мотивується гірким смаком рослини; пор. чес. 
ferinice, rericha Tropaeolum  majus L .’ [Mach.: 135], див. ще [Сабадош 1996: 
46, 100]). Означення табачковий (від табачок, демінутива від табак 
'тю тю н’) у складеній назві мотивується подібністю цвіту красолі до 
тютюнового. Капуцйн(и) запозичено, мабуть, від пол. діал. kapucyn id. [Maj., 
II: 796], яке виникло внаслідок переосмислення слова; пор. первинне 
значення пол. карисуп 'чернець, який носить капюшон’, яке від лат. caputium і 
фр. сарисе [Вг.: 218] або нім. Kapuziner < іт. саррисіпо id. [Фасм., II: 188]. 
Настурція перенесено від Nasturtium officinale R. Br. (див. π. 3.37.6).

Для іншого декоративного виду Tropaeolum minus L., вирощуваного в 
садах і парках, записано назву любйдра (катер. [1890, Гр., II: 385]), яка є, 
очевидно, запозиченням від серб., хорв. л.ьубидраг id. [Сим.: 480], утвореного



від діал. лл>уб 'лю бий’ і драг 'дорогий’. Ботанічний номен мотивується, 
ймовірно, красивим суцвіттям рослини [ЕСУМ, III: 318]. Це, вірогідно, 
безпосереднє запозичення від сербів-переселенців на півдні України. 
Нормативними в українській мові для роду Tropaeolum L. стали назви 
красоля і настурція [СУМ, IV: 320; V: 208; ОВРУ: 223]. У [СБН: 160] як 
науковий термін була ухвалена назва красоля.

2.19. Л ьонові (Linaceae). Продовжують документуватися загальні 
назви культури Linum usitatissimus L. лен [Витв.: 122; Рог.: 127; ВхЗак.: 232; 
Кміц.: 335] і льон [Шевч., І: 388; Кв., II: 94; Гр., II: 384], у ряді джерел як 
паралельні лен і льон [Жел.: 401; Тм., І: 184; Коб.: 347] (< прасл. *1ьпь id. 
[ЕСУМ, III: 346]). Від II пол. XIX ст. розрізняються у назвах два різновиди 
льону: 1) Linum vulgare Schubl. (культивований для волокна): бойк.-галиц. лен 
молотень [ВхБот.1905: 24], галиц. дідич, лемк. лен глушец і лен вівсяк, волин. 
словінь [ВхН.з.: 47— 48]; 2) Linum crepitans Schubl. (вирощуваний для 
одержання насіння): лен скакун [Рог.: 127; Мел.: 162], льон скакун [Піск.: 124], 
галиц. віїскоцень [1877, Гр., І: 186], бойк.-галиц. скочень, волин. скокель, 
галиц. скоц, вискік, гудич, лемк. скоцень, бігун, пражец, чех [ВхН.з.: 48; Мел.: 
163], москачь [Ум., II: 70]. Із значенням 'Linum usitatissimus’ М.Анненков 
зафіксував степ, наський лен [Ан.: 403].

Назва молотень — від молотити; пор. молотень 'вимолочений льон’ 
[Жел.: 451]. Глушец (від глухіш ) мотивується тим, що в цього різновиду льону 
насіннєва коробочка після достигання не тріскається (глуха), тому його треба 
молотити (пор. [Шамота: 105]). Фітономен дідич мотивується певним чином, 
імовірно, лексемою дідич 'поміщик’. Словінь < пол. slowiefi id. [Maj., II: 448], 
етимологія якого до кінця не з ’ясована, проте, на наш погляд, досить 
вірогідним є припущення В.Махека про те, що ця назва могла виникнути на 
основі ст. пол. len swojski id. [RS: 219] (пор. веіценаведене укр. наський лен 
id., в якому наський —  від наш), із чого могло постати незафіксоване 
*swojlen, з якого в свою чергу виникло slow ієн [Mach.: 136] (див. також 
[ЕСУМ, V: 306]).

Назви скакун, скочень, скокель, вйскік, скоц, скоцень, вйскоцень (від 
скакати, скочити, діал. скокнути, скікнути 'скочити’ [Гр., IV: 138], 
вискочити', достигла насіннєва коробочка цього різновиду льону тріскається, 
і насіння вискакує з неї, пор. [ЕСУМ, V: 262]. Із цією властивістю рослини 
пов’язуються і номени бігун (від бігти) та пражец. Правда, останній 
вважається полонізмом —  від пол. діал. praiec, pragiec [Maj., II: 448], 
пов’язаного з пол. діал. pr^gnqc 'стрибати’, з яким споріднені укр. пруг, 
пругкий, діал. прягти 'запрягати’ [Гр., III: 494] та ін. [ЕСУМ, IV: 553; Вг.: 436; 
Mach.: 136]. Із усіх цих назв нормою в українській літературній мові 
закономірно стала назва льон [СУМ, IV: 585; ОВРУ: 216]. Саме цей варіант як

термін ухвалений у [СБН: 8 8 ], хоча у Верхратського [ВхСпис: 38] і Мельника 
[Мел.: 162] у цій функції пропонувався давніший варіант лей.

2.20. Рутові (Rutaceae). Продовжує документуватися в багатьох 
джерелах назва рута  'Ruta hortensis Mill. (Ruta graveolens L.) [ВхПч., I: 12; 
Рог.: 134; Гр., IV: 89], відома в українській мові як іншомовне запозичення 
від XVI ст. (див. [Сабадош 1996: 101]). Поряд із нею у досліджуваний нами 
період фіксуються складені назви рута горддиа [ВхГик.; ВхБот.1905; Мел.: 
241], буков. рута садова [НІ.], демінутиви рутка [1882, Мак.: 321], рутонька, 
рхточка [Жел.: 844]. Означення городна, садова вказують на місце зростання 
цієї культури. Нормою української літературної мови для роду Ruta L. стала 
рута  [СУМ, VII: ОВРУ: 213].

2.21. М олочайні (Euphorbiaceae). Для рослини Ricinus communis L., 
яка походить зі Східної Африки і яку вирощують у нас як декоративну в 
садах і парках, а також використовують у промисловості і медицині (для 
виробництва касторової олії), у цей період документуються, крім відомої зі 
староукраїнської мови [1642, Слав.: 122] назви кчещовйна (степ. [Сред.: 554; 
ВхГик.: 153; ЯТ: 25; Жел.: 348]), також інновації: райдерево [Ан.: 299; Тм., І: 
168; Гр., IV: 4] (назва, очевидно, перенесена —  див. п. 1.24; 1.27; 1.36.2; 
1.46.2), дрислйвий біб (катер. [Ан.: 299; Ум., II: 18]), рицина (степ, та ін. 
[Сред.: 554; ЯТ: 25]).

У складеній назві дрислйвий біб компонент біб зумовлений 
бобоподібними плодами-коробочками, які, дозрівши, тріскаються (чим, 
вірогідно, мотивується означення дрислйвий —  від діал. дристтпи 
'страждати проносом’ [Гр., І: 443; ССк.: 79]), і насінини вискакують із них; 
пор. чес. skocec 'Ricinus L.' (від skociti 'скочити’) [Mach.: 134]. Назва 
клещовйна, ймовірно, запозичена через рос. клещевйна id. (від 1704 р.) від 
пол. kleszczowina id. (від 1613 р.). М.Фасмер припускає що рос. клещевйна — 
похідне від кчещ або калька лат. ricinus 'клещ ’ [Фасм., II: 250]. До другого 
припущення пристав Ф.Славський [Slaw., II: 213]. Правда, ще М.Анненков 
уважав, що в лат. ricinus первинним є не значення 'клещ ’, а 'клещевйна’, 
тому що латинська назва, на його думку, походить від гр. сісі 'египетская 
клещевйна (куст)’, cicinos 'клещевинньїй, касторовьій (oleum)’ [Ан.: 299], див. 
ще [ЛРС: 180]. Номен рицина  запозичений від лат. ricinus id. [ЕСУМ, V: 8 6 ]. 
Він став нормативним в українській мові [СУМ, VII: 546; ОВРУ: 145]. Як 
термін рицина ухвалений у [СБН: 131].

2.22. Бальзам інові (Balsaminaceae). Уперше документуються назви 
декоративної рослини Impatiens balsamina L. (Balsamina hortensis DC.; її 
батьківщина —  Індія), яку розводять у садах і квітниках, це закарп. вербівка і 
вербованя [ВхН.з.: 39; Мел.: 48], пальма [Павл.: 72; Ан.: 61; Мел.: 48], 
бальзачин (степ. [Сред.: 136; Ан.: 61; ЯТ: 10]), бальзамина городна [ВхГик.;



ВхБот.1905: 25; СБН: 78], бальсамйна, байсачіїна  [Жел.: 10]. Пальма 
(перенесено від пальма 'південне пальмове дерево’, вербівка і вербованя (від 
вербй, вербовий) мотивуються ланцетоподібним листям рослини. Бальзамин, 
бальсамйна і под. запозичені через рос. бальзамин і пол. balsamina id. від лат. 
balsamina id., деривата від balsamum 'бальзам’ < гр. βάλσαμον id. [ЕСУМ, І: 
130; ЗССЯ, 1/2: 28; Вг.: 12]. Із цих перелічених нормативною в українській 
науковій номенклатурі стала назва бальзамін [ОВРУ: 223; РУСб: 233]. У 
[СБН: 78] як науковий термін було ухвалено номен бальзамйна садова

2.23.1. Мальвові (Malvaceae). Крім уживаних у староукраїнській мові 
назв культивованої в квітниках лісостепової частини України рослини Malva 
crispa L. (Malva verticulata L.) (див. [Сабадош 1996: 89]) гордовина (галиц., 
волин. та ін. [Нов.: 100; ВхПч., І: 11; II: 37; Рог.: 128; Піск.: 56; Жел.: 152; 
Ум., І: 167; Гр., І: 311]), городовинй [РО: 55; Жел.: 152; Гр., І: 315], 
горддивинд [Руб., II: 32], гордина [Петр.: 8 ], гордовод (полт. [Ан.: 207; СБН: 
94], документуються нові гордовать (гуцул. [Нов.: 100; Гр., І: 310]), 
скулочник [Рог.: 128; Піск.: 239; Гр., IV: 146; Руб., XI: 45], мудйна  [Жел.: 457]. 
Гдрдовйна як нормативне в українській літературній мові —  це 'Viburnum 
lantana L .’ (вид калини) [СУМ, II: 127]. Із такими двома значеннями це слово 
та інші споріднені вживаються також у російській, білоруській, польській 
мовах (див. [ЕСУМ, І: 563— 564; Сабадош 1996: 89]). Первинне значення, 
вірогідно, —  'Viburnum lantana’. Скулочник (від скула або скулка 'нарьів, 
веред, болячка’ [Гр., IV: 146]) мотивується застосуванням рослини у народній 
медицині (див. [Рог.: 128]). Мудйна —  від діал. мудо 'ядро (у мужчиньї, 
самца)’ [Гр., II: 452], пов’язується, очевидно, із формою плоду (коробочка) 
рослини [СДБ: 328]. Про назви дикорослих видів Malva L. див. у п. 3.54.1.

2.23.2. До XIX ст. назва баволна (бавелна, бавона) мала тільки 
значення '(бавовняний) папір’ (днв. [1627, Бер.: 12; 1642, Слав.: 100]). 
Бавовна, бававна, бавуна з цією семантикою вживаються також у І пол. XIX 
ст. [Войц.: 286; ПСМ: 99]. Із цим значенням бдволна, баволня, бавон 
використовується ще і в 50— 60-і pp. XIX ст. [А.-Ч.: 3; Шейк., І: 18]. У кін. І 
пол. і в II пол. цього століття в слів бавовна, баволна, бдвольня, бавуна, 
бдвона, одеон і под. з ’являється значення 'бавовна; вата’ [Витв.: 34; Парт.: 
122; Піск.: 8 ; Жел.: 8 ]. У середині XIX ст. документуються назви культурної 
рослини Gossypium hirsutum L., із якої одержують бавовну (за свідченням 
А.А.Москаленка, культивують її на півдні України тільки від 30-х років XX 
ст. [Москаленко: 61]), —  це баволник, заполочник [Вол.: 213; ВхГик.: 139; 
Парт.; Мак.: 171], бавовник [Жел.: 8 ; Тм., II: 239; Гр., І: 16], бавовняник 
[Дубр.: 5], помотовник [Петр.: 30]. Заполочник —  від заполоч 'бавовна’ [Тан.:
58]; пор. ще заполоч 'кольорові бавовняні нитки для вишивання’ [Гр., II: 83]. 
Помотовник, очевидно, від помотати 'змотати (нитки)’ [Гр., III: 300]. Назва

бавовник 'Gossypium L.’ стала літературною нормою української мови [СУМ, 
І: 77; ОВРУ: 143], ухвалена як науковий термін у [СБН: 70].

2.23.3. Документуються вперше назви для декоративної і кімнатної 
рослини Alcea rosea L. (Althaea rosea Cav.; батьківщина —  Східне 
Середземномор’я), яку вирощують по всій Україні, —  це бесіжнйк огорддний 
(галиц. [ВхЮж.: 2; Жел.: 25; Гр., І: 53; Мак.: 25]), гордовля рож ева [ВхГик.: 
141], черепаня (закарп. [ВхН.з.: 38]), рож а  [ Максимович 1827: 206; ЯТ: 8 ; 
Мел.: 36] (пор. відоме від XV— XVI ст. рож а 'роза’, 'шипш ина’ [Сабадош 
1996: 63, 80]), чорна рож а  [Вол.: 214; ВхПч., І: 8 ; Жел.: 811; 1075; Гр., IV:
29], городня рож а  [Піск.: 225; ЯЧ: 126], рожа городова (волин. [ВхПч., І: 8 ]), 
чорна рож а городова [Піск.: 289]. Компонент бесіжник у складеній назві — 
результат переосмислення, можливо, від бесіжнйк 'Paris quadrifolia L .’, проте 
мотив нам не зрозумілий, пор. ще [ЕСУМ, І: 176]. Рожа < пол. roza 'троянда, 
рожа’, яке, ймовірно, через с.в.нім. rose від лат. rosa < гр. ρόδον < перс, ward 
id. [ЕСУМ, IV: 102— 103; Фасм., III: 493; Вг.: 466]. Означення чорна в 
складених назвах пояснюється кольором пелюстків рослини —  від червоних 
(зрідка білих, жовтих) до фіолетових і чорних [ВРУ: 463; ЦА: № 513]. 
Означення городова, городня, (о)городний (від город, (о)городний) зумовлені 
місцем зростання рослини. Фітономен черепаня виник унаслідок 
переосмислення загальновживаного закарп. черепшія 'кришка для горшка, 
каструлі’ [ССк.: 414], мотивується формою квітки рослини, усупереч [ЕСУМ, 
VI: 303], де ця ботанічна назва пов’язується з череп 'глиняна посудина’. 
Номен рож а  став нормативним в українській літературній мові [ОВРУ: 142; 
СУМ, VIII: 598], ухвалений як науковий термін ще в [СБН: 9].

2.24.1. Зонтичні (Umbelliferae). Продовжують фіксуватися відомі зі 
староукраїнського періоду назви пряної рослини Coriandrum sativum L. (її 
батьківщина — Середземномор’я) коляндра [Павл.: 70; Б.-Н.: 178; Рог.: 119; 
Жел.: 361; Гр., II: 274], кишнець [Сред.: 507; Рог.: 119; Жел.: 344; Піск.: 105], а 
також нові фонетичні варіанти колядра [Парт.; ВхПч., II: 30; Мак.: 109], 
колендра [Ум., І: 16] і лексичні новотвори троян (бойк. [ВхБот.1905: 33; 
ВхН.з.: 42]), вонюче зілля (степ. [Ан.: 109; Ум., II: 16; Мел.: 85]). Номен троян 
похідний від числівника три на тій основі, що в рослини дво- або триперисті 
стеблові листки, менш переконливо пов’язувати із труїти, на противагу 
[ЕСУМ, V: 653]. Вонюче зілля зумовлене ароматом рослини. Для наукового 
вжитку М.Мельник запропонував термін коледра [Мел.: 85], а в [СБН: 44] 
ухвалено коляндра, проте в сучасній українській літературній мові в цій 
функції закріпилося слово коріандр [ОВРУ: 230; СУМ, IV: 291], подане ще в 
словнику П.Беринди (корїандерь id. [Бер.: 217]), але не виявлене нами в 
джерелах української мови XIX —  поч. XX ст. Сучасна форма коріандр (пор. 
рос. коридндр id.), —  очевидно, новітнє запозичення від лат. coriandrum id.



(пор. [ЕСУМ, III: 23]), імовірно, не без впливу російської мови, пор. [ЕСУМ, 
III: 23].

2.24.2. І в цей період продовжує функціонувати відома в українській 
мові від XVIII ст. (див. [Сабадош 1996: 103]) назва городньої рослини Apium 
graveolens L. селіра  (бойк.-галиц. [ВхН.з.: 38; Руб., XI: 27]), селера [Витв.: 
265; Жел.: 859; Ум., IV: 21; Тан.: 63], а також нові варіанти саліра  (буков. 
[НІ.; Коб.: 44; Мак.: 35]), селер [Вол.: 178; ВхГик.: 114], селср [1895, Мак.: 35; 
ВхБот.1905: 33], селлерея (сер. наддніпр. [Б.-Н.: 324]), сельдерей (степ, та ін. 
[Lind.: 279; Рог.: 112]), селдерея [РО: 102; Мел.: 34], силдирій [Піск.: 236], 
салдерей (степ. [Сред.: 504; ЯТ: 9]). Селер, селер запозичені від пол. seler id. 
[Maj., II: 72] < нім. Sellerie або іт. sellero < лат. selimim < гр. σέλινοv id., a 
сельдерей і под., мабуть, через рос. сельдерей, сел(л)ерей id. (пор. ще біл. 
сельдзрзй id.) від гол. selderij < лат. selinum < гр. σέλινον id. [ЕСУМ, V: 209; 
Фасм., III: 597]. Форми жіночого роду типу сельдерея, мабуть, зазнали впливу 
назв типу селера. Літературною нормою української мови стала назва селера 
[СУМ, IX: 118; ОВРУ: 232], яка в ролі наукового терміна була ухвалена ще в 
[СБН: 14].

2.24.3. У дуже багатьох джерелах продовжує документуватися відома 
в українській мові ще від XVI ст. (див. [Сабадош 1996: 103]) назва городньої 
рослини Petroselinum crispum A.W.Hill (Petroselinum sativum Hoffm.) 
петрушка [Вол.: 177; Рог.: 131; Жел.: 630; Гр., III: 149], а також румунізм у 
подільських говірках патранжай [Рог.: 131; Мак.: 260] < рум. patrunjel id. 
[DLRM: 598] < угор. petrezszelyem  id. [ДЕМ: 348] < лат. petroselinon < гр. 
πετροσέλινον id. [TESz, III: 176— 177]. Номен петрушка id. став нормативним 
в українській літературній мові [СУМ, VI: 345; ОВРУ: 232]. У ролі наукового 
ботанічного терміна уперше його використано в [ВхГик.: 112], потім у [Мел.:
198] і ухвалено в [СБН: 110].

2.24.4. Джерела фіксують відомі від києворуського періоду й особливо 
від XVI— XVIII ст. уживані для позначення рослини Carum carvi L. фонетичні 
варіанти кмин [Вол.: 179; Рог.: 116; Піск.: 107], кмін (волин., поділ., покут.- 
буков. та ін. [Витв.: 107; 1889, Мел.: 70; Мак.: 85]), кмен [Парт.; Жел.: 352; 
ВхБот.1905: 33] грецького походження (див. [Сабадош 1996: 38— 39, 102]), а 
також інновації кмінь (закарп. [ВхЗак.: 226]), пшінок [Тан.: 59; Кміц.: 321; 
ВхБот.1905: 33], тмин [Рог.: 116; Ум., IV: 113; Гр., IV: 268], тмін (волин., 
поділ, та ін. [1889, Мел.: 70; Мак.: 85]), цмин (сер. наддніпр. та ін. [Авг.: 24; 
ВхПч., IV: 14; Ум., IV: 113; Гр., IV: 435]), цмін (сх. укр. [1890, Мак.: 85]), 
раш ок [Петр.: 32].

Уважається, що тмин (тмін), цмин (цмін) —  фонетичні варіанти 
лексеми кмин (кмін) [ЕСУМ, V: 585; VI: 262]. На думку В.А.Меркулової, 
зміни відбулися в такій послідовності: кмин (кмін) > цмин (цмін) > тмин

(тмін) [Меркулова: 141]. У тому, що це було саме так, ми не впевнені; пор. 
ще укр. діал. чмінь id. [СБН: 34]. В українських говорах цмин (цмін) позначає 
також рослину Helichrysum arenarium Moench (укр. літ. цмин id.). У якому 
зв’язку перебувають між собою в українській мові цмин 'Carum carvi L .’ і 
цмин 'Helichrysum arenarium’, важко сказати напевно (див. ще п. 3.90.13); пор. 
ще інші українські діалектні назви останньої рослини: чмель, чміль, чмер 
[Мак.: 175]. В.Махек уважав, що чес. smil 'Helichrysum M ill.’ запозичене від 
південних слов’ян, у яких це слово, на його думку, прадавнє; пор. болг. смил, 
серб., хорв. smilj, слвн. smiljka id. Цікаво, що до цих слів як можливі паралелі 
він наводить укр. цмин, діал. цмін, чміль, чмель, чмер id. [Mach.: 240]. 
Нормативним в українській літературній мові для Carum L. став варіант кмин 
[СУМ, IV: 195; ОВРУ: 232]. Першим запропонував його як науковий термін
І.Верхратський (поряд із цмин [ВхГик.: 114]), потім М.Мельник [Мел.: 70] і 
ухвалено його в цій ролі в [СБН: 34]. Варіант тмин id. як нормативний 
увійшов до загальномовних словників української мови [СУМ, X: 157; 
ВТССУМ: 1456], а цмин id. також увійшов, але на правах діалектного (див. 
[СУМ, XI: 242; ВТССУМ: 1588], проте зараз уважається як наукова 
українська назва —  відповідник лат. Helichrysum Mill., див. [ОВРУ: 325; 
РУСб: 285].

2.24.5. У багатьох джерелах продовжують документуватися відомі зі 
староукраїнського періоду (див. [Сабадош 1996: 103]) назви рослини Anisum 
vulgare Gaertn. (Pimpinella anisum L.) гйнус (у більшості укр. говорів [Б.-Н.: 
94; Евст.1848: 5 зв.; Сред.: 82; Чопей: 51; Гр., І: 271]), гт иж  (галиц., покут.- 
буков. та ін. [Витв.: ЗО; ВхПч., II: 34; Жел.: 136; Тан.: 58; Гр., І: 271]), гануш  
[Жел.: 136], аниж  [Витв.: ЗО; Вол.: 180; Жел.: 4], анйс [ПСМ: 97; Рог.: 131], а 
також інновації ониж  [ВхГик.: 114; Жел.: 570], бедрінець (волин. [ВхПч., І: 
12; Мел.: 203]), бедрінець ганиж  [ВхГик.: 114; ВхБот.1905: 33], бодян [КотлЕ; 
Закр.: 264; Жел.: 37; Кміц.: 28; Гр., І: 81]. Назва бедрінець пояснюється тим, 
що цей ботанічний вид раніше належав до роду Pimpinella L. Бодян 
перенесено від бодян 'liliaceum anisatum L .’ (відомого в українській мові від 
сер. XVIII ст. [ЕСУМ, І: 222]) за схожістю смаку плодів цих рослин. 
Літературною нормою української мови став номен аніс [СУМ, І: 46; ОВРУ: 
233], очевидно, під впливом рос. анис id., пор. [ЕСУМ, І: 74]) хоча в [СБН:
113] як термін був ухвалений варіант ганус. До речі, останній варіант до 
сьогодні подається як нормативний синонім до аніс у загальномовних 
словниках української мови [СУМ, II: 26; ВТССУМ: 221].

2.24.6. У староукраїнській писемності задокументовано назви рослини 
Foeniculum vulgare Mill. (Foeniculum officinale All.) копр италїйскій [1642, 
Слав.: 263], кроп волоскій [1739, Мр.: 251]. У період XIX —  поч. XX ст. як 
назви цієї рослини фіксуються кріп волоский (буков. та ін. [Вол.: 181; Парт.;



НІ.; Мак.: 154]), окріп (волин. [1889, Мел.: 118]), копрій [Жел.: 365], копрій 
лікарский [ВхГик.: 114; ВхБот.1904: 33], солодкий укріп  (степ. [Сред.: 83; ЯТ:
17]). Лексема копрій була запропонована як науковий термін уперше у 
[ВхГик.: 114], потім у [Мел.: 118] і ухвалена в цій ролі у [СБН: 63] та на 
правах нормативної увійшла до загальномовних словників сучасної 
української мови [СУМ, IV: 284; ВТССУМ: 573], проте в чинній українській 
науковій термінології вона не закріпилася, замість неї тут функціонує 
німецьке запозичення фенхель (пор. рос. фенхель id. [ЕСУМ, І: 87]), яке ми не 
виявили в джерелах української мови XIX —  поч. XX ст.

2.24.7. Українські назви рослини Levisticum officinale Koch 
документуються від І пол. XVII ст. У досліджуваний період вони 
продовжують фіксуватися, зокрема: любйсток (у більш, укр. гов. [КотлЕ: 897; 
Кв., II: 85; Шевч., І: 380; Б.-Н.: 214; Гр., II: 386; ВхН.з.: 47]), любчик [ВхЛем.: 
433; Гр., II: 387; ВхН.з.: 47]. Поряд із ними функціонують інновації: любець 
[Парт.; Гр., II: 385], любка, любия [Жел.: 418], любймене (галиц. [Holzl: 159; 
ВхН.з.: 47; Мел.: 159]), любіїста [Рог.: 126; Піск.: 129; Ум., І: 288; Гр., II: 
386], любист  [Жел.: 418], любистйна [Жел.: 418; Мак.: 209] (у [Гр., II: 386]: 
'один екземпляр росл. любисток'), любистик (катер. [Ан.: 192; Мак: 209]), 
любистра [Ан.: 192; СБН: 87], зірки, каштанчики [Закр.: 359; Піск.: 103].

Назви любець, любка, любця, любймене виникли внаслідок 
деетимологізації запозиченого через польську мову любйсток (пол. hibistek
< с.в.нім. liibestecke < лат. levisticum, ligusticum, сер. лат. lubisticum, libisticum
< гр. λιγυστικόν id.; грецьке слово первинно означало 'лігурійська рослина’, 
яке, за народною етимологією, у свідомості мовців пов’язувалося з дієсловом 
любйти. Так і в ряді інших слов’янських та німецькій мовах, тому що ця 
рослина використовувалася як любовне (приворотне) зілля [Mach.: 163]. 
Номен любистйна утворився на українському мовному грунті від любист  або 
любйста. Із любйста, любистра і под. пор. лит. lubystris, lubistras, lubysta, 
lubystas, lubysto id. [Maj., II: 441— 442]. У якому зв’язку перебувають 
українські назви з литовськими, нам важко сказати. Можливо, спільним 
джерелом для назв обох мов є польська, так, у [Ан.: 192] подається пол. 
lubistra id., яке, проте, в [Maj.] відсутнє, але є пол. lubis, lubist id. у [SJP, II: 
769]. Нормою української літературної мови став любйсток [СУМ, IV: 562; 
ОВРУ: 236], ухвалений у ролі наукового терміна в [СБН: 87].

2.24.8. Продовжують документуватися назви праслов’янського 
походження городньої культури Anethum graveolens L. кроп [Закр.: 375; Мак.: 
31], кріп [Евст. 1848: 15 зв.; Вол.: 181; Сред.: 506; Жел.: 381; Г р , II: 309] 
(< прасл. *кгорь id. [ЕСУМ, III: 97— 98]), копер (лемк. [Вол.: 181; ВхЛем.: 
426; Г р , II: 280; ВхН.з.: 38]), копр (покут.-буков. [Витв.: 111]) (< прасл. 
*корегь id. [ЕСУМ, II: 566]). Поряд із ними фіксуються споріднені фонетичні

та словотвірні варіанти інновації: укроп [Закр.: 558; Рог.: 111; Жел.: 1008], 
οκρόη [Закр.: 429], окріп [Б.-Н.: 260; Рог.: 111; Жел.: 566; ЯТ: 9; Г р , III: 50], 
укріп [Б.-Н.: 364; Ш ейк, V/2: 177; Т м , І: 174; Г р , IV: 332], кропец (лемк. 
[ВхН.з.: 38; Мел.: 31]), крбпець (лемк. [Г р , II: 310]), кріпець (волин. [ВхП ч, І: 
8; Жел.: 381; Г р , II: 309]), копрій [1895, Мак.: 31; Тан.: 59; Дубр.: 136], 
окропец [ВхН.з.: 38; Мел.: 31], а також назви з іншими коренями: опара 
[Закр.: 429; Піск.; Мак.: 31]), марарь (поділ. Рог.: 111; СБН: 13).

Опара від οηάρηιηιι 'обшпарити’, а марарь < рум. mar аг, діал. тагаг, 
marari id. [Borza: 19]. Поки що остаточно не з ’ясовано зв’язок прасл. *корегь 
і *кгорь id.: чи вони споріднені, а якщо так, то котре з них первинне 
(докладно про це див. [Сабадош 2005: 23]). А в [ЕСУМ] подаються як 
найвірогідніші дві цілком протилежні версії: за однією, *корегь є результатом 
метатези [к] і [г] у лексемі кгорь [II: 566], а за другою —  навпаки [III: 97—
98]. Нормативним у сучасній українській мові є кріп [СУМ, IV: 356; ОВРУ: 
238], яке було ухвалене в ролі наукового терміна в [СБН: 13]. Із інших 
варіантів до загальномовних словників української літературної мови 
увійшли як розмовні окріп та укріп  [СУМ, V: 680; X: 425; ВТССУМ: 838, 
1502].

2.24.9. Продовжують функціонувати давні назви моркви посівної 
Daucus sativus Roehl. (Daucus carota var. sativa Hoffm.) морква [К в, III: 150; 
Б.-Н.: 228; Сред.: 506; У м , II: 111; Г р , II: 445], морков (лемк, закарп. та ін. 
[Вол.: 178; Рог.: 121; Чопей: 189; Жел.: 453; ВхН.з.: 43]), поряд із якими 
виявляються нові варіанти морхва (галиц. [ВхГик.: 113; Жел.: 453; ВхН.з.:
43]), морхов [Жел.: 453; Мак.: 127], а також нова назва жовта ріпа  (закарп. 
[ВхЗак.: 217; ВхН.з.: 43; Мел.: 96]). Морхва, морхов (пор. ще біл. діал. морхва. 
моргва id. [ЛАБНГ, II: № 193]) походить, очевидно, через пол. morchew  від 
д.в.нім. mor(a)ha id. [Br.: 322; Mach.: 166— 167; Ф асм , II: 655— 656]). У 
номені жовта ріпа  другий компонент перенесено від Brassica rapa L ,  а 
означення передає жовтий сорт моркви; пор. нім. Mohrrube 'Daucus sativus’ 
[БНРС, II: 105] (букв, 'морква ріпа’). Варіант морква став нормою української 
літературної мови [СУМ, IV: 803; ОВРУ: 239], уперше термінований у 
[ВхБот.1905], потім у [Мел.: 96] і ухвалений у ролі наукового терміна у [СБН: 
51].

2.25. Первоцвіті (Primulaceae). Для декоративної рослини Cyclamen 
europaeum L , яку розводять у садах, задокументовано назви: галушник 
європейський [ВхБот.1905: 64; Мак.: 121] (від галушка), свиньскій оріх (буков. 
[НІ.: 5]; означення свиньскій у цій складеній назві має загальне значення 
'несправжній’), земляк [Петр.: 14] (від земля). Усі вони мотивовані кулястою 
сплюснутою бульбою на кореневищі рослини. Жодна з них не стала 
нормативною в українській мові.



2.26. Ластівневі (Asclepiadaceae). Уперше документуються українські 
назви декоративної рослини Asclepias syriaca L. (Asclepias cornuti Desnen.), 
яку розводять у квітниках по всій Україні (її батьківщина —  Північна 
Америка), —  це ластовень [Рот.: 113; Піск.: 122; Жел.: 398; Г р , II: 346], 
ласточник (галиц. [Гавр.: 137; Рог.: 113; Піск.: 122; Жел.: 398]), ластівіць  
[У м , IV: 180], ласковица (буков. [НІ.: 2]), ваточник [Шм.; Мак.: 42], шовчина 
[ВхСпис; Мел.: 39], чортова борода [Петр.: 40]. Лйстовень, ласточник, 
ластівіць  пов’язані з ластівка на тій основі, що розкритий плід рослини 
нагадує ластівку в польоті [ЕСУМ, III: 199]. Номени ваточник (від βάιηα), 
шовчина (від шовк) зумовлені шовковистим, ватоподібним пухом навколо 
насінини рослини [ib.: 20]. Мотив вати закладений також у назвах цієї 
рослини в інших слов’янських і неслов’янських мовах, див. [Сим.: 53; ЗСБМ, 
II: 75]. Номен ваточник нормативний у сучасній українській мові [СУМ, І: 
297; ОВРУ: 255], пропонувався у ролі наукового терміна в [СБН: 18].

2.27. Березкові (Convolvulaceae). Уперше документуються назви 
садової і паркової рослини Ipomaea purpurea Roth (Pharbitis purpurea Voigt, 
Convolvulus purpureus L.), яку розводять по всій Україні (її батьківщина — 
Тропічна Америка), це: кручені паничі [Б.-Н.: 198; Сред.: 527; Рог.: 125; Жел.: 
385; Г р , II: 316], вильне (київ. [Ан.: 402; СБН: 79]), вілець, вілечко [Закр.; 
СБН: 79]. Кручені паничі —  специфічно українське образне метафоричне 
найменування, зумовлене суцвіттям рослини, а вильце і под. пов’язуються з 
дієсловом вити (витка рослина) [ЕСУМ, І: 376]; пор. ще укр. вишень 
'Convolvulus jalapa L.’ [ВхГик.: 98; Жел.: 89]. Назва кручені паничі стала 
нормою сучасної української мови (поряд із латинізмом іпомея; пор. рос. 
ипомея id.) [СУМ, IV: 45, 378; ОВРУ: 264]. Уперше номен кручені паничі був 
запропонований як науковий термін і ухвалений у цій ролі в [СБН: 79], а 
назву іпомея у джерелах української мови XIX —  поч. XX ст. ми не виявили.

2.28.1. Губоцвіті (Labiataea). Продовжують документуватися відомі в 
українській мові від XVII— XVIII ст. (див. [Сабадош 1996: 105]) назви 
ароматичної, ефіроолійної рослини Rosmarinus officinalis L. (походить із 
Середземномор’я): розмарин  [Витв.: 255; Вол.: 161; Жел.: 823; Г р , IV: 50; 
Коб.: 536], розмайрйн (галиц, поліс, та ін. [ВхП ч, І: 12; Піск.: 227; У м , III: 
275; Г р , IV: 50]), розмайрйн [Тм , II: 142; СБН: 132], розмай  [ВхГик.: 95; 
Тан.: 63; Мел.: 237],розмай зіля (покут.-буков. [Витв.: 255]), а також новотвір 
розмарія (зах. укр. [Жел.: 823; Чопей: 347; Г р , IV: 50]), розмсїрія [У м , III:
275]. Варіант розмйрія виник, імовірно, внаслідок народноетимологічного 
зближення із Марія, пор. ще в.луж. rosmarja 'Rosmarinus officinalis’ [Zeman: 
389]. Як ботанічний науковий термін варіант розмайрйн уперше вжитий у 
[ВхГик.: 95], потім у [Мел.: 237] і ухвалений у цій функції в [СБН: 132]. У

сучасній українській літературній мові уживається варіант розмарин; пор. 
рос . розмарйн id. [СУМ, VIII: 735; ОВРУ: 301].

2.28.2. Фіксуються назви, так само знані зі староукраїнського періоду 
(див.[Сабадош 1996: 105]), іншої ефіроолійної та декоративної рослини 
Lavandula angustifolia Mill. (Lavandula officinalis Schaix, Lavandula spica L.), 
що походить із Середземномор’я, —  це лаванда [Ан.: 188; Мел.: 156], левйнда 
[Б.-Н.: 206; Вол.: 164; Мак.: 204], ливанда (покут.-буков. [Витв.: 121]), а також 
інновації левинда (прикм. левиндовий, зах. укр. [Гр, II: 350; Мак.: 204]), 
левядь [Жел.: 399; Тан.: 60], левядь звичайна [ВхГик.: 95; ВхБот.1896: 79], 
левядь звичайна [Мел.: 156]. Припускають, що левядь виникло внаслідок 
деетимологізації номена леванда (діал. левинда, лавенда) під впливом інших 
дериватів із суфіксом -ядь через сприйняття звукосполуки [еп] у пол. la\yenda 
id. як [q], якому в українській мові закономірно має відповідати [йа] [ЕСУМ, 
III: 208]. Назва лаванда є нормою української мови [СУМ, IV: 429; ОВРУ:
302], вперше запропонована і ухвалена як науковий термін у [СБН: 85].

2.28.3. Уперше документуються назви культивованої в Поліссі і
Лісостепу ефіроолійної і медоносної рослини Dracocephalum moldavica L. 
(походить зі Східної Азії) маточник [Рог.: 121; Жел.: 430; Г р , II: 411], 
матошиик (степ. [Сред.: 540; ЯТ: 15]), медовнйк [Рог.: 121; Піск.: 134], 
медівнйк. медовйк [Г р , II: 414; Мел.: 101], змієголовник (буков. [Н І; M aj, II: 
289; Мак.: 133]), смоча голова [Парт.; Мак.: 133]. Маточник (мтпошник) — 
від матка (бджолина), медівнйк, медовйк —  від мед або медовий, усі 
мотивуються тим, що ця рослина —  добрий медонос; пор. її давнішу 
фармацевтичну назву Melissa [Ан.: 128], яка є скороченням назви
melissophyllon < гр. μελισσόφυλλον id , утвореного від μέλισσα (μέλιττα) 
'бджола’, пов'язаного із μέλι 'м ед’, і φ ύ /ΐο ν  'лист’ [ЕСУМ, III: 433]; пор. пол. 
melissa, pszczelnik, pszczolnik, rojownik melissowy [M aj, II: 289], чес. vcelnik id. 
[Mach.: 196]. Змієголовник —  переклад лаг. dracocephalum  id , витвореного 
від гр. δράκων 'зм ія’ і κεφαλή 'голова’, мотивується квіткою, яка в цієї 
рослини нагадує зміїну голову, див. ще [ЕСУМ, II: 269; Mach.: 196; Сим.: 
174]. Очевидно, запозичена також назва смоча голова —  від пол. smocza 
glow a (glowka) id. [M aj, II: 289]. Польський прикметник smoczy 'драконовий’ 
утворений від smok 'дракон’, отже, польський фітономен має ту саму 
мотивацію, що й лаг. dracocephalum. Нормативною в українській 
літературній мові стала назва змієголовник [СУМ, III: 620; ОВРУ: 303], 
вперше запропонована як науковий термін у [Мел.: 101], але в [СБН: 54] у цій 
функції було ухвалено мшпочник.

2.28.4. Уперше документуються назви декоративної і запашної 
рослини Molucella laevis L ,  культивованої на півдні України (походить із 
Малої Азії, Сирії, Месопотамії), лимонна трава (степ. [Рог.:128; Піск.:124;



Жел.: 403; Руб., VIII: 15]), німецьке зілля (степ. [Сред.: 541; ЯТ: 22]), чоловіча 
сила, вушки, ушки  (усі катер, [Гор.-І: 14; СБН: 98]). Номен лимонна трава 
зумовлений запахом рослини, німецьке зілля вказує, очевидно, на країну- 
посередника, через яку до України прийшла ця рослина, чоловіча сила —  на 
використання її в народній медицині, (в)ушки мотивується зовнішнім 
виглядом круглих листків рослини.

2.28.5. Крім назв-варіантів рослини Salvia officinalis L. (походить із
Середземномор’я) шавлія [Б.-Н.: 394; Закр.: 585; Гр., IV: 481], шйвлія [Жел.: 
1082], шавлія [Тм., II: 250], шевлія [Максимович 1827: 21 1; Б.-Н.: 397; 
Евст.1847: 29 зв.; Гр., IV: 490], шальвія [ВхПч., II: 36; Жел.: 1082; Гр., IV: 
483], шельвія [Гр., IV: 491; Мел.: 246], шалвія, шелвія [Витв.: 189; ВхГик.: 95; 
ВхБот.1905: 79], шалфей [Рог.: 135], відомих в українській мові від XVII ст. 
(див. [Сабадош 1996: 105]), у текстах досліджуваного періоду
документуються також нові фонетико-граматичні варіанти цієї назви шевлій 
[КотлЕ: 200], шоловія [ВхПч., II: 36; Жел.: 1096; Гр., IV: 508], шолвія [1876, 
Гр., IV: 508], шалхвея [Кв., III: 630; ЯЧ; Мел.: 246]. Варіант шавлія став 
нормою української літературної мови [СУМ, XI: 395; ОВРУ: 307], схвалений 
як науковий термін у [СБН: 136].

2.28.6. Назви культивованої лікарської, ефіроолійної і медоносної 
рослини Melissa officinalis L. (її батьківщина —  східне Середземномор’я) 
меліса, ройювник (покут.-буков. [Витв.: 251 ], роєвішк, меліса [Вол.: 161; Мак.:
229], відомі ще зі староукраїнських джерел (див. [Сабадош 1996: 128]), в 
описуваний період поповнюються новими одиницями: матошник [Витв.: 132; 
ВхН.з.: 49], ройник (покут.-буков. [ВхН.з.: 49; Мел.: 177]), роїювїік [Ан.: 233; 
Гр., IV: 64], кадило, медовка  [Ан.: 213; Ум., III: 224], дубрівник (зах. укр. 
[Гол.: 530]).

Кадило, дубрівник перенесено від Melittis melissophyllum L. (пор. 
кадило, діал. дубрівник id. [Кобів: 274— 275]). Із дубрівник пор. чес. 
doubravnik, слвц. ditbravnicek id. [Mach.: 199— 200]. Інші назви, як і росвник та 
меліса, пов’язані з медоносними якостями цієї рослини; пор. ще лаг. melissa 
'Melissa officinalis L .’ < гр. μέλιςςα 'бджола’ [ЕСУМ, III: 433], а також пол. 
miodunka, pszczelnik, rojownik, matocznik, matecznica, чес. medufika, medunka, 
medunicc, medufi, rojovmk, vcelnik, matecnik, слвц. medovka, medunica, madka, 
rojovnik id. Правда, назва матошник може мотивуватися також 
використанням рослини як засобу для скорочення матки і спрямування її на 
попереднє місце після родів, як про це сказано в одному чеському джерелі 
[Mach.: 199— 200]. Нормативною в українській літературній мові стала назва 
меліса [СУМ, IV: 669; ОВРУ: 309], уперше як науковий термін запропонована 
В.Воляном у формі мелісса  [Вол.: 161], в якій потім ужита у [ВхГик.: 94]. 
Пізніше І.Верхратський подає для роду Melissa L. як науковий термін

маточник [ВхБот.1896: 79]. У [Мел.: 177] у цій ролі запропоновано ройник, а 
в [СБН: 96] ухвалено ройовйк.

2.28.7. Продовжують уживатися успадковані від попереднього періоду 
розвитку української мови назви культивованої в садах і на городах 
ефіооролійної, декоративної та пряної рослини Satureja hortensis L. (її 
батьківщина —  східне Середземномор’я, Іран) чабер [Вол.: 161; Рог.: 135; Гр., 
IV: 442] (< прасл. сфі~ь id. [ЕСУМ, VI: 273— 274]), чебер [1893, Мак.: 232; 
Руб., XIII: 4], чабрець [Б.-Н.: 385], чебрець [Закр.: 580; Тм., II: 244; Жел.:
1062], а також інноваційні фонетичні та словотвірні варіанти: шабер [Піск.: 
284; Мак.: 332], шебер [Рог.: 135; Піск.: 293; Гр., IV: 490], гцебер [Ан.: 316; 
Руб., XIII: 24; СБН: 138], чабрик (закарп. [Чопей: 425]), чибрик (буков. [НІ.: 
11; Кміц.: 108; Мак.: 332]; після [ч] голосний [и] < [а]), чебрик [Закр.: 580; 
Ум., IV: 192; СБН: 138], чебрчик (полт. [Ан.: 316; Ум., IV: 192]), щербець 
[ВхГик.: 94; Жел.: 1105], шебернйк [Ан.: 316; Мел.: 249]. Про фонетичні 
зміни в цих варіантах див. [Сабадош 1996: 128]. Нормативною в українській 
мові стала назва чабер. Крім неї, у функції загальновживаної з цим значенням 
використовується ще й чабрик [СУМ, XI: 260; ОВРУ: 309].

2.28.8. 1 в цей період документується відома ще з давньоруських і 
староукраїнських джерел (див. [Сабадош 1996: 39, 60, 104]) назва icon (иссоп) 
(зах. укр., степ, та ін. [Витв.: 91; Сред.: 539; Чопей: 138; Тан.: 61; ВхБот.1896: 
79]) культивованої ефіроолійної рослини Hyssopus officinalis L., а також із 
цим значенням новотвори гиссоп [Рог.: 125; Піск.: 301; Гр., І: 284], ізоп 
(покут.-буков. [Витв.: 89]), осйпок [Тан.: 61; Мак.: 188], юзефа (сер. наддніпр. 
[Б.-Н.: 410]), юзефок (волин. та ін. [ВхПч., І: 10; Жел.: 1109; Гр., IV: 531]), 
юзефка [Рог.: 125; Піск.: 301; Мел.: 142], іван-зілс (гуцул. [Шух., І: 21]), іван- 
зілля [Гр., II: 195], васйльки [А.-Ч.; Ум., І: 280]. Ю зефок < пол. діап. /ozefek id.
< лат. hyssopus id., при цьому польський флорономен зазнав впливу 
польського імені Jo ze f 'Йосип’. Аналогічним шляхом виникла, але вже на 
українському мовному грунті, назва осйпок; пор. українське власне ім’я Осип 
'Йосип’. Васйльки перенесено від Ocimum basilicum L. Назва іван-зілля 
пов’язується із власним ім’ям Іван на тій основі, що пік цвітіння цієї рослини 
припадає на період свята Івана Купала (7 липня). Нормативною в українській 
літературній мові для роду Hyssopus L. стала назва гісоп [СУМ, II: 77; ОВРУ: 
310]. Уперше як науковий термін вона вжита у [ВхБот.1896: 79], потім у 
[Мел.: 142] (як гіссоп) і узаконена в цій ролі у вигляді гісоп у [СБН: 78].

2.28.9. Крім варіантів майран [Жел.: 423], майран [Гр., II: 398], 
майорйн [Вол.: 161; Ум., II: 87; Тм., І: 196], маєран [Витв.: 128], відомих в 
українській мові від XVII ст. і вживаних для називання культивованої 
городньої, ефіроолійної, лікарської рослини Majorana hortensis Moench 
(Origanum majorana L.), яка походить із Середземномор’я (пор. ст. укр.



майрань, маєрань id. [1642, Слав.: 127, 273]), в описуваний нами період 
документуються й інші фонетичні та словотвірні варіанти: майранок [Парт, 
II: 29; Мак.: 250], майорці [Ан.: 234; У м , II: 87; Мел.: 171], майоранка 
(закарп. [Чопей: 177]), розмайрйн [ib.; Закр.: 504; Жел.: 823; Т м , І: 196] 
(останній, вірогідно, перенесений від Rosmarinus officinalis L.), лемк. магера, 
мадеран, мадаран [ВхН.з.: 50; Мел.: 171] і маґеран [ib.; ВхЛем.: 251; Г р , II: 
396], мадяран, магера, магеран [ВхБот.1905: 78; Мел.: 171; Мак.: 250], 
сокиркй [П арт, II: 29; Мак.: 250]. Якщо майран, масран, майоран запозичені 
до української мови від сер. лат majorana id. (< amaracus id. < гр. ομάρακος id. 
[Сабадош 1996: 104]) через ст. пол. majeran, majoran id. [XV, RS: 288], то 
варіанти магера, магеран, мадеран і под. id. — через рум. діал. maghiran, 
maderan і под. id. [Borza: 105], див. ще [ЕСУМ, III: 352; Mach.: 201; DLRM: 
472; ДЕМ: 245]. Номен сокиркй виник унаслідок переосмислення
загальновживаного демінутива, мотив номінації неясний, пор. ще [ЕСУМ, IV: 
345]. Нормою української літературної мови стала назва майорйн [СУМ, IV: 
599; ОВРУ: 310]. Уперше як науковий термін її вжив В.Волян [Вол.: 161], 
ухвалена в цій ролі в [СБН: 105].

2.28.10. Із джерел києворуських і староукраїнських аж до XVII ст. не 
чітко ясно, якого виду Mentha L. стосується номен мята, ймовірно, це був 
культивований вид Mentha piperita L. або Mentha ukrainica Klok.) < прасл. 
*mqta id. [ЕСУМ, III: 548] або, як стверджує В.Махек, від гр. μίνθη id. [Mach.: 
203]. Але вже в текстах XVII— XVIII ст. розрізняються в назвах різні види 
м ’яти (детальніше див. [Сабадош 1996: 51, 129]).

В описуваний нами тут період української мови для культивованої 
ефіроолійної, лікарської рослини Mentha piperita L. (походить із Південної 
Європи та Англії) документуються, крім давньої назви м 'ята [КотлЕ: 98; 
Б.-Н.: 233; В хП ч, І: 11; Рог.: 128; Г р , II: 459], також нові її фонетичні та 
словотвірні варіанти мнята [У м , II: 124; Г р , II: 459], мятва (надсян, покут.- 
буков. [Витв.: 134; ВхН.з.: 49]), мятка (волин, галиц, покут.-буков, степ. 
[Витв.: 134; Hoelzl: 154; Нов.: 100; В хП ч, І: 11; Жел.: 462]), мнятка (буков, 
степ. [Коб.: 365; ЯТ: 22]), складені назви із компонентом м ’ята і под. холодна 
мята [Рог.: 128; Піск.: 277; Т м , І: 214; Г р , II: 459], чорна мята (буков, лемк. 
[НІ.: 8; ВхН.з.: 49; Мак.: 230]), аглицька мнята  (степ. [Сред.: 538; ЯТ: 22]), 
мятка перечна [Вол.: 161; ВхБот.1905: 79; Мак.: 231], а також насердник 
(бойк.-галиц, буков. [ВхП ч, II: 33; Жел.: 492; Коб.: 365]), мята насердник 
[ВхГик.: 95], ладдшник (лемк.), надошник (бойк.-галиц.), натдшник (волин.) 
[ВхП ч, IV: 15; Жел.: 395, 475, 497], галгишнка (лемк. [ВхГЛ: 402; Г р , І: 269; 
ВхН.з.: 49]).

У складених назвах означення чорна мотивується темно-зеленими 
листками рослини, холодна —  відчуттям холоду (від ментолу) в роті при

жуванні листочків (пор. той самий принцип номінації в чес. vetrovd zelina id. 
[Mach.: 203]), аглицька —  місцем, звідки поширювався цей вид (з Англії), 
перечна, —  очевидно, переклад латинського видового епітета piperita 
(листочки подібні до перцевих). Надошник (натдшник) —  дериват від діал. 
нйдха (нтпха) 'відрижка з неприємним запахом’, 'неж ить’, 'астма’, 
зумовлений, очевидно, використанням рослини при лікуванні цих хвороб 
[ЕСУМ, IV: 26]. Варіант ладдшник виник унаслідок деетимологізації (через 
дисиміляцію двох [н]) слова надошник [ib.]; пор. ще чес. діал. nadesnik id , 
natchovice 'M entha arvense L .’ [Mach.: 203]. Застосуванням у народній 
медицині при лікуванні хвороби, яка називається насердниця 'хвороба, біль у 
серці’ [Жел.: 492] (пор. ще [Мел.: 177]), пояснюється також назва насердник, 
утворена від діал. насердний 'серцевий’, 'внутрішній’ [Жел.: 492], бойк. 
насердиа 'біль у серці’ [О н, І: 476] (всі останні деривати пов’язуються з 
серце), див. ще [ЕСУМ, IV: 45]. Номен галущйика утворився, мабуть, від 
галушка, однак мотив номінації неясний. Із усіх перелічених назв 
нормативною в українській літературній мові для роду Mentha L. стала м 'ята 
[СУМ, IV: 839; ОВРУ: 312], ухвалена в якості наукового терміна в [СБН: 96].

Для іншого виду культивованої м ’яти Mentha ukrainica Klok. (Mentha 
crispa L.) фіксуються назви мята [Закр.: 402; Піск.: 141], мятка (буков. [M aj, 
II: 486; НІ.: 8]), кучерява м ’ята [Рог.: 128; Піск.: 120; Г р , II: 335, 459], 
кудрава мята  (степ. [Сред.: 538]), кудрява мята (степ. [ЯТ: 22; СБН: 97]), 
мятка кудрява [Вол.: 161; Мак.: 230], крута мята  (лемк. [ВхГЛ: 428; Г р , II: 
314; ВхН.з.: 49]). У складених назвах означення кучерява (від кучері; пор. 
слвц. діал. kuceracka id. [Mach.: 203]), кудрява (від кудрі; пор. пол. 
kdzierzawiec id. [M aj, II: 486]) мотивуються виглядом листків цієї рослини, як 
і означення крута (пор. крутіш  'загнутий, вигнутий’, пов’язується з 
крутити)·, пор. ще слвц. діал. кгйііа imita, km ta meta, krutometa id. [Mach.: 
203]. Назва кучерява м 'ят а  цієї рослини є нормативною в сучасній 
українській мові [СУМ, IV: 423].

2.28.Ї1. Багатьма джерелами засвідчується відома зі староукраїнського 
періоду (від сер. XVI с т , див. [Сабадош 1996: 104]) назва культивованої 
ефіроолійної рослини Ocimum basilicum L. (походить із Південної та Східної 
Азії) васильки [КотлЕ: 20; Ш евч, І: 60; Б.-Н.: 69; Евст.1847: 2; Витв.: 120], 
васильок [Витв.: 120; Гол.: 384; ВхПч, І: 11; Г р , І: 128], а також інновації 
васильк [Вол.: 161], василька (волин. [ВхП ч, І: 11]), душйсті васйльки [Рог.: 
12°: Г р , І: 460], церковні васильки (степ. [Сред.: 537]), васйльник (галиц. 
[ВхН.з.: 50; Мел.: 186]), васильчики, василечки [Кміц.: 73], васйлечок [Тан.: 
37], гспізуб васйльчик [ВхГик.: 95; Жел.: 57], гайзуб (галиц. [ВхП ч, І: 11; 
Мак.: 244]), бусуйок (поділ. [Рог.: 129; Мак.: 244]). Останнє має ту саму 
кінцеву етимологію, що й васильки, васильок (див. [Сабадош 1996: 104]), але



до української мови запозичено через рум. busuiok, bosuiok id , які в свою 
чергу засвоєні через південнослов’янські мови, детальніше див. [ЕСУМ, І: 
296]. Означення церковні у складеній назві мотивується використанням цієї 
рослини в церковному ритуалі освячення святою водою. Нормативною в 
українській літературній мові стала назва васильки [СУМ, 1: 296; ОВРУ: 313], 
схвалена як науковий термін у [СБН: 103].

2.29.1. Пасльонові (Solanaceae). Назви картоплі (Solanum tuberosum 
L.) у джерелах української мови вперше появляються в кінці XVIII ст.: 
кромплі (1786 р. в похідному слові кромпловиня 'бадилля картоплі’), 
кротофля (1794) і бараболя (кін. XVIII). Усі вони запозичені від інших мов 
[Сабадош 1996: 106]. У період XIX —  поч. XX ст. ці назви, крім кротофля, 
продовжують документуватися: бараболя (зах. у кр , сх. укр. [Витв.: 43; Закр.: 
259; В хП ч, І: 13; Гол.: 360; Рог.: 137; Г р , І: 28]), кромпель (лем к, бойк, 
галиц, закарп. та ін. [ВхП ч, II: 36; Жел.: 382; ВхН.з.: 57]). Поряд із ними 
фіксується велика кількість варіантів переважно тих назв, що 
задокументовані в текстах кін. XVIII ст.: барабуля (зах. укр. [Гол.: 360; 
ВхН.з.: 57; Мак.: 350]), баробюля (покут.-буков. [Витв.: 43]), барболя (сх. 
укр.), барабій і барабін (галиц.), барабоня (галиц.-волин. [Жел.: 13; ВхН.з.: 
57; Мел.: 266]), боля [Жел.: 39; Р уб , І: 254], каракуля (галиц. [ВхП ч, І: 13; 
Мел.: 267]), їараюля (галиц. [ВхП ч, І: 13; Мак.: 350]), ґараболя [Жел.: 167], 
ґардзоля (надсян. [ВхП ч, V: 28; Жел.: 169]), крумплі (закарп. [ВхЗак.: 230]), 
компір, комперя (лем к, надсян. [ВхП ч, V: 28; ВхЛем.: 246; ВхГЛ: 426]), 
конферя (лемк. [ВхЛем.: 346; Г р , II: 279]), іпромпак (закарп. [ВхН.з.: 57; 
Мел.: 267]).

Ст. укр. кротофля в джерелах XIX —  поч. XX сг. ми не виявили, 
проте документується значна кількість інших варіантів цього слова: 
картофій (поділ. [Рог.: 137; Піск.: 102; Жел.: 336]; запозичено через 
посередництво рум. діал. cartofa id. < нім. Kartoffel id. [DLRM: 119]), 
картофля (покут.-буков. та ін. [Витв.: 43; Вол.: 147; В хП ч, V: 28; Жел.: 336]), 
картофель (закарп. та ін. [РО: 182; Чопей: 144; Мак.: 350]), куртофля 
(надсян. [ВхП ч, V: 28; Мел.: 267]), картохля [К в, І: 646; Жел.: 336; Г р , II: 
224], картохель (волин.) [ВхН.з.: 57], картопля (сх. у кр , зах. укр. [Ш евч, І: 
317; Б.-Н.: 180; В хП ч, І: 13; Сред.: 532; Г р , II: 223]), канпюпля [1862, Г р , II: 
215], картопа (волин.) [ВхН.з.: 57; Мел.: 267] (усі останні —  через пол. 
kartofel, kartofla id. < нім. Kartoffel id. [ЕСУМ, II: 397]), картох, картоха (сх. 
укр. [Гр, II: 215, 224]; внаслідок скорочення картохля), картоиіка [Закр.: 
358; У м , II: 10; Г р , II: 224] (на думку Б.Грінченка, зменш, від картоха), а 
також інновації з іншими коренями: бульба [Витв.: 102; Гол.: 375; В хП ч, І: 
13; Рог.: 137; Г р , І: 109], больба (волин.), похідні бульбάκ (лемк. [ВхН.з.: 57; 
Мел.: 267]), бульбеґа (галиц. [ВхП ч, IJ: 36]), бульбиця [Г р , І: 110], буля

(бойк, галиц. [ВхП ч, V: 28; ВхН.з.: 57; Мел.: 267]), булька [ВхГик.: 102], 
бульва (галиц.) і похідні від останнього бульман (бойк.), бульван [ВхН.з.: 57; 
Мел.: 267], мандибурка (гуцул.-покут. [Вол.: 147; В хП ч, І: 13; Жел.: 426; 
Онищук: 153]), мандебурка [ВхЮж.: 34; Г р , II: 403], бойк. мандабурка 
[Свенц.: 139]) і бурка [ib.; Г р , II: 112], мандобурка [Парт.; Мак.: 351], 
бамбурка [Гол.: 359], балабурка (гуцул.-покут. [ВхП ч, V: 28; Жел.: 11; Г р , І: 
23]), лем к , бойк. бандура і бандурка [ВхПч, II: 36; Свенц.: 138; ВхН.з.: 57; 
Мел.: 266], гардибурка (гуцул. [ВхП ч, II: 36; Г р , І: 273]), тардибурка [Жел.: 
167], гуцул, бурочка [ВхП ч, IV: 36; Мел.: 267] і бурйшка [Нов.: 101; В хП ч, І: 
13; Ш ух, І: 164; Г р , І: 112], бюришка [Петр.: 2; Р уб , І: 260], труля (лемк. 
[Жел.: 170; ВхГЛ.: 408; Г р , І: 351; ВхН.з.: 57]), гайда (галиц.-волин. [ВхП ч, І: 
13; Мел.: 267] < пол. діал. gajdy id. неясного походження [ЕСУМ, І: 452]), 
грушка земна [Гол.: 494], грушка земляна [ВхГик.; Мак.: 350], грушка [ВхПч, 
І: 13; Г р , І: 333], земльовйй біб (галиц. [ВхП ч, II: 36; Жел.: 298; ВхН.з.: 57]), 
земляк [Вол.: 147; Гол.: 599], землякй (покут.-буков. [Витв.: 102]), земняк 
[ВхП ч, І: 13], земяк (закарп. [Чопей: 120]), галиц. зімдк і землянка, закарп. 
мариканка (від америт нка  за місцем, звідки прийшла до Європи картопля), 
багаляс (галиц.; пор. пол. bielasy id. [M aj, II: 723]), гардох (галиц. [ВхН.з.: 57; 
Мел.: 267]; мабуть, від картох: картох > гартох > гардох).

Назви бараболя, барабуля і под. виникли внаслідок фонетичного 
засвоєння найменування німецької землі і міста Brandenburg, звідки картопля 
поширювалася на схід, під впливом власних слів типу балаболка 'дзвіночок, 
брязкальце’ [ЕСУМ, І: 137]. Інші варіанти цієї назви виникали через 
зближення з іншими українськими словами та внаслідок фонетичних змін: 
барболя, барабоня, каракуля, гарабдля, Тараюля, ґардзоля, боля, барабій, 
барабін та ін. (напр, у результаті дисимілятивних і асимілятивних змін 
бараболя > ґараболя > ґараґоля, внаслідок редукції бараболя —  боля [ЕСУМ, 
І: 227] тощо). Отже, твердження про те, що укр. діал. ґараболя виникло в 
результаті контамінації укр. бараболя і пол. діал. garagola id , усупереч 
[ЕСУМ, І: 470], необгрунтоване. Припускається, що бульба запозичено через 
пол. діал. bulba id. від сер. лат. bulbus 'цибуля, цибулина; бульба’ < гр. βολβός 
id , яке, можливо, індоєвропейського походження [ЕСУМ, І: 291— 292]. Такої 
кінцевої етимології і назва бульва, різниця тільки в посередництві, тобто 
могла бути запозичена українською мовою через якусь західнослов’янську; 
пор. пол. bulwa 'картопля’, чес. bulva 'коренеплід, бульба’, слвц. bul’va id. 
[ЕСУМ, І: 292— 293].

Номени мандибурка, бамбурка, бандурка та численні інші 
деетимологізовані варіанти походять через пол. mandyburka id , яке пов’язане 
із назвою Brandenburg чи Magdeburg [ЕСУМ, III: 379], чи навіть із Branibor
—  давнішою слов’янською назвою Бранденбурга —  міста на Лабі (тепер



Ельба); пор., напр., чес. brambor, brandor, bandur 'картопля’ [Mach.: 206]. 
Сюди належать також бурка, похідне від нього бурочка та пов’язане з ними 
етимологічно буришка (не без впливу прикметника бурий, бо декотрі сорти 
картоплі бурого кольору, пор. ще ріпа бура 'картопля’ —  див. трохи нижче). 
Груїика земна і под. —  це переклад нім. Grunbirne 'картопля’ (букв, 'земляна 
груша’); пор. ще ст. укр. трава яблокь землянихь 'картопля’ [Ліч.-І: 35], що є 
перекладом нім. Erdapfel id. (букв, 'земляне яблуко’; пор. також фр. ротте de 
terre (букв, 'земляне яблуко’), рос. земляньїя яблоки, чес. zemske jablko  [Ан.: 
335], пол. ziemne jabka  id. [Maj., II: 724]. Від цього німецького слова походять 
також крумплі, кромплі, які прийшли через угор. krumpli чи слвц. krompli, 
kromple і под. < н.в.нім. grund bime, діал. gromnibir, krumbeer і под. id. 
[Дзендзелівський 1960: 124] або, менш імовірно, через пол. krompel < слвц. 
кготрГа, кгитрГа id. [ЕСУМ, III: 103]). Цього походження і лексема 7руля, 
запозичена через слвц. grul'a id. < нім. Grunbirne 'картопля’, яке є кінцевим 
джерелом і для компір, комперя, які прийшли до української мови через угор. 
діал. komper id. [ЕСУМ, II: 541]; варінт конферя < комперя.

Номен земльовйй біб виник, можливо, за аналогією до грушка земна і 
под. (див. трохи вище), а вже на їх основі міг появитися на українському 
ґрунті універб земляк і под., хоча в [ЕСУМ, II: 259] стверджується, що це 
запозичення від пол. ziemiak id., проте така думка, на наш погляд, 
непереконлива. Частина українських назв картоплі у цей період виникла 
внаслідок перенесення назв від інших рослин (їх плодів) або предметів, до 
яких подібні плоди картоплі: ріпа  (бойк., галиц., закарп. та ін. [ВхПч., І: 13; 
ВхЮж.: 59; Шух., І: 111; Мак.: 351]), jw m  бура [Жел.: 807] —  від Brassica rapa 
L. (ріпа), карчоха (галиц. [ВхПч., II: 36; Мел.: 267]) —  від Cynara scolymus L. 
(артишок), карпеля (надсян.) [ВхПч., V: 28; Мел.: 267] —  від Brassica napus L. 
(бруква), галиц.-волин. бундз [ib.] і бандз [ВхПч., І: 13; Мел.: 266], бандза 
[Петр.: 1], —  очевидно, від діал. будз, бундз 'грудка свіжого овечого сиру’
< рум. (див. [ЕСУМ, І: 278]), галух (галиц. [ВхПч., І: 13; Мел.: 267]) —  від 
діал. галух 'кілька галушок, що зліпилися докупи’, галуха 'велика галушка’ 
(пор. [ЕСУМ, І: 455]). Нормативною в сучасній українській мові закономірно 
стала назва картопля [СУМ, IV: 112; ОВРУ: 279], схвалена у ролі наукового 
терміна ще в [СБН: 146], відома в більшості сучасних українських говорів 
[САБЛ: № 21]. Про назви картоплі в українських говорах див. ще [Закревська 
1964].

2.29.2. Культура баклажана синього (Solanum melongena L.) в Україні 
появилася тільки в XIX ст. Документуються такі її назви: баклажан [Б.-Н.:
51], баклажани [Рог.: 127], синій помидор (степ. [Сред.: 532; ЯТ: 28]). 
Первинно слово баклажан, очевидно, було синонімом до лексеми помідор 
'Lycopersicon esculentum M ill.’ (саме так фіксується в [Сред.: 533; Рог.: 127;

Жел.: 10; Гр., І 22; Кміц.: 388] та ін.). У [Піск.: 11, 201] як позначення обох 
рослин подається варіант батлажани. В окремих джерелах ці дві культури 
(баклажан і помідор) розрізняються в назвах шляхом додавання означення, 
пор. баклажан червоний і баклажан сйній [Сред.: 533; Ум., І: 11; ЯТ: 28], 
помидори сині [Сред.: 533; Рог.: 127; Піск.: 201], сині батлажани [Піск.: 201]. 
Батлажан запозичено через тур. patlydzan id., сх. тюрк, patingan < араб.-перс. 
badinjan id. [ЕСУМ, І: 120; Фасм., І: 110; Радлов, IV: 1176, 1179]. Отже, 
первинною була форма батлажан, а баклажан —  вторинною, яка наявна з 
цим значенням у більшості слов’янських мов. Саме вона стала нормативною 
в українській літературній мові [СУМ, І: 92; ОВРУ: 280], схвалена в ролі 
наукового терміна в [СБН: 146].

2.29.3. Уперше фіксуються також назви помідора, Lycopersicon 
esculentum Mill. (Solanum lycopersicum L.): райське яблоко [Вол.: 149], 
райське яблуко [Ум., І: 2; Тм., І: 2], райські ябльїка (закарп. [Чопей: 339]), 
яблоко любовне, яблоко золотив [Парт.; Мак: 348], баклажан [Сред.: 533; 
Рог.: 127; Степовик 1890; Гр., І: 22], баклажани [Жел.: 10], помідор [Б.-Н.: 
270; Жел.: 696— 697; Ум., 1: 11], помідор (з)їдомий [ВхГик.: 104; ВхБот.1905:
68], помидори [Рог.: 127], помидор (буков. [НІ.: 8; Мак.: 349], парадичкьі 
(закарп. [Чопей: 248]), парадйчка (закарп. [ВхЗак.: 244; ВхН.з.: 48]). Усі ці 
номени чужомовного походження. Р т ське яблуко і под. —  переклад нім. 
Paradicsapfel id. (букв, 'райське яблуко’; пор. чес. jablka rajska id.), яблоко 
золоте —  переклад іт. pomidori id. (див. трохи нижче; пор. ще пол. jablko  
zlote, чес. jabika ζΙαίά, фр. ротте d ’or id., букв, 'яблуко золоте’), яблоко 
любовне —  переклад нім. Libesapfel id. (букв, 'любовне яблуко’; пор. пол. 
jablko mifosne, чес. jablka milosti, фр. ротте d ’amour 'помідор’ (букв, 
'любовне яблуко’) [Ан.: 203]. Номен помідор запозичено від іт. pomidori 
(мн.), pomodoro (одн.) id., букв, 'яблуко золоте’ [ЕСУМ, IV: 509]. Парадйчка
—  від угор. paradicsom  id., яке походить від пізньолат. paradsum  'рай ’ < гр. 
παράδεισος 'парк, сад, рай’ [ib.: 289]. Нормативною в українській літературній 
мові стала назва помідор [СУМ, VII: 123; ОВРУ: 279], уперше термінована 
І.Верхратським [ВхГик.: 104], потім ужита в цій ролі в [Мел.: 266], однак у 
[СБН: 91] ухвалено як науковий термін баклажан червоний.

2.29.4. Продовжують фіксуватися успадковані від староукраїнської 
мови назви стручкового перцю, Capsicum annuum L. (див. [Сабадош 1996: 
106]) перчйця (гуцул., буков., степ. [Ан.: 82; Жел.: 629; Ум., II: 37; НІ.: 3]), 
перець турецький (поділ, та ін. [Вол.: 149; Мак.: 78]), червоний пірець 
[ВхБот.: 1905: 69; Мел.: 62], появляються новотвори: красний перець (степ. 
[Сред.: 533; Lind., II: 37]; означення красний, очевидно, від рос. красний 
'червоний’), перець-турчак [Тм.; Руб., X: 42; СБН: 31], струковатий перець 
(скрізь у Східній Україні [Кв., II: 410; Гор.-І: 6; Мак.: 78]), стручковйй перець



[Рог.: 115; Т м , І: 115; Мел.: 62], стрючковйй (стрючковшпий) перець [У м , І: 
215; Мак.: 78], перцюга (буков. та ін. [Вол.: 149; Жел.: 629; НІ.: 3; Тан.: 62]), 
паприка (сх. укр. та ін. [Вол.: 149; Жел.: 601; Г р , III: 95]), папріїга (закарп, 
галиц. та ін. [Чопей: 248; ВхН.з.: 40; Мел.: 62]), червоний попер (лемк. 
[ВхН.з.: 40; Мел.: 62]) киперирожу (поділ. [Піск.: 105; Мак.: 78]).

Слово перець (без означення) як найменування цієї рослини стало 
використовуватися тільки в кін. XIX —  на поч. XX с т , (пор, напр, у [ЯТ:
12]). В староукраїнський період без означення воно називало тільки пряну 
рослину Piper nigrum (чорний перець), від якої цю назву в XIX ст. було 
перенесено і на стручковий перець. Означення стручковйй і под. (від 
стручок, яке в свою чергу утворилося від діал. струк 'качан кукурудзи’) у 
складених назвах мотивується довгим і вузьким плодом, пор. [ЕСУМ, V: 
452]. Перцюга, як і перчйия, —  похідні від перець. Номен паприка 
запозичений від угор. paprika  id. < серб , хорв. паприка, папар id , останнє — 
від прасл. *рьрьгь 'чорний перець’ [ЕСУМ, IV: 285; TESz, III: 93]. Варіант 
папрйґа виник від паприка, вірогідно, на українському мовному Грунті 
фонетично: зміна [к] > [т] перед голосним характерна для південно-західних 
українських говорів. Ю.Карпенко вважав, що паприка до буковинських 
говірок прийшло із півдня [Карпенко: 115]. Каперирожу < рум. діал. 
сЬірйгщ(а) id. [Borza: 39] < лат. piper < гр. < πέπερι [DLRM: 618]; пор. ще 
буков. паперуші, каперуші, киперуші id. —  також румунізми [Карпенко: 115] 
(пор. рум. діал. рірагщ а  id. [Borza: 39]), того самого походження, що й 
попереднє слово.

Компонент попер у складеній назві перенесений від Piper nigrum, а 
взагалі походить від прасл. *рьрьгь 'чорний перець’, запозиченого від 
грецької мови прямо (< гр. πέπερι 'перець’) або через латинську [Сабадош 
1996: 29, 78]. Нормативним в українській науковій номенклатурі для рослини 
Capsicum annuum L. став термін стручковйй перець [ОВРУ: 289; РУСб: 244]. 
У [СБН: 31] у цій ролі було ухвалено термін червоний перець, уперше 
запропонований І.Верхратським 1905 р ,  зараз ця назва загальновживана в 
українській літературній мові [СУМ, XI: 297].

2.29.5. Культура тютюну в українських землях появилася ще в XVI ст. 
у двох видах —  Nicotiana tabacum L. (для паління) і Nicotiana rustica L. (для 
жування і нюхання). Спочатку кожен вид мав свої назви. Найчастіше 
протиставлялися в назвах відповідно тютюн —  табака, але від 2-ої пол. 
XVIII ст. назва табак нерідко вживалася як синонім до тютюн (детальніше 
див. [Сабадош 1996: 105— 106]). Подібна картина продовжує спостерігатися і 
в період XIX —  поч. XX с т , зокрема для першого виду і далі документуються 
номени тютюн (сх. у кр , зах. укр. [КотлЕ: 183; Войц.: 320; Максимович 1827: 
209; Ш евч, II: 352; Б.-Н.: 360; Вол.: 152; Г р , IV: 300]), тютюн звичайний

[ВхГик.: 98; Мел.: 185], доган (зах. укр. [Гол.: 518; Жел.: 191; Г р , І: 406]), 
дуг ті (лемк, закарп, бойк. [Вол.: 152; В хП ч, II: 33; ВхГЛ: 428; Г р , І: 453; 
ВхН.з.: 50]), довгая (закарп. [Чопей: 72]), табак (степ, та ін. [Сред.: 531; ЯТ: 
22]), а також інновація тютюнець [Ш ейк, V/1: 22; Жел.: 996]. Для виду 
Nicotiana rustica L ,  крім уживаних і в староукраїнський період номенів 
ιηαδάκα [Ном.: № 3968; Ш ейк, V/1: 1; Жел.: 949; У м , IV: 104; Г р , IV: 241], 
табак [Рог.: 129; Ш ейк, V/1: 1; Жел.: 943; Г р , IV: 241], тютюн [Сред.: 532; 
Рог.: 129; Піск.: 262; Г р , IV: 300; ЯТ: 22], джерела фіксують також 
новотвори: табачок [Ном.: № 12614; 1876, Г р , IV: 241; У м , IV: 194], 
табачка [У м , IV: 104], кабака [КотлЕ: 74; К в , І: 629; Жел.: 328; Г р , II: 202; 
Дубр.: 129], капак (лемк. [ВхН.з.: 50; Мел.: 184]), махорка [Рог.: 129; Піск.: 
133; Руб, VII: 12], плотовець (галиц. [ВхП ч, II: 33; ВхБот.1905: 73; Г р , III: 
197]), рубанка, потерть [Левч.: 160; У м , IV: 104], папушний тютюн, 
шнуровйй тютюн [У м , IV: 104], бакун (галиц, буков, сх. укр. та ін. [ВхПч., 
II: 33; Рог.: 129; НІ.: 8; ВхБот.1905: 73]), батюн [Піск.: 11]. Проте в ряді 
джерел бакун —  це 'Nicotiana tabacum’ [Б.-Н.: 49] (тут також бакунець id.), 
'простой курительньїй табак’ [Евст.1847: 1], 'очень крепкий курительньїй 
табак, простой табак’ [Витв.: 33; А.-Ч.: 5; Г р , І: 22].

У деяких словниках української мови досліджуваного періоду 
подається чітке розмежування цих двох видів тютюну в назвах: так, Nicotiana 
tabacum — це тютюн, рідше табак, a Nicotiana rustica —  табака [Закр.: 543], 
табака, кабака, махорка, бакун, рубанка, потерть [Левч.: 160; У м , IV: 104]. 
Варіант кабака < табака [ЕСУМ, II: 329; IV: 498], капак < табак, батюн < 
бакун id. [ЕСУМ, І: 121]. Плотовець (від пліт, род. в. плоту) мотивується 
тим, що листя цього тютюну сушать на плотах [Мел.: 184]. У складених 
назвах означення шнуровий (від шнур), папушний (від папуша 'в ’язка 
тютюнового листя’ < рум. рарщ й  id. [ЕСУМ, IV: 286]) зумовлені тим, що для 
сушіння листки тютюну нанизують на шнур, який після висихання тютюну 
витягують, а висушені листки в’яжуть у папуші [Б.-Н.: 49, 360]. Потерть — 
від потерти, а рубанка, за свідченням П.Білецького-Носенка, не від рубати, 
а від Рубанка —  назви хуторів Роменського повіту (сучасна Сумщина), де 
вирощували цей вид тютюну [Б.-Н.: 317].

Назва махорка запозичена від рос. махорка id , утвореного від 
*амерф0ртский, яке в свою чергу —  від назви нідерландського міста 
Amersfoort, і зближеного за народною етимологією із мохор 'китиця; окрема 
нитка бахроми’ [ЕСУМ, III: 420; Ф асм , II: 585]. Бакун —  також запозичення, 
як припускають, від н.в.нім. діал. bako, bagdl 'тютю н’ [ЕСУМ, І: 121]. 
Нормативними в науковій термінології стали назви тютюн справжній 
'Nicotiana tabacum’, тютюн махорка 'Nicotiana rusticum’ [ОВРУ: 281], див. 
також [СУМ, IV: 655; IX: 335]; пор. у [Мел.: 185; СБН: 102] відповідно



тютюн звичайніш  і тютюн простий. Крім того, в українській 
загальновживаній лексиці літературною нормою є також бакун 'сорт міцного 
простого тютюну’ і табака 'нюхальний тютюн’ [СУМ, І: 92; IX: 8].

2.30. Ранникові (Scrophulariaceae). Продовжує документуватися 
зафіксована в староукраїнський період (див. [Сабадош 1996: 130— 131]) назва 
культивованої декоративної рослини Antirrhinum majus L. вижлин [Вол.; 
Парт.; Мак.: 34]. Поряд із нею виявляються новотвори львйна пасть (степ, та 
ін. [Сред.: 534; Рог.: 111; Мел.: 33]), лівіт и  (закарп. [ВхЗак.: 232]), вуванчик 
(буков. [НІ.; Мак.: 34]), паротка [ВхГик.: 106; Жел.: 602; ВхБот.1896: 94; 
Тан.: 62]. Із назвою львйна пасть (пасть 'пащ а’) пор. рос. львиньпΊ зев, 
львиньїеуст а  [Ан.: 40], біл. ільвіньї зеу [Кис.: 16], пол. Iwiapaszcza (paszczqka) 
[M aj, II: 66], чес. Ivi llama (tlamka) id. [Mach.: 210] (чес. tlama 'пащ а’). 
Очевидно, все це переклади нім. Lowenmau! id. (букв, 'львйна паща’) [Ан.:
40]. Номен левики —  універб, утворений на основі складеної назви львйна 
пасть. Паротка —  префіксально-суфіксальний дериват від рот  [ЕСУМ, IV: 
297— 298]. Усі ці ботанічні найменування, крім вуванчик, походження якого 
неясне, мотивуються тим, що квітка рослини нагадує розкриту пащу звіра.

2.31. Черсакові (Dipsacaceae). Документуються назви рослини 
Dipsacus sativus Scholl. (Dipsacus fullonum L.) черсак (галиц. [ВхП ч, II: 31; 
ВхГик.: 77; Жел.: 1068; У м , IV: 197]), шершак (гуцул.-покут. [ВхП ч, II: 31; 
Мел.: 100]), чесак, чесалка, чесюга [Петр.: 40], дряпач, щітка [У м , IV: 197; 
Мак.: 32], щітчйна (лемк. [ВхЛем.: 487; Г р , IV: 327]), ворсянка [Рог.: 121; 
Піск.: 42; Жел.: 122], чортополох (волин. [1889, Мел.: 100; Мак.: 132]). Усі 
перелічені назви пов’язуються з використанням у суконному виробництві 
колючих головок (плодів) цієї рослини для накладання ворсу на сукно, 
зокрема черсак (від діал. черсати 'шкребти, терти’ [Г р, IV: 459] — 
експресивного утворення від чесати, детальніше див. [ЕСУМ, VI: 308— 309]), 
чесак, чесалка, чесюга (від чесати), шеришк (від черсак, імовірно, під 
впливом шершавий [ib.: 410]), ворсянка (від ворс), дряпач (від дряпати; пор. 
пол. drapacz, чес. drapcic 'Dipsacus sativus’ [Mach.: 225]), щітка (виникла 
внаслідок переосмислення загальновживаного слова), щітчйна (від щітка); 
пор. чес. (і ст. чес.) stetka, слвц. stetka, пол. szczotka (< чес.), серб , хорв. setka, 
stetica, scetica і п од , слвн. s(c)etica, setka 'Dipsacus sativus’ [ib.]. Назва 
чортополох перенесена від Carduus L. за подібністю колючої головки до 
будякової. Нормативним в українській літературній мові для роду Dipsacus L. 
став номен черсак [СУМ, XI: 312; ОВРУ: 253], уперше термінований у 
[ВхГик.], як науковий термін використаний у [Мел.] і ухвалений у цій ролі у 
[СБН: 53— 54].

2.32.1. Гарбузові (Cucurbitaceae). Крім відомої зі староукраїнської 
мови XVIII ст. (див. [Сабадош 1996: 108]) назви рослини Citrullus lanatus

Matsum et Nakai (Citrullus vulgaris Schrad.) кавун [КотлЕ: 74; Войц.: 299; 
Максимович 1827: 188; Б.-Н.: 175; Г р , II: 204], у джерелах XIX —  поч. XX ст. 
документується її новий фонетичний варіант кавон (покут.-буков. та ін. 
[Витв.: 103; Вол.: 155; Жел.: 329]) та інші інновації: закарп. грьізйчка [Чопей: 
61; ВхЗак.: 211; Мак.: 100], гризачка, гризучка [ВхН.з.: 43], рябчик (полт. [Гр, 
IV: 92; Мак.: 101]). Гризачка, гризучка —  від грйзти [ЕСУМ, І: 594— 595]. 
Номен рябчик (від рябйй) —  це, за свідченням Б.Грінченка, «сорт арбузов, у 
которьіх корка с темньїми полосами». Літературною нормою української 
мови закономірно стала назва кавун [СУМ, IV: 67; ОВРУ: 107], уперше 
термінована у [ВхБот.1905: 91] і ухвалена як науковий термін у [СБН: 41].

2.32.2. Як назва рослини Melo sativa Sag. (Cucumis melo L.) продовжує
документуватися успадкована від праслов’янської мови диня [Кв.. І: 350; Рог.: 
120; Сред.: 501; Кміц.: 352; Г р , І: 384] (< прасл. *dyn’a id. [ЕСУМ, II: 73— 
74]), староукраїнське запозичення мелон [Вол.: 155; ВхГик.: 135; Мак.: 117], 
мельон [Жел.: 433; Руб , VII: 15], а також фіксуються інновації огирок мелон 
[ВхГик.: 135; Мак.: 117], мальона [1889— 1894, Мак.: 117], гарбуз (закарп. 
[Чопей: 51; Мак.: 117]), дубівка, зимівка [У м , II: 111; Т м , І: 208; Г р , І: 452; 
СБН: 47]. Гарбуз перенесено від Cucurbita pepo L. (див. π. 2.32.5). Зимівка (від 
зима) мотивується як пізній сорт дині, який доспіває під зиму, пор. [ЕСУМ, 
II: 261], дубівка (від дуб [ib.: 137]), —  імовірно, твердістю плоду.
Нормативною в українській літературній мові стала назва дйня [СУМ, II: 280; 
ОВРУ: 107], уперше вжита й ухвалена як науковий термін у [СБН: 47].

2.32.3. Огірки (Cucumis sativus L.) розводять в Україні здавна. їх назва
в багатьох варіантах документується в ряді пам’яток староукраїнської 
писемності, починаючи від II пол. XVI ст.: угурокь, огурокь, огорокь, 
угирокь, гирокь, огуреиь. вгурець [Сабадош 1996: 107]. На основі
археологічних даних та порівняння назв огірків у різних слов’янських мовах 
можна припустити, що в києворуський період міг функціонувати номен 
*огорькь/*огурькь < прасл. *ogorbkb : *ogurbkb id. < гр. αγουρος id.
(детальніше див. [ib.: 39, 107]). В українській мові XIX — поч. XX ст. із ряду 
варіантів найпоширеніший у джерелах огірок [КотлЕ: 111; К в , II: 310; Б.-Н.: 
257; Вол.: 154; Закр.: 424; Рог.: 120; Г р , III: 35], огірок [Тан.: 61], огірок 
[Жел.: 553], фіксуються також варіанти огирок [ib.; Мак.: 118], огурок 
[Максимович 1827: 202; Закр.: 425], угірбк [Ш ейк, V/2: 155; Г р , IV: 313], 
б'огірок [Гр., І: 246], угорок  [Ш ейк, V/2: 159], гурок [Б.-Н.: 109; Рог.: 120; 
Піск.: 61; Г р , І: 341], гуркй мн. [Піск.: 61], гірок [Б.-Н.: 98; Левч.: 89; Піск.: 
52; У м , II: 229; Г р , І: 286] (пор. біл. діал. гурок id. [ЛАБНГ, II: № 189]), 
огурець [Рог.: 120; Піск.: 61; Чопей: 228; Мел.: 90] і назви плоду огірків 
залежно від того, старий чи дуже молодий: жовтяк 'перезрілий огірок’ 
[Б.-Н.: 139; Т м , І: 274] (від жовтий) і пупянок [Т м , І: 274] (результат



переосмислення загальновживаного слова; на правах діалектного цей номен 
увійшов до [СУМ, VIII: 390]). Нормою української літературної мови 
закономірно став варіант огірок [СУМ, V: 614; ОВРУ: 107], ухвалений як 
науковий термін у [СБН: 47].

2.32.4. У ряді джерел документується назва рослини Lagenaria vulgaris 
Ser. тиква [КотлЕ: 177; Шевч., II: 552; Вол.: 154; Закр.: 553; ВхГик.: 135; Гр., 
IV: 260], бутилочна тиква [Рог.: 126; Піск.: 28; Мел.: 151], горлянка [Вол.: 
154; Мак.: 198], таракуцька (херс. [ВхН.з.: 43; Мел.: 151]). В українських 
говорах тиква має також первинне значення 'Cucurbita pepo L., гарбуз 
звичайний’ [СБН: 294], див. п. 2.31.5 (< прасл. *tyky id. [ЕСУМ, V: 566]). 
Коли появилося в слова тиква вторинне значення 'Lagenaria vulgaris’, важко 
сказати, бо, напр., із староукраїнського тексту І пол. XVIII ст. [Ліч.-І: 33] 
неможливо встановити, в котрому з наведених двох значень ужите це слово, 
див. [Сабадош 1996: 107] (показово, що в найбільших словниках української 
мови XIX —  поч. XX ст. [Жел.: 962] і [Гр., IV: 260] тиква подається з обома 
значеннями), проте в сучасній українській літературній мові воно закріпилося 
саме із вторинним значенням [СУМ, X: 112; ОВРУ: 108]. Як науковий термін 
ужите ще у [Вол.: 154] і ухвалене в цій ролі в [СБН: 82].

У складеній назві означення бутилочна (від діал. бутйлка, бутелька, 
похідного від бутель, пор. [ЕСУМ, І: 308]) мотивується тим, що плоди тикви 
мають дуже тверду шкірку, використовуються як посудини для води; пор. ще 
зі вторинною номінацією тиква 'череп’яна посудина, подібна до глечика, з 
дуже вузьким горлом, у якій носять або тримають воду, вино тощо’ [СУМ, X:
112]. Мабуть, цією обставиною зумовлена й назва горлянка, яка виникла, 
ймовірно, внаслідок переосмислення горлянка 'горло’. Таракуцька — 
демінутив від діал. (поділ.) таракуца id., 'маленький гарбузик’ < рум. 
tdrtacuta 'тиква’ [ЕСУМ, V: 518], див. ще [DLRM: 850; ДЕМ: 447]. У зв’язку 
зі сказаним можна вважати невдалою спробу М.Анненкова пов’язати цю 
назву та споріднену з нею каракуцька (див. ще п. 2.32.5) із араб. Ara-Kussa id. 
[Ан.: 116].

2.32.5. В описуваний період документується відома в староукраїнських 
текстах від кінця XVI ст. назва культури Cucurbita maxima Duch. гарбуз 
[Войц.: 292; Максимович 1827: 188; Кв., І: 251; Шевч., І: 128; Витв.: 30; Рог.: 
120; Гр., І: 273], арбуз [Вол.: 153; Чопей: 4; Мак.: 118], а також інновації 
кабак (херс. та ін. [Ан.: 116; Левч.: 164; Ум., IV: 129; Тм., II: 217; Гр., II: 202]), 
диня (покут.-буков. та ін. [Витв.: ЗО; Вол: 153; Парт.; Жел.: 182; Кміц.: 323; 
Мак.: 118]), тиква [Ан.: 116; Рог.: 120; Гр., IV: 260]. Кабак —  запозичення від 
тур. kabak id. [ЕСУМ, II: 329]. Перенесені диня —  від Melo sativa Sag. (див. 
π. 2.32.2) і тиква —  від Cucurbita pepo L. (див. трохи нижче).

Для виду Cucurbita pepo L. фіксуються назви тиква (буков., сер. поліс, 
та ін. [HI.; Maj., II: 257; Жел.: 962; Мак.: 119]), тьіква (закарп. [Чопей: 299]), а 
також новотвори гарбуз [Б.-Н.: 95; Сред.: 501; Жел.: 137; ЯТ: 15], диня гарбуз 
[ВхГик.: 135], кабак (стен. [Сред.: 501; ЯТ: 15]), кабачки [Рог.: 120; Гр., II: 
203], каракуцьки [Рог.: 120; Гр., II: 220], каракуцька [Жел.: 335], каракуика 
[Руб., VI: 99], таракутка, таракуца, таркуца [Жел.: 948, 949], карафанька 
[Руб., VI: 99], карахбнька [1861, Гр., II: 221; Мак.: 119], хорохбньки (полт. 
[Рог.: 120; Ан.: 116; Мел.: 90]), ханьки (степ. [Сред.: 502; ЯТ: 15]), хшіьки, 
хшючки, ганки [Шейк., V/2: 261; Ан.: 116; Тм., II: 143], тарапунька [Шейк., 
V/1: 8; Жел.: 949; Ум., III: 276; Мак.: 119], тарапунь [Руб., XII: 4], рбпалка, 
рбпавка  [Ан.: 116; Руб., X: 31], рополка, рбповка  (катер. [Гор.-І: 8; Тм., II: 
143]).

Номени гарбуз, кабак перенесені від Cucurbita maxima (див. 
попередній абзац), а кабачки —  демінутив від καόάκ. Назва каракуцька 
виникла на основі таракуцька (див. п. 2.32.4) внаслідок асиміляції [т] до [к]. 
Малоймірним нам видається каракуцька як результат контамінації тур. karpuz 
'кавун’ і укр. діал. таракуци 'різновид гарбуза’, всупереч [ЕСУМ, II: 385]. 
Карафшіька, гадаємо, цілком вірогідно могло виникнути від *карафонька 
([о] > [а] під впливом попередніх складів), яке є демінутивом від καράφα 
'графин’; пор. діал. карафінка id., а також аналогічні значення 'тиква і 
'посудина’ слова тиква (див. вище п. 2.32.4), а від карафонька з ’явилося 
карахбнька, від якого в свою чергу —  хорохбньки, а далі внаслідок 
деетимологізації цього слова —  ханьки, ханочки, ганки, пор. [ЕСУМ, VI: 155]. 
Від карафанька, карахбнька могло виникнути як експресивне утворення 
тарапунька, пор. [ЕСУМ, II: 387]. Однак немає достатніх підстав віднести до 
цього ряду ще й рополка, рбповка  і под. як афективні утворення, паралельні 
до карахбнька, тарапунька, усупереч [ЕСУМ, V: 123].

Нормативним в українській літературній мові для роду Cucurbita L. 
став номен гарбуз [СУМ, II: 30; ОВРУ: 108], ухвалений як науковий термін у 
[СБН: 47].

2.33.1. Складноцвіті (Compositae). Уперше документуються назви 
декоративної рослини Callistephus chinensis Nees, культивованої по всій 
Україні (походить із Китаю та Японії), це талірка (галиц.-волин.), тарілки, 
тарілці (закарп.) [ВхН.з.: 40; Мел.: 58], тарівка (галиц.-волин. [ВхПч., V: 26; 
Шейк., V/1: 20; Жел.: 949]), кружачка, кружечка (галиц. [ВхПч., V: 26; Жел.:
384]), кружечок [ВхБот.1896; Мак.: 71], покришка (галиц.-волин. [1912, Мак.: 
71]), пятаківці [Ум., І: 8; Мак.: 71], звіздоцвіт  [Вол..: 134; Жел.: 288; Мак.:
71], драийчка (галиц.), ґеретованя (закарп.) [ВхН.з.: 40; Мел.: 58], глядка 
(галиц.-волин. [ВхПч., IV: 13; Гр., І: 292; Мел.: 58]), лисак [Вол.: 134; Мак.:
71], невістулки [Жел.: 504; Мак.: 71], марцизки [Волк.: 171; Гр., II: 407],



мантерушок (гуцул. [ВхПч, ПІ: 23; Жел.: 426]), красновін [ВхБот.1905: 101; 
Мел.: 58], вараничка (волин. [ВхН.з.: 40; Мел.: 58]), рублі (волин. [1889, M aj, 
II: 152; Мел.: 58; Мак.: 71]), астер [Гавр.: 137; Вол.: 134; Рог.: 113; Жел.: 6], 
астра (галиц, буков. та ін. [ВхПч, II: 29; НІ.: 3; Мак.: 70]), άχιстри [Левч.: 1; 
Мак.: 70], садова айстра (астра) (степ. [Сред.: 511; ЯТ: 11]), гайстер [Рог.: 
113; Піск.: 304; У м , І: 8; Т м , І: 54], гайстра (волин. [Ан.: 56; У м , І: 8; Г р , І: 
266]), гайстри [Левч.: 1], ястер [Рог.: 113; Піск.: 304; Г р , IV: 545], лемк. 
астракіта, астратік і стракіта [ВхН.з.: 40; Мел.: 58], галиц. компостеля, 
компостелька [ВхПч, V: 26; ВхН.з.: 40; Мел.: 58] і кампустелька [1912, 
Мак.: 70], волин. копастелія і капустеля [1889, M aj, II: 152; Мел.: 58], 
компоштильон (поділ. [Ан.: 56; Мак.: 70]), галиц. костотьбн  [ВхПч, III: 23; 
Жел.: 371; Мел.: 58] і пітільбн [ВхН.з.: 40; Мел.: 58], капіиипан (бойк.-галиц. 
[ВхПч, IV: 13; Мел.: 58]), постолянка (галиц. [ВхПч, IV: 13]), капустянник 
(поділ. [M aj, II: 152; Мак.: 70]), конфітеля (бойк.-галиц.), конфестра (покут.- 
буков.) [ВхН.з.: 40; Мел.: 58].

Більшість поданих назв цієї рослини мотивується її великою, 
красивою, пишною, багатою квіткою, яка нагадує різні предмети чи інші 
рослини, а саме: тарілкй, тарілці (результат переосмислення
загальновживаного демінутива; талірка < тарілка внаслідок метатези [р] і 
[л]; тарівка < тарілка через властивий для галицьких та деяких інших 
південно-західних говорів перехід [л] > [в] перед давнім редукованим 
[Дзендзелівський 1965: 58— 59]), мотивується подібністю круглої квітки до 
тарілки [ЕСУМ, V: 508]. Цей же мотив в основі ботанічних номенів покришка 
[ЕСУМ, IV: 483], кружечок [ib , II: 108] (виникли внаслідок переосмислення 
загальновживаних слів), кружачка (від круг), тереюваня (від діал. закарп. 
терета 'дзига’ < угор. kerek 'колесо’). Фітономен дранйчка —  результат 
переосмислення загальновживаного демінутива, вірогідно, за виглядом 
пелюстка суцвіття [ЕСУМ, II: 122]).

Припускають, що лисак (від лисий) зумовлене, можливо, тим, що 
суцвіття рослини складається з багатьох трубчатих пелюстків, оточених 
язичковими, а всередині наявна ніби лисина [ЕСУМ, III: 241]. Проте, на наш 
погляд, більш імовірно, що ця назва перенесена від дикорослих видів Aster L. 
(див. п. 3.90.4; раніше вид Callistephus chinensis належав до цього роду), в 
яких квітка складається з кружечка дрібненьких пелюстків, оточених колом 
продовгастих пелюстків (як у ромашки); пор. ще волове око 'Aster amellus L .’ 
(π. 3.90.4). Цією ознакою пояснюється і назва пятаківці (від укр. черк. 
п ’ятаки id. [СБН: 28], яка в свою чергу від п ’ятак 'н ’ятикопієчна монета’). 
Перенесено назви також від інших рослин із подібною квіткою: невістулки —  
від Leucanthemum vulgare L am , марцйзки —  від Narcissus L.; пор. бойк. 
марциза 'нарцис’, зближене з марц, марец 'березень’ [О н, І: 431] за часом

цвітіння нарцисів, див. [ЕСУМ, III: 403]. Назва глядка (від глядіти) 
спричинена красою квітки; пор. ст. пол. hladon тарний верховий кінь’ [SJP, 
II: 45], яке, як припускають, від української мови [ЕСУМ, І: 532]; пор. 
перший компонент чеського копозита krdsohvezdnih 'Callistephus chinensis’ 
[Mach.: 239], а також латинську назву цієї рослини callistephus, яка походить 
від гр. κάλλιστος 'найкращий’ або, за іншою версією, від гр. καλός 'красивий’ і 
στέφος 'вінок’ [ЕСУМ, II: 360].

Вважається, що і в назві красновін (мабуть, від κράα/ий 'гарний’ і 
вінець, війок) перший компонент зумовлений також красою квітки [ib . III: 
78]. Номен ά сіп ер, астра —  від нім. Aster id. < гр. άστήρ 'зірка’ [ib . I: 54]. 
Фонетичні варіанти айстри, з протезами [г], [й] гайстер, гайстра, гайстри, 
ястер виникли, вірогідно, на українському мовному грунті (пор. [Пономарів:
41]), хоча ястер пор. із пол. (рідко) jaster  id. [ЕСУМ, І: 54]. Із астра і под. 
етимологічно споріднені назви астратік, астракіта та спрощена стракіта 
[ib , V: 432].

Компостеля, компостелька, копастелія, компоштильон, пітільон (в 
останньому відпадіння першого складу), а також, імовірно, капіи/тші 
виникли як деетимологізовані форми на основі лат. callistephus, можливо, 
через пол. kompostella id. [сер. XIX, M aj, II: 152], деякі (капустеля, 
кампустелька, капустянник, постолянка, костопльои), очевидно, зазнали 
народноетимологічного зближення з капуста, постолі/, кість, кості та ін. 
(див. [ЕСУМ, II: 360; III: 54; IV: 418—419, 538]). Можливо, до цієї 
етимологічної групи належать також, без сумніву, деетимологізовані назви 
конфітеля, конфестра. Нормативними в українській літературній мові 
назвами цієї рослини стали садова айстра і калістефус [СУМ, І: 25; ОВРУ:
321] (у [СУМ] тільки айстра). У [СБН: 28] як науковий термін було ухвалено 
з цим значенням гайстра садова. Назву калістефус у джерелах української 
мови XIX —  поч. XX ст. ми не виявили. Очевидно, це новітнє запозичення 
прямо від лат. callistephus id. або через рос. каллистіфус id.

2.33.2. У перший раз фіксуються назви культивованої декоративної 
рослини Aster salignus W illd , яку розводять у садах, парках, на квітниках по 
всій Україні (походить із Північної Америки), — це галиц. вербйнка і осінь 
[ВхПч., IV: 13; Мел.: 43], зімнйк [Волк.: 168; Жел.: 300; Г р , II: 153], зімозіль 
(бойк, поділ. [Гоц. 1896: 103; Мак.: 46]). Про перші три назви див. п. 3.90.4. 
Номен зімозіль (від зима і зілля) мотивується тим, що й зімнйк.

2.33.3. Уперше документуються назви культивованої в садах, парках, 
скверах декоративної рослини Zinnia elegans Jacq. (її батьківщина —  
Мексика) майорці [Рог.: 142; Піск.: 116; Г р , II: 398], майюрчики [Ан.: 385; 
Мел.: 305], красні чорнобривці [Піск.: 116; Руб, VI: 55; СБН: 171], красні 
гвоздики [Рог.: 142; Мел.: 305], жар-зіллє (степ. [Сред.: 517; Ан.: 385; СБН:



171]), клад [Піск.: 106; СБН: 171], собирянка хороша [ВхБот.1896: 132], 
собрянка хороша [ВхБот.1905: 101], собрянка (закарп. [ВхН.з.: 61; Мел.: 305], 
черкасики (галиц. [Ан.: 385; СБН: 171]).

Припускається, що майорці —  похідне від майор (офіцерське звання), 
мотивується «якимись позитивними асоціаціями вигляду рослини із 
зовнішністю офіцера; пор. іншу назву цієї квітки кавалерчики» [ЕСУМ, III:
363]. Красотою квіток, подібністю їх (бувають червоного, рожевого, лілового 
та ін. кольору [ВРУ: 672]) чи до чорнобривців, чи до гвоздик зумовлені назви 
красні чорнобривці, красні гвоздики, а також жар-зіллє. Остання, а також клад 
виникли внаслідок переосмислення загальновживаних слів. Номен черкасики 
появився таким самим способом, можливо, пов’язується зі ст. рос. черкйси 
'українці’ (див. [ЕСУМ, VI: 306]). Нормативною в українській літературній 
мові стала назва майорці [СУМ, IV: 599; ОВРУ: 329], ухвалена у ролі 
наукового терміна в [СБН: 171]. У [СУМ] із цим значенням подається ще 
майори.

2.33.4. У досліджуваний період стає відомою за назвою світлйця 
(бойк. [ВхН.з.: 56; Мел.: 238]) культивована декоративна рослина Rudbeckia 
laciniata L. (походить із Північної Америки). Назва утворена від світлий, 
мотивується блідо-жовтим кольором квіток [ЕСУМ, V: 197]. М.Мельник 
запропонував для цієї рослини науковий термін рудбекія [Мел.: 238] 
(транслітерація латинського номена), який був ухвалений у цій функції в 
[СБН: 133] і до сьогодні є нормативним в українській літературній мові 
[ВТССУМ: 1277; ОВРУ: 330].

2.33.5. Продовжують документуватися відомі від XVIII ст. (див. 
[Сабадош 1996: 108]) назви соняшника (Helianthus annuum L.) сонічник, 
сонішник, сонечник (лем к, покут.-буков. [Витв.: 271; Жел.: 895, 896; ВхГЛ: 
468; ВхН.з.: 46]), соняшник (півд.-сх. та, можливо, ін. [Павл.: 73; Б.-Н.: 335; 
РО: 129; ВхГик.: 78; ЯТ: 18; Г р , IV: 168; Кміц.: 63]), сонячник [Парт.; Ан.: 
163; У м , III: 74; Мак.: 174], сояшник [Парт.; РО: 129; Левч.: 108; У м , IV: 60; 
Т м , II: 40] і фонетичні варіанти, не виявлені нами в староукраїнських 
джерелах, але, безумовно, давніші за попередні, —  це солнічник [Вол.: 133], 
солнечник (буков. [HI.; M aj, II: 379; Мак.: 174]), а також новотвори: закарп. 
посонячник [Чопей: 292], посонячник, посоняшник, посояшник, просоняишик, 
просонцвіт і процонцвіт  [ВхЗак.: 250; ВхБот.1905: 100; ВхН.з.: 46; Мак.: 
174], насоніишяк (сер. поліс. [ВхН.з.: 46]), підсонічник, підсонух [Жел.: 649; 
Мак.: 174] (пор. біл. діал. падсоначнікі, падсонца id. [ЛАБНГ, II: 212]), 
подсонух (степ, та ін. [Рог.: 124; Lind, І: 302]), подсолнечник (степ, та ін. [Рог.: 
124; L ind, І: 302; СБН: 72]). Ці назви, крім просонцвіт (процонцвіт), — 
префіксально-суфіксальні утворення від сонце (< солнце). Номен просонцвіт 
виник від прийменника про, іменників сонце і цвіт [ЕСУМ, IV: 604].

Процонцвіт < просонцвіт  унаслідок асиміляції. Нормативною в українській 
літературній мові стала назва соняшник [СУМ, X: 461; ОВРУ: 330], відома ще 
від І пол. XIX ст. (див. вище) і ухвалена як науковий термін у [СБН: 72].

Уперше джерела фіксують назви культури топінамбура (Helianthus 
tuberosus L.), що походить із Північної Америки, —  це: булба [Ш ейк, І: 129; 
Рог.: 124; Т м , 1: 145; Г р , І: 109], бульва [1895, Мак.: 175], бараболі (степ. 
[L ind, І: 303; Гор.-2: 373]), земляк [Парт.; Мак.: 175], земляні груші [РО: 129; 
Рог.: 124; Жел.: 298; НІ.; Г р , II: 149], волоська ріпа  (степ, та ін. [Сред.: 513; 
У м , І: 168; ЯТ: 18]), волош ськаріпа  [РО: 129; Руб, II: 172], голеріпа [Гор.-І: 
11; Мак.: 175], сонічник бульвистий [ВхБот.: 1896: 132; ВхБот.1905: 100], 
топінамбур [1895, Мак.: 175; ВхБот.1896: 132], пічавка (гуцул. [Жел.: 655; 
Мак.: 175]).

Більшість цих назв перенесена від інших рослин і мотивується 
наявністю на корінню бульб: бульба (бульва), земляк (пор. чес. діал. kravsky 
zemiak id. [Mach.: 244]) —  від Solanum tuberosum L.; компонент ріпа  в 
складній і складених назвах —  від Brassica rapa L. або, можливо, також від 
Solanum tuberosum (див. [Жел.: 807]); компоненти груші і сонічник у 
складених назвах —  відповідно від Pyrus L. і Helianthus annuus L. Означення 
волоський (волошський) у складеній назві має значення 'румунський’ (пор. 
діал. волдский id. [Жел.: 119]) і вказує на те, звідки поширювалася в Україну 
ця культура. Запозичені від інших мов топінамбур < фр. topinambour id. 
[ЕСУМ, V: 599] і пічавка; пор. укр. закарп. гарпічовка id. [ССк.: 45], чес. діал. 
cicavka id. [Mach.: 244] < угор. csicsovka, діал . picsovka id. [TESz, 1: 520— 521]. 
Нормативними в українській літературній мові стали соняшник бульбйстий, 
топінамбур і земляна груша [СУМ, III: 558; X: 196, 461; РУСб: 249]. Уперше 
як науковий термін із цим значенням ужито сонічник бульвистий у 
[ВхБот.1896: 132], сонічник бульвистий та топінамбур у [Мел.: 133] і 
ухвалено як науковий термін волоська ріпа у  [СБН: 72].

2.33.6. Уперше (починаючи десь із сер. XIX ст.) джерела української 
мови документують назви культивованої декоративної рослини Dahlia pinnata 
Cav. (Dahlia variabilis Desf.), яка походить із Мексики і яку розводять у садах і 
парках, це георгіиія [Вол.: 135; Жел.: 225; ВхБот.1905; Мел.: 95; Мак.: 125], 
теортіна (закарп, буков, степ, та ін. [Сред.; Чопей: 63; НІ.: 5; ЯТ: 15; Мел.: 
95]), гергйна, горгонія [Гр, І: 310; Дубр.: 70], гергонія [Руб, II: 13], гіргонії 
[Рог.: 120], гіргонія [Піск.: 52; Гр., 1: 285], гірюнія (галиц.-волин.), гертіна і 
тевергіна (закарп.), юргія (галиц.) [ВхН.з.: 45; Мел.: 95], аргопія (поділ, київ. 
[Гр, І: 9; Мак.: 125]), оргйнія (сер. наддніпр. [1872, Г р , III: 62]), ортінія 
[Ів,Ш ум.: 75], ергини [Рог.: 120; Мак.: 125], сргонія [Піск.: 52; Мак.: 125], 
вургінія (надсян. [1899, Мак.: 126]), жоржини [Рог.: 120], жоржйна [Жел.:



225; Тм., 1:74; Гр., І: 491], жеоржйна [Піск.: 52; Ум., І: 145], сержйна [1895, 
Гр., IV: 115].

Із цього різноманіття назв первинною є теоргінія чи ґеоргіна, що 
походить від н.в.нім. Georgine id., утвореного 1801 р. від прізвища 
петербурзького ботаніка І.Ґеоргі (Georgi) і в слов’янських мовах здебільшого 
пристосованого до вимови імені Георгії!. Фонетичні варіанти, які 
починаються голосним чи приголосними [в] або [й], —  очевидно, гіперизми, 
які виникли внаслідок помилкового сприйняття початкового [г(т)]  в словах 
типу георгіна як протетичного приголосного та деетимологізації. Варіант 
жоржина появився, мабуть, під впливом французького імені Жорж  (George) 
'Георгій’ < гр. Γεώργιος 'Георгій’ [ЕСУМ, II: 206]. Варіант сержйна — 
результат деетимологізації жеоржйна. Нормативною в українській мові 
стала назва жоржйна [СУМ, II: 544; ОВРУ: 330], ухвалена як науковий 
термін у [СБН: 50].

2.33.7. Уперше документуються назви двох культивованих 
декоративних рослин роду Tagetes L. (обидві походять із Мексики), зокрема 
виду Tagetes erecta L. чорнобрйвець (волин. [ВхПч., І: 13; Жел.: 1076; Гр., IV: 
471]), чернобрйвець [Гр., IV: 458], купчак (волин.-галиц., буков., поділ., сх. 
укр. та ін. [1861, Гр., II: 328; ВхПч., IV: 16; Левч.: 178; Жел.: 390; НІ.: 12; 
Мак.: 364]), купчаки [Рог.: 138; Піск.: 119], купчснка (бойк.-галиц. [ВхН.з.: 58; 
Мел.: 276]), повняк (галиц., сх. укр. [ВхПч., IV: 16; Жел.: 670; Гр., III: 225; 
Мак.: 364]), повнякй (степ. [Ан.: 347; Ум., І: 144], галиц. поліняк [1912, Мак.:
364], галиц.-волин. повнюк, повнюх, кутнак, галиц. понюх [ВхПч., V: 28; 
Мел.: 276] і боняк [ВхПч., IV: 16; Мел.: 276], гвоздйки (степ. [Рог.: 138; Гр., І: 
278; ЯТ: 29]), гвоздики [Мел.: 276], жовшякй [Ан.: 347; Ум., 1: 144], цюприки 
(галиц.-волин. [ВхН.з.: 58; Мел.: 276]), чубаток [ГІетр.: 41], степ, шапки 
[Сред.: 513; ЯТ: 29] і шапочки [Lind., І: 381; СБН: 153], индики, анднки (бойк., 
галиц. [ВхПч., IV: 16]), півд. лемк. фраірушка і фаєрушка [ВхН.з.: 58; Мел.:
276], виздоза (поділ. [Рог.: 138; Мак.: 364]).

Номен чорнобрйвець виник унаслідок переосмислення 
загальновживаного чорнобрйвець 'той, хто має чорні брови’, мотивуючись 
зовнішнім виглядом квітки рослини [ЕСУМ, VI: 343]. Лексема чорнобрйвець 
без точної вказівки на вид Tagetes L. вжита у творах Г.Квітки-Основ’яненка 
[Кв., III: 618], Т.Шевченка [Шевч., II: 414], подається в [Б.-Н.: 392]. Купчак, 
купчєнка (від купка) зумовлені тим, що суцвіття рослини —  ніби купка квіток 
[ЕСУМ, III: 149]. Повняк, повнюк, повнюх (від повний) пов’язуються із 
круглим, як м ’яч, суцвіттям, наповненим дрібними квітками [ib., IV: 470]; 
пор. ше укр. діал. повняк-місяць [Жел.: 670]. Варіант понюх < повнюх; помняк, 
боняк < повняк у результаті асимілятивних змін приголосних та 
деетимологізації слова. Номен цюприки міг виникнути внаслідок

переосмислення цуприк 'верхівка’ [ЕСУМ, VI: 270], якщо зважити на суцвіття 
рослини.

Назва жовшякй (від жовтий) зумовлена кольором суцвітгя. Чубаток
— дериват від чуб; пор. за принципом номінації шапка, шапочки id. 
Фітономен гвоздики перенесений від Dianthus L. на основі форми суцвіття. За 
цією ознакою в результаті вторинної номінації появилися і назви шапки, 
шапочки (пор. чубаток id.), фраірушка, фаєрушка; пор. півн. лемк. фраїрка, 
фраїрочка 'кохана; коханка’ [ВхГЛ: 477— 478; Пиртей: 305]. Индики 
пов’язується, очевидно, з батьківщиною цієї рослини Вест-Індією, пор. 
[ЕСУМ, II: 302], а також чес. karafilat indiansky, фр. rose d ’Inde dubii 
'чорнобривці’ [Ан.: 347]. Стосовно андики, то це, можливо,
деетнмологізований варіант лексеми индики, проте І.Верхратський 
порівнював андики із гр. άνθος 'пуп’янок; цвіт’ [ВхПч., IV: 16]. Виздоза — 
румунське запозичення; пор. рум. vazdoagci, діал. vizdoage, vazdoace і под. 
'Tagetes erecta L .’ [Borza: 167]. Уважаємо непевною спробу в [ЕСУМ, І: 372— 
373] пов’язати укр. виздоза із гіпотетичним *гвиздоза і вважати його 
спорідненим із пол. gwiazda 'зірка’ чи навіть із гвоздика.

Для виду Tagetes patula L., крім спільних назв із попереднім видом 
Tagetes erecta L. чорнобрйвець (галиц., сх. укр. [ВхПч., IV: 16; ; ЯТ: 29; Гр., 
IV: 471]), чорнобрйвці [Левч.: 2; Піск.: 290; Тм., І: 74], чорнобрівці [Закр.: 
584], повняк (сх. укр. [ВхПч.: 36; Гр., III: 225]), боняк (галиц. [ВхПч., II: 36; 
Гр., І: 86; Руб., І: 256]), купчак (волин. [ВхПч., І: 13; Мак.: 365]), гвоздйки 
[Волк.: 166; Гр., І: 278], демінутив гвоздйчки [Рог.: 138; Піск.: 50; Гр., І: 278], 
документуються і назви, властиві тільки виду Tagetes patula L., — це 
чорнобрйвка (бойк.-галиц. [ВхН.з.: 58]), зіркй [Волк.: 166; Гр., II: 154], 
оксамит  [Ан.: 347; Ум., І: 15], оксамитка [Тм., І: 8], оксамйтець 
чорнобрйвець [ВхСпис; Мел.: 276], аппасики  [Піск.: 8], циганкуци [Рог.: 138].

Майже всі вони виникли в результаті вторинної номінації і 
мотивуються формою (зіркй [ЕСУМ, II: 265]), характером суцвіття: пор. 
оксамйт  'тканина з густим коротким ворсом з натурального шовку або 
штучного волокна’ [ib., iV: 174— 175] (пор. ще пол. aksamitek 'Tagetes patula 
L .’, чес. діал. aksamitnik, слвц. aksamietnica, рос. бархатец, бархатцьі id. [Ан.: 
347]), чорнобрйвка 'та, що має чорні брови’ [СУМ, XI: 357], атлас 'шовкова 
або напівшовкова тканина, блискуча і гладенька з лиця’ [СУМ, І: 70]. Номен 
циганкуци —  румунізм; пор. рум. діал. tigancu$i 'Tagetes patula L .’ [Borza: 
167]. Тому слід уважати недостатньо необгрунтованим пояснення в [ЕСУМ, 
VI: 245] українського фітономена як утвореного внаслідок переосмислення 
рум. tigancuta 'циганочка’. Нормою в українській літературній мові для роду 
Tagetes L. стала назва чорнобрйвці [СУМ, XI: 356— 357; ОВРУ: 332], ухвалена 
як науковий термін у [СБН: 152]. Крім того, у [СУМ] подаються як



нормативні ще повнякй 'Tagetes L.’ [VI: 687] і кхпчакй 'Tagetes erecta L .’ [IV: 
405].

2.33.8. Для рослини Pyrethrum parthenium Sm. (Matricaria parthenium L , 
Chrysanthemum parthenium Pers.), яку часто розводять як ароматичну і 
декоративну (походить із Західної Європи) і яка нерідко дичавіє, 
документуються назви: відома зі староукраїнського періоду (див. [Сабадош 
1996: 108]) маруна (галиц, волин, поділ. [Вол.: 135; Нов.: 101; В хП ч, І: 12; 
Ан.: 280; Жел.: 428; Г р , II: 407]), а також інновації гуцул, марунька [Жел.: 
428; Мак.: 96] і ростопасть [Ш ух, І: 22; Г р , IV: 80]. Усупереч висловленій 
нами раніше думці про те, що ст. укр. маруна id. перенесено від Matricaria L. 
[Сабадош 1996: 108], очевидно, більш імовірно вважати, що перенесення 
назви відбулося навпаки — маруна 'Matricaria L .’ <— 'Pyrethrum Zinn’. Номен 
маруна 'Pyrethrum Zinn’, вірогідно, слід пов’язувати з прасл. *marati, *moriti, 
укр. мартпи, рос. морить 'витримувати (деревину) у фарбувальному розчині’ 
у зв’язку з тим, що ця та інші з подібними назвами рослини мають 
фарбувальний сік [ЕСУМ, III: 403]. Номен маруна став нормою української 
літературної мови для роду Pyrethrum Zinn [СУМ, IV: 634; ОВРУ: 637], 
уперше термінований у [Мел.: 227] і ухвалений у цій функції в [СБН: 39].

Інший вид Pyrethrum majus Tzvel. (Pyrethrum tanacetum D C , Tanacetum 
balsamita L ,  Chrysanthemum balsamita Schmalh.), який походить із Південної 
Європи, а в Україні культивується у парках і садах, іноді дичавіє, відомий у 
цей період за назвами: канупер [Закр.: 356; РО: 135; Піск.: 100; Г р , II: 215; 
Р уб , VI: 98], канупір (степ, та ін. [Сред.: 516; Волк.: 169; У м , II: 5; Т м , І: 161; 
ВхБот.1896; Г р , II: 215]), конупір (степ. [ЯТ: 13]), ксиїупір (лем к, закарп, 
бойк, галиц. [ВхЗак.: 223; ВхН.з.: 58; Мак.: 365]), карупель [Петр.: 16], 
kanufri, kanufir (галиц. [Hoelzl: 152]), капуфер [Закр.: 356; РО: 135], калуфер 
(буков. та ін. [Закр.: 356; ВхН.з.: 58]), калупір (лемк. [ВхН.з.: 58]), марім ’ята 
(лемк. [ВхГЛ: 434; Г р , II: 406]), галиц. пелевонь і пелевонє [ВхН.з.: 58].

Канупер та інші подібні фонетичні варіанти (більшість із них —  
наслідок комбінаторних змін приголосних) виникли, очевидно, на основі гр. 
καρυόφυ/ΐον  'гвоздики’, букв, 'горіховий лист’ [ЕСУМ, II: 366]. Як 
нормативну назву цього виду в українській літературній мові у [СУМ, IV: 90] 
подають варіант канупер. Номен марім ’ят а  вважається калькою пол. 
marzymiqta 'Elscholtzia W illd.’, що виникло на основі слів M a n y miqta 
'Маріїна м ’ята’ [ЕСУМ, III: 395— 396]. Припускають, що назва пелевонь 
(пелевонє), можливо, пов’язана з незафіксованим пол. *peInowonny 
'сповнений пахощів’; у такому разі український ботанічний номен 
мотивується приємним запахом квітки цієї рослини [ЕСУМ, IV: 331].

2.33.9. Продовжують документуватися назви півкущика з міцним 
запахом Artemisia abrotanum L ,  культивованого переважно в західних

областях України як ароматичної рослини, що походить із Південної Європи,
— це боже дерево (волин, поділ, та ін. [П арт, І: 286; Ш ейк, І: 84; Ан.: 47; 
Жел.: 37; У м , І: 38]), біждерево [Гол.: 369; У м , І: 38; Мел.: 36; Мак.: 39], 
біждерев [П арт, І: 286], біждеревочок (зах. укр. [Ш ейк, І: 84; Піск.: 19; У м , 
І: 38]), боже деревко (волин. [1889, Мел.: 36]). бісє дерево [Павл.: 69], 
бісдерево, боже деревце (поділ, та ін. [Парт.; Мак.: 39]). Ця рослина знана в 
українській писемності від І пол. XVII ст. за назвами божіє древо (древко), 
божоє древко, буждерево, буждеревок (від бож- і дерево) [Сабадош 1996:
133]; пор. ще з цим самим значенням пол. boze drzewo, ст. пол. boze drzewce 
(XV), boze drzewko (XVI), н. луж. boze drowko, чес. bozi dfevec, діал. і ст. чес. 
bozi dfevo, слвц. діал. bozie drevo, болг. божо дрвцо, серб , хорв. bozje drijevo, 
bozji drevac, слвн. bozje drevo, а також рос. діал. божье дерево 'Artemisia 
dracunculus, Artemisia procera’, біл. діал. божжа дзерава 'Artemisia 
campestris’ [SP, III: 57— 59; Ан.: 47].

На підставі наведених даних можна стверджувати про давність цих 
назв, які походять, можливо, від прасл. *bozje dervo (den’bce, dervbko), пор. 
ще [Сабадош 1996: 54]. Припускають, що назва боже дерево і под. зумовлена 
приємним запахом рослини і використанням її як ароматичного і 
сильнодіючого лікувального засобу [ЕСУМ, І: 193] або тим, що розводилася в 
монастирських квітниках і садах [RS: 329]. Проте В.Махек із цим не 
погоджується і більше схильний мотивувати цю ботанічну назву 
використанням рослини ворожбитами [Mach.: 249— 250]. Номен бісдерево і 
под. виник, очевидно, на основі біждерево під впливом назви бісдерево 
'Datura stramonium L.’ Останній утворений від біс 'диявол’ та дерево і 
мотивується отруйними властивостями дурману [ЕСУМ, І: 202]. Як 
нормативний науковий номен української ботанічної термінології для цієї 
рослини утвердився політ боже дерево [ВРУ: 684; РУСб: 250], правда, в 
новішому виданні [ОВРУ: 340] —  тільки полин лікарський.

Вид Artemisia dracunculus L. в Україні дико росте подекуди в 
Лісостепу, Степу, зрідка в Криму. Проте більш відомий він став, очевидно, як 
культивована харчова, ефіроолійна і вітамінна рослина [ВРУ: 685; ОВРУ: 
340], зокрема його здавна цінують як прянощі до різних страв, салатів, він 
незамінний у засолах і маринадах, сприяє бадьорості організму завдяки 
вмісту в ньому вітамінів [УРЕ-1, IV: 536; Из ист. прян. раст.: Зстрагон]. У 
текстах української мови XIX —  поч. XX ст. фіксуються такі назви цієї 
рослини: острогдн [Рог.: 112; У м , І: 106; Жел.: 582; Піск.: 172], острогін 
(лемк. [ВхГЛ: 445; Г р , III: 72]), острагон (степ. [РО: 133; ЯТ: 10]), естроген 
[Рог.: 112; Мел.: 37], естрагон [Руб.: IV: 47], тургун [Рог.: 112; Ш ейк, V/1: 
104; Піск.: 301; Жел.: 993; Г р , IV: 206], трагін (буков. [НІ.: 2; Мак.: 40]),



драґанок [1895, Мак.: 40], холодительний деревей (херс. [Ан.: 634; Гор.-І: 4; 
Мак.: 40]).

Із поданих назв в українській літературній мові прижився варіант 
естрагон [СУМ, II: 489] (у науковій термінології полин естрагон [ОВРУ: 
340]), запозичений від фр. estragon id , яке від давнішого targon id. < лат. 
tarchon id. < араб, tarhbin id. < гр. δρακόντων 'драконів’ [ЕСУМ, III: 171] (пор. 
латинське видове означення dracunculus —  від draco, гр. δράκαον 'дракон, 
змія’), мотивованого, як уважав О.Рогович, змієподібним коренем рослини 
[РО: 133]. До української мови цей ботанічний номен міг прийти не 
безпосередньо від французької, а через пол. estragon id. [M aj, II: 86; Br.: 21] 
або, менш вірогідно, через рос. зстрагон id. [Ф асм, IV: 522], як і біл. 
астрагон id. [ЗСБМ, І: 183]. Варіанти з початковим [о] (замість [е]) виникли, 
ймовірно, за народною етимологією під впливом діалектного прикметника 
острий 'гострий’ через гострий запах [ЕСУМ, IV: 228] і пікантний смак цієї 
рослини [Из ист. прян. раст.: Зстрагон]. Цього етимологічного гнізда й номен 
тургун, запозичений через тур. tarhun id. < араб, tarhbin id. [ЕСУМ, V: 679; 
Ф асм , IV: 522]. Варіант трагін виник унаслідок редукції естрагон, естрагін і 
п од , пор. [ЕСУМ, V: 615]. Номен драганок < пол. draganek id. [M aj, II: 86], 
яке утворене, мабуть від сер. лат. dragunculus id. [ib.].

Ще один вид полину Artemisia сіпа L. в Україні не росте і, здається, до 
сьогодні не культивується (росте тільки на півдні Казахстану та на півночі 
Таджикистану, містить речовину сантонін —  дуже ефективний засіб проти 
глистів, але в Україні відомий в описуваний нами період завдяки 
використанню висушених нерозпуклих суцвіть рослини як глистогінного 
засобу [УРЕ-1, XVI: 46; ЖР, V/2: 471]). У джерелах української мови 
документуються такі назви цієї рослини: глйстник [У м , IV: 190; Дубр.: 67], 
глистівник (покут. [1918, Мак.: 40]), хробшчник [У м , IV: 190], цитвар [Руб, 
XII: 8], цитварне сімя [1893, Мак.: 40]. Номени глістник, глистівник (від 
глист), хробйчник (від хробак 'личинка комах, яка живе в землі; черв’як, 
робак’ [ЕСУМ, VI: 213]) мотивуються використанням рослини проти глистів. 
Цитвар (пор. ст. укр. цитвар 'Curcuma zedoaria’ [Сабадош 1996: 109]), — 
вірогідно, запозичення через пол. cytwar 'Artemisia сіпа’ < с.в.нім. citwar id. < 
сер. лат. zedoaria, іт. zittovario id.; кінцеве джерело —  перс, zidvar id. [ЕСУМ, 
VI: 253]. Номени глйстник, цитварне с ім ’я, цитварний політ id. нормативні в 
українській літературній мові [СУМ, II: 85; XI: 220]; у науковій термінології
—  політ цитварний [РУСб: 250].

2.33.10. Уперше в багатьох джерелах документуються назви 
поширеної по всій Україні, завезеної з Південної Європи декоративної і 
лікарської рослини Calendula officinalis L.: нагідкй (сх. укр. [Евст. 1847: 13; 
Б.-Н.: 325; В хП ч, І: 9; Сред.: 517; Жел.: 470; Г р , II 476]), ногітки [Вол.: 135],

ноготки [Рог.: 115; Піск.: 157; Жел.: 532], ногіпюк (волин. [1889, Мел.: 58]), 
нагідка [Левч.: 85], ногітка [Жел.: 532], нагідок [Б-Н.: 235], нагут  (поділ. 
[Рог.: 115; Піск.: 144]), гнітик (галиц. [1912, Мак.: 70]), пазюрці (бойк. 
[ВхН.з.: 40]), средечник (поділ. [Ан.: 393; СБН: 28]), крокіс лікарський (галиц. 
та ін. [ВхБот.1905: 101; Мак.: 70]), крокіш  (гуцул, галиц. [ВхП ч, II: 29; Жел.: 
382; Мак.: 70]), крукиш  (степ. [ЯТ: 11; СБН: 28]), гвоздика городня [Волк.: 
166; Мак.: 70], накот  (буков. [НІ.: 3; Мак.: 70]).

Для нагідкй, ноготки і под. наявні відповідники в східно- і 
західнослов’янських мовах: рос. ноготкй, біл. наготкі, діал. нагаткі, нагодкі, 
ногцікі, ст. пол. nogtek, nogietki (1472), nogietek (1537), пол. nogietka, nogtek 
[M aj, II: 150— 151], ст. чес. nehtek, чес. nahatka, nahetky, слвц. nehtik, nechtik 
id. [Mach.: 253— 254]. Ці назви похідні від прасл. *nogbtb 'ніготь’, 
мотивуються подібністю сім’янок рослини до нігтів, пазурів птаха і деяких 
тварин [ЕСУМ, IV: 21; RS: 313; Mach.: 254; Wrobel: 120]). Українські 
варіанти із приголосним [д] замість етимологічного [т] (нагідкй і под.) 
появилися, очевидно, внаслідок асиміляції [т] до [г]. Варіант гнітик, — 
мабуть, від нігтик у результаті метатези [г] і [н]. Цієї мотивації і номен 
ішзюрці, що виник унаслідок переосмислення загальновживаного демінутива; 
пор. ще рос. пазурник, чес. pazourky, морав. paziirky id. [Mach.: 254], див. ще 
[ЕСУМ, IV: 255]. Раніше висловлену нами думку про праслов'янський 
характер номена нагідкй вважаємо за необхідне переглянути, позаяк обидва 
види Calendula L. (Calendula officinalis і Calendula arvensis), що зростають на 
території України, занесені. Средечник (< сердечник —  від серце) 
мотивується використанням нагідок при захворюваннях серця і гіпертонічній 
хворобі [ЛРП: 432]. Крокіс, крокіш  перенесено від Carthamnus tinctorius L. 
[Mach.: 254]. У складеній назві компонент гвоздика перенесений від Dianthus 
L. Нормою української літературної мови для роду Calendula L. закономірно 
стала назва нагідкй [СУМ, V: 48; ОВРУ: 346], ухвалена як науковий термін у 
[СБН: 28] і поширена у переважній більшості сучасних українських говорів 
[САБЛ: № 37].

2.33.11. Крім успадкованої від староукраїнської мови (див. [Сабадош 
1996: 108]) назви рослини Cynara scolymus L. (багаторічної городньої, з 
їстівними м ’ясистими квітковими головками) артишок [Рог.: 120;
ВхБот.1905: 104], появляються інновації карчох (поділ, та ін. [Т м , І: 5; У м , І: 
8; Мак.: 122]), карчоха [ВхГик.: 82; Жел.: 337; ВхБот.1896: 132], артичовка 
(закарп. [Чопей: 5]). Карчох(а) запозичене через пол. karczoch (ст. пол. 
karczof) id. від іт. carciofo і articioco id. < араб, (al) charsof id. [ЕСУМ, II: 398; 
Slaw , II: 74— 75], тобто походить від того кінцевого (арабського) джерела, 
шо й артишок [Ф асм, І: 89; Mach.: 358]. Номен артичовка —  дериват від 
артишок, виник, мабуть, під впливом угор. csicsoka id. [Чопей: 5]. Назва



артишок стала нормою української літературної мови [СУМ, І: 63; ОВРУ: 
353], першим її термінував І.Верхратський [ВхБот.1905: 104], ухвалена в ролі 
наукового терміна в [СБН: 49].

2.33.12. Уперше фіксуються назви рослини Silybum marianum Gaertn. 
(Carduus marianum L.), яку розводять у садах та городах як декоративну, 
лікарську, харчову, олійну і яка походить із Середземномор’я, це 
росторопша  (галиц. [Ан.: 330; Гр., IV: 80]), розторопша [Левч.; Ан.: 330; 
Ум., II: 253], ростопша [ib.: Жел.: 796], ростопию  [Гр., IV: 80], ростропша 
(галиц. [Ан.: 330; Ум., II: 253]), розтропта  (галиц. [Нов.: 97; ВхПч., II: ЗО]), 
розтропта звичайна [ВхГик.: 182], колючник (волин., поділ. [Ан.: 330; СБН: 
145]), коловатне зілє (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., II: 270]). Назва розторопша та 
її варіанти дуже деетимологізовані, тому їхнє походження встановити важко, 
пор. [ЕСУМ, V: 114]. В.Махек ці українські слова розглядає разом із рос. 
остропестер, остропестро, пестро-остро id. [Ан.: 330], пол. ostropes, 
ostropest, ostropyzd.ro, kostropest, чес. ostrec, род. в. ostrepca id. і т. д. На його 
думку, в цьому «хаосі» назв можна би припустити первинне слово *kostrbec, 
до якого найближчими є чес. ostrec і пол. kostropacz, які могли бути утворені 
від прасл. *kostrbbb 'кострубатий’, тобто йдеться про рослину кострубатого 
вигляду (пор. за мотивом номінації іншу назву цієї рослини коловатне зілс; 
зауважимо, що ця рослина належала раніше до роду Carduus L., тобто 
будяків). Із колючник (від колючий у зв’язку з колючістю рослини) пор. рос. 
діал. марьиньї колючки id. [Ан.: 330]. Припускають, що означення коловатне 
у складеній назві утворене від коловатень, коловатиця 'окремо виросле і 
через це гіллясте, крислате стебло конопель’ [Жел.: 358] і зумовлене 
зовнішнім виглядом рослини [ЕСУМ, II: 516]. Нормативною в українській 
мові стала назва розторопша  [СУМ, VIII: 829; ОВРУ: 353], уперше 
термінована у формі росторопша  в [Мел.: 263] і ухвалена в ролі наукового 
терміна у сучасному вигляді розторопша у  [СБН: 145].

2.33.13. Продовжує документуватися відома зі староукраїнської мови 
(І пол. XVII ст., див. [Сабадош 1996: 108]) назва культивованої (переважно 
для одержання жовтої фарби) рослини Carthamnus tinctorius L. (походить із 
Західної Азії та Єгипту) крокос [Піск.: 117], яка у досліджуваний період 
частіше вживається у варіанті крокіс (сер. наддніпр., степ, та ін. [ВхПч., II: 29; 
Сред.: 519; Рог.: 116; Ум., IV: 6; Жел.: 382; Гр., II: 310]) чи крокіс [Ум., І: 217] 
(«Крокісом красять ложки і крашанки у Черкаськім повіті» [Рог.: 116]), а 
також крокус [ib.; Піск.: 117; Жел.: 382; Гр., II: 310], кракгс (степ, та ін. [Жел.: 
374; ЯТ: 12]), кракос (степ. [ЯТ: 12; Мел.: 70]), крукис (степ. [ЯТ: 12; Мак.: 
84]), крокіиі (покут.-буков., поділ., сх. укр. [Витв.: 115; ВхПч., II: 29; Ан.: 87; 
Жел.: 382; Мел.: 70]), крокіз (буков. [НІ; Мак.: 84]), світлуха (степ. [Ан.: 87; 
Ум., IV: 6; Руб., XI: 8]), світлухи [Рог.: 116; Піск.: 234; Гр., IV: 110],

світлушка (волин., полт., степ, та ін. [ВхПч., І: 9; Ан.: 87; Жел.: 856; ЯТ: 12]), 
світлушка краска [ВхГик.: 81; Мел.: 70], світлйця (катер. [Ан.: 87; Ум., І: 
217]), шафран дикий [Парт.; Мак.: 84], чигран, чихран [Ан.: 87; Руб., XIII: 11, 
13], сафлор (степ. [1895, Мак.: 84]).

Варіанти крокус, кракіс, кракос, крукис, крокіз виникли від крокіс 
(крокос), імовірно, на українському мовному грунті, а варіант крокіїи постав, 
можливо, під впливом пол. krokosz id. [Maj., II: 173]. Світлуха та інші 
спільнокореневі (від світлий) мотивуються жовтою квіткою і фарбою, яку 
добувають із цієї рослини [ЕСУМ, V: 197]; пор. чес. svetlice [Maj., II: 173], 
серб, svitlica prosta  id. [Ан.: 87]. Компонент шафран у складеній назві, як і 
крокос, перенесено від Crocus sativus [Сабадош 1996: 108]; аналогічне явище 
відбулося і в ряді інших мов (див. [Ан.: 87; Mach.: 256]); означення дикий у 
цій самій назві пояснюється тим, що хоч рослина Carthamnus tinctorius не 
дика, а культурна, проте в свідомості людей сприймається як дика у стосунку 
до Crocus sativus; пор. чес. safran divokj' 'Carthamnus tinctorius’, ст. пол. 
czafran plonny, хорв. divji safaran id. [Maj., II: 173]; чес. divoky, хорв. divji — 
'дикий’, пол. plonny —  'неродючий; пустий (без плоду)’, тобто 'дикий’. 
Чигран, чихран, як припускає М.Анненков, виникли як деетимологізовані 
варіанти лексеми шафран id. [Ан.: 87]. Номен сафлор запозичений через нім. 
Saflor id., яке походить від італійської мови, куди потрапило від арабської. 
Менш переконлива версія про запозичення цієї назви через гол. safjloer від 
перської [ЕСУМ, V: 184— 185]. Нормою української літературної мови для 
роду Carthamnus L. стала назва сафлор [СУМ, IX: 62; ОВРУ: 364], можливо, 
під впливом рос. сафлор, бо в [СБН: 34] було ухвалено як науковий термін із 
цим значенням крокіс, який, до речі, подається у [СУМ, IV: 364] у 
нормативних варіантах крокіс і крокус.

2.33.14. У староукраїнських джерелах, починаючи від XVI ст., 
задокументовано кілька назв (жодна з них, очевидно, не прижилася, бо поки 
що не виявлена в джерелах української мови XIX —  поч. XX ст.) цінної 
лікарської колючої рослини Cnicus benedictus L. (див. [Сабадош 1996: 108—  
109]), яка походить із Південної Європи і яку почали розводити на півдні 
України, очевидно, не раніше XIX ст., про що свідчать її нові назви, 
перенесені від інших схожих рослин, що споконвіку зростають у дикому 
стані на українській території, зокрема осот, осіт [Б.-Н.: 265], осотий (гуцул. 
[Нов.: 97; Гр., III: 70]), чортополох, страхополох [1893, Мак.: 104], хрестовий 
корінь [Ан.: 103; Мел.: 82].

Більшість цих номенів перенесена від інших колючих рослин цієї 
самої родини, а саме: осот, осотий — від Cirsium L., чортополох —  від 
Carduus L., страхополох —  від Serratula tinctoria L. Подані назви 
промовляють за те, що цю рослину в Україні в цей час уже бачили в природі.



У складеній назві означення хрестовий записано, мабуть, помилково замість 
христовий (від Христос); пор. латинське видове означення benedictus 
'благословенний’, а також укр. христовий корінь 'Cnicus benedictus L .’ [Мак.:
104] (С.Маковецький, покликаючись на [Мел.], мабуть, свідомо виправив 
помилку). Цей ботанічний номен, треба гадати, мотивується великою 
цілющою силою рослини, пор. [Mach.: 256— 257]. Ця, вірогідно, помилкова 
назва (хрестовий корінь) стала нормативною в українській науковій 
термінології [ОВРУ: 365], ухвалена свого часу як науковий термін у [СБН:
42]. Однак в академічному [РУСб: 206] замість неї подається з цим значенням 
тільки кнік бенедйктинський (пор. рос. кніїкус бенедйктинский), яку в 
джерелах української мови XIX —  поч. XX ст. ми не виявили.

2.33.15. Уперше документується в джерелах української мови назва
культивованої на городах салатної рослини Cichorium endivia L , що походить 
із Середземномор’я, —  щербйк [Вол.: 139; ВхГик.: 83; Жел.: 1105; Петр.: 42]; 
пор. пол. szczerbak 'Cichorium L.’ [M aj, II: 205], в. луж, н. луж. scerbak 
'Cichorium endivia L .’, чес. (і ст. чес.) sterbak, scrbdk, scerbak [Mach.: 231], 
слвц. strbak, sterbak [Buffa: 373], серб , хорв. штрбка, иітрпка id. [Сим.: 122], 
рос. діал. щербак 'Cichorium intybus L .’ Слово щербйк позначає й деякі інші 
рослини, які мають щербате листя, в українській та інших слов’янських мовах 
(пор. [Mach.: 231]), отже, можливо припустити прасл. *5сьгЬакь 'рослина зі 
щербатим листям", утворене від *ИсьгЬа 'щ ербина’ < *sk’rba < і.є. *(s)kerbh-, 
пор. [ЕСУМ, VI: 505— 506; Ф асм , IV: 503— 504]. Припущення
В.А.Меркулової про запозичення українського фітономена щербак (і рос. 
щербак id.) від польської мови [Меркулова: 120] нічим не обгрунтоване.

2.33.16. Продовжує документуватися відома в українській мові від XVI 
ст. [Сабадош 1996: 108] назва городньої культури Lactuca sativa L. салата 
(буков, поділ, степ , сер. поліс, та ін. [Витв.: 263; Вол.: 139; Сред.: 522; Жел.: 
848; Т м , II: 149; Г р , IV: 97]). Крім неї, починають функціонувати нові 
варіанти салтп (сх. укр. [Рог.: 126; L ind , І: 372; Мак.: 197]), шалата (закарп, 
галиц, покут.-буков, поділ, та ін. [Витв.: 263; Парт.; Чопей: 131; Жел.: 1082; 
Г р , IV: 482; Мак.: 197]), а також латук [1893, Мак.: 197], латучка [Жел.: 
398], латушка (степ. [1912, Мак.: 197]). Із цього опису випливає, що варіант 
салата вживався в основному в південно-західному, частково в північному 
наріччях, салтп —  переважно в південно-східному наріччі. Що стосується 
варіанта шалата, то він використовувався в ряді південно-західних говорів, 
мабуть, паралельно зі салтпа, а в закарпатських говірках, вірогідно, як 
єдиний. Якщо варіант жін. роду салата прийшов до української мови через 
польську, то варіант чол. роду салат, —  очевидно, через рос. салат, а варіант 
шалата —  через угор. saldta id ,  кінцева етимологія якого така сама, як і 
варіантів салата і салтп [ЕСУМ, V: 168; TESz, III: 479— 480]. Уважається,

що номен латук запозичений через польську або німецьку мови (пол. laktuka, 
с.в.нім. lattuke id.) від лат. lactuca id , пов’язаного із lac (< glact) 'молоко’, яке 
споріднене із гр. γάλα, γόΐα.κτος id.; пор. укр. діал. молочко, молочай і под. 
'Lactuca serriola L.’ (3.90.52), див. [ЕСУМ, III: 201]. Латучка (латушка) — 
похідні від латук id.

В сучасній українській літературній мові як норма утвердилися салата 
і салтп, правда, в науковій термінології спочатку вживався тільки салат 
[СУМ, IX: 18; ВРУ: 729] (у [СБН: 82] ухвалений у ролі наукового терміна 
варіант салтпа), проте тривалий час як науковий термін для роду Lactuca L. 
використовувався латук, пор. рос. латук id. [ОВРУ: 375; РУСб: 216; СДБ: 
299]. 1 тільки в , найновішому академічному виданні [Кобів: 240] із цим 
значенням подаються як рівнозначні салтп і салата. Уперше для виду 
Lactuca sativa L. ужив термін салата огородна В.Волян [Вол.: 139], потім 
І.Верхратський, а за ним і М.Мельник —  салата сійна [ВхГик.: 84; Мел.: 
150], останній ухвалений і в [СБН: 82]. У [ОВРУ: 376] ужито з цим значеням 
однолексемний термін салат.

Отже, в джерелах української мови XIX —  поч. XX ст. продовжують 
документуватися назви культивованих трав’янистих рослин, успадковані від 
праслов’янської і староукраїнської мов. У цей же період українська лексика 
збагатилася великою кількістю інноваційних назв культивованих 
трав’янистих рослин, зокрема й тих, що були завезені до України саме в цей 
час. Ця лексика в багато разів перевищує число аналогічних одиниць 
попередніх періодів розвитку української мови.

Більшість назв культивованих трав’янистих рослин, що появилася в 
період XIX —  поч. XX с т , вузьколокальна, проте в цей час українська мова 
збагачується й рядом нових ботанічних номенів, які згодом стали нормою 
сучасної української літературної мови: баклажті, помідор, стручковйй 
перець, червоний пірець, сорго, турецьке просо, мбгар, рис, цукровий буряк, 
левкой, левконія, шпинат, ріпак, цвітна капуста, кольрабі, рапс, редиска, 
сокйркй, орхідея, портуляк, люпин, кручені паничі, айстра, топінамбур, 
жоржина, чорнобривці, росторопша, хрінниця, резеда, соя, чересік, канупер 
та ряд інших, які переважно запозичені від інших мов. Основна маса названих 
цими номенами рослин починає культивуватися в Україні саме в цей період.

Нові однолексемні назви культивованих трав’янистих рослин 
поповнювалися внаслідок словотворення, переосмислення слів і запозичення 
готових ботанічних номенів від інших мов. Більша частина інновацій 
утворилася шляхом словотворення, зокрема суфіксацією від субстантивних 
основ за допомогою найпродуктивніших у цій мікротематичній групі 
ботанічної лексики дериваторів -ник і -ка: мечник, хмільник, віничник, 
заполочник, лядник, пшінка, латучка, оксамитка, сочка, табачка та ін.



Менше похідних появилося за допомогою суфіксів -ець, -ак, -иця, -анка 
(буркунець, бархатець, горошець, тютюнець, рибак, ріпак, земляк, вівсяк, 
ярйця, плодіїстиця, ріпиця, цибулиця, тростянка, землянка, ворсинка, овсянка 
і под.), ще менше —  із суфіксами -ик, -ок, -ач, -т а , -івка (-овка), -ниця (бббик, 
лядик, плодйсток, горошок, косач, гривбк, хмелі'їна, шовчина, вербівка, 
медовка, житниця, хрінниця та ін.). Небагато відсубстантивних дериватів 
утворилося за допомогою таких малопродуктивних суфіксів у цій групі назв, 
як -очник, -ій, -ур, -ок, -овик, -унець, -уха, -уша, -арка, -учка, -ушка, -иня, -оха, 
-ва, -era, -ачка та ще деякі.

Порівняно з відсубстантивами у цій мікротематичній групі набагато 
менше девербативів, із незначною кількістю не дуже продуктивних суфіксів 
(-ак, -ач, -ень, -ун, -ка, -уха), напр.: чесак, дряпач, скбчень, бігун, глядка, 
різуха  та ін. Невелика частина віддієслівних похідних утворилася за 
допомогою малопродуктивних суфіксів -V.Y, -іль (-ель), -анка, -ачка, -унка, 
-учка, -уга, -тва, -ниця та ін.

Ще менше в цій мікротематичній групі відад’єктивних похідних, що 
виникли за допомогою суфіксів -ак, -ець, -ук, -ина (пор. гірчак, жовтяк, 
рябець, глушец, повнюк, скорина, багрйна та деякі інші), а також 
малопродуктивних -ач, -ик, -ник, -ух, -иця, -уха, -ста та ін.

Серед проаналізованих назв є ряд відчислівникових похідних, 
утворених за допомогою дериватора -ак: двояк, двійник, троян, четверняк, 
четвертях, шостак, шістерняк та ще деякі.

Кілька нових номенів появилося внаслідок префіксально-суфіксальної 
(насердник, підсонічник, насонешник, парбтка та ін.). флективної (загара, 
οηάρα), префіксальної (позасонце) деривації і субстантивації (скороздра, 
панова).

У складі цієї групи назв понад два десятки композитів: скорозрілка, 
голбмша, самопша, білотурка, чорнотурка, ярцвіт, квіторость, трясомох, 
синьоцвіт, синьовбда, білоріпа, сироїжка, вернйсонце, сірозіллє, любшмене, 
зімбзіль, просбнцвіт  та деякі інші.

Дуже інтенсивно поповнювалися назви культивованих трав’янистих 
рослин шляхом переосмислення звичайних слів і демінутивів (назв різних 
предметів, людей, зооб’єктів і навіть абстрактних найменувань), напр.: 
калачики 'Zea mays’, віники, мітла  'Kochia scoparia’, кадіїло 'Melissa 
officinalis’, шапка, шапочки 'Tagetes erecta’, заря, зірка, зірочка, грань, 
горячка 'Lychnis chalceodonica’, щітка, щітчйна 'Dipsacus sativus’, сокирки 
'Consolida ajacis’, драничка, пятак, пятикопієчна монета, лисак  'Calistephus 
chinensis’, пазюрці 'Calendula officinalis’, бойко 'Avena orientalis’, 
чорнобрйвець, фрасрушка 'Tagetes erecta’, татарйн 'вид цибулі Allium 
fistulosum’, москаль 'Linum vulgare’, блбиіки 'Portulaca oleracea’, павучкй

'Nigella damascena’, півники 'Tulipa gesneriana’, рибка, гранка 'Hordeum 
distichon’, краса 'Amaranthus caudathus’, осінь 'Aster salignus’ та ін.

Дещо меншою мірою відбувалося перенесення найменувань усередині 
ботанічної номенклатури: назви більш відомих рослин переносилися на менш 
відомі, пор.: бір 'Phleum pratense’ 'Setaria italica’, перісватиця 'Phleum 
pratense’ <- 'Elytrigia repens’, руква  'Reseda odorata’ <— 'Nasturtium ’, вика 
Onobrychis vicifolia’ <— 'Vicia sativa’, горох, горошок 'Vicia sativa’ <— 'Pisum 
sativum’, босян 'Anisum vulgare’ <— 'liliaceum anisum’, pina  'Solanum 
tuberosum’ 'Brassica rapa’, карчбха 'Solanum tuberosum’ <— 'Cynara 
scolymus’, карпеля 'Solanum tuberosum’ <— 'Brassica napus’, бульба, бульва, 
земляк 'Helianthus tuberosus’ <- 'Solanum tuberosum’, крокіс, крокіиі 
'Calendula officinalis’ <— 'Carthamnus tinctorius’, осот, осотий 'Cnicus 
benedictus’ <— 'Cirsium L .’, чортополох 'Cnicus benedictus’ 4— 'Carduus L .’, 
страхополох 'Cnicus benedictus’ <— 'Serratula tinctoria’, невістульки 
'Calistephus chinensis’ <- 'Chrysanthemum vulgare’ та деякі інші.

І в цій мікротематичній групі ботанічної лексики поповнення новими 
флорономенами відбувалося також шляхом метафоричного переосмислення 
синтаксичних словосполучень, напр.: чоловічий вік 'Hemerocallis lilio-
asphodelus’, дівоча краса 'Lychnis chalceodonica’, нечесані панночки 'Nigella 
damascena’, малиновий цвіт 'Reseda odorata’, кінський зуб 'Zea mays’, 
'Lythrum sativus’, курячий слід 'Portulaca oleracea’ та інші.

Серед інновацій цього періоду чимало іншомовних запозичень (трохи 
більше однієї сотні). Найбільше засвоєно від польської мови, до якої ці слова 
в свою чергу прийшли через німецьку, зрідка італійську від латинської, 
грецької, зокрема: пляскбч, тимотка, тимка, райграс французький,
шальотка, яцинт, бендасй, рункля (рунтля, румпля), алькірмис, каляріпа, 
тетеря, вельгорох, вельтбюр, фізбля, капуцйн, пражец, слбвінь. Гайда, бульба, 
карчбх, латук та ще деякі.

Від німецької запозичені ребарбер, шпинат, левкой, карфіол, люцерна, 
рапс, астер, теортіна, драганок, сафлор та деякі ін. Кінцева етимологія 
більшості цих лексем латинська. Кілька флорономенів —  кальки німецьких 
відповідників, напр.: цісарська корона 'Fritillaria imperialis’, райське яблуко, 
яблоко любовне 'помідор’. Помітна кількість назв прийшла від румунської 
(папушбя, сакора, ордз, устрбй, сяпа, грииіка, нагут, мазарі, лйнта, 
патранжай, марарь. лагеран, бусуйок, таракуца, виздоха) і латинської 
(канна, орхідеї, русаля, люпин, настурція, рицйна, кальки яструбец, вечірка, 
вечернйця, змієголовник) мов. Більшість румунізмів вузьколокальна, в 
основному поширена в подільських говірках, сусідніх із румунськими. 
Кінцева етимологія частини цих слів —  латинська. Що стосується русизмів, 
то в цій групі української лексики власне російських мало (грибішок,



різноцвіт), більше тих, що прийшли через російську від інших мов: рис, 
шалот, редиска, серадела, нут, сельдерей і под , махорка та деякі ін. 
Документується по кілька запозичень від угорської (мохар, могар, рішкаша, 
парадйчка, паприка, пічавка), французької (резедд, еспарцет, топінамбур, 
жоржина), тюркських (батлаук, батлажан, καοάκ, тургхн), грецької {прас, 
гіякінт), англійської (турнепс, крес) та ше деяких.

Декотрі фітономени тієї самої кінцевої етимології до української мови 
могли потрапити через різне посередництво, напр, салтп, бальзаміні, 
еспарцет  —  через російську, а варіанти салата, бальсамйна, еспарсета — 
через польську мову.

Ботанічна лексика збагатилася значною кількістю складених назв, 
напр.: просо турецьке, татарське просо, овес сійний, овес богатий, ячмінь 
двогранний (дворядний), ячмінь шестигранний, голий ячмінь, редьков місячна, 
мак текун, голий ячмінь, часник зубковий, простий буряк, червоний буряк, 
цукровий буряк, дйке просо, душйсті гвоздйки, кучерява капуста, русальна 
рожа, горчйця лубенська, цвітна капуста, волоський горох, углсістий горох, 
горох німецький, горох польний (сійний, тичний, піший), душйстий горошок, 
червона квасоля, наський лен, рута садова, городня рожа, лимонна травсі та 
ряд ін. Означення в таких ботанічних номенах мотивуються 
найрізноманітнішими ознаками, властивостями рослин або їх частин.

3. Дикорослі трави

Переважна більшість ботанічних назв, засвідчених пам’ятками 
української писемності XIV—XVIII с т , наявна і в джерелах XIX —  початку 
XX ст. До кінця XVIII ст. українські назви дикорослих трав в основному 
сформувалися. їх основу склали назви праслов’янського походження та 
інновації староукраїнської мови, більшість яких згодом стає нормативною 
(деякі зазнали незначних фонетичних змін) у новій українській літературній 
мові: багно, блекота, будяк, болиголов, біловус, волошка, глуха кропива, 
горицвіт, дивина, дрік, дурман, дягель, жеруха, звіробій, калачики, комиш, 
кропива, кукіль, лобода, ломикамінь, лопух, латаття, лядвенець, материнка, 
мітлиця, молодило, молочай, омег, осот, осока, очерет, очиток, 
перекотиполе, переступень, пирій, ряст, рогіз, розхідник та ін.

Однак протягом XIX —  поч. XX ст. появляється величезна кількість 
новотворів, характеристику яких подаємо нижче.

3.1. Родина плаунові (Lycopodiaceae). Продовжує документуватися 
успадкована від праслов’янської мови назва плаун 'плаун звичайний, 
Lycopodium clavatum L.’ [Вол.: 62; Піск.: 190; Волк.: 62; Рог.: 127; Жел.: 657] 
(< прасл. *рІа(\)ип id. [Сабадош 1996: 40]). Ця рослина зростає в Карпатах, 
Поліссі, північному Лісостепу, частково в Степу. Крім цієї назви, у джерелах 
української мови фіксується ряд новотворів. Одні з них пояснюються 
зовнішнім виглядом рослини: п ’ядики  (галиц, буков. [Вол.: 62; Нов.: 100; 
Жел.: 792; Г р , III: 504]), п ’ядич [Тан.: 62], п ’ядич мйтник [ВхГик.: 182; Жел.: 
792], галиц. мйтник [Гавр.: 241] (п'ядики  і п ’ядич —  суфіксальні утворення 
від п ’ядь 'п ’ядь’ < прасл. *pqdb id , а митник —  дериват від мит  'інфекційна 
хвороба коней’ [СУМ, IV: 720]; мотивується використанням рослини при 
лікуванні миту [Ан.: 203]), куряча лйбка  (гуцул. [Ш ух, І: 21; Г р , II: 337]), 
падиволос (буков. [НІ.: 8]; перенесено за подібністю від Equisetum arvense L.), 
піл  ех (галиц. [ВхН.з.: 48]; результат переосмислення пелех 'жмут, пасмо 
волосся, вовни, трави і под.’ [СУМ, VI: 114]), пелешник (бойк.-галиц. [ВхПч, 
IV: 15; Жел.: 607]), пелештпник [Жел.: 607] (похідні від пелех), пилочник 
(галиц. [ВхП ч, II: 33]; суфіксальний дериват від пила), дерча (1857) і диреч 
(1893) [Male.: 220] —  від дерти; останні три зумовлені нерівною поверхнею 
стебла рослини; пор. ще рос. деряба, дерник, дерига і под. 'Lycopodium 
clavatum’ [Ан.: 203].



Інші назви цієї рослини пов’язуються з її використанням: жовтило 
(галиц. [ВхН.з.: 48]; віддієслівний дериват із суф. -л-о, відваром рослини 
фарбують у жовтий колір великодні яйця), гончйр (бойк.-галиц. [ВхП ч, II: 
309; Г р , І: 309]; перенесення значення відбулося, очевидно, у зв’язку з 
використанням жовтої фарби з цієї рослини у гончарстві; пор. [ЕСУМ, І: 
561]), гостічник [Парт.; ВхН.з.: 48]; від зах. укр. гост іць  'ревматизм’ [СУМ, 
II: 143], мотивується лікувальними властивостями рослини [Попов: 196]). 
Позаяк ця трава здавна вважається у слов’ян магічною (пор. [Mach.: 27]), то 
частина її найменувань мотивується народними повір’ями: пояснйк, опоясник 
(бойк.-галиц. [ВхБот.1905: 190; ВхН.з.: 48]; відіменниковий і віддієслівний 
деривати зі суф. -ник; за повір’ям, якщо опоясатися цим зіллям, то можна 
з’єднати закохані серця [Мел.: 168]). Галицькі назви колотник [ВхН.з.: 48], 
cedpmiK [ВхП ч, II: 33; Г р , IV: 104] і звадник [Гавр.: 141] утворені відповідно 
від колотня 'колотнеча’ [СУМ], свйра і звсіда 'свара, незгода, розбрат’ і 
мотивуються повір’ям, нібито ця рослина, принесена додому, спричинить 
сварку, чвари (пор. [Піск.: 190; Рог.: 127; Мел.: 168]). Назва плауна 
звичайного дереза [Рог.: 127; Волк.: 167; У м , III: 41; Т м , II: 21; Г р , І: 369], 
очевидно, перенесена від Caragana frutex та ін. (< прасл. *dereza 'те, що дере, 
напр, колюча рослина’ [SP, II: 38— 39]), див. [Сабадош 1996: 31]; пор. ще 
рос. діал. дерюза, біл. дзереза 'Lycopodium clavatum’ [Ан.: 203].

Появляється ряд назв виду Lycopodium anceps Wallr. (Lycopodium 
complanatum L.), поширеного в Карпатах, зрідка в Поліссі, північному 
Лісостепу, зокрема бор-зілля, бір-зіллє (буков. та ін. [Рог.: 125; Піск.: 22; НІ.: 
8; Г р , І: 86]; мотивується зростанням рослини в хвойних лісах), ті/сина 
(бойк.-галиц. [ВхП ч, II: 33; Ш ейк, V/1: 117; Жел.: 964; Г р , IV: 262]), п ’ядич 
тисйнка [ВхГик.: 183; Жел.: 792] (другий компонент утворений від назви 
хвойного дерева тис 'Taxus baccata L .’), зелениця [Ан.: 204; СБН: 92] (від 
зелений, мотивується тим, що це вічнозелена рослина, використовується для 
фарбування вовни і тканини в зелений колір; пор. рос. зеленица, зеленика, 
пол. zielonka 'Lycopodium anceps’ [Ан.: 204]), порушник (київ. [Ан.: 204; СБН: 
92]; пов’язане, видно, з лікувальними властивостями рослини, пор. [Ан.: 203; 
Hoc.: 170]; утворене від порушувати 'приводити в рух, збуджувати’ (пор. 
[ЕСУМ, IV: 532]), бараніць [Рог.: 127; Жел.: 13; Кміц.: 73; Г р , І: 28] (виникло 
внаслідок переосмислення загальновживаного демінутива баранець у зв’язку 
з використанням рослини при лікуванні ковтунів у овець; пор. рос. колтунник 
'Lycopodium clavatum L .’, чес. koltunova zelina id. [ЕСУМ, I: 139; Ан.: 203; 
Mach.: 27]). Цей вид, а також плаун баранець, Lycopodium selago L. (зростає в 
Карпатах, Поліссі) та деякі інші види плауна позначаються номеном нитота 
[Вол.: 62; Нов.: 100; Жел.: 528; Г р , II: 564] або нетота [Петр.-З: 51], який 
також пов’язаний із магічним використанням рослини і за походженням є

евфемізмом —  із діал. не тота 'не та’; пор. ст.пол. nietota id. (1472), чес. 
netata, діал. (морав.), слвц. netota 'Juniperus communis L .’. Як зауважував
О.Брюкнер, у польському джерелі 1613 р. є вказівка, що ця рослина в 
українців називається нетота [Вг.: 361— 362] (пор. ще [MES: 397]), на 
підставі чого можна говорити про появу цього фітономена в староукраїнській 
мові не пізніше поч. XVII ст.

Із цих назв нормативними в українській літературній мові для роду 
Lycopodium L. стали назви плаун і п ’ядич [СУМ, VI: 570; VIII: 416], у 
науковій термінології —  тільки перша [ОВРУ: 21].

3.2. Більшість засвідчених у цей період нових назв родини хвощових 
(Equisetaceae) стосується хвоща польового, Equisetum arvense L ,  який зростає 
по всій Україні. Продовжує фіксуватися в джерелах досліджуваного періоду 
його назва хвощ  [Волк.: 173; Г р , IV: 395], а також її варіанти хвищ  [Б.-Н.: 
375], фощ  [Ш ейк, V/2: 248] (< прасл. *xvoscb < *xvostjb id. [ЕСУМ, VI: 170]). 
Крім них, появляються інновації, які мотивуються переважно подібністю 
хвоща до віток хвойних дерев, куделі, веретена і подібних предметів. 
Зауважимо, що ця рослина спочатку має вигляд голого прямого стебла без 
віток, на якому згодом появляються безплідні стебла у вигляді ялинки, 
смерічки, сосонки, куделі і под.

У джерелах засвідчені такі нові назви хвоща польового: ялйнка  (лемк. 
[Гр, IV: 539; ВхН.з.: 44]; пор. біл. елка id. [ЛАБНГ, І: 265]), яличка, илець 
(бойк.-галиц. [ВхП ч, II: 31; Жел.: 322; Г р , IV: 539]), ивка, євка (бойк.-галиц.), 
ївка (лемк.), смерічка [ВхПч, II: 31], сосонка [Hoelzl: 154; В хП ч, І: 10; Г р , 
IV: 170], польова сосонка [Рог.: 121; Волк.: 173; Г р , III: 290] (пор. біл. 
сасонка [ЛАБНГ, І: 265]), куділька (галиц. [ВхН.з.: 44]) веретенце, веретінце 
(лемк. [ВхЛем.: 396; Г р ., І: 135]; виникли внаслідок переосмислення 
демінутивів, утворених від назв ялйна, ялйця, діал. ель, їль, иль 'ялина’, 
смерека, сосна, куделя, веретено), пестиш  (сер. наддніпр. [У м , IV: 179; ЯЧ: 
111]; пор. рос. діал. пестиш  id. [Меркулова: 116], від пест  'товкач’ за 
схожістю весняного, без віток, стебла хвоща з пестом; пор. [ЕСУМ, IV: 360]), 
віхоть [Войц.: 290] (перенесено від віхоть 'пучок, жмут’), лемк. пряска 
[Гавр.: 139; ВхЛем.: 479; Г р , IV: 292] і прячка [ВхЛем.: 458; Г р , III: 495] 
(очевидно, від *прястка, пов’язуються із прясти; мотивуються, вірогідно, 
тією самою ознакою, що й назви хвоща куделя, віхоть, хвощ, зокрема 
подібністю плодового, тобто літнього, стебла до прядки; пор. з тим самим 
значенням пол. przqslka, ст. чес. pfeslicka, болг. преслица, хорв. preslicica, 
словен. preslica, preselca  'Equisetum arvense’ [Mach.: 28], див. ще [ЕСУМ, IV: 
620].

Ряд інновацій —  це суфіксальні утворення від давніх назв цієї 
рослини: хвощйнка [Жел.: 1036], хвоїнка [Hoelzl: 154] (від хвощ  id.; пор. біл.



хвоиіка id. [ЛАБНГ, I: 265]), скрипец (галиц.), скрипій (галиц., бойк.), [ВхН.з.:
44], скрипей (буков. [НІ.]), скрйпень [Жел.: 879] (останні —  від давнього 
скрип 'хвощ ’ < прасл. *scripb id. [Сабадош 1996: 40]; скорпій [ВхН.з.: 44] — 
це наслідок деетимологізації номена скрипій в результаті дії народної 
етимології, можливо, під впливом слова скорпіон у зв’язку з гіллястим 
стеблом хвоща. Назва тряска (лемк. [Гр., IV: 292; ВхН.з.: 44]) виникла 
внаслідок деетимологізації пряска, на думку В.Махека, під впливом трясти; 
пор. аналогічні чеські діал. (переважно моравські) tfaslice, straslika, 
(s)traslavica, tfaslena id. [Mach.: 28], а мари юнка (бойк.-галиц. [ВПч., II: 31]) 
утворене за допомогою суф. -унка від марний  'даремний, безкорисний’, 
мотивується низькою кормовою цінністю рослини для худоби.

Дві назви мають подвійну мотивацію, —  це жабій смеречок (лемк. 
[ВхН.з.: 44]; компонент жабій пов’язується з вологим місцем зростання 
рослини, а смеречок —  із подібністю до смереки) і мйшача гречка (галиц. 
[ib.]; означення мйшача, кінська в таких назвах мають значення 'несправжня’, 
а гречка пояснюється деякою подібністю квітки хвоща до суцвіття гречки). 
Композит падйволос (закарп., бойк., гуцул. [Нов.: 98; Гоц. 1896: 104; ВхЗак.: 
243; Гр., III: 86; Шух, І: 21]) утворений від форми наказового способу падй і 
волос, мотивується, мабуть, ялинкоподібним неплідним волосистим стеблом 
рослини, особливо виду Equisetum sylvaticum L.; щодо принципу номінації 
пор. наступні дві назви (див. менш правдоподібну версію в [ЕСУМ, IV: 252]). 
Номени кінська трава (галиц. [Гавр.: 139]) і кобйльник (бойк.-галиц. [ВхПч., 
V: 26; Жел.: 353]) зумовлені, видно, тією самою ознакою, що й латинська 
наукова назва рослини equisetum, утворена від equis 'к інь’ і seta, saeta 'волос, 
грива’, мотивована деякою подібністю віток літнього хвоща до кінського 
хвоста [РО: 291].

Кілька назв, схожих за принципом номінації з попередніми номенами, 
мають інші види хвоща: хвощай (волин. [Ан.: 135; Жел.: 1036]; пор. біл. 
хващті 'Equisetum arvense L .’ [ЛАБНГ, I: 265]), прядуха 'Equisetum fluviatile’, 
скрипій 'Equisetum hyemale L .’ [Вол: 62], кудельник [Петр.: 19], смерічка 
(бойк.-гуцул. 'Equisetum sylvaticum L .’ [ВхПч., II: 31]). Найменування кругляк 
'Equisetum palustre L .’ [Піск.: 117; Рог.: 121; Жел.: 383; Гр., II: 312] пов’язане 
з круглим молодим стеблом хвоща. Нормативною в українській літературній 
мові для роду Equisetum L. стала назва хвоіц [СУМ, XI: 49; ОВРУ: 25].

3.3.1. Родина вужакові (Ophioglossaceae) репрезентується на території 
України рослиною Ophioglossum vulgatum L. і кількома видами Botrychium 
Sw. Для першої рослини, поширеної в Карпатах, Поліссі, Лісостепу, зрідка в 
Степу і Криму, появляються назви без 'язичник і язйчник [Рог.: 130; Гр., І: 48; 
IV: 537], утворені відповідно префісально-суфіксальним і суфіксальним 
способом від язйк  і мотивуються залежно від наявності чи відсутності в

рослини плодоносної гілки (появляється в червні —  липні), подібної до язика 
змії; пор. латинську назву цієї рослини ophioglossum, яка утворена від гр. οφις 
'зм ія’ і γλωσσά 'язик’ [РО: 293], тому ще одне українське найменування цієї 
рослини змійний язик  [Пегр.-З: 27], як і утворене І.Верхратським уж ачка 
[ВхСпис: 27] (від діал. уж  'вуж ’), слід вважати перекладами латинської 
назви. Подібні номени наявні і в інших слов’янських та німецькій мовах 
[Mach.: 29— 30]; див. ще [ЕСУМ, І: 437]. Пізніше нормативним в українській 
літературній мові стає вужачка [СУМ, І: 782; ОВРУ: 28]. Інші дві назви тихе 
зілля і погане зілля [Ум., І: 285] утворені на власному українському ґрунті і 
пов’язуються, мабуть із таким повір’ям: принесена в дім безплідна вітка 
викликає сварку, а плодоносна сприяє злагоді між людьми [Рог.: 130].

3.3.2. Найпоширеніший на території України вид роду Botrychium Sw.
— це Botrychium lunaria Sw., що зростає в Карпатах, Лісостепу, Криму. Саме 
його найбільше стосуються наступні назви, зафіксовані в досліджуваний 
період: грознянка звичайна [ВхГик.: 185], грознянка [Жел.: 160], грозняток 
[ВхСпис: 27], грозничка [ВхБот.1896: 16], гроздовать [ВхБот.1905: 209], 
ключ-трава [Lind., II: 324; СБН: 24; 1895, Яв.: 358] і люби зілє (гуцул. [1909, 
Мак.: 60]). Назви грознянка, грозничка і йод. введеної в обіг, очевидно, 
І.Верхратським як переклад лат. botrychium  id., утвореного від гр. βοτρος 
'гроно’ (пор. укр. діал. грозно id. [Гр., І: 329]) за формою розміщення 
плодиків [РО: 293]. Мотивацію номена любизілє слід шукати, видно, в 
народних повір’ях. Так, напр., у словаків дівчата носили це зілля за поясом, 
як приворотне; пор. аналогічні німецькі назви цієї рослини Wiederkonvn і 
Wiederbekehr і под. [Mach: 29]. Нормативною в українській літературній мові 
для роду Botrychium Sw. стала назва гронянка [ВТССУМ: 263; ОВРУ: 28], 
утворена від гроно подібно до зафіксованої в джерелах XIX ст. грознянка.

3.4.1. Родина щитникові (Aspidiaceae). Крім успадкованої від 
праслов’янської мови назви щитника чоловічого, або чоловічої папороті, 
Dryopteris filix-mas Schott (Aspidium filix-mas Sw., Polypodium filix-mas Roth), 
що зростає по всій Україні, пт ороть  [Кв., II: 381; Авг.: 19; Волк.: 173; Жел.: 
601; Гр., III: 95] (< прасл. *paportb id. [ЕСУМ, IV: 285]), джерела цього часу 
фіксують також новотвори: папортина (бойк., лемк. [ВхПч., II: 29; ВхЛем.: 
446; Гр., III: 95]), папоротник (закарп., галиц., сх. укр. [РО: 294; Чопей: 248; 
Тан.]; обидві назви —  деривати від папороть id.), болотяна папороть [Рог.: 
11; Жел.: 601; Ум., III: 4; Гр., III: 95] (росте в сирих тінистих місцях), иванове 
зіллє, брониця (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 29]; перша назва мотивується тим, що 
папороть спороносить на Івана Купала, а друга, утворена від броня 'панцир’,
—  щитовидною формою покривала спорів папороті; пор. лат. aspidium  id., 
яке від гр. ασπιδιον 'невеликий щит’ [ДГРС: 249]), паперушина (бойк.-галиц. 
[ВхПч., II: 29; Гр., III: 95]), глистник [Вол: 60; ВхГик.] (кореневище



використовують як глистогінний засіб), маточник (черк. [ЯЧ: 110]), перйчка 
[Жел.: 628] (похідне від перо, мотивується подібністю листків папороті до 
пташиного пера), папора (буков. [НІ.; Мак.: 45]), демінутив від останнього 
папорка (гуцул. [1912, Мак.: 45]). Папора походить від рум. рарига  'рогіз, 
комиш, очерет’ < лат. papyrus 'папір’ [ЕСУМ, IV: 284]. Лексеми папороть і 
папоротник закономірно стали нормативними в українській літературній 
мові [СУМ, VI: 58], а в науковій номенклатурі —  тільки чоловіча пшюроть 
[ОВРУ: 30].

3 .4 .2. Рослина безщитник жіночий Athyrium filix-femina Roth 
(Asplenium filix-femina Bemh.), поширена по всій Україні, називається жіноча 
пшюроть [Ан.: 55; Ум., І: 35; Тм., І: 204], пйпоротниця [Вол: 61; Жел.: 601], 
козині очі (степ. [ЯТ: 10; СБН: 20]), бородач [Піск.: 23], чортова борода 
(волин. [Ан.: 55; Піск.: 23]), кочадіїжник [Рог.: 113; Жел.: 372], кочедйжник 
[1874, Гр., II: 295]. Означення жіноча в першій назві, ймовірно, —  переклад 
лат. femina; номен козині очі —  результат переосмислення за зовнішнім 
виглядом спорів на листі рослини; назви борода, чортова борода 
мотивуються схожістю листя папороті з бородою та народним повір’ям, за 
яким диявол стереже квітку папороті (насправді рослини цієї родини не 
мають квітів, а розмножуються спорами), щоб за її допомогою ніхто не 
знайшов скарбів; пор. чес. certi p iro , certovo rebro id. [Mach.: 32; Ан.: 55]. 
Назва кочедйжник походить, очевидно, від рос. кочедиж ник  id. (пор. ще рос. 
діал. кочедик  id. [Ан.: 55] —  у виносці), яке, можливо, пов’язується з діал. 
кочедиг 'шило для плетення лаптей’, що може бути тюркізмом [Меркулова: 
119; ЕСУМ, III: 66]. Жодна з цих назв не стала нормативною в українській 
літературній мові, хоча в [СБН: 20] було ухвалено в ролі наукового терміна 
папороть жіноча id.

3.4.3 . Для рослини листовик сколопендровий, Phyllitis scolopendrium 
Newm. (Asplenium scolopendrium L., Scolopendrium vulgare Sm., Scolopendrium 
officinarum Sw.), яка росте на засмічених кам’янистих вогких місцях у 
Карпатах, Розточчі-Опіллі, Поліссі, Західному Лісостепу, Криму, фіксуються 
назви язичниця лікарська [ВхГик.: 184— 185], язичниця звичайна [ВхБот.1905: 
186], язйчниця [Жел.: 1112], туря (буков. [НІ.: 11]), турій язик  (гуцул., 1909), 
олеиьяго язика трава [1893, Мак.: 336]. Усі ці назви мотивуються подібністю 
листків рослини до язика тварини; пор. той самий принцип номінації в ст. 
чес. je len i ja zyk  id., у подібних назвах інших слов’янських, німецької мов, а 
також у лат. lingua cervina (cervi) id. (букв, 'оленячий язик’); останнє, на 
думку В.Махека, є перекладом відповідних назв народних (національних) мов 
[Mach.: 33]. Язичниця —  дериват, утворений, мабуть, І.Верхратським. І тільки 
назва мокриця [Жел.: 449] оригінальна, виникла за допомогою суфікса -иц-я 
від мокрий, мотивується вогким місцем зростання рослини, див. [Мел.: 253].

Із цих номенів жоден не став нормою української літературної мови, 
незважаючи на те, що в [СБН: 140] було ухвалено в ролі наукового терміна 
лексему язйчниця.

3.4.4. Відзначаються назви кількох видів роду Asplenium L., зокрема 
виду Asplenium ruta-muraria L., який росте по всій Україні: зт ігт иця  (зах. 
укр. [Вол.: 61; Гол.: 571; Жел.: 259]), занігтиць [Петр.: 13], скальна рута  
[Вол.: 61; Петр.: 34]; виду Asplenium trichomanes L. —  скальна ряса  [Вол.: 61; 
Парт.], селезеночник [Вол.: 61; Петр.: 34]; виду Asplenium septemtrionale 
Hoffm. —  слезинець (буков. [НІ.: 3]). Номен занігтиця —  результат 
переосмислення загнітіщя 'хвороба нігтьоїда’ за лікувальною властивістю 
рослини [ЕСУМ, II: 221; 234; Mach.: 31]. Складені назви скальна рута  і 
скальна ряса  мотивуються місцем зростання рослини і подібністю до рослин 
Ruta L. і Lemna L. Селезеночник, видно, запозичений В.Воляном від рос. 
селезеночник id., що в свою чергу є перекладом лат. asplenium  id., похідного 
від гр. ασπληνος 'якийсь вид папороті’, утвореного від σπλή 'селезінка’, тобто 
назва мотивується лікувальними властивостями рослини. Буковинське 
слезинець виникло під впливом західнослов’янських неповноголосних назв 
цієї рослини; пор. пол. чес. slezinik, слвц. slezinnik, пол. sledzionka id. [Mach.: 
31].

3.4.5. Рослина блехнум колосистий (Blechnum spicant Roth), яка на 
українській території зростає тільки в хвойних лісах Карпат і зрідка на заході 
Лісостепу, називається жебровець, подерень [Петр.: 12, 30]. Зважаючи на те, 
що укр. жебрати < пол. zebrac < чес. zebrati id. [ЕСУМ, II: 191], перший 
ботанічний номен, мабуть, слід віднести також до іншомовних запозичень; 
пор. пол. zebroviec 'Blechnum spicant’ [Maj., II: 119]. Подерень —  суфіксальне 
похідне від подірти; пор. пол . podrzen  id. [ib.].

3.4.6. Для відомої на більшій частині України рослини Pteridium 
aquilinum Kuhn, у багатьох джерелах знаходимо назву праслов’янського 
походження папороть [Б.-Н.: 272; Піск.: 79; Тм., І: 283; Гр., III: 95] (< прасл. 
*paportb id. [ЕСУМ, IV: 285] і новотвори орляк [Вол.: 60; Lind., II: 329; Піск.: 
179; Жел.: 575; Гр., III: 63] та пірначка вірлянка [ВхГик.: 184; Жел.: 654]. 
Орляк, можливо, утворено на українському мовному ґрунті за допомогою 
суф. -ак від орел: лист рослини нагадує розпростерте крило орла; пор. рос. 
орляк, біл. арляк, слвн. orlova praprot id. Менш імовірно, гадаємо, всупереч
О.Роговичу, вважати назву орляк перекладом лат. pteridium  (раніше pteris) id., 
що походить від гр. πτεριξ 'крило’ [РО: 296]; пор. ще чес. kridlatenec 
'Pteridium’ (витвір Пресла), слвц. kaprad’ orlici [Mach.: 33], слвн. orlova 
praprot id. [Сим.: 384]; див. ще [ЕСУМ, IV: 214; ЗСБМ , І: 148— 149]. 
Фітономен пірнйчка вірлянка, видно, утворив І.Верхратський (пірнйчка —  від 
перо, як і перйчка 'Dryopteris filix-mas’, —  див. п. 3.4.1, а вірлянка з протезою



[в] —  від орел). Назва орляк стала літературною нормою української мови 
[СУМ, V: 747— 748; ОВРУ: 36], ухвалена як науковий термін у [СБН: 125].

3.4.7. Ще одна поширена майже на всій території України рослина 
родини щитникові багатоніжка звичайна (Polypodium vulgare L.) мала кілька 
найменувань, зокрема успадковане від праслов’янської мови солодиш  (бойк.- 
галиц. та ін. [ВхПч., IV: 15; Ум., І: 283; Тм., І: 145; Гоц. 1899: 137] < прасл. 
*soldysb 'рослина із солодким коренем, зокрема Poypodium vulgare L .’ 
[Сабадош 1996: 41]), спільні з Dryopteris filix-mas Schott папороть [Б.-Н.: 272; 
Ум., II: 105; Тм., І: 205; Гр., III: 95] і пйпоротник [РО: 293; Рог.: 132; Піск.: 
179; Жел.: 601] (див. п. 3.4.1), а також інновації повз солодиш  [ВхГик.: 184; 
Жел.: 667], повзунка [1914, Мак.: 286] (останні два мотивуються повзучим 
коренем рослини), гшцйця (бойк. [Гоц. 1900: 121; ВхН.з.: 52]; дериват із 
суфіксом -иця від діал. иськйти 'ш укати’ із протезою [г]\ за народним 
повір’ям, цвіт папороті допомагає знайти скарби, пор. [ЕСУМ, І: 511]), солода 
(галиц.), солодушка (гуцул.) [ВхН.з.: 52], солодиця лісова  (лемк. [ib.; ВхЛем.: 
468; Гр., IV: 166]), солодник [Петр.-3: 61]. Назви з коренем солод- 
пояснюються вживанням солодкого кореня рослини. Ще одна назва цієї 
рослини стоножець [Вол.: 60; Петр.: 136], —  певно, напівкалька лат. 
polypodium  id., утвореного, як уважав О.Рогович, від гр. πολύς 'багато’ і 
πόδιον 'нога’ за формою кореневища рослини [РО: 293].

3.5. Родина марсилієві (Marsileaceae) представлена єдиною рослиною 
(болотною), що зростає острівками в Закарпатті, подекуди в Західному 
Лісостепу, пониззі Дністра, —  марсилією чотирилистою, Marsilea quadrifolia 
L., для якої фіксуються назви четверолистник [Петр.: 40] і четверушка 
[ВхСпис; Мел.: 173]. Видно, обидва номени —  переклади латинського 
видового означення quadrifolia, утвореного від quadr- 'чотирикратний’ і 
folium 'лист ’, мотивуються наявністю чотирьох листків на стеблі рослини, 
див. [Кг.: 87, 184].

3.6. Родина сальвінієві (Salviniaceae). Водна рослина без кореня 
сальвінія плавуча, Salvinia natans All., яка зустрічається подекуди на сході 
Закарпаття, в Поліссі, Львівській обл., пониззі Дунаю, іменується 
етимологічно прозорими назвами голиш  [Ан.: 312; Мел.: 247], безкорінка 
поплавка [ВхСпис: 27], плавниця [Петр.: 29]; пор. латинське видове означення 
natans 'плаваючий’.

3.7. Родина рогозові (Typhaceae) в Україні представлена п ’ятьома 
видами роду Typha L., але повсюдно відомі й дуже схожі між собою два — 
рогіз вузьколистий, Typha angustifolia L.. і рогіз широколистий, Typha latifolia 
L. Більшість їхніх назв спільна. Поряд із успадкованими від праслов’янської 
мови номенами рогіз [КотлЕ: 152; Кв., III: 117; Тм., II: 2; Гр., IV: 27], рогоз 
[Жел.: 810; Ум., III: 273],рогоза  [Сред.: 556; Піск.: 141; Ум., III: 273] < прасл.

*rogozb id. [ЕСУМ, V: 101] і пачка [1882, Мак.: 383; Жел.: 598], палки (зах. 
укр. [ВхПч., І: 13; Ум., Ill: 3]) < прасл. *раІька id. [Меркулова: 143] 
документуються новотвори: палочник [Гавр.: 146; Рог.: 140; Гр., III: 89] 
(мотивуються подібністю циліндричних початків до палиці; пор. рос. діал. 
палочник, ст. чес. palicky, слвц. рейка, серб., хорв. palacka id. [Меркулова: 51; 
ЕСУМ, IV: 267]), киях [Волк.: 169; Гр., II: 242], кияхи [Павл.: 70; Закр.: 363] 
(перенесено від Zea mays L. за подібністю рослин, особливо циліндричними 
початками; пор. біл. кяхі, кіяип  id. [ЛАБНГ, І: 274]), кияшок (тільки Typha 
angustifolia) [Волк.: 169; Ум., II: 245], кияишна (бойк.-галиц.), дика кукурудза 
(галиц.) [ВхН.з.: 59], султанчик [Рог.: 140; Піск.: 225; Гр., IV: 228], 
султанчики [Піск.: 177; Ум., III: 273] (результат перенесення значення 
демінутива за подібністю суцвіття рогозу до шапки султана; пор. рос. діал. 
султди 'Typha angustifolia’ [ЕСУМ, V: 472]), закарп. шаиі [1878, Гр., IV: 488], 
саш (шаш) [ВхЗак.: 256, 272] (перенесено від саш (шаш) 'осока, Carex L.’ за 
схожістю рослин), чорний саш (закарп. [ВхЗак.: 256]; означення чорний 
зумовлене темним кольором циліндричного початку рослини), шашйна (зах. 
укр. [Гр., IV: 488]).

Назва кобелйна (галиц.), глуиі (бойк.-галиц.) [ВхН.з.: 59] (кобелйна — 
дериват від кобел, кобеля 'корзина’) мотивується використанням рослини для 
плетіння корзин [ЕСУМ, II: 476]; глуш  перенесено від глуиі 'густі зарослі' 
[Гр., II: 291] за характером зростання рогозу); рогож а [ВхСпис] (утворення 
від давнього рогоз id.), рогож ина (закарп., галиц.-волин. [ВхЗак.: 272; ВхН.з.: 
59; Мел.: 290]; дериват від рогож а id.); горобйнець (полт. [Вас.: 176, 207; Гр., 
І: 314]), горобинник (уман. [Ан.: 367]), оробимець [Піск.; Мак.: 384] (пор. рос. 
оробинец id.; за В.Махеком, —  можливо, від (г)оробина 'горобина’ [Mach.:
303], але мотивація фітономена неясна, див. ще [ЕСУМ, І: 570]); м я ч к а  [РО: 
49; Рог.: 140; Піск.: 141; Гр., II: 459; Руб., VII: 45] (видно, утворене від 
м'який) мотивується м ’яким суцвіттям, з якого одержують пух [Нейшт.: 72— 
73; ЕСУМ, III: 549]), шалинсі (надсян. [ВхН.з.: 59]) виникло, ймовірно, 
внаслідок деетимологізації шашйна id., менш вірогідний зв’язок із шалений, 
шаленіти, див. [ЕСУМ, VI: 370]), чаксін (степ.: Чакан росте на лиматицах 
[Гр., IV: 443]; пор. рос. діал. чакан id. (у М.Шолохова) М.Фасмер уважає 
тюркізмом; пор. тат. tsikdn id. < чув. tsagan id. [ЕСУМ, VI: 277; Фасм., IV: 
312; Меркулова: 54]). Із цих назв нормою української літературної мови став 
номен рогіз [СУМ, VIII: 591; ОВРУ: 470], використаний як науковий термін 
уперше у [ВхБот.1905], згодом у [Мел.: 290] і ухвалений у цій ролі в [СБН: 
160].

3.8. Найпоширеніша рослина родини їжачкоголівкових 
(Sparganiaceae) Sparganium neglectum Beeby (росте майже по всій Україні) має 
назви, спільні з іншими видами цього роду: їжача голівка (степ. [Сред.: 557;



Тм., I: 113; ЯТ: 28]), їжоголовник [Петр.: 11] (обидві назви мотивуються 
колючими круглими плодами), головки иваиови [Гавр.: 145; Петр.-3: 31] (цвіте 
на Івана Купала), вовчі бобки [Парт.; Мак.: 355], вовчий біб [Гр., І: 245] (у цих 
назвах елемент вовчий має загальне значення 'несправжній’), кардбвник [Рог.: 
137; Піск.: 101; Гр., II: 222; Руб., VI: 99] (утворене, видно, від діал. кйрда 
'залізна щітка для розчісування вовни і льону’, яке, мабуть, через польське 
посередництво запозичене від лат. carduus 'будяк’ [ЕСУМ, II: 389, 390]), 
тонка [Рог.: 137; Піск.: 573; Жел.: 534; Гр., II: 537] (неясного походження 
[ЕСУМ, IV: 121; ЗСБМ, VIII: 55]), паїжка [ВхСпис: 35; Жел.: 596] (цей 
номен утворив І.Верхратський за допомогою суф. -ка від слова паї ж  'вид 
морського їжака, Echinometra’ [Жел.: 596], яке складається з преф. па- (як у 
слові пасинок) та їж 'їж ак’ і мотивується колючими плодами; пор. [ЕСУМ, 
IV: 256]). Номен їжача голівка став нормативним в українській науковій 
номенклатурі [ОВРУ: 469; РУСб: 191].

3.9. Родина камкові (Zosteraceae) у джерелах цього періоду 
репрезентована тільки назвами рослини Zostera marina L., що поширена по 
берегах Чорного та Азовського морів, це такі: пасемтщя [Петр.: 28] (від 
ndc.MO за листям і стеблом, які використовують, напр., для подушок і 
матраців), морська трава (сгеп. [Ан.: 586; Ум.; Тм.: Руб.. VII: ЗО]; 
мотивується місцем зростання), качка  (степ. [Сред.: 135; Гор.-2: 383; Гр., II: 
213]; пор. рос. камка id.; видозмінене й перенесене від качка 'Schoenoplectus 
tabemaemontani Palla’ < гр. κάννα 'очерет’; пор. [ЕСУМ, II: 364]. Номен камка 
став літературною нормою української мови [СУМ, IV: 84; ОВРУ: 391], хоча 
в [СБН: 171] була ухвалена як науковий термін назва морська трава.

3.10. Усі рослини родини рдесникових (Potamogetonaceae) зростають 
у воді, серед них виділяються види роду Potamogeton L., які поширені по всій 
Україні і здебільшого мають спільні назви: кушйр, кушір, кушур (степ., галиц. 
[Ан.: 269; Жел.: 394; Ум., Ill: 269; Тм., 1: 114]), водна кропива [Гавр.: 143] (ці 
назви перенесені від рослини Ceratophyllum demersum L.; пор. рос. водячая 
крапива 'Potamogeton L .’ [Ан.: 269]), жабурнйк [ВхГик.: 30; Жел.: 216; Руб., 
V: 2] (утворення, очевидно, від діал. жабур 'водорость’ [Гр., І: 470], 
мотивується місцем зростання рослини), чаплав [Петр.: 25] (від поплавати, бо 
ця рослина водна, її насіння плаває на воді).

Для виду Potamogeton lucens L., крімрдест  (степ. [Шест.; Мак.: 290] < 
прасл. *rbdbstb id. [ЕСУМ, V: 37]), у цей період з’являєються назви, тільки 
йому властиві, —  опарник (галиц. [Жел.: 571; ВхН.з.: 52]), утворена за 
допомогою суф. -ник від опарити 'ош парити' або від діал. опар 'кип’яток’ 
[Жел.: 570], зумовлена дією вагша, яке рясно виділяється на листках цієї 
рослини, пор. [ЕСУМ, IV: 196; Нейшт.: 78]), і семиколічка (степ. [Ан.: 269; 
Шест.; Мак.: 290]), утворена від сім, семи і коліно, мотивується наявністю на

стеблі рослини, як правило, семи вузликів [ЕСУМ, V: 212]. Вид Potamogeton 
acutifolius Link у цей період стає відомим під назвами кушйр, кушур, 
рдестник [Ан.: 269; Мел.: 217]. Останній номен (від рдест  id.) у вигляді 
рдесник став літературною нормою української мови [СУМ, VIII: 464; ОВРУ: 
391], був ухвалений як науковий термін у [СБН: 121]. Нормативна в 
українській мові також назва рдест  [СУМ, VIII: 464].

3.11. Найвідоміша рослина родини різухових (Najadaceae) Najas
marina L., яка спорадично росте майже по всій Україні, називається: різка  
[РО: 238; Рог.: 129; Гр., IV: 22], різак  (степ. [Шест.; Мак.: 238]; обидва 
номени —  суфіксальні похідні від різати і мотивуються пилоподібними 
продовгуватими листками рослини), кушира [ВхГик.: 30] (ймовірно,
перенесене І.Верхратським від Ceratophyllum demersum L. за зовнішньою 
подібністю рослин і зростанням у воді). В українській літературній мові 
закріпився як нормативний номен різуха [СУМ, VIII: 571; ОВРУ: 392], який 
уперше без покликання на джерело вжив як науковий термін М.Мельник 
[Мел.: 182] і який було ухвалено в цьому статусі в [СБН: 100].

3.12. Родина тризубцеві (Juncaginaceae). Для рослини Triglochin 
palustre L., що зростає по всій Україні у вогких і болотних місцях, 
задокументовано назви пирей болотний (степ. [Шест.; Мак.: 379]), тризуб 
[Петр.: 38] і тризубець [Парт.; Мак.: 379]. Перша мотивується подібністю до 
пирію і зростанням у болотах, дві інші —  переклади лат. triglochin id., 
утвореною від гр. τρεις 'три’, y/.ωχίν 'вістря, зубчик’, мотивується плодом, 
який поділяється на три гострі зубчики [РО: 236]. Назва тризубець уперше 
запропонована як науковий термін у [Мел.: 287], ухвалена в цій ролі в [СБН: 
158] і стала нормативною в українській літературній мові [СУМ, X: 258; 
ОВРУ: 390].

3.13.1. Із трав родини частухових (Alismataceae), які зростають у нас, 
найвідоміша Alisma plantago-aquatica L., розповсюджена γιο берегах водойм, 
на заболочених луках і болотах по всій Україні. Частина її назв мотивується 
місцем зростання і подібністю до подорожника (Plantago L.), зокрема: 
жабнйк (полт., зах. укр. та ін. [Авг.: 10; ВхПч., IV: 13: Гр., І: 469; ВхН.з.: 37] 
(пор. чес. zabnik  id. [Mach.: 261]), жабинец (буков. [НІ.: 2; Мак.: 19]; пор. пол. 
zabieniec id. [Maj., II: 34]), бабка водна (галиц. [Гавр.: 136; Гол.: 356; Петр.:
1]), бабка водяна [ВхГик.: 26] (пор. пол. babka wodna, чес. babka vodni id. 
[Mach.: 262]), водяної7 подорожник (полт. [Авг.:10; Рог.: 110]), водяний 
подоріжчик [Піск.: 285], попутник водяний [Ан.: 21; Ум., III: 220].

Назви бабка водяча, водячої/ подорожник не є перекладом лат. 
plantago-aquatica, а, навпаки, як уважав В.Махек, латинська назва виникла 
під впливом подібних національних назв; пор. рос. подорожник водяной, пол. 
babka wodna, чес. babka vodni id. [Mach.: 262]. Інші назви цієї рослини



пов’язані з використанням її у народній медицині: укусш ьник  (степ. [Ан.:
21]), вишник [ib.; Ум., IV: 193; Мел.: 20]. Перша назва утворена від укусити за 
допомогою суфікса -льник, етимоном бишник є біс 'диявол’ (пор. діал. 
збісньїй, збішленьїй 'скажений’ [ССк.: 120]). Назви мотивуються тим, що 
коренем рослини лікують від сказу та укусів скажених тварин (див. [Ан.: 21]); 
пор. той самий мотив номінації в біл. шальнік, ишленец id. [Кис.: 11]. Третя 
група назв цієї рослини пояснюється зовнішнім виглядом її скручених 
гострих листків: качачі писки [Парт., І: 308], качечі писки (галиц. [ВхПч., І: 8; 
ВхГик.: 26]), шильник (степ. [Сред.: 559; Рог.: 110; Піск.: 294; ЯТ: 8]; від 
шило; пор. біл. діал. шьільнік id. [Кис.: 11]), шильник водяний [Петр.: 41]. І 
тільки назва частуха [Рог.: 110; Піск.: 294; Жел.: 1061; Гр., IV: 447; Руб., XIII: 
3] не входить до жодної з виділених груп. Мабуть, похідна від частий і 
мотивується густими заростями, утворюваними цією рослиною; пор. рос. літ. 
частуха id., діал. частуха 'частьій, густой кустарник, чаща’ [Фасм., IV: 318]. 
Номен частуха —  норма української літературної мови [СУМ, XI: 282; 
ОВРУ: 389].'

3.13.2. Більшість назв водяної рослини цієї родини Sagittaria sagittifolia 
L., що поширена по всій Україні, пов’язана з її листям двоякої форми. 
Надводні листки нагадують стріли, чим зумовлені назви стріла [Ум., І: 39], 
водяна стріла (сер. наддніпр. та ін. [Рог.: 134; Ан.: 308; Ум., І: 39]), стрілка 
(степ., галиц. [Парт.; Сред.: 539; Ум., IV: 90]), стрілйця [Рог.: 134; Ум., І: 90; 
Гр., IV: 216], стрілочниця [Петр.: 36], водяна стрілйця [Ум., IV: 90], Подібні 
назви є і в інших слов’янських, німецькій мовах; пор. рос. діал. (арханг.) 
стрелица, пол. strzalka, нім. Pfeilkraut id. (від Pfeil 'стріла’ і Kraut 'трава ’), а 
також чес. sipenka, слвц. sipovka 'Sagittaria sagittifolia’. Тому навряд чи має 
рацію В.Махек, стверджуючи, що ці фітономени —  переклади лат. sagittaria 
id. [Mach.: 262]. Подібність листка цієї рослини до стріли, списа настільки 
яскрава, що такі назви могли виникнути в національних мовах незалежно від 
інших (див. [Меркулова: 134— 135; ЕСУМ, V: 445]), проте назви типу укр. 
стрілолист  [ВхГик.] (очевидно, витвір І.Верхратського), рос. стрелолист, 
біл. стрзлкаліст  id. —- справді кальки латинського видового означення 
sagittifolia id., утвореного від sagitta 'стріла’ і folium  'лист’ [Кг.: 87, 192].

Назва стрілолйст  стала нормативною в українській літературній мові 
[СУМ, IX: 775; ОВРУ: 390], хоча свого часу в цій ролі була ухвалена в [СБН: 
134] стрілйця як найпоширеніша в джерелах української мови XIX —  поч. 
XX ст. Уперше запропонована в ролі наукового терміна в [Мел.: 241]. 
Вірогідно, і назва цієї рослини копійник [ВхСпис; Мел.: 241] утворена 
І.Верхратським (від діал. копіє 'спис, піка’ [Жел.: 365]) за тим же мотивом, 
що й попередня [ЕСУМ, II: 569]). Подібністю двох нижніх клиноподібних 
частин листка до бороди козла, а верхньої частини листка до носа човна

мотивуються фітономени козли [РО: 235; Ум., І: 39] і човник [Рог.: 134; 
Волк.: 177; Ум.* IV: 90; Гр., IV: 468], що виникли внаслідок переосмислення 
загальновживаних слів.

Ця рослина має і підводне ременеподібне листя. З ним, а також, 
імовірно, з її бульбоподібними підземними пагонами (див. [Нейшт.: 82]) 
пов’язується номен цибулйнє (волин. [ВхПч., І: 12; Парт.; Жел.: 1053]), 
цибулйння [Гр., IV: 428]. Буков. ушенишча [НІ.] має відповідники в 
західнослов’янських мовах: пор. слвц. usica, пол. діал. uszyca, uszne liscie id. 
[Mach.: 262]. Назви, пов’язані з вухо, діал. ухо, мотивуються, можливо, тією 
самою ознакою рослини, що номен козли (див. вище). Номен бишишник 
(слобож. [Гор.-І: 18; Мак.: 322]) утворений, очевидно, від бишйга (бешйга, 
бешйха і под.) 'інфекційне запалення шкіри’, 'збудники якоїсь хвороби’
< рум. be^ica id. < лат. *bessica (< *vesTca) 'сечовий міхур, пухир’ (детальніше 
[ЕСУМ, І: 180— 181]), тобто мотивується лікувальними властивостями 
рослини. Ще одна назва цієї рослини батлан (степ. [Сред.: 559; Мак.: 322]), 
без сумніву, належить до тих флорономенів у східних слов’янських мовах 
(ібатлачик, батланцук і под. —  див. п. 3.16.9), які рядом етимологів 
визнаються тюркізмами, хоча й існують труднощі зі встановленням 
відповідної вихідної тюркської форми (див. [ЕСУМ, І: 151; Меркулова: 133— 
134; ЗСБМ , І: 329]).

3.14. Поширена по всій Україні болотна рослина родини сусакових 
(Butomaceae) L. сусак зонтичний (Butomus umbellatus L.) дуже подібна до 
видів болотних трав родів Juncus L. (ситник) і Scirpus L. (комиш), саме цим 
пояснюється перенесення назв осітняг [Рог.: 115; Ум., І: 36; Гр., III: 67], 
осітняк, сітняг [Гр., III: 67; IV: 129; Руб., VIII: 42 (осітняк)], ситник цвітний, 
вовче зіллє [Петр.: 5, 34]. У назві ж аб'яча цибуля (сер. наддніпр., степ. [Ум., І: 
36; ЯЧ: 111; ЯТ: 11]) компонент цибуля пояснюється зовнішнім виглядом 
листя сусака, а означення ж аб ’яча  —  місцем його зростання (де водяться 
жаби) або має загальне значення 'несправжня’. Номен бобівнйк (галиц. [Нов.: 
97; Жел.: 35; Гр., І: 77— 78; Руб., І: 225]; утворений, найімовірніше, від боб, 
род. в. бобу 'насінина бобів’) зумовлений, можливо, зовнішнім виглядом 
плодів цієї рослини, які, маючи повітряні порожнини, тримаються на воді 
(див. [Нейшт.: 83]); пор. рос. діал. (орл.) бобовник 'Butomus umbellatus L .’ 
[Ан.: 73— 74]. Менш переконливим видається пояснення цього номена як 
«результату видозміни форми * бобі вник, похідної від бобер» як назви 
болотної рослини, зближеної з давнім бобівнйк 'Menyanthes trifoliata L .’ і 
'Veronica beccabunga L .’ [ЕСУМ, I: 217]. Назва вовче зіллє мотивується, 
ймовірно, низькими кормовими якостями трави, хоча й придатної для корму 
тварин; пор. рос. волчьи бобьі id. [Ан.: 73].



Назва сусак фіксується багатьма джерелами [РО: 236; Сред.: 559; Рог.: 
115; Гр., IV: 231; ЯТ: 11], відома в усіх східних слов’янських мовах (див. 
[Кис.: 27]; пор. ще серб, сусак id. [Ан.: 73]). Найпоширеніше припущення, що 
ця назва —  тюркізм, правда, точного її джерела досі не встановлено. 
В.А.Меркулова вважає, що запозичення від тюркських мов відбулося через 
східнофінські мови, пор. мар. сасак ’квітка’ [Меркулова: 55— 56]. До думки 
про чужомовний характер серб., хорв. susak, правда, зі значенням 'Lagenaria 
ciceraria Standi (Lagenaria vulgaris Ser.)’, тиква звичайна’ схиляється також 
П.Скок [Skok, III: 365].

Не відкидаючи повністю думки про іншомовне походження 
слов’янського фітономена сусак, водночас вважаємо, що його можна 
пояснити на слов’янському мовному грунті як утворення від тієї основи 
звуконаслідувального характеру, що й ст. сл. шслтн, соуслти 'ш ипіти’ чи 
прасл. *sbsari 'ссати’ (пор. [Фасм., III: 809 (під суслик); КЗС: 432]). 
Імовірність нашої версії підтверджують і інші українські діалектні назви 
сусака: сисак, сусаіі [СБН: 27]; пор. ще рос. діал. сусаток, біл. діал. (могил.) 
сусок 'рослина сусак’ [Ан.: 73], які свідчать, що слово сусак у
східнослов’янських мовах —  похідне, а твірна основа —  сус-. Фітономен 
сус0к — нормативний в українській літературній мові [СУМ, X: 855; ОВРУ:
389], уперше запропонований як науковий термін і ухвалений у цій ролі в 
[СБН: 27]. Назва сусака шмепь [Петр.: 41], —  імовірно, книжне запозичення 
через чес. smel id. < нім. Schmelen, діал. Smeel 'різні види трави, зокрема і 
Juncus L .’ [Mach.: 260].

3.15.1. Усі рослини родини жабурникових (Hydrocharitaceae) водяні. 
Для виду Hydrocharis morsus-ranae L., поширеного по всій Україні, 
задокументовано назви: жабурник [Ан.: 176; Ум., II: 86; Тм., І: 195] (від діал. 
жабур 'водорість’ [Гр., І: 470]), жабисток (буков. [НІ.: 7]; від
незафіксованого діал. *жабиспшй, похідного від жаба, мотивується місцем 
зростання рослини —  у стоячій і повільно плинній воді, у якій звичайно 
водяться жаби); пор. рос. літ. лягушечник id.), повінець жабник [ВхГик.: 27; 
Жел.: 669] (компонент повінець, імовірно, від повінь). Літературною нормою 
української мови став фітономен ж абурник [ВТССУМ: 363; ОВРУ: 390], 
ухвалений як науковий термін у [СБН: 76].

Виявлені нами в джерелах назви спорадично розповсюдженої по всій 
Україні рослини Stratiotes aloides L. мотивуються дією її гострих шипуватих 
країв: різ0к (сер. наддніпр., сх. поліс. [Рог.: 138; Піск.: 224; Гр., IV: 21; ЯЧ:
111]; від різати, пор. рос. діал. резак  [Даль, IV: 122], водорез [Ан.: 344], біл. 
разак id. [Кис.: 127]; див. ще [Mach.: 260; ЕСУМ, V: 91]; пор. ще вказівку 
Б.Грінченка, що різак  —  «од різачки», яке в українських говорах має 
значення 'різь у животі’, 'пронос’ [Гр., IV: 22], тобто можлива подвійна

мотивація), осіч [ВхГик.: 27] (від осіктпи, осіктй 'обсікати, обрізати’; пор. 
[ЕСУМ, IV: 221]), ядроріз [Петр.: 42] (від ядро і різати з неясною мотивацією 
першої частини композита), тілоріз (степ. [Шм.; Мак.: 362]; від тіло і різати; 
фітономен зумовлений гострими краями листя рослини, якими можна 
поранити тіло; пор. лат. stratiotes, що походить від гр. στρατιώτης 'воїн, 
солдат’ —  натяк на листя з гострими краями, як у меча воїна [РО: 234; 
Нейшт.: 84], див. ще [Шамота: 136]), водотір (буков. [НІ.: 12]; композит, 
друга частина якого споріднена з пороти і под.; пор. рос. пьірять 'тикати, 
совати чим-небудь гострим’, пьірбк 'інструмент для лущення кори з дерев’ 
[Пр., II: 160]), кропива водна [Петр.: 19] (компонент кропива переосмислений 
за дією колючок на листках). Нормативними в українській мові для роду 
Stratiotes L. стали номени різак, водяний різак, тілоріз [СУМ, X: 139; ОВРУ:
390]. Уперше назву водянйй різак  як родовий термін подає К.Ліндеман [1882, 
Lind., II: 193], а схвалено в цій ролі у [СБН: 151]. Означення водянйй мало 
відрізняти цю рослину від не менш відомої по всій Україні під назвою різак  
рослини Falcaria vulgaris Bemh., яка росте в сухих місцях (див. [СУМ, VIII: 
560; ОВРУ: 232]).

3.15.2. Завезена з Америки до Ірландії 1836 р. водна дикоростуча 
рослина елодея канадська (Elodea canadensis Michx.) згодом швидко 
розповсюджується по всій Європі, зокрема і в Україні, за винятком Карпат, 
Прикарпаття та Криму. Для неї документуються такі назви: озерник [Петр.: 
26] (від озеро за місцем зростання), зараза водяна [Мел.: 104]. Друга назва — 
переклад нім. Wasserpest id., як і чес. vodni тог, слвц. vodomor id. [Mach.: 
260—261], рос. літ. водяная чума id. Остання стала джерелом для укр. літ. 
водяна чума id. [ОВРУ: 390]. У складених фітономенах зараза водяна, водяна 
чу.\ш означуваний компонент мотивується швидкістю розповсюдження 
рослини на новій для неї території.

3.16.1. Родина злакові (Gramineae). Поширена в Степу, на півдні 
Лісостепу, у Криму, Закарпатті, рідко в Поліссі рослина Botriochloa 
ischaemum Keng (Andropogon ischaemum L.) представлена в писемних 
джерелах назвами бородач (степ, та ін. [Ан.: 33; Lind., II: 267; Шест.]), 
бородата трава (буков. та ін. [Рог.: 111; НІ.: 2; Ум., І: 42; Гр., І: 87; Кміц.: 
286— 287]), бородчатка [Парт.; Мак.: 30]. Усі ці назви виникли, видно, як 
переклади давнішої латинської назви andropogon id., яка утворена від гр. 
άνήρ, род. в. άνδρός 'мужчина’, '(в ботаніці) тичинка’ і πώγων 'борода’, 
мотивуються волосками на кінцях стебел [РО: 269]; пор. ще рос. літ. бородач 
id. [РУСб: 167]. Назва бородач id. стала нормативною в сучасній українській 
літературній мові [СУМ, І: 219; ОВРУ: 468]. ухвалена в ролі наукового 
терміна в [СБН: 12].



3.16.2. Бур’ян пальчатка кров’яна, Digitaria sanguinalis Scop. (Panicum 
sanguinale L.) поширений на більшій частині України, але в народі 
маловідомий, для нього в цей період фіксуються назви яглох [Петр.: 42], бор 
псячий (буков. [НІ.: 5]), манне пшоно (степ. [Lind., II: 269]), плескуха [1890— 
1891, СБН: 108]. Перша назва утворена від давнього ягли 'просо, Panicum L.’ 
за подібністю зерен цієї рослини до просяних та вживанням їх у їжу як каші 
(див. [Mach.: 294]). У найменуванні бор псячий перший компонент 
(перенесений від Setaria Beauv. < прасл. *Ььгь id. [ЕСУМ, І: 229]) 
пояснюється тим, що позначає вид дикого проса, про що також свідчить 
означення псячий, яке в цій назві має загальне значення 'несправжній; дикий’. 
Манне пшоно, — видно, переклад лат. gramen mannae id. [Mach.: 294]. Назва 
плескуха виникла, ймовірно, за подібністю цієї рослини до рослини 
Echinochloa crusgalli Beauv. (див. π. 3.16.3, а також [ЕСУМ, IV: 439, 453]).

3.16.3. Для дикої гіросовндної рослини Echinochloa crusgalli Beauv. 
(Panicum crusgalli L.), що добре відома по всій Україні, відзначаються назви: 
плоскуха (поділ., степ, та ін. [РО: 270; Рог.: 130; Ум., III: 224; Гр., III: 197]), 
плескуха (поділ., сер. наддніпр. та ін. [1886, Мак.: 254]), утворені від слів 
відповідно плоский і плескатий за формою насінин, неточно в [ЕСУМ, IV: 
439, 453] (пор. ще біл. діал. пласкуха, пласкуша і под. id. [ЛАБНГ, І: 249]), 
просо дике (степ. [Lind., II: 220; Шест.; Мак.: 254]; рослина подібна до проса 
посівного), брйия [Ан.: 239; Ум., І: 47], мишій [Ан.: 239; Ум., 1: 47] (брйця і 
мишій перенесені від Setaria glauca Beauv., пор. [Mach.: 294]), плавньовий 
мишій, чорний мишій (степ. [ЯТ: 23]; означення плавньовий мотивується 
зростанням рослини у вологих місцях, зокрема в плавнях), чижик (степ. 
[Lind., II: 270]; ця назва, як і канар (див. п. 3.16.4), виникла внаслідок 
переосмислення назви птаха, мабуть, за споживанням ним цієї трави), 
собачник (степ. [Ан.: 239; Lind., II: 270; Ум., III: 224]; утворена від собака і 
мотивується колючим колоссям; пор. лат. echinochloa id., перша частина 
якого echin- походить від гр. έχινος 'їж ак’ [Mach.: 293; Кг.: 72]), малай [Піск.: 
131; Руб., VII: 3] (перенесено від Panicum miliaceum L., див. [Мак.: 254]). 
Нормативною родовою назвою цієї рослини стала плоскуха [СУМ, VI: 592; 
ОВРУ: 466], ухвалена в ролі наукового терміна в [СБН: 108].

3.16.4. Батьківщина дикої рослини Phalaris canariensis L. —  Канарські 
острови. Завезена до Європи, вона тут швидко розповсюдилася, в Україні — 
подекуди на Поліссі, в Степу, Лісостепу, Південному Криму. Її назви кйнар 
[Жел.: 332], канареєчне с ім ’я  [ib.; Рог.: 131], каиарейне с ім ’я  [РО: 271], 
канаркове сім 'я (степ. [Lind., II: 272]), канарейиик [Петр.: 31] перекладені або 
утворені на основі середньолатинської назви цієї рослини semen canariense. 
Ця трава є основним кормом канарок (канарейок) на їх батьківщині [Mach.:
289]. Тільки флорономен канар виник на власному мовному ґрунті в

результаті переосмислення запозичення канар 'самець канарки’. На наш 
погляд, недостатньо обґрунтованим є твердження в [ЕСУМ, II : 362] про те, 
що ботанічна назва канар —  полонізм. Сучасна українська літературна назва 
цієї рослини канаркова ιηραβά —  пізніше утворення, йому відповідає рос. літ. 
канаріечиик id. [ОВРУ: 449].

3.16.5. Переважна більшість назв поширеної на значній частині 
України рослини Anthoxanthum odoratum L. пов’язується з її приємним 
запахом у висушеному стані, —  це, зокрема: пахуча трава [Хл.: 21], душйця 
(степ. [Левч.; Ан.: 39; Тм., І: 19]; від дух за допомогою суф. -иця), половнйчка 
благовонна [ВхГик.: 8; Жел.: 691] (половнйчка —  демінутив від діал. 
половнйця 'полуниця’ [Жел.: 691], спорідненого з половіти 'дозріваючи, 
набувати жовтого кольору (про пшеницю, жито та ін.)’ [СУМ, VII: 89], діал. 
половінь, поломінь 'полум’я ’ [ССк.: 252; Он.: 107] < прасл. *polmen- id., 
спорідненого з *poleti, *paliti; отже, фітономен половнйчка мотивується 
жовтим кольором квітки і стебла рослини, пор. [ЕСУМ, IV: 498]; означення 
благовонна —  переклад лат. odoratum), русйвка пахнівка (гуцул. [Шух., І: 20; 
Гр., IV: 88]), русянка пахнівка [ВхБот.1896: 112].

Компоненти русавка  і русянка пов’язані, вірогідно, з русалка, русалії 
на тій підставі, що цю запашну рослину використовують для прикрашання 
оселі під час русалій (на Зелені свята) [ЕСУМ, V: 146]. Ще одна назва цієї 
рослини -  томка (поділ., сер. наддніпр. та ін. [РО: 272; Мак.: 33]; запозичена 
від пол. tomka (1791), tonka id. [Maj., I: 445], які, очевидно, перенесені від 
екзотичної рослини Dipteryx odorata. До польської мови запозичено від інших 
мов; пор. нім. Tonkabohnen 'Dipteryx odorata’, φρ.,/ev de tonka id. і т.д. [ЕСУМ, 
V: 596; Mach.: 288— 289; MES: 647]. Із перелічених назв літературною 
нормою стала пахуча трава [ОВРУ: 448], ухвалена в цій ролі ще в [СБН: 14]

3.16.6. Як позначення поширеної по всій Україні рослини чаполоч 
пахуча, Hierochloe odorata Beauv. (Hierochloe borealis R. et Sch.) уперше 
писемними джерелами фіксуються назви праслов’янського походження 
чйполоть [РО: 271; Рог.: 125; Г’р., IV: 444] < прасл. *capo/tb id. [ЕСУМ, VI: 
280], чапол (катер., харк. [Ан.: 168; Гор.-І: 11; Руб., XIII: 2; Шест.]), чапула 
[Рог.: 125; Ан.: 168; Гр., IV: 444] < прасл. *сароІь id. [Сабадош 1996: 42], а 
також інновації заполоч [Рог.: 125; Ан.: 168; Піск.: 84; Гр., II: 83], заполоть 
(степ., сер. наддніпр. та ін. [Шест.; Мак.: 180]; обидва варіанти походять від 
чаполоч (степ. [Сред.: 571; Ан.: 168; Гр., IV: 444]) < чаполоть id., зміненого 
під впливом заполоч 'кольорові нитки’ та інших слів на за-; див. [ЕСУМ, II: 
237]), гірчак [Рог.: 125; Жел.: 142; Гр., Ill: 197] (за гірким смаком рослини; 
пор. рос. діал. горькуша, горькая трава і под. id. [Ан.: 167]), плоскуха гірка 
[Рог.: 125; Гр., III: 197], плескуха [1886, Мак.: 180], пласкуха [Руб., X: 54], 
плоскушка [Ан.: 167] (ці назви перенесені від Echinochloa crusgalli за



подібністю рослин і гірким смаком —  див. 3.16.3), пирій гірчак (харк. [Гор.-І: 
373]; компонент пирій мотивується зовнішньою подібністю до пирію), 
зубрівка [1910, Яв.: 316] (утворено від зубр, мотивується, видно, не тільки 
тим, що цю траву полюбляють зубри —  див. [ЕСУМ, II: 282], але й тим, що її 
як поганий корм не хочуть їсти домашні тварини [Рог.: 125; Ан.: 168]; пор. ще 
рос. літ. зубрбвка id. [РУСб: 197]), лядник [Руб., VII: 31]; пор. рос. літ. лядник 
id. [РУСб: 223]; від укр. лядо, рос. ляда 'пустир, необроблювана земля’
< прасл. *lqdo/-a id., див. [ЕСУМ, III: 335— 336; Фасм., І: 549 та ін.; фітономен 
мотивується місцем зростання рослини). Нормативною в українській 
літературній мові стала родова назва чтголоч [СУМ, XI: 268; ОВРУ: 448].

3.16.7. Продовжує документуватися успадкована від праслов’янської 
мови назва ковили (Stipa L.) κοβιπά (сер. наддніпр., степ. [Сред.: 572; Ум., II: 
22; 1862, Гр., II: 262; ЯЧ: 112; ЯТ: 29]), ковш а  [Жел.: 354], ковйль [id.; Ан.: 
344; Піск.: 108] < прасл. *kovylb id. [ЕСУМ, II: 484]. Із інновацій, уживаних 
для позначення різних видів ковили, розповсюджених переважно в степових і 
лісостепових районах, засвідчені наступні: тйрса [Шевч., II: 326; Рог.: 138; 
Піск.: 257; Жел.: 964; Гр., IV: 262; ЯТ: 28— 29], тирза (степ. [Lind., І; 283; 
Ан.: 344; Гор.-І: 381]; видно, перенесено від рослини Bromus arvensis L. за 
зовнішньою подібністю, первинний вигляд —  дйрса, а варіант тирза < тирса 
в результаті асиміляції —  див. нижче про назви Bromus arvensis у п. 3.16.31), 
степчина (степ. [Ан.: 344]; від степ або дем. степок за місцем поширення 
[ЕСУМ, V: 410]), шовкова травд (буков. та ін. [Рог.: 138; Волк.: 178; НІ.: 12; 
Піск.: 106; Гр., IV: 507]), боже тіло (волин. [Нов.: 102; Гр., IV: 265]), овеча 
смерть (харк. [Ан.: 344; Гор.-2: 381]), свистуха (степ та ін. [Ан.: 344; Манж.; 
Гр., IV: 107]; від свистйти, мотивація флорономена неясна).

У ряді джерел відзначається кійло (поділ., сер. наддніпр., сх. поліс., 
слобож., степ, та ін. [Левч.: 58; Ан.: 344; Жел.: 345; Гор.-І: 20; Гр., II: 243]), 
тійло (В.Гнатюк [Мак.: 362]) < кійло, кійло  (зах. укр. [Гр., II: 234]). Нам 
видається, що непереконливо вважати джерелом цього слова гіпотетичне 
(незафіксоване писемністю) *ківло (< *ковьло), усупереч [ЕСУМ, II: 444], 
оскільки, як свідчить варіант кійло, голосний [і] в кійло походить не з [о], а з  
[е]; пор. ще укр. діал. кет овий  'ковиловий’ [Гр., II: 234]. Для виду Stipa 
pennata L. записано назву остянка паперйчка [ВхГик.; Жел.: 582], у якій 
компонент остянка —  від ость, а паперйчка пов’язується із перо, отже, 
складений фітономен зумовлений характерними довгими остюками рослини 
[ЕСУМ, IV: 230, 282; РО: 256]. Нормою української літературної мови 
закономірно стала назва ковили [СУМ, IV: 205; ОВРУ: 461], ухвалена як 
науковий термін у [СБН: 150].

3.16.8. Усі відзначені джерелами назви відомої майже по всій Україні, 
крім південних степових районів, рослини Milium effusum L. —  похідні від

просо: просянка (бойк., галиц., гуцул. [ВхН.з.: 49]), просовниця [Петр.: 31], 
просяник [1895, Мак.: 232], просовик [1887, СБН: 38], просівка розсипчаста 
[ВхБот.1905: 164]. Із них тільки про номен просянка вживається в 
українських говірках. Ухвалений у ролі наукового терміна, пізніше він став 
нормативним в українській літературній мові [СУМ, VIII: 309; ОВРУ: 446]. 
Решта, мабуть, переклади лат. milium 'просо’, хоча, може, не варто 
категорично відкидати власне українське походження усіх їх, тому що 
подібні назви є і в інших слов’янських, німецькій мовах, а ця рослина своїм 
колоссям дуже подібна до культурного проса, її зерном годували домашню 
птицю, мололи його на муку [Mach.: 290].

3.16.9. Найвідоміший у народі майже по всій Україні вид Alopecurus 
pratensis L., який має назви: крім успадкованої від староукраїнської мови 
(див. [Сабадош 1996: 112]) лисій хвіст  (степ, та ін. [Lind., II: 274]), також 
інновації лисохвіст  (сер. наддніпр. та ін. [1891, СБН: 9]; останні дві назви —  
кальки лат. alopecurus, утвореного від гр. άλώπηξ 'лис’ і ουρά 'хвіст’; цей 
фітономен, як і попередній, мотивується подібністю пухнастого колоска 
рослини до лисячого хвоста, див. ще [ЕСУМ, III: 243]), кйтник луговйй 
[ВхГик.: 8; Жел.: 344; Хл.: 21] (кйтник —  від діал. кйта 'китиця’, 'волоть 
злакових рослин’ [Гр., II: 240], мотивується формою суцвіття [ЕСУМ, II: 439], 
означення луговйй —  від луг за місцем зростання рослини), дике жито [ЯТ: 
8] (за подібністю суцвіття до колоса жита; пор. рос. рж аник id. [Ан.: 25]), 
пирій [Ум., III: 272; Тм., І: 189], пирей (полт. [Ан.: 25]; назва перенесена від 
Elytrigia repens Nevski у зв’язку з подібністю рослин; пор. рос. арханг. пьірей, 
пьгр 'Alopecurus pratensis’ [ib.]), смішне зілье (буков. [НІ.: 2; Мак.: 24]), мушка 
пиіенйчна (бойк.-галиц. [ВхН.з.: 38]; компонент мушка  —  результат 
переосмислення діал. мушка  'жіноча зачіска з напуском волосся, що 
зачісується на вуха; начоси’ [ЕСУМ, III: 544], за зовнішньою формою 
пухнастого колоска рослини; означення пшенйчна пояснюється, мабуть, 
зростанням рослини в посівах пшениці), батлачик (слобож., степ. [Гор.-І: 3; 
Шест.]). Остання назва, видно, тюркізм; пор. тат. batmancbq 'Trapa natans L.’; 
пор. ще рос. діал. батманцук, батланцук і под. id., 'Sagittaria L .’, 'Scorzonera 
tuberosa’ [Меркулова: 134], батлачик 'Alopecurus L .’, біл. батлачик, 
батланчьгк id. [ЗСБМ, І: 329], пор. ще [ЕСУМ, І: 151].

Інші рослини цього роду, зокрема вид Alopecurus aequialis Sobol. 
(Alopecurus fulvus Smith) має такі назви: хвостики (сер. наддніпр., степ. [ЯЧ: 
112; ЯТ: 8]), мишачий хвостик (степ. [ЯТ: 8]). Подібні назви в чеській мові
В.Махек вважає утвореннями за зразком лат. alopecurus, у якому друга 
частина {-urus) має значення 'хвіст’ < гр. (див. вище) [Mach.: 291], хоча, як 
нам видається, їх виникнення можливе й на власному мовному ґрунті, адже 
колосок рослини дуже нагадує хвостик тварини. Для виду Alopecurus



gemiculatus L. джерела засвідчують назви поплавник (волин. [Ан.: 25]), —  
вірогідно, від діал. поплава 'болотисте пасовисько’ за зростанням рослини 
біля водоймищ, на вологих грунтах [ЕСУМ, IV: 518; ВРУ: 72]. Вид Alopecurus 
arundinaceus Poir. (Alopecurus nigricans Yornem.) називається чорнохвостих 
(степ. [Шест.: 81]; від чорний і хвостик), сироголоватень [Ан.: 25; Гор.-І: 
367] (від сірий і головб, отже, сироголоватень < *сіроголоватень). Обидва 
композити мотивуються формою і темним кольором колоска рослини, див. 
ще [ЕСУМ, V: 243]. В українській літературній мові нормативними назвами 
роду Alopecurus L. стали кйтник та лисохвіст  [СУМ, IV: 491; ВТССУМ: 538, 
615; ОВРУ: 450]. Номен кйтник був ухвалений як науковий термін ще у 
[СБН: 9].

3.16.10. Майже всі назви, які стосуються рослин роду Agrostis L., 
фактично належать до виду Agrostis tenuis Sibth. (Agrostis vulgaris With.), 
поширеного на більшій частині України. Поряд із найхарактернішою для всіх 
українських говорів назвою метлйця [Максимович 1834: 177], мітлйця 
[Гавр.: 136; ВхГик.: 9; Ум., III: 92; Жел.: 444; Гр., II: 434] (< прасл. *metblica 
id. [ЕСУМ, III: 486]) із цим значенням зафіксовані новотвори
спільнокореневі: мит 'ілница  (буков. [НІ.: 2]), метлюг [Ан.: 17; Жел.: 436; 
Ум., III 92], метлюк (бойк.-галиц. [ВхН.з.: 37]), метлюха (поділ. [1913, Мак.: 
17]), а також половуха, половушка (бойк.-галиц. [ВхН.з.: 37]; від половіти 
'дозріваючи, набувати жовтого кольору’ [СУМ, VII: 89]: у народі підмічено, 
що з усіх трав ця найшвидше половіє, тому непридатна для паші [Мел.: 18—  
19]), одностеблиця (бойк. та ін. [Гоц. 1899: 130; ВхН.з.: 37]), тонконіг [Ум., 
III: 92; Тм., І: 202] (обидва композити мотивуються тонким довгим стеблом, 
остання назва перенесена від видів Poa L., див. нижче), утльщи мн. [Шейк., 
V/2: 25] (утворено від утлий, вутлий 'слабий, ненадійний’ [СУМ, І: 789; X: 
515] < прасл. *@ь!ь id., а первинно 'бездонний, з поганим дном’ [ЕСУМ, І: 
440— 441; Фасм., IV: 175], проте дехто пов’язує це праслов’янське слово з 
*tbleti 'тліти, гнити’, тобто цей флорономен мотивується слабким стеблом), 
мочар (харк. [Гор.-І: 3]; перенесено від діал. мочар 'болотне місце’ [Гр., II:
450] за вологим місцем зростання), полевиця (степ. [Lind., II: 280]; як і рос. 
літ. полевица id., виникло за тим же принципом номінації, що й лат. agrostis 
id., утворене від гр. αγρός 'поле’ за місцем зростання рослини [РО: 274]). 
Нормативною в українській мові стала назва польовйця (поряд із мітлйця) 
[СУМ, VII: 110; ОВРУ: 447].

Інший вид мітлиці Agrostis stolonifera L. (Agrostis alba L.), який також 
поширений майже по всій Україні, має такі назви, як м ’ятлиця [Рог.: 110; 
Жел.: 462; Гр., II: 459], метелйця [РО: 274; Рог.: ПО; Жел.: 436; Гр., І: 420], 
метлйця [Жел.: 436], мітлйця біла (гуцул. [Шух., І: 20; Хл.: 21; Гр., II: 434]). 
Метелйця пов’язується з местй, як і мітлйця 'Agrostis tenuis’, а м'ятлйця, —

очевидно, результат давньої фонетичної зміни основи met- 'мести’ (як у 
мітлйця) в mqt- 'мутити’ (як у рос. заст. мястй 'бентежити’, укр. сум ’яття); 
пор. також рос. діал. мятлйка 'Agrostis alba’, біл. діал. мятліца id. [ЕСУМ, III: 
548, 549; Фасм., III: 31, 32].

3.16.11. Дуже подібна до Agrostis tenuis L. і також зростає майже по 
всій Україні рослина Apera spica-venti Beauv. (Agrostis spica-venti L.), яка 
раніше так само належала до роду Agrostis L., у джерелах засвідчена назвами 
мітла (волин.), мітлйчина (галиц.) [ВхПч., І: 8], метлюг [Рог.: 111; Жел.: 436; 
Гр., II: 420], мітельник [Жел.: 444], метелйця (галиц. [ВхН.з.: 38]). Перша 
назва —  результат перенесення значення із загальнонародного мітлд  'віник’ 
за формою суцвіття, інші, крім метелйця (про неї див. у попередньому 
абзаці), —  деривати від мітли, див. ще [ЕСУМ, III: 486]; пор. рос. лщтла 
'Agrostis spica-venti’ [ib.]. Етимологічно прозорими є також найменування цієї 
рослини пух-трава [Ан.: 18] (пор. рос. діал. пух id. [ib.]) і просянка [ib.], 
утворена від просо за подібністю до проса. Важко пояснити походження 
номена шмовда (лемк. [ВхГЛ: 485; ВхН.з.: 38]). Нормативною родовою 
назвою цієї рослини стала лексема метлюг [СУМ, IV: 690; ОВРУ: 447].

3.16.12. Назви поширеної по всій Україні рослини Calamagrostis 
epigeios Roth мотивуються переважно її подібністю до інших рослин, пор.: 
чшюлоть [Рог.: 115; Піск.: 289; Жел.: 1060], чапуга (сер. наддніпр. та ін. [Рог.: 
115; Жел.: 1060; Ум., І: 138; Тм., І: 79; ЯЧ: 113]), чшюлоч, чапула [Волк.: 176; 
Ум., І: 138] (усі ці назви фіксуються також у [Гр., IV: 444], перенесені від 
Hierochloe odorata Beauv. —  див. π. 3.16.6), шувар (буков. [НІ.: 3]; перенесено 
від Acorns calamus L.), черітнйця (гуцул, та ін. [Жел.: 1067; Шух., І: 20; Гр., 
IV: 456], черетяика (слобож. [Гор.-І: 6]; останні дві —  суфіксальні утворення 
від діал. черет 'Phragmites australis Trin. ex Steud. (Phragmites communis 
Trin.)’, камиш степовий (херс. [Ан.: 75]; за подібністю до комиша). Схожістю 
з іншими реаліями пояснюються і назви кунйшник [Рог.: 115; Піск.: 119; Жел.: 
389; Ум., І: 138; Гр., II: 325] (від куничник унаслідок дисимілятивної зміни 
[чи] > [шн], а кунйчник утворено за допомогою суф. -ник від кунйця 'куниця’ 
за подібністю суцвіття рослини до хвоста куниці або від кунйця 'волоть 
очерету’ [Гр., II: 325], див. ще [ЕСУМ, III: 142]), колосець [Шейк.; Ан.: 75] 
(від колос за формою суцвіття), куточник (ниж. наддніпр. [Ум., І: 138]; на 
думку Анненкова, результат переосмислення куток 'куток’ [Ан.: 75]; 
мотивується, можливо, місцем зростання рослини). Віддієслівним дериватом 
із тим самим суфіксом -ник є номен війник id. (степ, [ib.; 1917, Яв.: 109]; пор. 
рос. літ. війник  id. [РУСб: 172]. Ухвалена в [СБН: 27] як наукова родова назва 
кунйчник в українській мові до сьогодні зберігає цей статус [ВТССУМ: 597; 
ОВРУ: 446].



3.16.13. Для трави Holcus lanatus L., яка зростає в західних районах, 
Карпатах, у Криму, рідше в Лісостепу, відзначаються назви солоднйк (буков. 
та ін. [Жел.: 894; НІ.: 7]), трава медунка [1881, Мак.: 181], медівка кудлата 
[Хл.: 20]. На перший погляд, усі ці назви ніби пов’язуються з уявленням про 
щось солодке в цій рослині. Насправді це не так, як стверджує В.Махек, хоча 
подібні назви є в ряді слов’янських мов, пор. чеський витвір Пресла medunek 
id. на зразок пол. miodowa trawa, н.луж. medlina, слвц. medunok, серб., хорв. 
medunica id. [Mach.: 288]. Уживана в сучасній українській науковій 
номенклатурі родова назва цієї рослини медова ιηραβά [РУСб: 169; ОВРУ: 
446] вперше запропонована М.Мельником [Мел.: 137]: медовй трава. У 
[СБН: 75] у цій ролі був ухвалений солоднйк.

3.16.14. Поширена у вологих місцях Полісся, Карпат, Лісостепу, 
частково Степу рослина Deschampsia caespitosa Beauv. (Aira caespitosa L.) 
відома в джерелах за назвами: успадкована від праслов’янської мови 
костерева (волин. [1889, Мел.: 97] < прасл. *kostreva 'рослина з твердим 
стеблом’ [ЗССЯ, XI: 160— 161]), а також інновації шерстяниця (буков. [НІ.:
2]), розвлать подерниия (гуцул. [ВхГик.; Жел.: 814; Шух., І: 20; Гр., IV: 36]), 
щучка [1887, СБН: 52]. Шерстяшщя —  від шерсть за жорстким стеблом. 
Компонент розвлать у складеній назві неясний (див. малоймовірне 
припущення про його походження від західнослов’янських мов в [ЕСУМ, V: 
106], тому що в чеській і словацькій мовах не вдається виявити 
неповноголосний іменник, який би відповідав укр. волоть); другий 
компонент цієї назви, очевидно, префіксально-суфіксальне похідне від дерн, 
зумовлений густим дерном, утворюваним рослиною. Мотивація 
переосмисленого демінутива щучка неясна; пор. рос. літ. щучка id. Похідне 
щучник, а також щука, щучка з цим значенням подаються як непаспортизовані 
в [Ан.: 18]. Укр. щучник id. терміноване вперше та ухвалене в ролі наукового 
терміна в [СБН: 52] і до сьогодні нормативне в українській літературній мові 
[СУМ, XI: 611; ОВРУ: 445].

3.16.15. Із диких видів вівса найвідоміший у народі злісний бур’ян у 
посівах зернових Avena fatua L., який зростає по всій Україні. Для нього в 
багатьох джерелах досліджуваного періоду вперше фіксується номен 
праслов’янського походження вівсюг (сер. наддніпр., степ, та ін. [Б.-Н.: 75; 
Рог.: 113; Піск.: 37; Жел.: 194; Гр., І: 203; ЯТ: 10]) чи овсюг (ib. [Б.-Н.: 256; 
Рог.: 113; Гр., III: 34; ЯТ: 10]), вівсюга (волин. [ВхПч., І: 9; Гр., І: 203]), 
вівсюк (галиц.-волин. [ВхН.з.: 39]), вівсик (зах. укр. [ВхЮж.: 7; Гр., І: 203]). 
Перелічені назви походять від прасл. *ovbs’ugb : *ovbs’ukb : *ovbsikb id. 
[Сабадош 1996: 41— 42].

Назви цієї рослини, що є інноваційними для описуваного тут періоду, 
можна об’єднати в дві групи. Перша мотивована диким характером рослини:

дикій овес (буков., степ. [Шест.; Коб.: 67]), дичок (лемк. [ВхЛем.: 410; Гр., І:
385]), дикун (галиц. [Гол.: 515; ВхН.з.: 39]); пор. серб., хорв. divlji ovas, ovas- 
divljak, слвн. divji oves, divjak id. [Сим.: 63]. Друга група номенів пов’язується 
з чорним кольором: галак, г0люс [1894, ЕСУМ, І: 456], гал0й, чорногуз 
(останній номен перенесений від птаха) [ВхН.з.: 39] —  усі з галицьких 
говірок. На нашу думку, гал ті і под. слід пов’язувати не з коренем гол- < 
прасл. *galb : *golb 'голий’, усупереч [ЕСУМ, І: 456], а з праслов’янським 
омонімом *ga/b 'чорний’ [ЗССЯ, VI: 96]; пор. той самий принцип номінації в 
укр. чорногуз, серб., хорв. crni ovas id., а також видове означення в іншій 
науковій латинській назві цієї рослини Avena nigra Wallr. [Сим.: 63]. За 
мотивацією окремо від цих двох груп назв Avena fatua L. знаходиться 
найменування скакун (галиц. [ВхН.з: 39]) —  суфіксальне утворення від 
скакати, мотивується способом розмноження рослини: її насіння легко 
осипається [Нейшт.: 108— 109]. Із усіх цих флорономенів нормативним в 
українській мові став закономірно вівсюг [СУМ, І: 550; ОВРУ: 443], 
затверджений у цьому статусі ще в [СБН: 21].

Дуже рідкісний вид Avena nuda L., що поширений на заході України, 
відомий у цей час назвами овес голий, голець (галиц. [ВхПч., II: 29; Жел.: 148; 
Гр., І: 300; III: 34]), які мотивуються голою зернівкою цієї рослини [ВРУ: 79]; 
пор. означення nudus 'голий’ у латинській науковій видовій назві Avena 
nuda.

3.16.16. Звичайна рослина майже на всій українській території 
Helictotichon pubescens Pilg. (Avena pubescens L.) у ряді джерел називається 
вівсюнець [Ан.: 60; Ум., І: 279]. Ця назва утворена від овес за схожістю з 
вівсом культивованим. Інші її назви спільні з Avena fatua і з Agrostis tenua 
(див. вище), зокрема: вівсюг [Ан.: 60; Ум., І: 279; Тм., І: 143; Руб., II: 142], 
овсюг [Рог.: 113; Піск.: 162; Руб., IX: 19], мітлйця [Волк.: 171; Ум., І: 279; Гр., 
III: 434]. Ухвалена до наукового вжитку ще в [СБН: 21], літературною 
нормою в сучасній українській мові стала з цим значенням назва вівсюнець 
[СУМ, І: 550; ОВРУ: 442].

3.16.17. Зараз дика рослина Beckmannia eruciformis Host, яка зростає на 
більшій частині України, вважається прекрасною кормовою травою [Нейшт.:
109], але в XIX ст. вона була, очевидно, маловідомою, про що свідчать її 
поодинокі назви в обмеженому колі джерел української мови, це, зокрема: 
плавньовий пирій (степ. [Сред.; ЯТ: 10]), водяний пирей (степ. [Ан.: 63; Шест.; 
СБН: 22]), житниця [1886, СБН: 22]. Перші два номени мотивуються 
подібністю цієї рослини до пирію і вологим місцем зростання її, третя назва 
утворена від жито і пояснюється віддаленою схожістю колоска цієї рослини 
з житнім. Її сучасна українська літературна назва беклюнія [ВТССУМ: 71;



ОВРУ: 449] вперше запропонована до наукового вжитку в [Мел.: 49], а потім 
ухвалена як науковий термін у [СБН: 22].

3.16.18. Більшість джерел цього періоду для болотної рослини 
Phragmites communis Trin., яка поширена по всій Україні, фіксує назви, 
успадковані від праслов’янської мови, а саме: черепі [1854, Гр., IV: 456; Жел.: 
1067 ] (< прасл. *certb id. [ЕСУМ, IV: 243]), трость [Шейк., V/1: 88; Жел.: 
986; Ум., IV: 125; Гр., IV: 287; Коб.: 78], троск (галиц. [1878, Гр., IV: 287] 
(імовірно, від трость у результаті характерного для цих говірок переходу 
[т]  ’ > [к]: тісто —  кісто, стіна —  скіна і т. д.), трість (галиц.-волин. 
[ВхН.з.: 51]) (< прасл. *trbstb id. [ЕСУМ, V: 650— 651]), а також від
староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 111, 112]) очеріт  [КотлЕ: 118; 
Кв„ II: 367; Закр.: 437; ВхПч., І: 121; Сред.: 570; Рог.: 131; Жел.: 588; Гр., III: 
81], очеретйна [Жел.: 588; Гр., Ill: 81], тростина (галиц.-волин., буков. та 
ін. [Вол.: 67; Гр., IV: 287; ВхН.з.: 51; Коб.: 595]), троснйк [1854, Гр., IV: 287; 
Шейк.], тростник [Шест.; Мак.: 266], комиш  [Левч.: 164; Жел.: 361; Ум., II: 
6; Гр., II: 275; Коб.: 80].

Проте поряд із ними появляються й інновації: тростіннйк,
тростовнйк [Жел.: 987; Тан.: 64], шерстина (лемк.) [ВхН.з.: 51], троща 
(покут.-буков.) [Витв.: 267]), трощд (сер. поліс, та ін.) [Вол.: 67; Гр., IV: 288] 
(деривати від трость id., а шерстина, можливо, полонізм, пор. пол. trzcina 
id.), ситняг [Жел.: 866] (дериват із суфіксом -аг від прикметника ситний, 
утвореного від сит 'Juncus L. та ін.’ [Сабадош 1996: 43]), вйшай (галиц. 
[ВхН.з.: 51]; пор. укр. діал. вишар 'Carex acutiformis Ehrh.’ [СБН: 32], полт. 
вйшар 'минулорічна трава’ [Гр., І: 200]; все це похідні від вишь 'болотна 
трава’ [XVI, СУМ 16-17 ст., IV: 77] < прасл. *visb id. [ЕСУМ, І: 387]), кунйці 
[Волк.: 170; Жел.: 389] (результат переосмислення назви звірка за схожістю 
суцвіття рослини із хвостом куниці або перенесення значення з діал. кунйия 
'волоть очерету’ [Гр., II: 325], див. [ЕСУМ, III: 142]), лучиця [Петр.: 22] (пор. 
укр. лучйна 'довга тонка тріска’ [СУМ, IV: 559] за зовнішнім виглядом стебла 
цієї рослини, пор. ще [ЕСУМ, III: 315]), спичак («молодий») [Тм., І: 162; Ум., 
II: 6] (від спйця, пор. [ЕСУМ, VI: 372]), майгова [Жел.: 423]; неясного 
походження, пор. [ЕСУМ, III: 361], шаги (закарп. [ВхЗак.: 272]; пор. ст. укр. 
гиашь 'осока’ < угор. sas id. [ЕСУМ, VI: 391— 392; TESz, III: 498; Сабадош 
1996: 112], шаишна (зах. укр. [1878, Гр., IV: 488]; похідне від иіаиі id.), саш 
(закарп.), похідні від нього сашник (бойк.), сашина (лемк.), саришна (закарп., 
надсян.), шалина (повіт Стрижів) [ВхН.з.: 51].

Саршйна, —  мабуть, результат деетимологізації спотворення слова 
сашина; пор. пол. szaszyna 'A corus’, слвц. sasina 'очерет, рогіз’ [ЕСУМ, V:
185]), а шалина виникло, ймовірно, внаслідок дисиміляції приголосних у 
слові шаишна id. або його деетимологізації під впливом зближення з шаліти.

Початковий [с] у  лексемах саш, сашина можна пояснити книжним шляхом 
запозичення закарпатськими говірками угорського слова s0s (вимовляється 
[иіаш] —  І.С.). Лексема сашина могла появитися від польської мови; пор. 
пол. діал. sasyna id. [Maj., I: 375], малопол. sasina 'Juncus L .’ замість 
очікуваного szaszyna id. [Br.: 482]. До іншомовних запозичень слід віднести 
ще одну назву рослини Phragmites communis Trin. —  кугеї [Піск.: 118; ЯТ: 24].

Уживає цю назву Т.Шевченко: Посунули по синій хвилі поміж кугою в 
Сирдар’ю. На підставі цієї ілюстрації в [Гр., II: 318] встановлюється значення 
'водное растение: Typha?’, що, на наш погляд, недостовірно. Вважається, що 
укр. куга запозичено через рос. куга 'вид комиша, Scirpus L.’ або 
безпосередньо від якоїсь тюркської мови; пор. кирг., караїм, коуа. рід 
комиша; аїр, der Kalmus’, караїм, 'очерет, комиш, das Rohr , кууа ситник 
(Juncus ) —  dis Binse’ [Радлов, II: 398, 898], тат. діал. quga id. [ЕСУМ, III: 
122; Фасм., II: 398; Меркулова: 54]. На українському мовному ґрунті 
значення 'Phragmites Adans. (очерет)’ слова кугй виникло, видно, від значення 
'Scirpus L. (комиш)’; пор. укр. літ. куга 'Schoenoplectus Palla’ [СУМ, IV: 383; 
ОВРУ: 418] (види рослин цього роду раніше належали до роду Scirpus L.). А 
могло бути і навпаки, зважаючи на значення відповідників цього слова в 
російській та тюркських мовах. Див. ще куга в п. 3.17.2. Нормою української 
літературної мови для роду Phragmites Adans. закономірно стала назва очерет 
[СУМ, V: 831; ОВРУ: 463], ухвалена в ролі наукового терміна в [СБН: 112]. 
Нормативними в загальновживаній лексиці є також трость id. (рідко), 
очеретйна 'стебло очерету’, тростйна 'стеблина очерету, комишу і т. ін.’ 
[СУМ, IV: 831; X: 284].

3.16.19. Назви рослини Molinia caerulea Moench, яка розповсюджена по 
болотах і вологих ґрунтах майже по всій Україні, зумовлені своєрідністю її 
довгого, прямостоячого голого та твердого стебла, яке має вузлики в основі: 
безколінник [Ан.: 217; СБН: 98], безколінеиь [Парт.; Жел.: 18] (тобто стебло 
не має 'колін’ —  вузликів; пор. чес. bezkolenec id. [Mach.: 293]), 
єдностеблиць, твердостеблиць [Петр.: 11, 37], мйявка ейня [ВхГик.: 10; Гр., 
II: 414] (мйявка, ймовірно, від маяти; ейня —  за кольором квітки, пор. 
латинське видове означення caerulea 'синя, голуба’). Жодна з цих назв не 
стала нормативною в українській літературній мові, хоча в [СБН: 98] була 
ухвалена в ролі наукового терміна назва маявка ейня, термінована вперше 
І.Верхратським. Нею стала запозичена від латинської назва молінія 
[ВТССУМ, IV: 685; ОВРУ: 463], не зафіксована в жодному джерелі 
української мови до поч. XX ст.; пор. рос. молйния id.

3.16.20. Характерна для степової частини України, зрідка для Карпат, 
Закарпаття та ін. рослина Eragrostis minor Host (Eragrostis poaeides Beauv.) має 
назви, які відомі переважно в степових говірках: гусятник, вонючка, чорна



ιηραβά [ЯТ: 16; Мел.: 107]. Перша утворена від гуся і зумовлена, очевидно, 
тим, що цю траву охоче поїдають гуси. Вонючка —  похідна від воиь, 
пояснюється неприємним запахом рослини. Кольором її суцвіття мотивується 
номен чорна ηψαβά.

Дуже подібний вид Eragrostis pilosa Beauv., який зростає на тій самій 
території, що й попередній, іменується в степових говірках назвами гусениця і 
шовковиця [ЯТ: 16; Мел.: 107]. Принцип номінації, закладений у першій 
назві, той самий, що в гусятник (див. у попередньому абзаці), а назва 
шовковиця, утворена від шовк, мотивується, очевидно, тим, що «нижні гілки 
волоті при основі мають довгі волосинки» [ВРУ: 84], які нагадують шовкові 
нитки.

3.16.21. Для рослини Koeleria cristata Pers. (Koeleria gracilis Pers.), яка 
поширена в Степу, Лісостепу, Криму, зрідка в лісових районах, 
відзначаються номени: тонконіг [Сред.: 571; Шейк., V/1: 65; Жел.: 974; Гр., 
IV: 273; ЯТ: 19] (від тонкий і ноги за тонким стеблом; пор. рос. літ. тонконог 
id. [РУСб: 274 275], а також укр. діал. тонконіг, уживане на позначення 
рослин Festuca ovina L., Роа trivialis L. та ряд інших рослин з довгим і тонким 
стеблом, див. [СБН: 295]), кипіць  (степ., сер. наддніпр. та ін. [Lind., II: 285; 
ЯЧ: 113; 1912, Яв.: 348]); пор. ще укр. діал. типець, типчак, типчииа id. 
[СБН: 82], видно, того самого походження, що й типець, тіпчак 'Festuca 
ovina L .’ —  від тіпати, див. п. 3.16.28; у слові кипець [к] < [т ’]), чехра 
[ВхСпис: 31]. Останнє споріднене з укр. діал. чіхртпий 'косматий’, чіхратися 
'чухатися’ [Гр., IV: 466].

У ряді слов янських мов наявні подібні слова з дуже близькою 
семантикою; всі вони етимологічно споріднені з прасл. *cesrati (варіант 
*с ex rat і), утвореним за допомогою суф. -г- від cesati 'чесати’ (детальніше 
[ЗССЯ, IV: 33, 90— 91; MES: 96; Фасм., IV: 354]). Первинна мотивація назви 
чехра, усупереч [ЕСУМ, VI: 315], пов’язана, ймовірно, з твердою корою 
стебла цієї рослини, яке використовували для пряжі, тобто в цій назві той 
самий мотив номінації, що й у фітономенах костерева, тіпчак і под., які в 
українських діалектах називають інші рослини з твердою корою. Із поданих 
вище назв лексему кипець було ухвалено як науковий термін у [СБН: 82], і до 
сьогодні вона з тим самим значенням є нормативною в українській мові 
[ВТССУМ: 537; ОВРУ: 444], хоча й деетимологізована.

3.16.22. Рослина Melica nutans L., поширена в лісових та лісостепових 
районах, у Карпатах, Криму, у джерелах досліджуваного періоду називається 
тільки двома номенами: осбчна ιηραβά (поділ., сер. наддніпр. та ін. [Ан.: 212; 
ЯЧ: 113]), у якому означення утворене від осока 'Carex L .’ на основі 
подібності цих рослин, і перлова трава (степ. [Lind., II: 291]). В останньому 
означення перлова —  від перло 'одна перлина’ за формою насінин; пор. рос.

літ. перлбвник 'M elica L .’ [РУСб: 244]. Сучасну літературну назву перлівка id. 
[СУМ, VI: 328; ОВРУ: 460] (мабуть, універб, що утворився на основі 
складеного номена перлова трава id.) уперше запропонував як термін 
М.Мельник [Мел.: 175— 176], цю назву було схвалено для наукового вжитку
також у [СБН: 96].

3.16.23. Більшість засвідчених джерелами найменувань поширеної на 
переважній частині України рослини Briza media L. мотивується тим, що її 
колоски постійно трясуться, дрижать [Нейшт.: 113], пор.: трясучка [Рог.: 114; 
Піск.: 261; Шейк., V/1: 57; Жел.: 990; Гр., IV: 392], трісучка (галиц. [ВхН.з.: 
40]; [і] < /а]), трясунка (степ. [1895, Мак.: 53]), тряска [Петр.: 38], трясенец 
(буков. [НІ.: 3]), трусенйчка, трісенйчка (галиц.-волин.), трісирубичка 
(волин.) [ВхН.з.: 40] (від трястй або трусйти; пор. той самий мотив 
номінації в рос. літ. трясунка, діал. трясучка, біл. діал. трясунька, чес. treslice 
і под., слвц. traslica, діал. trasienka, серб., хорв. treslica, слвн. діал. tresulja id. 
[ЕСУМ, V: 665; Mach.: 280; Ан.: 70; Сим.: 80]; композит трісирубичка 
складається з тріси- < тряси- і рубичка, утвореного від руб  рубець , руо я 
'лахміття’; пор. у М. Номиса приказку: Треба прясти, щоб р у б ’ям не трясти 
(Лівобер. Укр. [Ном.: № 7199]), див. ще [ЕСУМ, V: 644]), дрооюачка (гуцул, 
та ін. [Жел.: 206; Петр.: 10; Шух., І: 20; Гр., І: 446]), здрйжник [Тм., І: 146], 
здріжник [Хл.: 21; Ум., І: 285] (від дрижшпи або діал. дрожати 'трястися’), 
лелійка [Петр.: 21] (від діал. леліяти 'колихати, хитати’ [Жел.: 401]), муха 
(галиц. [Гавр.: 137; Парт.]; результат переосмислення слова в зв’язку з тим, 
що маленькі колоски рослини нагадують мухи), невейка (харк. [Ан.: 70; Ум., 
IV: 127]; пов’язується з віяти, але переконливого пояснення мотивації не 
знайдено, пор. [ЕСУМ, IV: 59]). Із цих назв нормативною в українській мові 
стала трясучка [СУМ, X: 307; ОВРУ: 459], уперше термінована в [Мел.. 53] і 
ухвалена в статусі наукового терміна в [СБН: 25].

3.16.24. Для позначення поширеної в усій Україні рослини Dactylis 
glomerata L. найчастіше в джерелах української мови фіксується лексема 
грястиця (гуцул, та ін. [ВхГик.; Жел.: 169; Хл.: 22; Шух., І: 20; Гр., І: 335, ]), 
без сумніву, пов’язана етимологічно з діал. грястй, гряду 'швидко і шумно 
бігти, їхати’ [Гр., І: 334— 335] < прасл. *grqsti < *grqdti 'іти, ходити’. Мотив 
номінації захований, очевидно, в якійсь особливості рослини. Нам видасться 
малоймовірним пов’язування цього ботанічного номена із діал. грясть 
'зм іст’, згрястйти 'зібрати, резюмувати’ і под., усупереч [ЕСУМ, І: 609]. 
Назва грястиця id. стала нормативною в українській мові [СУМ, II: 185; 
ОВРУ: 459], ухвалена в ролі наукового терміна в [СБН: 50]. Ряд інших назв 
цієї рослини виник за схожістю з іншими рослинами, зокрема: віваок, пирій 
(харк. та ін. [Ан.: 122; Ум., III: 34]), перійка (поділ. [Ан.: 122; Ум., І: 111]),



мітлиця (буков. та ін. [Рог.: 120; Піск.: 136; Ум., І: 211; Гр., II: 434]), 
житниця (бойк., галиц., поділ. [ВхН.з.: 43; Мак.: 125]).

Номен купчанка [ВхБот.1905: 164; Мел.: 94] (від купка; пор. пол. trawa 
kupkowa, kupkowka id. [Maj., II: 269— 270]) пояснюється тим, що к о л о с к и  ц і є ї  

рослини зібрані в пучки на кінцях віток волоті [Нейшт.: 113], див. ще [ЕСУМ, 
III: 149]. Її суцвіття колюче (пор. рос. діал. ежа id. [Ум., І: 111; Тм., І: 112]), 
чим обумовлені назви собача трава (галиц. [Гавр.: 138]), пся трава [Петр.: 
31], собачка [ВхГик.]. Цілком можливо, що це переклади нім. Hundgras id. 
[Ан.: 122] (букв, 'собача трава’; пор. ще рос. песья трава id. [Ум., III: 34], 
пол. psia trawa [Maj., II: 270], слвц. діал. psia  trdva id. [Mach.: 281]). Ha 
користь німецького джерела цих назв промовляє ніби й той факт, що цю 
рослину, яка в молодому віці є доброю пашею, засівають під назвою 
німецькийрайграс [Мел.: 95].

3.16.25. Назви рослини Cynosurus cristatus L., відомої в природі на 
більшій частині України, гребенячка звичайна [ВхГик.: 10], гребенячка [1880, 
Мак,: 123; Жел.: 158], гребенник [Гор.-І: 8; СБН: 49] мотивуються подібністю 
колоска до гребеня; пор. рос. літ. гребенник, гребневйк [РУСб: 184], пол. 
grzebenica [XVI, Maj., II: 265], слвц. hrebienka id. [Mach.: 281]; пор. ще нім. 
Kammgrass id. [Ан.: 120], утворене від Катт  'гребінець’ і grass 'трава’. 
Ймовірно, жорстким суцвіттям пояснюється назва пся грива (буков. [НІ: 5]); 
пор. лат. cynosurus id., утворене від гр. κύων, род. в. κυνός 'собака’ та ουρά 
'хвіст’ [Mach.: 281]. Суцвіття цієї рослини складається з багатьох квіток, які 
нагадують комахи, саме цією ознакою мотивуються назви мушка  і мушиця 
(галиц. [ВхН.з.: 43]; обидві —  від муха). Номени смйкавка (закарп.), смичка 
(бойк.-галиц.) [ib.] утворені від смйкати і зумовлені тим, що стебло рослини 
легко висмикується з кореня [ЕСУМ, V: 321]. Нормативним в українській 
літературній мові став номен гребінник [СУМ, II: 162; ОВРУ: 450], хоча в 
[СБН: 49] у ролі наукового терміна ухвалено лексему гребенячка, яку вперше 
термінував І.Верхратський.

3.16.26. Більшість назв видів Poa L., які зростають на переважній 
частині України, етимологічно прозорі: тонконіг [Ан.: 261; Шейк., V/1: 65; 
Жел.: 974; Гр., IV: 273; ЯТ: 24] (див. також вище тонконіг 'Koeleria cristata’
—  π. 3.16.21), волоснйця [Рог.: 131; Піск.: 41; Гр., І: 251; Руб., II: 168; Кміц.:
244], волотиш/я [Петр.: 5], мітлйця (степ, та ін. [Сред.: 569; Тм., І: 202]; 
утворені відповідно від волос, волоть, мітла, зумовлені волотистим 
суцвіттям, див. ще [ЕСУМ, І: 421]), вйбіжка (зах. укр. [Гавр.: 143; Гол.: 435; 
Шух., І: 145; Гр., І: 145; ВхН.з.: 52]), вйсипка (галиц.-волин. [ВхПч., II: 34; 
Жел.: 86]: останні два номени —  відповідно від вибігати і висипати 
'з ’являтися, густо вкриваючи поверхню’, мотивуються тим, що рослина 
розмножується, крім насіння, також повзучими підземними пагонами, пор.

[ЕСУМ, І: 369]), гусятник (слобож. [Ан.: 261; Ум., II: 101]; від гуся, 
пояснюється тим, що це улюблений корм гусей; пор. рос. сарат. гусинник id. 
[Ан.: 261]), лядська чупрйна (уман. [ib.; Ум., II: 101]; утворене від діал. лядо 
'висока місцевість у лісі’, 'занедбана, поросла травою і чагарником 
місцевість’ та ін. < прасл. *lqdo 'необроблена земля’ [ЕСУМ, III: 335— 336; 
Фасм., II: 549] за місцем зростання рослини і слова чуприна, яке є наслідком 
переосмислення, зумовленого волотистим суцвіттям рослини). Не зовсім 
зрозуміла мотивація назви віновець (буков. [НІ.: 9]) і компонента глодавка в 
складеній назві вйбіжка глодавка [ВхГик.: 10; Жел.: 144], але їх етимонами є, 
видно, слова відповідно віно 'придане’ і глодати, пор. [ЕСУМ, І: 400, 528]. Із 
поданих флорономенів нормативним в українській літературній мові став 
тонконіг [СУМ, X: 190; ОВРУ: 456], ухвалений як науковий термін у [СБН:
117].

3.16.27. У народі на більшій частині України досить добре відомі і 
розрізняються в назвах два види Glyceria R. Вг. —  Glyceria fluitans R. Br. і 
Glyceria maxima Holmb. (Glyceria aquatica Wahlenb., Glyceria spectabilis Mert. 
et Koch). Для першого виду засвідчені назви: крім успадкованої від 
праслов’янської мови манна  [Рог.: 124; Піск.: 132; Жел.: 427; Гр., II: 104], 
також новотвори манна ινραβά [Рог.: 124; Піск.: 132; Ум., II: 91], майнова 
трава (поділ. [1913, Мак.: 169]), лепіх манновий [ВхСпис: 32; Тан.: 60], 
манник (сх. укр. [Lind., II: 298; Гор.-1: 11; Шм.; Мак.: 169]). Ці номени 
пов’язуються з давнім манна id. [Сабадош 1996: 42, 111; ЕСУМ, III: 385]; про 
компонент лепіх у складеній назві лепіх манновий див. у наступному абзаці. 
Ще в одному складеному найменуванні цієї трави мокошна трава (буков. 
[НІ.: 6]) означення мокошна пов’язане, очевидно, з давньоруською власною 
назвою Мокошь [Ср., II: 164], якою йменувалася язичницька богиня 
родючості і етимоном якої є прикметник мокрий; пор. українські діалектні 
назви інших болотних рослин: мокоша 'Nymphae lotus L .’, мокоша 
пишноцвіта 'Nelumbium speciosum W illd.’ [Мак.: 239, 244]; див. ще [ЕСУМ, 
III: 499— 500; Фасм., II: 640]. Ще одна задокументована назва рослини 
Glyceria fluitans R.Br. пшонянка [Петр.: 23] утворена від пшоно за подібністю 
зерен рослини до пшона.

Другий вид Glyceria maxima Holmb. відомий у цей період під назвами 
лепіх (волин. [ВхПч., І: 10; Жел.: 402; Петр.: 21; Гр., II: 356]), леп іх  (галиц. 
[Жел.: 402; ВхН.з.: 45]), лепехп (галиц., волин.), лепешняк (сх. укр.), лепеш  
[ВхН.з.: 45], [Жел.: 222], вйсипка (галиц., волин. [ВхПч., II: 34; Жел.: 86]), 
пищики [Гор.-І: 11; Ш ест.],ликерія [Жел.: 403], иііварец білий (галиц. [ВхН.з.: 
45]). Фітономени лепіх, лепех, лепеха, жидівська лепеха [Жел.:222] перенесені 
від Acorns calamus L. (див. [ib.]), добре відомої під цими назвами рослини по 
всій Україні [СБН: 3], за подібністю листя. Лепіш, лепешняк —  суфіксальні



деривати від лепех(0). Видно, той самий мотив номінації ліг в основу назви 
шіварец білий; пор. укр. діал. шівар, шувар, шавар 'Acorus calamus L .’ [Мак.: 
6— 7]. Висипка мотивується способом розмноження рослин (див. [Нейшт.:
117], а також сказане вище про вйсипка 'Poa L .’ —  п. 3.16.26).

Назва пищики —  результат переосмислення пйщик 'дудочка, 
свистілка’ у зв’язку з порожнистим стеблом рослини; ликерія —  запозичення 
від гр. γλυκερός 'солодкий’, яке зумовлене солодким смаком насіння [РО: 
282]; пор. латинську родову назву цієї рослини glyceria, яка є запозиченням 
наведеного тут грецького слова. Див. також [ЕСУМ, III: 232— 233], пор. ще 
пол. slodyczka, в.луж. slodnicka id. [Zeman: 420]. Нормативною в українській 
літературній мові стала назва лепешняк [СУМ, IV: 478; ОВРУ: 461], ухвалена 
в [СБН: 70] як родова наукова назва для більшості видів Glyceria R. Br., але 
для виду Glyceria fluitans —  тільки манна mpaed.

3.16.28. Із численних видів Festuca L. найвідоміший і поширений 
майже по всій Україні вид Festuca ovina L., для якого відзначаються назви 
кустриця (бойк., галиц., закарп. [ВхПч., II: 31; Гр., II: 232]; постала внаслідок 
звуження значення загальнонародного кострйщя 'внутрішня тверда 
неволокниста частина стебел прядивних рослин’ [СУМ, IV: 308]), костерева 
[ВхПч., І: 10; Жел.: 370; ВхСпис], костерява [ВхПч., І: 10; Гр., II: 291; ВхН.з.:
45], костерява овеча (гуцул, та ін. [Шух., І: 20; Гр., II: 291; Тан.: 60]), 
костеріва (покут.-буков. [Витв.: 112]), кустерйва [Жел.: 370, 392], кострень 
(буков. [НІ.: 6]). Всі ці назви, крім кустриця, —  суфіксальні утворення від 
діал. κοαηρά 'костриця’ [Лис.: 93] або від костер 'Bromus secalinus ’ < прасл. 
*kostra 'щось тверде’ [ЕСУМ, III: 52— 53; ЗССЯ, XI: 158— 159].

Документуються також номени тіпець [Волк.: 176; Піск.: 257; Шейк., 
V/1: 49; Жел.: 967; Гр., IV: 260] (від тіптпи 'терти, очищати волокно 
конопель, льону і т. п. від костриці’), тіпч0к [Шейк.; Гр., IV: 266], тітчина 
[ЯН: 113; ЯТ: 17] (останні два номени похідні від тіпець id.). Ця рослина має 
кілька назв, спільних з іншими схожими рослинами цієї родини, це мітлиця, 
метлиця [Рог.: 123; Гр., II: 420, 434], тонконіг, тонконіжка [Рог.: 123; Волк.: 
176; Шейк., V/1: 65; Жел.: 974; Гр., IV: 273], вівсюк [Тм., І: 133]. 
Документуються ще дві назви: щ ипещ  [Рог.: 123; Піск.: 299; Жел.: 1106; Ум., 
II: 226; Гр., IV: 526] (від щиптпи, ймовірно, тому, що ця рослина —  добрий 
корм для овець [ЕСУМ, VI: 509]) і цілина (степ. [ЯТ: 17]). Остання виникла, 
ймовірно, внаслідок переосмислення цілина 'переліг’, позаяк ця трава 
утворює густі дернини [ib.: 257].

Спеціальні назви фіксуються для видів Festuca sulcata Hack, вівсяниця 
[1917, Яв.: 107] (своїм суцвіттям рослина нагадує овес; пор. рос. літ. овсяница 
id. [РУСб: 236]) і для Festuca trachyphylla Krajina (Festuca duriuscula) мичка 
[Гор.-1: 10] (перенесено від мйчка 'пучок волокон конопель або льону,

підготовлений для прядіння’ [СУМ, IV: 722]). Номен кострйщя, ухвалений як 
науковий у [СБН: 62], залишився нормативним в українській мові до сьогодні 
як назва роду Festuca L. [СУМ, IV: 308; ОВРУ: 451]. Таку саму функцію 
виконує вівсяниця [СУМ, І: 550; РУСб: 236]. Для видів Festuca ovina та 
Festuca sulcata нормативною вважається назва типчйк [СУМ, X: 118; РУСб: 
236] (поряд із кострйщя). На наш погляд, у слові типчак [и] замість [і] слід 
уважати помилкою, яку необхідно виправити (треба тіпчйк, бо тіпшпи), на 
тій же підставі слід писати не типчинй [СУМ, X: 118], а тіпчинд. У світлі 
сказаного доцільно визнати неспроможним виведення тіпчак і под. від казах. 
тебін 'трава, що залишилася під снігом’, усупереч [ЕСУМ, V: 570].

3.16.29. Для позначення рослини Lolium temulentum L. (росте в 
Поліссі, західних лісових районах, у Правобережному Лісостепу) у джерелах 
описуваного періоду появляється ряд номенів, більшість із яких мотивується 
одурманюючою дією на людину отруйних плодів цього бур’яну (пор. у 
науковій латинській назві видове означення temulentum  'який п ’янить’): 
дурійка (зах. укр. [Гавр.: 141; Гол.: 532; Hoelzl: 256; ВхПч., II: 33; Жел.: 210 та 
ін.]), дуреиь (бойк., галиц., гуцул, та ін. [Шух., І: 21; Гр., І: 456; ВхН.з.: 48; 
Коб.: 349]), дурйця (бойк., галиц. [ВхН.з.: 48]; усі ці назви —  суфіксальні 
деривати від дуріти), дурійчиця (галиц. [1912, Мак.: 124]; похідне, очевидно, 
від дурійка id.), шалій, шапеніць [ВхБот.1905: 168], шелій (надсян. [1899, 
Мак.: 215]), шеленец (надсян.), шелец (бойк., галиц.; в останіх трьох номенах 
у першому складі [е] < [а]), шаленйця, шаліянка, шачітра (закарп.) [ВхН.з: 
48], шалька (бойк. [ВхПч., V: 26]; пов’язані з укр. діал. шал 'сказ’, шачений 
'божевільний’ [Гр., IV: 482], етимоном яких є прасл. *sal- < *xel-, той самий 
корінь, що і в рос. нахал; у первинному хеі- звук [х] перед [е] (>['fc]) змінився 
в [їй], а [4 ]  після [ш] рефлексувався в [а] [Фасм., IV: 399; КЗС: 499]), 
болйголов [Жел.: 38] (можливо, перенесено від Conium maculatum L., отруйної 
рослини).

Кілька префіксально-суфіксальних утворень мотивується діалектним 
дієсловом милйтися 'помилятися’ (пор. [ССк.: 172], див. ще [Фасм., III: 23; 
MES: 385]), імовірно, на тій основі, що насіння Lolium L. важко відрізнити від 
насіння хлібних злаків, це, зокрема: омилок (лемк., закарп., бойк. [ВхПч., II: 
33; Гр., III: 539; ВхН.з.: 48]), омилка [Жел.: 569; Коб.: 349], омилец (надсян. та 
ін. [ВхН.з.: 48]). На базі цих назв унаслідок народноетимологічного 
зближення, очевидно, з дієсловом молоти виник префіксально-суфіксальний 
дериват омолок (лемк. [ВхБот.1905: 168; Гр., III: 53; ВхН.з.: 48]). Назва кукіль 
[Ум., І: 58; Тм., І: 183; Коб.: 134] перенесена від Agrostemma githago L.; пор. 
ще подібне перенесення в пол. kakol 'Lolium L .’, луж. kokol, kukiel id., рос. 
куколь мьіший 'Lolium perenne L .’ [Ан.: 197]. Як назви цієї рослини



фіксуються ще плевел [Рог.: 127; Піск.: 190; Жел.: 658], плевел отрутний 
[Степовик 1886, II: 15]. Плевел < ст. сл. пл'квел'ь id. [ЕСУМ, IV: 436].

Інший вид Lolium L. —  Lolium perenne L., крім успадкованої від 
староукраїнської мови назви нажить (закарп. та ін. [Жел.: 596; ВхЗак.: 243; 
Тан.: 62]), має також інновації: пажитниця [ВхБот.1905: 168] (похідне від 
пажить id.), райграс (степ. [Сред.: 568]), рай грає [Тан.: 68]), райтрае 
англійскій [Хл.: 21]. Останні два варіанти —  полонізми; пор. пол. raj gras, 
rajgras angielski id. [Maj., II: 452] < англ. iye grass 'райграс (Arrenatherum 
P.В.), житня трава’, яке утворилося від слів rye 'пажитниця (Lolium)’ та grass 
'трава’ [СІС: 703; СУМ, V: 17]. Лексема пйжитниця, ухвалена як термін у 
[СБН: 89], стала нормативною як назва роду Lolium L. у сучасній українській 
літературній мові [СУМ, VI: 14; ОВРУ: 455].

3.16.30. Для рослини Zema inermis Lindm. (Bromus inennis Leyss.), яка 
зростає на всіх українських землях, записано назви, перенесені від пирію 
(Elytrigia repens Newski) або утворені суфіксальним способом від його назви 
за схожістю рослин, зокрема: пирій [Ан.: 71; Гр., III: 152], перій [Волк.: 173; 
Гр., III: 146], трійка, перієватиця [Жел.: 628; Гр., III: 146].

3.16.31. Більшість видів роду Bromus L. відома за назвою 
праслов’янського походження стоколос чол. р. [ВхПч., І: 9; Волк.: 175; Піск.: 
249; Ум., II: 40; Гр., IV: 209], стоколоса жін. р. (зах. укр. [Витв.: 282; ВхПч., 1: 
9; Піск.: 249; Жел.: 922; Гр., IV: 209; ВхН.з.: 40]) < прасл. *sbtokolsb id. 
[Сабадош 1996: 41] (у давніших джерелах української мови виявити цю назву 
нам не вдалося). Крім того, відзначаються також новотвори: дериват від 
стоколоса —  стоколосник [Ан.: 71; Ум., II: 40], а також похідні, мотивовані 
схожістю з вівсом (за свідченням Анненкова, в давнину лат. bromus мало 
значення 'овес’) [Ан.: 70]: вівсянка [Гр., І: 203], овсянка [РО: 285; Рог.: 114; 
Піск.: 162; Жел.: 552], овсюг (степ. [Сред.: 568]). Вид Bromus secalinus L. має 
назву костюльки [Рог.: 114; Піск.: 114; Жел.: 371;Ум., IV: 217; Гр., II: 292], 
яка, як і костйрь чол. р. [Рог.: 114; Ум., II: 40; Гр., II: 291], утворена від кость 
за твердістю стебла рослини. Записано ще такі назви цієї рослини: колосник, 
стоколосник, житняк [Ан.: 71; Ум., II: 40; Мел.: 54] (перша —  від стоколос 
id., друга —  від жйто за зростанням у посівах жита), стоколоса заглушка 
[ВхГик.: 10; Жел.: 239], заглушка [Руб., VI: 15] (заглушка —  від заглушйти, 
мотивується тим, що цей бур’ян заглушує посіви жита [Мел.: 54]).

Для виду Bromus arvensis L. появляються назви дйрса [Руб., III: 54], 
дйрза [Гр., І: 384], осйґа (гуцул.), шмир (лемк.) [ВхЛем.: 485; Гр., IV: 506; 
ВхН.з.: 40]. Для М.Фасмера донське т ирса  «темне слово» [Фасм., IV: 132]. 
Дйрса запозичене, ймовірно, через біл. дьірса (1596) або пол. dyrsa (1739), 
dersa id. від лит. dirsa, dirse id. [Лаучюте: 12], пор. [ЕСУМ, II: 75]. Укр. 
варіант дйрза виник, припускаємо, від дйрса id. у результаті асиміляції.

Походження осйґа неясне, див. ще [ЕСУМ, IV: 219]). Шмир, очевидно, 
полонізм; пор. пол, szmer 'Thymus vulgaris’ (XVI, RS: 289), 'Thymus 
serpyllum’ та ін. [Maj., I: 435]. На думку Й.Ростафінського, пол. szmer < 
*szemr; пор. ст. пол. szemrzyk 'Thymus vulgaris’ [XVI, RS: 289], яке Брюкнер 
пов’язує із пол. szemrac 'дзюрчати’ [Вг.: 551]. Осйґа постало, очевидно, від 
осйка в результаті характерного для гуцульських і багатьох інших 
українських говірок переходу [к] > [ґ], мотив номінації неясний. Менш 
імовірне, на наш погляд, пов’язування осйґа із овсюг, овсянка id., усупереч 
[ЕСУМ, IV: 219]. Жоден із цих номенів не є нормативним в українській 
науковій ботанічній термінології для роду Bromus L. (ним став запозичений 
від латинської мови бромус [ОВРУ: 440]), хоча в [СБН: 25] був ухвалений 
обґрунтовано стоколос. Останнім терміном почали позначати в новітні часи 
рід Zema Panz. [ВРУ: 99], який зараз подається вже під іншою латинською 
назвою —  Bromopsis Fourr. [ОВРУ: 441].

Вид Bromus mollis L. називається спеціальними номенами жмйця 
[ВхСпис] (мабуть, від діал. ж мик 'пучок’ за волотистим суцвіттям рослини, 
пор. [ЕСУМ, II: 201]), житець (сх. укр. [Ан.: 71; Гр., І: 485; Руб., V: 10; ЯЧ: 
113]; від жйто за місцем зростання), мітлйця [Волк.: 171; Гр., II: 434].

3.16.32. Трава дуже низької кормової якості біловус стиснутий (Nardus 
stricta L.) росте на більшій частині України, утворюючи густий дерен із дуже 
шорстких листків, худоба цю траву не їсть. Цими негативними властивостями 
рослини мотивується переважна більшість її назв —  дериватів від пес, свиня, 
щеть, шерсть: псянка, псяґа (бойк., галиц., гуцул. [ВхПч., II: 33; Гр., III: 
496]), псснка (гуцул. [Шух., І: 21]), псярка (зах. укр. [ВхЮж.: 458; Гр., III: 
496]), псячка [Петр.: 31], псєчка, псюрка, пссрка (бойк., галиц.), псюха 
(галиц.), свинюх (волин.), свинниця (надсян.) [ВхН.з.: 49], свинюха, свинячка 
(галиц. [ВхПч., II: 33; Петр.: 34; Гр., IV: 106]), щетячка [Ум., IV: 219; 
ВхБот.1905: 170; Руб., XIII: 42], (пор. рос. діал. щетинница [Ан.: 223], біл. 
шчаціна, шчаціннік id. [ЛАБНГ, І: № 253]), шерстянка [Жел.: 1087]. Ці 
ознаки лягли в основу номінації композита острокол (буков. [НІ.: 8]; від діал. 
острий і колоти за шорстким і дуже гострим листям).

Кілька суфіксальних дериватів, утворених від сірий і сйвий, зумовлені 
білим кольором відцвілих стебел [Нейшт.: 122; ЕСУМ, IV: 224, 257]: сірйця 
(бойк., галиц. [ВхПч., II: 33; Ум., IV: 219; Гр., IV: 128]), щетячка сіриця 
[ВхГик.: 10], сіроха, сивушка (там само [ВхН.з.: 49]), сивйця (лемк. [ib.; Гр., 
IV: 117]). Номен мйчка  [РО: 289; Рог.: 129; Піск.: 136; Ум., IV: 219; Гр., II: 
423] виник унаслідок переосмислення загальнонародного мйчка 'пучок 
волокон льону або конопель, підготовлений для прядіння’ [Піск.: 136] (див. 
ще [ЕСУМ, III: 469]; пор. ще біл. м ичка  id. [ЛАБНГ, І: № 253]). За цим самим 
принципом номінації утворена назва бородка [Ан.: 223]. Обидві останні назви



мотивуються подібністю густого дерна біловусу до мички або бороди. 
Наслідком переосмислення є також назва ковила (від Stipa L.). Номен мичка 
був ухвалений як науковий у [СБН: 100], цей статус зберіг у науковій 
номенклатурі до сьогодні [РУСб: 164; ОВРУ: 463], однак у сучасних 
загальномовних тлумачних словниках української мови подається з цим 
значенням як діалектизм (див. [СУМ, IV: 722; ВТССУМ: 669]). А як 
нормативний у цих словниках і в ботанічних виданнях із цим значенням 
використовувався номен біловус [СУМ, І: 183; ВРУ: 102]; пор. рос. літ. белоус 
id.

3.16.33. Майже всі інноваційні назви поширеної скрізь в Україні 
рослини Elytrigia repens Newski (Agropyrum repens P.В., Triticum repens L.) — 
деривати успадкованого від староукраїнської мови пирій [Сред.: 567; Тм., II: 
115; ЯЧ: 113; ЯТ: 8], перій [ВхПч., II: 36; Піск.: 185; Жел.: 658; Тан.: 62; ЯЧ:
113], пірій [Закр.: 496; Жел.: 653; Ум., III: 225], пирій  [Закр.: 496; Рог.: 110; 
Тан.: 62] або прикметника того самого кореня пирієватий (перієватий): 
перійка (галиц. [ВхПч., II: 36; Жел.: 628; Гр., III: 146; Кміц.: 42]), перісвштщя 
(бойк.-галиц. [ВхПч., IV: 16; Жел.: 628; Гр., III: 146]), перісватка, переватка 
(галиц.), ηι/ρβώνκα (галиц.-волин.) [ВхН.з.: 59]. Номен перниця (лемк. [ib.; Гр., 
III: 146]) похідний від д.рус. пьіро 'полба, пшениця спельта’ (прасл. *руго/-ь, 
*ругць id. [ЕСУМ, IV: 373]); пор. ще пол. региіса  'пирій’ [Maj., II: 793], біл. 
мін. ηьірніца id. [ЛАБНГ, І: 248]; житняк [1917, Яв.: 225] —  від жито за 
схожістю обох рослин; плевельниия [ВхБот.1905; Жел.: 658] —  від плевел 
кукіль , а пирій-синець, синець (степ. [ЯТ: 7— 8]) —  від синій за сизим 

кольором різновиду пирію, див. [Мел.: 17— 18].
3.16.34. Для виду Agropyron dasyanthum Ledebr. (Triticum dasyanthum 

Led.), який зростає у піщаних місцях нижньої течії Дніпра, маловідомий у 
народі, зафіксовано такі назви: собакар (степ.), ядовитий пирей [Гор.-І: 21], 
талій [Ан.: 362; Гр., IV: 245]. Перші дві мотивуються отруйністю цієї 
рослини для худоби [ОВРУ: 437]. Дехто припускає, що номен тйлій, 
можливо, пов’язується із церк.сл. талнп 'зелена гілка’ < гр. OoJliov, 
пов язаного із Qa)J.0g id. [ЕСУМ, IV: 508], проте нам видається більш резонно 
вважати його похідним із суф. -ій від тюркізму т аї [Ум., IV: 106], тала 'вид 
верби (Salix pentandra L.)’ [Мак.: 325] (див. ще [ЕСУМ, IV: 506]), 
мотивується, мабуть, місцем зростання рослини —  там, де росте тал(а).

3.16.35. Рідкісна рослина Leymus arenarius Hochst. (Elymus arenarius 
L.), яка в Україні зростає тільки в околицях Ковеля та Львова, в більшості 
джерел позначається найменуваннями колосняк [Ан.: 131; Ум., II: 28; Тм., І: 
44; 1909, Яв.: 369; Руб., VI: 37], колосник [Ан.: 131; Ум., І: 94], ячмінь дикий 
[Гор.-І: 9; Ум., II: 28; Мак.: 136], сухостеблиць [Петр.: 36] ,рипілка  [Гор.-І: 9; 
Мак.: 136]. Перші дві назви утворені від колос і мотивуються довгим (до 15—

25 см) густим колосом [ВРУ: 110]; пор. рос. колосняк id. [ЕСУМ, II: 521]. 
Фітономен ячмінь дикий пояснюється подібністю до ячменю: пор. пол. 
jqczmionka, чес. jecmenka, jecmenice, слвц. jacmenica, хорв. jecmika, нім. 
Sanderste id. [Mach.: 283]. Виникнення назви сухостеблиць (від сухий і 
стебло) зумовлене особливістю стебла. Рипілка пов’язується, можливо, з 
дієсловом рипіти  'рипіти, скрипіти’, проте мотив номінації неясний, пор. 
[ЕСУМ, V: 80]). Номен колосняк, ухвалений в [СБН: 56] до наукового 
вжитку, залишився нормативним в українській літературній мові до сьогодні 
[СУМ, IV: 233; ОВРУ: 439].

3.17.1. Родина осокові (Сурегасеае). Рослини роду Eriophorum L. — 
болотні, мають гарне пухове суцвіття білого кольору, поширені в Карпатах, 
на Поліссі, місцями в Лісостепу. Для виду Eriophorum polystachion L. 
(Eriophorum angustifolium Honck.) зафіксовано назви: кішка (галиц.), котики 
(гуцул.) [ВхН.з.: 44] (пор. рос. діал. коток 'Eriophorum vaginatum L .’ [Ан.: 
136], зйячі лапки [Рог.: 121; Піск.: 287; Жел.: 283; Гр., II: 120] (результат 
метафоричного переосмислення синтаксичного словосполучення на основі 
пухового суцвіття рослини; пор. рос. волог, заячьи уши, твер. заячий лей id. 
[Ан.: 136]), пелеитик білий (галиц. [ВхН.з.: 44]; від пелех 'жмут, пасмо 
волосся, вовни, трави і т. ін.’ за суцвіттям), спячник (лемк.) [ВхГЛ: 469; Гр., 
IV: 193; ВхН.з.: 44] (від спйти за використанням пуху рослини для подушок 
[Нейшт.: 133]), сухоперка [Петр.: 36] (композит від сухий і перо; пор. чес. 
suchopefnik, серб., хорв. suchoperka, suchopernik id. [Сим.: 185]). Ту саму 
мотивацію, що пелеитик білий, має фітономен жидик (галиц. [Гавр.: 139]; 
результат переосмислення демінутива, мабуть, за асоціацією з нестриженою, 
пелехатою головою). Осторонь цих назв перебуває тонконіг (волин. [ВхН.з.: 
44]), мотивується довгим тонким стеблом.

Завдяки пуховому суцвіттю виникли також назви виду Eriophorum 
latifolium Hoppe заячі лапки [Рог.: 122], болотній пух [ib.; Піск.: 22], пух 
болотяний [ib.; Гр., III: 502], боже тіло (галиц. [ВхПч., І: 10; Шейк., V/1: 48]; 
назва появилася внаслідок метафоричного переосмислення синтаксичного 
словосполучення за асоціацією з легкістю пуху суцвіття рослини), клочанка 
(буков. [НІ.: 5]; від клоч’е 'клоччя’), вовниця [ВхГик.: 17; Жел., І: 113] (від 
вовна; пор. пол. welnianka, welnica, чес. vlhanka, vlnice id. [Mach.: 276]).

Пуховим суцвіттям мотивуються і назви виду Eriophorum vaginatum L. 
пух [Рог.: 122; Піск.: 220; Гр., III: 502], пуховки [Ан.: 135] (пор. рос. діал. пух, 
пушица, твер. заячий пух і пушник, пек. пушистий пьгрейник 'Eriophorum L.’), 
дідок, дідик [Петр.: 11]. Останні два номени або виникли незалежно в 
результаті переосмислення демінутива, або утворені від дід 'Cirsium L .’ за 
схожістю суцвіття обох рослин. Нормою української літературної мови для



роду Eriophorum L. стала назва пухівка [СУМ, VIII: 407; ОВРУ: 417], 
ухвалена у формі множини (пухівки) як науковий термін ще в [СБН: 57].

3.17.2. У науковій ботанічній номенклатурі рід Scirpus L. (комиш) 
раніше об єднував багато рослин, які зараз входять, крім Scirpus, до кількох 
нововиділених родів —  Eleocharis R.Br., Schoenoplectus Palla, Bolboschoenus 
Palla, Dichostylis Beav. ex Lest., Blysmus Panz. ex Scult. та ін. Видно, не тільки 
в праслов янський і києворуський періоди, але й в епоху староукраїнської 
мови наші предки були слабо обізнані з цими малоцінними, хоча й 
численними рослинами, тому в пам’ятках староукраїнської писемності назви 
видів комишу виявляються тільки зі середини XVIII ст., але й то тільки 
найменування, перенесені від інших подібних і більш відомих у народі 
рослин, як Typha L., Juncus L. У період XIX —  поч. XX ст. більшість назв 
видів Scirpus L. та інших родів, які раніше належали до цього роду, є 
перенесеними назвами від інших рослин або утвореними від найменувань 
подібних рослин, зокрема вид Scirpus sylvaticus L. (росте по всій Україні) 
позначається номенами: лепеха [Рог.: 135; Гр., II: 355] (перенесено на основі 
подібності від Acorus calamus L.), тонька (лемк. [ВхН.з.: 57]; імовірно, 
перенесено від Sparganium L.).

Вид Eleocharis palustris Roem. et Schult. (Scirpus palustris L.), що зростає 
на всіх українських землях, має назви: ситник, ситняг, оситпяг (степ. [Ан.: 
131; ЯТ: 18]; всі перенесені від Juncus L.), ситовина (степ. [Ан.: 131; Мак.: 
335]; дериват від давньої назви Juncus L. сить), тонконіг (степ. [ЯТ: 18]; 
перенесено від Festuca L., Poa L. та ін .),рогіз, рогоз, рогоза  [Закр.: 502; Жел.: 
810; Піск.: 225] (перенесено від Typha L.), очерет  [Б.-Н.: 268] (перенесено від 
Phragmites qommunis Trin.), шилина, шильниця [Петр.: 41] (від йшло за 
гострим листям). Номен ситняг як назва роду Eleocharis R.Br. стає 
нормативним в українській літературній мові [СУМ, IX: 208; ОВРУ: 419]. Із 
цим значенням у [СУМ, V: 762] як нормативна подається ще лексема 
оситняг.

Для виду Schoenoplectus lacustris Palla (Scirpus lacustris L.), який 
поширений по всій Україні, у джерелах виявляються такі назви: рогіз [Ум., 
IV: 226], рогоз, рогоза  [Ан.: 320] (перенесення назви від Typha L.), комиш  
[Рог.: 135; Ум., IV: 26] (перенесено від Phragmites communis Trin.; 
переосмислення цих назв сталося ще в староукраїнський період, див. 
[Сабадош 1996: 112]), рогож ина  [Вол: 72; ВхГик.: 16; Жел.: 810], рогож ка  
[Жел.: 810] (обидві утворені від рогіз, рогоз(а) 'Typha L .’), кобельтік [Вол.: 
72; Жел.: 353] (від кобеля, кобіль  'кош ик’ [ЕСУМ, II: 476]), коиштник, 
кошельніїк [ВхГик.: 16; Жел.: 373] (суфіксальні похідні відповідно від кіш, 
род. в. коит  плетена корзина’ [Гр., II: 247], кошіль, род. в. кошеля 'кош ик’, 
мотивовані, як і кобельні/к, використанням рослини для плетіння кошиків

[ЕСУМ, III: 68]), осітник (степ. [Сред.; Ан.: 320]), осітняг, сітняг [Ум., IV: 
26], ситник (волин. та ін. [Вол.: 72; РО: 261; 1889, Мел.: 251]), ситняк [Руб., 
XI: 35] (усі останні пов’язані з давнім сить 'Juncus L .’ (< прасл. *sitb/-a id. 
[Сабадош 1996: 43; ЕСУМ, V: 246— 247]); пор. також рос. ситняк і под. 
'Schoenoplectus lacustris Palla’, пол. sitowyna і под., серб, сита id. [Ан.: 320]), 
кугй (степ, та ін. [Сред.; Ан.: 319; Гор.-І: 18; ЯТ: 27]; можливо, перенесено від 
Phragmites communis, див. ще п. 3.16.18.), κάηκα (волин. [ВхПч., І: 12; Жел.: 
333; Гр., II: 215]), Танка (волин. [ВхПч., І: 12; ВхГик.: 16; Шейк.]).

Κάπκα, —  ймовірно, результат переосмислення укр. діал. κάηκα 'бідон’ 
[Он., І: 338; Шило: 136] < пол. kanka id. [ПУС, І: 379], 'трубка’ [MSPJ: 258], 
яке походить від лат. саппа 'труба; комиш’ (ці рослини переважно трубчасті
— І.С.) < гр. καννα 'очерет, комиш’ (пор. [Вг.: 216]). Навряд чи правомірно 
виводити український фітономен κάηκα безпосередньо від грецької, усупереч 
[ЕСУМ, II: 364]. Варіант танка < κάηκα в результаті характерного для цих 
говірок переходу початкового [к] в [т] перед голосним. Нормативним в 
українській літературній мові для роду Schoenoplectus Palla став номен куга 
[СУМ, IV: 383; ОВРУ: 418], ухвалений у [СБН: 139— 140] як науковий термін 
для деяких видів роду Scirpus L., зокрема й Scirpus lacustris L.

Для виду Schoenoplectus tabemaemontani Palla (Scirpus tabemaemontani
C.C.Gmel.) записано назву жпбяча цибуля [Рог.: 135; Піск.: 74; Волк.: 168; 
Жел.: 216; Гр., IV: 428], яка мотивується подібністю рослини до цибулі і 
зростанням у болотах, а також осітняг (степ. [Сред.: 564— 565; ЯТ: 27]), 
сітовина (буков. [НІ.: 11]), що пов’язані з давнім сить/-а 'Juncus L .’ (див.
попередній абзац).

3.17.3. В Україні зростає до 90 видів осоки (Carex L.), проте 
найвідоміший у народі вид Carex acuta Good. (Carex gracilis Curt.), який 
поширений по всіх українських землях. Для нього засвідчені, крім 
успадкованої від праслов’янської мови назви осокй [Шевч., II: 34; Вол.: 71, 
ВхПч., І: 9; Рог.: 115; Гр., III: 70], осока [Жел.: 580; ВхН.з.: 40; Тан.: 61] (< 
прасл. діал. *osoka id. [Сабадош 1996: 42; ЕСУМ, IV: 224]), також новотвори 
різій, різійка  (бойк.-галиц. [ВхПч., IV: 14; Жел.: 806; Тан.: 61]), різу ля (галиц. 
[ВхПч., V: 26; Жел.: 807]), різуха  (гуцул. [Вол.: 71; ВхН.з.: 40]), різоха 
(галиц.), різов0тиия (бойк.-галиц.), різчинй  (закарп.) [Жел.: 806 807 ВхН.з.:
40—41 },різоватець (галиц.) [Нов.: 97; Гр., IV: 23] (усі ці назви мотивуються 
дієсловом різати за гострими краями листків; пор. біл. раз0к, разйка, разуха 
id. [ЛАБНГ, І: № 266]), остриця (галиц. [ВхН.з.: 41]; той самий мотив 
номінації, але цей номен утворений від діал. острий 'гострий’; пор. пол. 
ostryca (1472), ст. чес. ostrys, болг. острица, серб., хорв. os trica, ostrica 'Carex 
acuta’ [Mach.: 278]). Решта назв перенесена за подібністю цієї рослини до 
інших: лепішник (галиц. [Нов.: 97; Гр., II: 356]; до Acorus calamus L.), тирса



[Тм., I: 286] (до Stipa pennata L.), кугй [Ум., II: 250] (до Typha latifolia L.), 
колосатка [Коб.: 83] (від колос за колосоподібним суцвіттям), можливо, 
перенесена і назва смйкавка (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 30]; пор. укр. діал 
смйчкавка, смичка 'Cynosurus cristatus L .’), швар (бойк. [ВхПч., IV: 14]), 
швйра (гуцул. [Шух., І: 200, 211; Гр., IV: 488]; очевидно, результат 
перенесення від іиавйр (шувйр) 'Acorus calamus L .’ із народноетимологічним 
зближенням зі швйра 'товста вірьовка’ за довгим стеблом рослини, пор. 
[Mach.: 275]), ушивка (галиц. [ВхН.з.: 41]; мабуть, від ушивйти, мотивація 
неясна; можливо, також перенесено від діал. уж івка 'вірьовка із скрученої 
лози’ [Гр., IV: 322]; пор. ще швара 'Carex L .’ (див. вище), а також придумане, 
мабуть, М.Мельником осока уж івка як науковий видовий термін для Carex 
chordorrhisa Ehrh. [Мел.: 65]).

Більшість назв інших видів осоки можна поділити на дві групи:
1) перенесені назви і 2) номени, мотивовані місцем зростання рослин 
(переважно болотних). До першої групи відносяться: а) назва Carex 
acutiformis Ehrh. (Carex paludosa Good.) ситняг (степ. [ЯТ: 12; Гр., IV: 124]; 
перенесена від Juncus); б) назви Carex riparia Curt.: г а в ’яр  [РО: 268; Рог.: 115; 
Гр., І: 263; Руб., II: 1; ЯЧ: 113], гйвяр [Жел.: 133], гййвір [1901, Гр., І: 265] 
(перенесені від Acorus calamus L.), гав ян  (степ. [Lind., II: 264; 1912, Яв.: 131; 
СБН: 33]; того самого походження, що й га в ’яр [ЕСУМ, І: 448]); в) назви 
Carex digitata L. скорода [Рог.: 115; Волк.: 175; Піск.: 239; Жел.: 876] 
(перенесена від Allium angulosum L.), скородь (бойк. [Гоц. 1898: 131]), 
скороднйк [Піск.: 239; Жел.: 876] (останні дві —  суфіксальні похідні від 
скорода id. ); г) назви Carex disticha Huds. осочниця (волин., полт. [Ан.: 85]; 
від осока), декофт (полт., степ. [Ан.: 85; Lind., II: 254]), декохт  [Гор.-І: 6] 
(очевидно, результат переосмислення декокт  'відвар’ [XVIII, T., І: 690] < лат. 
decoctum id. [ЕСУМ, II: 27]; раніше ця трава використовувалася як 
ефективний засіб для лікування венеричних хвороб [Ан.: 85]); д) аналогічне 
використання має в народній медицині також вид Carex hirta L., який 
називається дикохт (полт. [Авг.: 23; ВхПч., IV: 14]), дикохт чорний (полт. 
[Гор.-І: 6]); на Слобожанщині ця трава має назви пісочна осока [ib.] (за 
зростанням на мокрих піщаних ґрунтах [Мел.: 66]), кйрус (полт., степ. [Авг.: 
23; ВхПч., IV: 14; Жел.: 337; Гр., II: 224]; походить, мабуть, від лат. carex 
'осока’; пор. [ЕСУМ, II: 397]).

До другої групи належать назви: a) Carex acutiformis Ehrh. мочерйна 
(гуцул. [ВхН.з.: 41]; [е] < [а], від мочар 'болотисте місце’, пов’язаного 
етимологічно з мокнути [ЕСУМ, III: 498— 499]), віш ар  'Carex acutiformis 
Ehrh.’ [РО: 268; Мак.: 83] (похідне від прасл. *уш> 'болотяна трава —  осока, 
очерет, ситник’ [ЕСУМ, І: 387]; отже, обидва фітономени мотивуються 
місцем зростання рослини), осока мочарна [ВхСпис: 31]; б) назви Carex

praecox Schreb. кринйчна осокй [Рог.: 115; Волк.: 169; Піск.: 117; Жел.: 380; 
Гр., III: 70]; в) назви Carex pseudocyperus L. польова осока (буков. та ін. [Рог.: 
115; Піск.: 198; НІ.: 4; Гр., III: 70]), перстенец (буков. [НІ.: 4]; можливо, від 
перстень, пор. [ЕСУМ, IV: 355]), паразина (поділ. [Рог.: 115]; пор. рум. 
paragina 'переліг, необроблювана земля, вкрита бур’янами’ [ЕСУМ, IV: 289], 
діал. 'рослина Calamagrostis epigeios Roth’ [Borza: 37]); в) назва Carex montana 
L. сигловйчка (бойк.-галиц. [ВхН.з.: 41]; очевидно, похідна від укр. гуцул. 
сигла 'Picea abies’, 'гірський ліс із таких дерев’ [Шух., І: 177; Гр., IV: 118]; у 
такому випадку мотивується зростанням у гірському сосновому лісі.

За межами цих груп є назви: туриця Carex arenaria [Петр.: 38] (пор. 
чес. tufice id. < ст.пол. turzyca id., яке як універб виникло на базі складеної 
назви turza trawa id. [Mach.: 278]; можливо, укр. туриця запозичене від 
польської або утворене на українському мовному ґрунті? Як уважає 
Й.Ростафінський, польська назва мотивується низькими кормовими якостями 
цієї трави (дуже жорстка), яка непридатна для свійської худоби [RS: 117]; 
пор. ще [ЕСУМ, V: 680— 681].

Безвідносно до виду задокументовано ще такі назви Carex L.: лепішник 
(бойк.-галиц. [Нов.: 97; Гр., II: 356; Мак.: 80]; імовірно, утворено від лепеха 
'Acorus calamus L .’), тйрса (київ. [Ан.: 85; Ум., II: 250; Тм., І: 286; Руб., XII:
13]; перенесено від Stipa L.). Нормою української літературної мови для роду 
Carex L. закономірно стала назва осокй [СУМ, V: 780; ОВРУ: 422], ухвалена в 
[СБН: 32], а вперше як науковий термін ужив її В.Волян [Вол.: 71].

3.18.1. Родина ароїдні (Агасеае). Із інноваційних назв рослини Acorus 
calamus L., яка зростає по всій Україні, найчастіше джерелами фіксується 
лепехй [Рог.: 109; Піск.: 4; Жел.: 402; Тм., І: 2; Гр., II: 355], лепиха  [Авг.: 10]. 
Лексема лепехй, яка з цим значенням у джерелах української мови 
документується вперше, позначає в українській мові також інші болотяні 
рослини —  Scirpus sylvaticus L., Glyceria aquatica Wahlenb.; пор. рос. діал. 
лепйха 'Acorus L.’, біл. діал. лепйхй, пол. діал. lepiech id. Реконструюють 
прасл. *Іереха/-ь —  похідне від *1ераіі 'дерти, рвати, обдирати’ (первинне 
джерело останнього — звуконаслідування) [ЕСУМ, III: 223; SP, І: 72: ЗССЯ, 
XIV: 117— 119].

Від лепехй  утворені складена назва жидівська лепехй [Рог.: 109; Піск.: 
4; Гр., І: 483], а також лепішнйк (галиц. [ВхН.з.: 37]), лепешник (київ., полт.) 
[Ан.: 8; Ум., І: 3]; пор. біл. лепешнік id. [ЛАБНГ, І: № 272]. Лепішнйк 
(лепешник), можливо, перенесено, як уважав М.Анненков, від Typha L. Як 
позначення Acorus calamus L. продовжує вживатися успадковане від 
староукраїнської мови йср [А.-Ч.: 2; Парт.: 183; Шейк., І: 4; ВхПч., II: 28; 
Піск.: 46; Ум., І: 3], але все частіше в новому фонетичному звучанні аїр 
[Б.-Н.: 43; Рог.:109; Ум.,11: 39; Тм.Д: 176; Гр., І: 5]. Правда, нерідкісні випадки



різних звукових змін цього слова: йор (харк. [Гор.-І: 3]; від аєр унаслідок 
відпадіння початкового [а] і переходу [е] > [о] після [й]), їр або ір (полт., 
степ., закарп. та ін. [Авг.: 10; ВхПч., IV: 13; Жел.: 324; ВхЗак.: 261]; втрата 
початкового [а]), гаір (слобож. та ін. [Гор.-І: 4; Гр., І: 264]; протезування 
початкового голосного) і деетимологізовані переважно внаслідок 
народноетимологічного зближення з іншими словами яр  (полт. [Гр., IV: 541]), 
явор  [РО: 240], явір, явірбвий корінь [Ум., IV: 1], га в ’яр  [Парт.: 183; ВхПч., II: 
28; Рог.: 109; Піск.: 46; Ум., І: 3; Гр., І: 263]), гайвір (поділ. [1901, Гр., І: 265] і 
под., див. ще [ЕСУМ, І: 53, 448]). Від ір утворилося ірник id. [Вол: 89; Парт.: 
183].

На основі успадкованого від староукраїнської мови (див. [Сабадош 
1996: 112]) тапшрське зілля [Рог.: 105; Шейк., V/1: 24; Ум., II: 39; Тм., І: 176; 
Гр., IV: 249], татарське зіллє [ВхПч., І: 8; Піск.: 4], татарське зілє [Парт.: 
183; Жел.: 951] виникли універби татарник (галиц., волин.), татарине 
(волин.) [ВхН.з.: 37], ηιαιηαράκ [Шейк., V/1: 23; Жел.: 950; Гр., IV: 249] (пор. 
пол. tatarak [Maj., II: 13], чес. tatarik id. [Mach.: 301]), tartaraki (галиц. [Hoelzl: 
153]; ймовірно, унаслідок деетимологізації ιναηιαράκ), таптрка (закарп. 
[ВхЗак.: 261]). Довгим листям цієї рослини мотивуються назви кбситень 
(гуцул. [Шух., І: 21; Гр., II: 290]; мабуть, перенесене від Iris L., пор. [ЕСУМ, 
III: 47]), иіабальник [Жел.: 1081] (< шабельник —  за подібністю листка до 
шаблі).

Назву сашина (надсян.), біла сашина (лемк.) [ВхБот.1905: 159; ВхН.з.: 
37]), білий саш  (закарп. [ВхЗак.: 256; ВхН.з.: 37]); саш, сашина перенесено від 
Phragmites communis Trin. Номен шувйр [Закр.: 594; ВхПч., І: 8; Парт.: 183; 
Піск.: 4; Гр., IV: 517] чи шавйр [ВхН.з.: 37] запозичений, можливо, через пол. 
szuwar 'Juncus L .’ (XVII) від д.в.нім. sahar, с.в.нім. saher 'болотяна трава’ 
[Фасм., IV: 483], див. ще [Mach.: 275]. О.Брюкнер виводить польське слово 
від східнослов’янських мов [Вг.: 558], правда, М.Фасмер більш схильний 
вважати навпаки. Варіант utaedp [ВхН.з.: 37] виник, очевидно, на 
українському мовному грунті внаслідок асиміляції [у] до [а]: шувар > ιιιαβάρ. 
Нормативними в українській літературній мові стали номени аїр та лепеха 
[СУМ, І: 25; IV: 478; ОВРУ: 468], другий був ухвалений як науковий термін 
ще в [СБН: 3]. Літературною нормою є також татарське зілля id. [СУМ, III: 
573]. Останні три назви найвідоміші в сучасних українських говорах [САБЛ: 
№ 29].

3.18.2. Частина назв болотної рослини Calla palustris L., що зростає в 
Карпатах, Поліссі і Лісостепу, перенесена від іншої болотної рослини 
Nymphae alba L., це момеч (momecz) [Hoelzl: 154], гребен [Петр.: 8] (пор. ст. 
укр. крибень, gpy6eHb  'Nympha alba’, яке є полонізмом —  від пол. grzyben  id., 
утвореним від g rzyb  'гриб’ [Slaw., І: 374; Сабадош 1996: 118]), із яким

етимологічно пов’язаний компонент гребйш  у складеній назві гребїии 
болотяний 'Calla palustris L .’ [ВхГик.: 34; Жел.: 158] (помилковий зв’язок із 
гребінь). Того самого походження номени гребен і гребенец [Петр.: 8], 
останній, очевидно, запозичений прямо від пол. grzebieniec id. [Maj., II: 151]. 
Образкй [Рог.: 115; Жел.: 546; Гр., III: 24] перенесено від Arum orientale Р.В.; 
пор. [ЕСУМ, IV: 142].

Решта найменувань Calla palustris L. виникла, ймовірно, також за 
подібністю до інших рослин: ірень [ВхГик.: 34] (суфіксальний дериват від ір 
'Acorus calamus L .’), фіялковий корінь [РО: 240; Рог.: 115; Шейк., V/2: 243; 
Ум., І: 60], хвіялковий корінь [Тм., І: 27], хвіалковий корень [Руб., XII: 77] (за 
повзучим кореневищем, як у деяких видів фіалки, напр. Viola odorata L. та ін. 
[Нейшт.: 391]), змія трава [Петр.: 14] (пор. ст. укр. змиец id. [Слав.: 171], а 
також рос. діал. змей, змейка, змеевиик [Ан.: 77], ст. пол. wqzownik wodny 
[Maj., II: 151], нім. Sehlangenkaut, Drachenwurz id. [Ан.: 77]; останнє переклад 
сер. лат. dracunculus id. [Mach.: 301]), білокрильник болотний [ib.; Мел.: 58] 
(від білий і крило —  за білим пелюстком квітки). Неясним за походженням є 
номен крокотій [Жел.: 382], ізольований в українській мові, пор. [ЕСУМ, III: 
102]. Нормативною назвою цієї рослини в українській мові стала лексема 
образкй [СУМ, V: 561; ОВРУ: 468], ухвалена у статусі наукового терміна в 
[СБН: 28].

3.18.3. Ще одна рослина цієї родини Arum orientale Р.В. (Arum 
maculatum L.), яка поширена в західних лісових районах України, 
представлена поряд із успадкованою від староукраїнської мови (див. 
[Сабадош 1996: 112]) назвою образкй [Вол.: 89], інноваціями: клещінець 
[1854, Вол.: 89; ВхГик.; Жел.: 349; Тан.: 59], козяча бородй (поділ. [Ан.: 50; 
Ум., І: 7; Тм., І: 267; Руб., VI: 32]), аронова буда (буков. [НІ.: 2]), сухотний 
корінь [1878, Мак.: 41]). Клещінець, припускаємо, запозичено від польської 
мови; ст. пол. klesniec id. (від XVI ст.) утворене від klesnic (сучасне kleszczyc) 
'каструвати’, споріднене з укр. кліщі): спожитий самцем корінь цієї рослини 
робить тварину безплідною; пор. нім. Hodenzehrer 'Arum L .’ (буквально 'який 
знищує яєчка’) [Фасм., II: 250; Вг.: 234; Slaw., II: 215]. Уважаємо, що 
абсолютно невиправдано виводити укр. клещінець (кліщінець) від рос. 
клещинец id., усупереч [ЕСУМ, II: 463], тому що українське слово в джерелах 
фіксується значно раніше, ніж російське (останнє вперше в [1878, Ан.: 50]), 
яке, за даними [СРНГ, XIII: 293] як назва рослини у російських говорах 
узагалі невідоме. На цій підставі припускаємо, що російське слово запозичене 
від української мови, а не навпаки. Номен козяча бородп мотивується 
подібністю паростків на членистому кореневищі цієї рослини до бороди 
(назви, утворені за цим самим мотивом номінації, є і в інших мовах; пор. чес.,



слвц. діал. zidova brada, чес. dedak, слвц. dedo, dediisek [Mach.: 301], ст.пол. 
dziaduszki id. [RS: 118].

Складена назва аронова буда виникла, видно, внаслідок 
деетимологізації пол. aronowa brada id. [XVII, Maj., II: 898]; пор. ще чес. агоп, 
aronova brada [Ан.: 50], сер. лат. barba аагоп, нім. Aarons but id. і т.д., мотив 
номінації яких такий самий, як в укр. козяча борода id. (див. [Mach.: 301]). 
Назва кліщ итць 'Arum L .’ була ухвалена в ролі наукового терміна у [СБН:
17]. Уперше її термінував В.Волян, потім у цьому статусі використали
І.Верхратський і М.Мельник [Мел.: 38], проте цю традицію пізніше не було 
підтримано, зокрема у [РУСб: 160] на першому місці подається йрум, на 
другому —  кліщинець, а вже у [ВРУ: 140] і [ОВРУ: 468] —  тільки йрум; пор. 
рос, йрум id. Правда, останнім часом наявні спроби повернути кліщинець до 
наукового вжитку. Так, у [Кобів: 68] із цим значенням подається останній 
термін як єдиний.

3.19.1. Родина ситникові (Juncaceae). Спільною назвою рослин роду 
Juncus L. є багаторазово засвідчені ситник [Жел.: 866; ВхБот.1896; Тан.: 63] 
або сітник (галиц., закарп. та ін. [ВхПч., І: 10; Жел.: 866; ВхЗак.: 258; ВхН.з.: 
46; Тан.: 63] < ст. укр. ситникь, спт никь  'Scirpus L. та інші рослини’ 
[Сабадош 1996: 112], а також інші похідні від давнього сит (сіт) < прасл. 
*sitb, *sita id. [ib.: 43; ЕСУМ, V: 246— 247]), задокументовані в джерелах 
української мови XIX —  поч. XX ст.: оситняг [Жел.: 577; Волк.: 172; Гр., III: 
66] чи осітняг, осітняк (сх. укр. [ВхПч., І: 10; Жел.: 578; Гр., III: 67], зрідка 
ситняг [Закр.: 517; Гр., IV: 124]. Крім цих назв, джерела фіксують рогозник 
[Петр.-З: 57], рогізник (гуцул.; від рогоз, рогіз 'Typha L .’), кобельник (галиц. 
[Гавр.: 140]; від діал. кобіля  'корзина’ [Гр., II: 258] за використанням рослини 
для виготовлення кошиків [ЕСУМ, II: 476]). Із поданих номенів нормативним 
в українській мові для роду Juncus L. став ситнйк [СУМ, IX: 207; ОВРУ: 412], 
ухвалений у статусі наукового терміна в [СБН: 80]. У [Мел.: 14— 147] 
подається в цій ролі у формі сітнйк, яка у фонетичному плані незакономірна 
(пор. прасл. *sitb/-a).

Виявляються також інноваційні назви окремих видів Juncus L., 
зокрема для позначення виду Juncus effusus L., який зростає по всій Україні: 
оситняжок [Волк.: 172] (демінутив від оситняг id.), ситник витічка 
[ВхСпис], витічка [Жел.: 90] (вщ витікйти, мотивується, мабуть, функцією 
наявних в основі стебла листових піхов [Нейшт.: 151]), золотопера (гуцул. 
[Шух., І: 21; Гр., II: 179]; композит, утворений від золотий і перо за 
червонувато-коричневими листками в основі стебла [Нейшт.: 151]), синій 
бодяк (буков. [НІ.: 7]; компонент бодяк мотивується, мабуть, загостреними 
листками оцвітини рослини [Нейшт.: 151]). Вид Juncus trifidus, поширений 
тільки в Карпатах, називається дротянка (гуцул. [Нов.: 99; Гр., І: 447]),

сітник-шовківка [ВхСпис], шовківка (гуцул. [ВхН.з.: 46]), тридільник [Жел.: 
983] (з покликанням на І.Верхратського). Перша назва, похідна від дріт, род. 
в. дроту, мотивується численними довгими, тонкими і жорсткими стеблами 
рослини, друга —  дериват від шовк чи шовковий, мотивується блискучими 
жовтувато-сірими торочкувато розщепленими піхвами, які знаходяться в 
основі стебла [ОВРУ: 414], і третя назва (тридільник) утворена від три і 
ділйти, ймовірно, це калька видового означення trifidus 'розщеплений натроє’ 
в латинській науковій назві цієї рослини і пояснюється яйцевидною 
трикутною формою плоду рослини [ЕСУМ, V: 636]; пор. ще укр. сітнйк 
тридільний 'Juncus trifidus' у ролі видової наукової назви у [Мел.: 147].

Для ще однієї рослини цього роду Juncus conglomeratas L. (Juncus 
leersii Marss.), який розповсюджений по всій Україні, записано назви песій 
чесник (з огляду на наголос, очевидно, в лемківських говірках [Жел.: 629]; 
компонент чесник мотивується подібністю листя до часникового, а означення 
песій тут має значення 'несправжній’, 'дикий’), льіджа (півд. лемк. [ВхЛем.: 
250]), лйдж а [Гр., II: 358] (із покликанням на попереднє джерело; цю назву 
пов’язують із діал. лйче 'лико’, лйча 'конопляне лико’ зі зміною [ч] > [дж]; 
мотивується, ймовірно, тим, що рослину використовують подібно до лика 
«для плетіння різних виробів» [ЕСУМ, III: 230]). Назви Juncus bufonius L. 
(росте по всій Україні) ситникропуш ник [ВхГик.: 18], ропушнйк [Жел.: 839] 
пов’язуються з ропуха  'вид жаби’ за зростанням рослини по берегах 
водоймищ; пор. латинське видове означення bufonius, утворене від bufo 
'жаба’.

3.19.2. Рослина цієї родини Luzula pilosa Willd. (росте в лісових 
районах і в Лісостепу) представлена назвами паситник [Петр.: 28] (утворена 
за допомогою преф. па- зі значенням близькості від ситник 'Juncus L.’ за 
подібністю до ситника), шуварниця (галиц. [Нов.: 99]; дериват із суф. -ниця 
від шувар 'Acorns calamus L .’ за подібністю рослин), болотняк, болотник 
(буков. [НІ.: 7; Мак.: 217]; від болото за місцем зростання рослини), 
мохнйток [Жел.: 455] (дериват від мохнатий, мотивується
волосистоопушеним листям рослини [Нейшт.: 152; ЕСУМ, III: 525]; пор. той 
самий мотив номінації в пол. kosmatka id. [Maj., II: 460].

Вид Luzula pallescens Sw. (росте майже по всій Україні) став відомим 
за назвою ожйка (степ. [1911, Мак.: 217]), який є спільносхіднослов’янським 
утворенням (пор. рос. ожйка, біл. ажьїка id. [Кис.: 77]), як і ожйна 'Rubus 
L.’, —  дериват від давнього ожь 'їж ак’ [Ср., II: 633] < прасл. *jezb id. [ЕСУМ, 
IV: 165; Фасм., II: 10; ЗСБМ , І: 96]. Назва ожйка стала нормативною в 
українській мові [СУМ, X: 648; ОВРУ: 415].

3.20.1. Родина лілійні (Liliaceae). Крім загальних назв Veratrum L. 
успадкованої від праслов’янської мови чемерйця [Витв.: 49; Авг.: 78; Hoelzl:



152; ВхПч., I: 13; Рог.: 140; Гр., IV: 451] (< прасл. *cemerica id. [Сабадош 
1996: 113; ЕСУМ, VI: 294]), від староукраїнської мови чемернйця (бойк- 
галиц. [ВхПч., IV: 14; ВхН.з.: 60]) та видових чемерйця чорна 'Veratrum 
nigrum L .’ [ВхГик.: 19; Рог.: 140; Піск.: 286; Жел.: 1063; Гр., IV: 451], 
чемерйця біла 'Veratrum album L .’ [Рог.: 140; Піск.: 286; Ум., IV: 195; Гр., IV:
451], досить часто документуються інноваційні назви цих двох видів 
чемериці, зокрема виду Verataim nigrum L. (зростає в Розточчі, Опіллі, 
Лісостепу, зрідка в Поліссі і на півночі Степу), —  чемерник [Ум., IV: 201], 
чемеруха (покут.), чемерник чорний [Жел.: 1063], стародубка [Ум., IV: 195; 
СБН: 164] (останню перенесено від Helleborus niger L. [Гр., IV: 198]); вид 
Veratrum album L. позначається новими назвами чемерник [Авг.: 78; Жел.:
1063], чемерика [Ан.: 373; СБН: 164], черкес [1888— 1895, Гр., IV: 457].

Уперше в джерелах української мови фіксується закарпатська назва 
Veratrum L. чемір [ВхН.з.: 60], чіїміір [ВхЗак.: 271] < прасл. Четегь/ь 
'отруйна рослина, здебільшого чемериця’ [Сабадош 1996: 43; ЕСУМ, VI: 
294]. Чемеруха, чемерник, чемерика —  суфіксальні похідні від чемер id. 
Номени чемериця чорна і чемерйця біла у своєму складі мають спільний 
компонент чемерйця (< прасл. *сетегіса), а означення мотивовані кольором 
квіток цих видів: чорно-пурпурові у Veratrum nigrum L. і світлі (жовто- або 
бурувато-зелені, або білуваті) у Veratrum album L. (див. [Нейшт.: 155— 156]). 
ЦІ видові складені назви стали нормативними в українській ботанічній 
номенклатурі [ОВРУ: 393]. Записане найменування чемериці (без вказівки на 
вид) тарганйннє (галиц.) [ВхПч., II: 37; Гр., IV: 248] утворене від тарган 
'тарган’ —  за вживанням рослини як отрути для тарганів [ЕСУМ, V: 522; Ан.: 
373].

3.20.2. Для рослини Bulbocodium versicolor Spreng. (Bulbocodium 
ruthenicum Bunge), яка росте в Степу і Лісостепу, фіксуються назви: сирітки 
[Ан.: 72; Ум., І: 49], гадючий прбсурень [Рог.: 115; Піск.: 46; Гр., III: 483; Руб., 
III: 2], гадючій просорен (степ. [Сред.: 561]), гадючий просерен (степ. [Сред.: 
139; ЯТ: 11]), гадючій просеренок (степ. [Гор.-2: 369]), просиренок (степ. 
[Lind., II: 242]; компонент просерен і под. в складених назвах перенесено від 
Crocus reticulatus Stev. ex Adam, а означення гадючий має значення 
'несправжній’), брандушка (степ. [Ан.: 73; Шм.; Мел.: 55]), брундйшка (харк. 
[Ан.: 72; Гр., І: 101]; також перенесено від Crocus raticulatus), кобзолець 
[Петр.: 17]. Назва сирітки виникла внаслідок переосмислення демінутива 
завдяки образу одиноких великих білих квіток цієї рослини, які появляються 
ранньою весною; пор. чес. sirotka, слвц. sirotka, в.луж. syrolki, н.луж. sirotka, 
слвн. діал. sirotica 'Bulbocodium L .’ [Mach.: 71— 72; ЕСУМ, V: 242— 243]. 
Номен брандушка 'Bulbocodium L .’ став нормативним в українській 
літературній мові (пор. рос. брандушка id.) [ВТССУМ: 95; ОВРУ: 394],

ухвалений як науковий термін у [СБН: 27]. З погляду походження він виник 
внаслідок деетимологізації діал. брандушка 'C rocus’; пор. рум. brindu$a id. 
[ЕСУМ, І: 258].

3.20.3. Більшість зафіксованих джерелами назв рослини Colchicum 
autumnale L., що зростає в Карпатах і дуже рідко в Правобережному 
Лісостепу, мотивуються її цвітінням пізно восени, коли наступають перші 
заморозки: пізноцьвіт осінній [ВхГик.: 19], пізноцвіт  [Жел.: 652; Тан.: 62], 
осенник (сер. наддніпр. [Рог.: 119; Піск.: 171; Гр., III: 66]), осінник [Степовик 
1886, II: 10] (від осінь, род. в. осени; пор. слвц. jasienka, jesenka  id. [Mach.:
264]), мороз [Вол.: 76], мороз, морозець (галиц. [Гавр.: 138; Жел.: 453]; пор. 
чес. mrazova sestrica id. [Mach.: 104]), зимовик [Жел.: 299], зимовник осінний 
[Вол.: 76] (пор. рос. зимовник id. [Ан.: 2644]). Номени раст  (закарп. [Чоп.: 
340]), шафран дикий [1896, Мак.: 104], шапрбн дикий [Ум., І: 18; Мел.: 83] 
перенесено від Crocus L. Найменування дикий чеснок (лемк. [В\Бот.1896: 
109; ВхН.з.: 42]) мотивується наявністю в цієї рослини цибулини (як у 
часника). Нормативною в українській мові стала назва пізньоцвіт осінній 
[СУМ, VI: 530; ОВРУ: 394], ухвалена як науковий термін у [СБН: 42].

3.20.4. Уперше з’являються назви поширеної в Криму рослини 
Asphodeline lutea Rchb. золотень [ВхГик.: 20; Жел.: 312] і кручені паничі 
[Жел.: 385; Мак.: 44]. Перша (від золото) мотивується великими жовтими 
квітками рослини [ВРУ: 152], пор. латинське видове означення lutea 
'золотисто-жовта’ [ЕСУМ, II: 275], а друга перенесена від культивованої 
декоративної рослини Ipomaea L.

3.20.5. Рослина Anthericum ramosum L., яка поширена по всій Україні, 
називається: віхалка (сер. наддніпр., степ, та ін. [Lind., II: 223; ЯЧ: 111; 1912, 
Яв.: 113]; від βίχά 'жердина (часто з віхтем на кінці), якою вказують дорогу, 
позначають межі ділянки тощо’, пор. [ЕСУМ, І: 407] за волотистим суцвіттям 
на стеблі), бичок [Ан.: 38; Мел.: 32], білозарка (буков. [Кміц.; Петр.: 4; СБН: 
178]; від білий і заря за подібністю білої квітки рослини до зірки), косулька 
[Петр.: 18] (цей фітономен виник унаслідок переосмислення демінутива від 
косуля, козуля 'дика коза’ за асоціацією квіток на довгому стеблі із рогами 
козулі), паутинець вітистий [ВхГик.: 23], паутйнець [Жел.: 605]. Останній 
номен утворений від діал. паутйна 'павутина’, мотивується розгалуженим 
стеблом рослини. Із усіх цих назв нормативною в українській науковій 
ботанічній номенклатурі стала віхалка [ОВРУ: 393; РУСб: 172], ухвалена в 
статусі науковго терміна в [СБН: 14].

3.20.6. Спільними назввами видів роду Gagea Salisb. в обстежених 
джерелах виступають зірочка (сер. наддніпр., степ. [Lind., II: 227; ЯЧ: 111; 
Гор.-2: 372]; мотивується подібністю квітки до зірочки), гусятник [Рог.: 123; 
Гр., І: 343] (від гусь, пояснюється тим, що ця рослина — улюблений корм



гусей [Нейшт.: 157; ЕСУМ, І: 626]); пор. рос. літ. гусиньїй лук  id. Останньою 
ознакою пояснюється також назва виду Gagea pusilla Schult. et Schult. 
гусйнець [Рог.: 123; Піск.: 61; Жел.: 165; Гр., І: 342; Руб., II: 47].

Інший вид Gagea lutea Ker. —  Gawl., який зростає на більшій частині 
України, крім попередніх, позначається також номеном подзорушний ряст  
[Ум., І: 171; Тм., І: 88]; компонент ряст  перенесено від Crocus L., а 
подзоруитнй утворено від діал. подзирати 'підглядати’, мотивується тим, що 
ближче до обіду ця рослина повністю піднімається, ніби підглядає, потім 
поступово опускається і ближче до ночі цілком лягає на землю; пор. [Mach.:
265]. Для роду Gagea Salisb. І.Верхратський утворив назву звіздень [ВхГик.: 
22; Жел.: 288] (від звізда 'зірка’ за тим же мотивом, що й зірочка 'Gagea 
Salisb.’ —  див. п. 3.26), сиротки (катер. [Гор.-І: 10]). Фіксуються ще такі 
назви цього роду: криватець [Петр.: 19] (від кров; пор. ст. чес. kfivatec [1517, 
С ету : 204], слвц. krivatec id. [Mach.: 265], мотивуються червонувато-бурим 
кольором зовнішнього боку навколоквіткових листочків рослини). 
Нормативною в українській літературній мові стала назва зірочкй id. [СУМ, 
III: 578; ОВРУ: 394], ухвалена в статусі наукового терміна в [СБН: 65].

3.20.7. Кілька нових номінацій знаходимо для окремих видів диких 
рослин роду Allium L., зокрема вид Allium schoenoprasum L. (поширений у 
Карпатах) представлений номенами зрізованець (бойк.-галиц. [Вол.: 77; Гол.: 
610; Жел.: 315; ВхПч., V: 26]); різанка (лемк.), приріз (гуцул.) [1918, Мак.: 22] 
(утворені відповідно від зрізовати, різати, прирізати; про мотивацію див. 
п. 2.3.3), требулька [Вол.: 77; Жел.: 981; Гр., IV: 280], трибулька [Рог.: 111; 
Жел.: 982; Гр., IV: 282], трембулька (поділ, та ін. [Жел.: 981; Мак.: 22]), 
тримбулька (поділ., буков. [НІ.: 2; Мак.: 22]; всі ці варіанти від пол. tiybulka, 
trqbulka id. [Maj., II: 37]), спараг [Вол.: 79] (імовірно, перенесено від 
Asparagus officinalis L.); вид Allium rotundum L. (зростає в основному на 
півдні Степу і зрідка в Криму) —  гадюча цибуля (степ. [Сред.: 563; Ум., IV: 
198; ЯТ: 8]), зміїний чеснок (ниж. наддніпр. [Ан.: 23; СБН: 8]; означення в 
складених назвах утворені від гад, змія, мотивуються уживанням рослини від 
укусів гадюки), чесничок, чесник заячий [1896, Мак.: 21] (означення заячий 
означає 'дикий’), токмйк (степ. [Ан.: 23; Жел.: 972]; мабуть, тюркізм, однак 
його точне джерело нам невідоме); вид Allium angulosum L. (відомий майже 
по всій Україні) —  заячий часнйк [Ум., II: 80; IV: 198; Тм., І: 193], скорода 
[1857, Ан.: 22; Ум., II: 80] (від гр. σκοροδον, σκορδον 'часник’ [ЕСУМ, V: 282; 
Фасм., III: 652]); вид Allium oleraceum L. (зростає в Закарпатті, Прикарпатті, 
Лісостепу, на півночі Степу) —  дйка цибуля [Волк.: 118; Гр., І: 183], чісник 
яринець [ВхГик.: 22], яринець [Жел.: 1114] (мабуть, від діал .ярина  'городина, 
овочі’ [СУМ, XI: 648]; пор. компонент-означення в українській науковій 
назві цього виду цибуля овочева), полевйй чеснок [РО: 254; Мел.: 22]; вид

Allium victorialis L. (зростає в основному в Карпатах) —  гадячий чеснок 
[Жел.: 134], гадсчий чеснок (гуцул. [ВхН.з.: 37]; означення гадячий, гйдєчий 
мотивується вживанням рослини від укусу гадюки [ib.; Мел.: 24]), чісник 
побідник [ВхГик.: 22; Жел.: 664]. І.Верхратський утворив слово побідник як 
неповну кальку компонента victoriale у латинській науковій назві цієї 
рослини, мотивується її цілющими лікарськими властивостями, пор. [ЕСУМ, 
IV: 466]); вид Allium ursinum L. (розповсюджений у Карпатах, спорадично в 
Поліссі і Лісостепу) —  лівурда  (поділ, та ін. [Гор.-І: 3; Ум., IV: 196; Мак.:
22]), походить від рум. leurda id. [DLRM: 453; ДЕМ: 233], див. ще [ЕСУМ, III: 
207].

3.20.8. Майже всі новотвори цього періоду, які позначають дикі
рослини роду Lilium L., стосуються виду Lilium martagon L. (поширений у 
Карпатах, Розточчі-Опіллі і рідше в Поліссі і Лісостепу), це, зокрема: лісіш  
лілія [Рог.: 126; Жел.: 408; Ум., IV: 188], лісова лілея [Піск.: 127, 133] 
(мотивується зростанням рослини у лісах і кущах), маслянка (буков. та ін. 
[Рог.: 126; НІ.: 7; Ум., IV: 188; Гр., II: 408; Дубр.: 152]), похідне від нього 
масляночка [Волк.: 171; Ум., IV: 188] (фітономени зумовлені наявним у ряді 
слов’янських народів повір’ям, за яким спожита коровою ця рослина 
підвищує жирність молока; пор. рос. масло, масленка, пол. masleszka, maslosz, 
чес. mdselnik, слвц. mdselnicka і т.д. id. [Mach.: 267]), вороняче масло (галиц. 
[Нов.: 99; Гр., III: 161]; означення вороняче пояснюється використанням 
рослини для добування чорної фарби, пор. [Ан.: 194]), підвія (гуцул. [Нов.: 
99; Гр., III: 161]), лилія підвоя [ВхГик.: 19; Жел.: 639; Тан.: 62], завойок (зах. 
укр. [Вол.: 75; Гол.: 553; Жел.: 236]; пор. пол. zawojek id. [Maj., II: 414]), 
завосць [Жел.: 136], завонок [Петр.: 13] (останні назви —  споріднені 
віддієслівні деривати від підвивйти, завивати, які мотивуються довгими 
пелюстками квітки, загнутими, завитими назад, пор. [ЕСУМ, II: 219]), 
куділька (галиц. [ВхН.з.: 47; Мел.: 180]; назва виникла внаслідок
переосмислення демінутива, зумовлена формою суцвіття, подібного до малої 
куделі, кужеля, пор. [ЕСУМ, III: 124]), девятерник (бойк.-галиц. (ВхПч., IV: 
14; Жел.: 176]; номен пояснюється використанням цієї рослини з магічною 
метою від дев’яти, тобто багатьох, хвороб, пор. [ЕСУМ, II: 22]), кручені 
панйчі [Жел.: 385] (перенесено від Ipomaea purpurea Roth). Нормою 
української наукової ботанічної термінології стала назва лілія лісова [ОВРУ: 
396; РУСб: 218], ухвалена в ролі наукового терміна ще в [СБН: 87].

3.20.9. Дикий вид Fritillaria meleagris L. (зростає в Закарпатті, 
Прикарпатті і зрідка в Лісостепу) засвідчений назвами: вінець рябий  [ВхГик.: 
20; ВхБот.1905: 138] (мотивується формою квітки та її бруднувато- 
пурпуровим, ізсередини жовтуватим кольором, із темними плямами у 
невиразному шаховому рисунку), козубець [ВхБот.1905: 138] (назва утворена,



очевидно, в результаті переосмислення демінутива; пор. козуб 'луб’яний 
кошик’; мотивується формою квітки; пор. латинську наукову назву роду 

fritillaria, утворену від fritillus  'чашка для гральних костей’ [ЕСУМ, II: 501]), 
слобож. миколайчики, медок [Гор.-І: 10] і циганка [Гор.-2: 372], степ, маківки 
[ЯТ: 17]. Назва миколайчики мотивується часом цвітіння рослини (в період 
весняного свята святого Миколая —  22 травня), медок —  наявністю 
листочків при основі з медовою ямкою (див. [ВРУ: 161]), циганка, —  мабуть, 
рябим, темним кольором квітки. Номен маківки виник унаслідок 
переосмислення маківка  'голівка маку’ за схожістю формою і кольором 
квітки цієї рослини до макової голівки.

3.20.10. Рослина Erythronium dens-canis L. в Україні, яка поширена 
тільки подекуди в Закарпатській та Львівській областях, позначається 
номенами: собйчки [Павл.: 73; Піск.: 242; Ум., І: 29; II: 6; Тм., І: 16] (назва 
виникла, очевидно, внаслідок універбації на основі незафіксованого *собачий 
зуб id., яке є перекладом лат. dens canis, мотивованого наявністю в основі 
рослини двох цибулин, подібних до собачого зуба [Чопик: 33]; важко сказати, 
як потрапила до словничка О.Павловського назва невідомої йому в природі і 
рідкісної рослини), сторчик [Петр.: 36] (похідне від діал. сторчтпи 
'стирчати’, мотивується тією самою ознакою, що й попередня назва, пор. пол. 
storczyk 'Erythronium dens-canis’ [Maj., II: 317], див. ще [ЕСУМ, V: 429]), 
жалубок (буков. [НІ.: 5]; неясного походження).

3.20.11. Із усіх видів Scilla L. найвідоміший у народі Scilla bifolia L., 
який зростає в Карпатах, на півдні Правобережного Полісся, в Лісостепу, 
Степу, Гірському Криму і позначається номенами: ряст  [Рог.: 135; Ум., III: 
74; Гр., IV: 94], раст синій (галиц.-волин., закарп.), растик  (закарп.) [ВхГик.: 
254; ВхН.з.: 57], синя раст  [Вол.: 75; Петр.: 34] (важко встановити, в якому 
зв’язку перебувають ці назви зі ст. укр. раст  'Aristolochia clematis L.’ і 
'Corydalis Vent.’, хоча взагалі раст  пов’язується з рости, див. [Сабадош 1996: 
116, 119]), зіля голубос (закарп. [ВхЗак.: 254]; мотивується голубим суцвіттям 
рослини), синета [Вол.: 75] (імовірно, перенесено за кольором суцвіття від 
укр. діал. синета 'темний ліс’ [Гр., IV: 120], який здалеку здається синім), 
синетка [ВхБот. 1905: 141].

Уперше задокументовані у джерелах української мови назви 
праслов’янського походження проліски [1882, Гр., III: 470], проліски голубі 
[Рог.: 135; Піск.: 55; Ум., III: 74], пролісок id. [Кв., III: 45], проліска [1878, 
Мак.: 333; ЯЧ: 111] (< прасл. *proleska : *prolesbkb id. [Сабадош 1996: 43]), 
скорбліски (волин. [Гр., IV: 140]; видно, результат контамінації проліски і 
скорозріст  —  назви подібної рослини Galanthus nivalis L. [Гр., IV: 140]), 
луківка [ВхГик.: 22; Жел.: 415] (від лука 'луг, лука’, мотивується місцем 
зростання рослини), княгинькьі (закарп. [ВхЗак.: 226] (переосмислення

демінутива відбулося, очевидно, за красою квітки), острівка (буков. [НІ: 11]; 
від діал. острий 'гострий’, назва зумовлена загостреними листками рослини, 
див. ще [ЕСУМ, V: 227]), пшешїчка [Жел.: 792]; мотив номінації не зовсім 
ясний; дехто вважає цю назву перенесеною від Omithogalum umbellatum 
[ЕСУМ, IV: 648], нам видається вірогіднішим зворотний шлях перенесення 
назви, бо Scilla bifolia L. більш відома в народі рослина, ніж Omithogalum 
umbellatum L. Ще один вид Scilla sibirica Haw. (Scilla cerna Delar.) відомий під 
назвою голубі проліски [Рог.: 135; Піск.: 55; Ум., III: 74], в якій означення 
мотивується кольором суцвіття рослини. Нормативною в українській мові для 
називання роду Scilla L. стали давні назви пролісок, проліска, мн. проліски 
[СУМ, VIII: 217], у науковій номенклатурі —  тільки проліска [ОВРУ: 396— 
397; РУСб: 251]. У [СБН: 139] було ухвалено як науковий термін із.цим 
значенням проліски.

3.20.12. Майже по всій Україні поширена рослина Asparagus officinalis 
L., для якої в джерелах фіксуються назви: заячий холодок [Павл.: 70; Закр.: 
340; ВхПч., II: 29; Рог.: 113; Жел.: 1043; Гр., II: 120], холодок [Б.-Н.: 377; 
Евст.1847: 28; Авг.: 88; Піск.: 277; Гр., IV: 409; ЯТ: 10] (виникла внаслідок 
переосмислення холодок 'т інь’), холодець (сер. наддніпр. [ЯЧ: 112; Гр., IV: 
408], вовчий холодок [Жел.: 1043], вовчачий холодок (волин. [ВхПч., II: 29; 
Жел.: 114]; вовчий, вовчачий пов’язуються з колючими шпильками рослини), 
козя борода [Ан.: 52; СБН: 18] (перенесено за подібністю голчастих гілочок 
рослини до козиної бороди), козельці [Піск.: 109], козелиі [Жел.: 356] 
(очевидно, результат універбації складеної назви), підчбс [Левч.; Ан.: 52; Ум., 
IV: 64] від підчесати, мотивується подібністю стебла рослини до волосся), 
перекотиполе [Закр.: 340], іншомовні запозичення спараг [Вол.: 79; Мел.: 39], 
спараг снідний [Вол.: 79] (спараг від лат. asparagus < гр. άσπάραγος 'молодий 
пагін’ [ЕСУМ, І: 93]), спаржа [Закр.: 340; Сред.: 561; Рог.: 113] (імовірно, 
через рос. спаржа < іт. sparagio, мн. sparagi id. < лат. < гр. [Фасм., III: 732]), 
шпараг ужиточний [ВхГик.: 22], шпарага [Ум., І: 8; Тм., І: 5], шпарбги [Ан.: 
52; Ум., III: 18; НІ.: 2; Гр., IV: 509], итарат [ВхБот.1905: 143; Кміц.: 479], 
шпараґи [Гр., IV: 509]. Усі варіанти з початковим [ut] прийшли до української 
мови, очевидно, через польську; пор. пол. szparag id. [XVI, Maj., II: 91] < лат.
< гр. [Вг.: 553]. Лексема холодок стала літературною нормою української 
мови як позначення роду Asparagus L. [СУМ, XI: 121; ОВРУ: 403], а зйячий 
холодок —  для виду Asparagus officinalis [СУМ, III: 423]; в [СБН: 18] 
ухвалена перша назва така сама, а друга —  холодок звичайний.

3.20.13. Більшість зафіксованих номінацій лісової рослини 
Majanthemum bifolium F.W.Schmidt (росте в Закарпатті, Карпатах, Поліссі, 
північному Лісостепу і зрідка в окремих місцях Харківщини), мотивується 
яскраво-червоними круглими плодиками (ягодами), зокрема: збяча кров [Рог.:



128; Піск.: 87; Гр., II: 120], зайча крів [ЯЧ: 112], заяча крів [Тм., І: 196], заячий 
цвіт  [Ан.: 206; СБН: 93] (імовірно, всі ці назви виникли внаслідок 
переосмислення поданих словосполучень за асоціацією плодиків із 
червоними очима зайця чи кролика), когутик (галиц. [Нов.: 97; Гр., II: 262]; 
перенесено від когутик півник’ за асоціацією грона червоних ягід із 
гребінцем півня), кулйна [Руб., VI: 68], кулинка [Ан.: 206; Мак.: 223] (похідні 
від куля 'круглий предмет’ за круглою формою ягід), мудки [Руб., VII: 35; 
Мак.. 223] (переосмислення демінутива від укр. діал. мудо 'ядро (у мужчиньї, 
самца)’ [Жел.: 457] (та сама мотивація фітономена, що й у попередніх двох).

Назва веснівка двулиста [ВхГик.: 25] за своєю мотивацією (часом 
цвітіння весною) стоїть осторонь від усіх перелічених назв, в описуваний 
період фіксується тільки в працях І.Верхратського (див. ще [ВхБот.1896: 108; 
ВхБот.1905: 143]), можливо, утворена ним під впливом латинської наукової 
назви цієї рослини; пор. лат. majanthemum  —  від лат. majus 'травень’ і гр. 
άνθεμιον 'квітка’; видове означення двулиста, мабуть, теж під впливом лат. 
bifolium, яке походить від bis 'дво-’ \ folium  'лист’. Пізніше веснівка дволйста 
id. потрапляє в ролі рекомендованої нормативної до [Мел.: 171] та 
ухвалюється як науковий термін у [СБН: 93] (в обох випадках із покликанням 
на [ВхБот.1905]). Ця назва стала нормативною в українській літературній 
мові [СУМ, І: 341; ОВРУ: 398].

Можна також припустити, що фітономен веснівка 'Majanthemum 
bifolium І.Верхратський не сам створив, а взяв із народної мови; пор. 
веснівка як позначення іншої ранньовесняної рослини Primula veris [Жел.: 66]. 
Слово веснівка відоме в українських діалектах і з іншими значеннями (див. 
[Гол.; Жел.; Гр., Шило та ін.]). В описуваний період фіксуються ще такі 
найменування веснівки дволистої зимовик (черніг. [Ан.: 206; СБН: 93]; 
етимологічно пов’язане із зима [ЕСУМ, II: 261— 262], проте його мотивація 
нам неясна, можливо, така сама, як і в наступних двох, тобто за асоціацією зі 
снігом), заячі вушка, заяча сіль (поділ. [Ан.: 206; СБН: 93]; виникли внаслідок 
метафоричного переосмислення синтаксичних словосполучень на основі 
асоціації дрібних білих квіток суцвіття зі сіллю), переступниць [Петр.: 28] 
(пов’язується з nepecmyndmu, мотивується повзучими пагонами кореня 
завдовжки один метр і більше [Нейшт.: 164].

3.20.14. Із видів Polygonatum Mill, у народі добре відомі два: 
Polygonatum odoratum Druce (Polygonatum officinale All.) і Polygonatum 
multiflorum All. Обидва поширені на більшій частині території України. 
Продовжує документуватися успадкована від праслов’янської мови назва 
купина (полт., катер., херс. [Рог.: 119; Ан.: 106; Піск.: 119; Ум., II: 59; Тм., І: 
180]), купена [Петр.: 20; НІ.] < прасл. *кφ έη α  id., див. [ЗССЯ, XII: 63]). 
Назви-новотвори першого виду мотивуються переважно його зовнішнім

виглядом, пор.: куп [Рог.: 119; Жел.: 389; Ум., III: 36; Гр., II: 325], куп зілє 
[Жел.: 389], куп-зіллє [Рог.: 119; Волк.: 170; Піск.: 119; ЯЧ: 112], κνη-зілля ' 
[Гр., II: 325; Ум., II: 59] (етимологічно пов’язуються з давньою назвою цієї 
рослини купина id.). Ряд назв перенесено: тирлич (сер. наддніпр. [Ан.. 107])
—  від Gentiana L., зазулині черевички (волин. [Нов.: 98]) —  від Cypripedium 
L., ландииі (буков. [НІ.: 4]) —  від Convallaria majalis L., чемерйця [Ум., II: 59], 
чемериця лісна (полт. [Ан.:106) —  від чемериця Veratrum L. (означення 
лісна вказує на місце зростання цієї рослини), натягач (черк. [Ан.: 106; Ум., 
III: 36; СБН: 118]) —  від Paris quadrifolia L., вороняче масло (галиц. [Нов.: 
98]); —  мабуть, від Lilium martagon L. Назви Polygonatum odoratum могли 
виникати внаслідок перенесення назв від інших реалій (за межами ботанічної 
номенклатури), зокрема вовче ребро, котяче ребро (бойк.-галиц. [ВхПч., II. 
30; Жел.: 114]) появилися внаслідок переосмислення словосполучень за 
подібністю розміщення листків на стеблі рослини до ребер тварини 
(означення вовче, котяче мотивуються, видно, отруйністю для людини ягід 
рослини), когутик (галиц. [Нов.: 97; ВхГик.: 25; ВхПч., II: 30; Жел.. 114]), 
пітушки (уман.), півники дубнякові (київ.) [Ан.: 107; СБН: 118] зумовлені 
подібністю розміщення квіток чи плодів до сережок або гребеня півня (пор. 
укр. діал. назви цієї рослини сережечки, греб ’ін ’ [САБЛ: № 86]), лісові кулі 
(київ. [Ан.: 106; СБН.: 118]) —  круглими плодами рослини. Складена назва 
журавлині стручки (полт.) —  також результат переосмислення і мотивується 
тією самою ознакою, що й попередні. На основі останньої як універб виник 
номен журавлинник (степ. [Ан.: 106; Ум., II: 49]). Дві назви мотивуються 
лікувальними властивостями рослини (див. [ЛРП: 462 463]) чи
використанням її з магічною метою, це сердечник (полт. [Ан.: 107; СБН: 118]; 
від серце) і одхасник [Волк.: 172; Ум., III: 36] (результат деетимологізації 
слова одкасник; пор. укр. діал. одкйсник 'рослини Carlina L., Asperula L. , 
утворене від дієслова відкаснутися (діал. одкаснутися) 'відчепитися , діал. 
відкаснути 'захистити, відгородити’; ботанічний номен пояснюється, 
ймовірно, використанням рослини з магічною метою, пор. [ЕСУМ, І. 392]), а 
також п. 3.90.34. Зубрій (поділ. [Ан.: 106; Мак.: 283]; очевидно, дериват від 
зубр) мотивується, мабуть, тим, що цю траву люблять зубри, пор. аналогічні 
назви зубрівка, зубровник, які позначають інші рослини [ЕСУМ, II. 282].

Деякі з перелічених назв Polygonatum odoratam уживаються і для 
найменування виду Polygonatum multiflorum, який, однак, має також 
специфічні найменування, як-or: к\>пека [Рог.: 119; Піск.: 119; Жел.. 389, Гр., 
II: 326; Руб.: VI: 70] (утворене від куп 'Polygonatum odoratum’), боже ребро 
(галиц.’ [Нов.: 97; Гр., IV: 9]), чортово ребро  (волин. [Ан.: 106]; про 
мотивацію аналогічних назв див. вище), воняк (гуцул. [ВхН.з.: 42]; дериват 
від воняти, зумовлений різким запахом рослини), огірочник, огірошник (сх.



укр. [Манж.: 187; Ум., IV: 61; Гр., III: 35]; від огірок, але мотивація неясна), 
кукурічка (галиц. [Нов.: 97; Гр., II: 322]). Усупереч раніше висловленій нами 
думці про останній фітономен як спільне українсько-польське утворення 
(див. [Сабадош 1996: 115]), більш вірогідно припустити, що це запозичення 
від пол. kokoiyczka  id. [ПУС, І: 419], утвореного, як уважав Я.Карлович, від 
ст. пол. kokorzyka 'півник’. Ця думка польського вченого в авторів [ЕСУМ, II: 
506] «викликає сумнів». Однак, якщо зважити на назви когутик, півники 
дубнякові, пітушки 'Polygonatum odoratum’ (див. попередній абзац), то цей 
сумнів виявиться безпідставним. Чужомовним є також найменування 
Polygonatum multiflorum скумпія (буков. [НІ.: 4; Мак.: 283]), скупія [Волк.: 
175; Рог.: 119; Піск.: 239; Гр., IV: 147; Руб., XI: 45], яке певним чином 
пов’язується, очевидно, зі скумпія 'Cotinus coggigria Scop.’, пор. [ЕСУМ, V: 
291]. Сумнівним нам видається спроба М.Анненкова зблизити його з куп 
'Polygonatum’ [Ан.: 106]. Із поданих назв закономірною нормою в українській 
літературній мові для Polygonatum Mill, стала купина [СУМ, IV: 402; ОВРУ: 
398], ухвалена в статусі наукового терміна в [СБН: 177]. Правда, в сучасних 
українських говорах вона не дуже поширена, див. [САБЛ: № 86].

3.20.15. Повсюдно відома в Україні дикоростуча (її також
культивують) рослина Convallaria majalis L. у джерелах позначається, крім 
успадкованої від староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 114]) конвалія 
[КотлЕ: 80; Максимович 1827: 196; Б-Н.: 191; Закр.: 369; Рог.: 119; Гр., II:
277], конвалія [Войц.: 302], конвалій [Б.-Н.: 191], кунволія [Піск.: 211], ландйш  
[Рог.: 119; Жел.: 396; НІ.: 4], такими новими назвами: кукурічка (галиц. 
[ВхН.з.: 42]), когутик [Петр.: 17] (обидві перенесені від Polygonatum 
odoratum, пор. [Mach.: 271]), чемериця лугова (волин. [Ан.: 106; СБН: 43]; 
чемериця перенесено від Veratrum L., а означення лугова мотивується місцем 
зростання), любка (слобож. [Гор.-І: 8; СБН: 43]; очевидно, перенесено від 
Platanthera bifolia Rich.), дика парічка [ВхБот.1905; Мел.: 84] (перенесено від 
Ribes rubrum L. за подібністю червоних плодів обох рослин), дйкий виноград 
(галиц. [ВхН.з.: 42]; перенесено від Vitis vinifera L., мабуть, також за 
подібністю плодів), черомха польова (катер. [Ан.: 105; СБН: 49]; перенесено 
від Padus avium Mill, за подібністю білого суцвіття і різкого запаху обох 
рослин), язик лісний (волин. [Ан.: 105; СБН: 43]; перенесено за подібністю
листка конвалії до язика тварини; означення лісний вказує на місце
зростання), свічарник (галиц. [Гавр.: 138; Жел.: 858]; дериват від свічарня 
'подсвечник’ [Гр., IV: 110], флорономен мотивується подібністю нижньої 
частини стебла конвалії до підсвічника), ранник (буков. та ін. [Рог.: 119; НІ.: 
4; Гр., IV: 6]; похідне від ράηα, зумовлене використанням листя рослини для 
лікування ран [Мел.: 84]), маївка  (галиц. [ВхН.з.: 42]; від діал. май 'травень’, 
мотивується часом цвітіння рослини; пор. латинське видове означення majalis

'травневий’ [Кг.: 127]), ландишник (волин.), ландушка (катер.) [Ан.: 106; СБН:
43] (перша назва —  похідна від ландиш  id., а друга —  від незафіксованого 
*ландуш, варіанта ст. укр. ландиш  id., пор. біл. діал. лантуш  id. [Кис.: 40]), 
ланка [Петр.: 20], лянка [Руб., VII: 32] (дериват від лань 'лань, тварина з 
родини оленів’, споріднене з ландиш  'конвалія’; пор. ст. пол. lanka id. [RS: 
126], детальніше про споріднені назви див. ще [Сабадош 1996: 114— 115]). 
Нормативною в українській літературній мові для цієї рослини закономірно 
стала назва конвалія [СУМ, IV: 255— 256; ОВРУ: 398], успадкована зі 
староукраїнського періоду, відома в більшості сучасних українських говорів 
[САБЛ: № 63] і ухвалена як науковий термін у [СБН: 43].

3.20.16. Більшість інновацій, які позначають Paris quadrifolia L. 
(рослина поширена в Закарпатті, Карпатах, Поліссі і Лісостепу), можна 
поділити на три групи: а) номени, пов’язані з лікувальними властивостями 
рослини, б) мотивовані її зовнішними особливостями і в) зумовлені 
отруйними властивостями рослини. До першої групи належать: галиц. горло 
[Гавр.: 142]) і горлачка [ib.; Гол.: 486], прожерка (галиц. [Нов.: 100; Жел.: 
770; Гр., III: 465]; від діал. прожертпи 'проглинати, проковтувати’ [Гр., III: 
465]; усі три назви пов’язані з уживанням рослини для лікування горла), 
рйнник (сх. укр. [Рог.: 130; Волк.: 174; Ум., 1: 95; Гр., IV: 6; ЯЧ: 112]; від рана; 
назва зумовлена використанням рослини для лікування ран), иатягач [РО: 
250; Рог.: 130; Ум., II: 230; Гр., II: 529] (від натягати —  за вживанням 
рослини при наривах, форункулах [Мел.: 196]), волокник (галиц. [ВхН.з.: 50]), 
волокінник [Парт.; ВхПч., І: 11; Ум., І: 95], волоконник (галиц. [ВхПч., II: 34; 
ВхБот.1896: 97]; останні три назви пов’язані з діал. волокно 'опух із наривом 
під нігтем пальця, волос’), волосінник (галиц. [Ум., II: 230]), волосник (бойк.- 
галиц. [ВхПч., II: 34; Петр.: 86 зв.; Ум., II: 230]; від волос 'опух з наривом під 
нігтем пальця’ [СУМ, І: 730— 731]; усі мотивуються використанням відвару 
листя рослини для лікування цієї хвороби [Мел.: 196]), бешіжник (гуцул. 
[Онищук: 154]), бешижник [Петр.1: 86 зв.], бешесник [Руб., І: 189], бешізник 
(гуцул. [Шух., І: 20; Гр., І: 54]; від бешиха, діал. беишта 'запалення шкіри при 
бешисі’, тобто і цей фітономен зумовлений лікувальними властивостями 
рослини), бесіжнйк (гуцул. [Парт.; Жел.: 25; Гр., І: 53; ВхН.з.: 50]; імовірно, 
результат народноетимологічного зближення попередньої назви з біс, 
біситися в зв’язку з одурманюючою дією цієї отруйної рослини на людину, 
пор. [ЕСУМ, І: 177]).

Другу групу назв Paris quadryfolia складають наступні неологізми: 
четверолистник [Петр.: 40] (очевидно, калька латинського видового 
означення quadiyfolia), хрещате зіллс (сер. наддніпр., поділ, та ін. [Рог.: 130; 
Ум., І: 95; II: 230; ЯЧ: 112]), хрест-трава (слобож. [Ан.: 241; Ум., І: 95; II:
230]; обидві останні назви мотивуються хрестоподібним розміщенням



чотирьох листків на стеблі), сходник (галиц. [Нов.: 100; Петр.: 36]; від 
сходитися, назва зумовлена тією самою ознакою, що й дві попередні, тобто 
чотири листочки «сходяться» на стеблі в одному місці), воронье око (півд,- 
зах. [Вол.: 79; Гол.: 414; Тм., І: 44]), вороне око [Ум., І: 95] (< прасл. *vornbje 
око id. [Сабадош 1996: 43]), вороняче око (буков., поділ, та ін. [Піск.: 42; НІ.: 
9; Степовик 1886, II: 10]; переосмислення словосполучення відбулося на 
основі подібності чорної ягоди рослини до воронячого ока), воронець 
чотирилистний [Вол.: 79; Парт.], воронівка (лемк. [ВхН.з.: 50]; останні два 
номени появилися внаслідок універбації назв-словосполучень вороне око, 
вороняче око), родймегіь-трава [Ан.: 241; Мел.: 196; СБН: 109] (родимець від 
родимий; пор. родимка; цей флорономен мотивується тією самою ознакою —  
чорною ягодою, —  що й попередні назви).

До третьої групи ми віднесли: вовча ягода [Вол.: 79; Парт.], волчі 
ягоди (півд.-зах. [Гол.: 412]; вовчий у цих назвах має значення 'отруйний’), 
німина (лемк. [ВхН.з.: 50]; від німий: при отруєнні цією рослиною людина 
втрачає дар мови, стає німою). Ще одна назва мандригуля (бойк.-галиц. 
[ВхПч., І: 34]) чи мандригуля [Жел.: 426], видно, перенесена від діал. 
мандригуля 'Mandragora officinarum’ за аналогічною отруйною дією останньої 
рослини. Можливо, до цієї групи належить напрасник [Петр.: 52] —  від 
напрасний, мабуть, зі значеннями 'кривдний’, 'раптовий’ [ЕСУМ, IV: 39].

Крім поданих, джерела документують ще такі номени цієї рослини: 
помірник (буков. [НІ.: 2]), трилистник [Волк.: 176] (від три і лист; 
зумовленість фітономена незрозуміла, бо на стеблі розміщуються 
хрестоподібно по чотири листки, див. вище), ускдпна трава [Ан.: 242; Шейк., 
V/2: 205]. Мотивація всіх флорономенів неясна. Із усіх наведених тут 
нормативною в українській літературній мові для позначення роду Paris L. 
виправдано стала назва вороняче око [СУМ, І: 741; ОВРУ: 399], відома в ряді 
сучасних українських говорів [САБЛ: № 74] і ухвалена в статусі наукового 
терміна в [СБН: 109].

3.21.1. Жодна рослина родини амарилісові (Amaryllidaceae) не 
поширена на всій території України. Найвідоміший її вид Galanthus nivalis L. 
росте в Карпатах і Лісостепу. Одні його назви пов’язані з дуже раннім ростом 
цієї рослини (прямо з-під снігу), зокрема загальнонародна підсніжник [Жел.: 
876; Ум., Ill: 74; Тан.: 62] чи подсніжник [Вол.: 82; Рог.: 123; Lind., II: 216], 
скорозріст підсніжник [ВхГик.: 28], (підсніжник —  від сніг), снігурка 
[ВхН.з.: 45], сніжки [Петр.: 35] (дві останні виникли внаслідок
переосмислення загальновживаних слів; пор. ще пол. sniezyczka 'Galanthus’ 
[ПУС, ІІ/2: 150]), снігоцвіт  [Руб., XI: 64] (від сніг і цвіт), сніжноцвіт  (буков. 
[НІ.: 6]; від сніжнйй і цвіт), просерень [1798, КотлЕ, ч.ІІІ, строфа 136, ряд. 6; 
Закр.: 491; Ум., III: 74; Гр., III: 478; Руб., X: 210], просерен [Ан.: 150; Піск.:

217; Гр., III: 478], просурень, просуринка [Піск.: 217] (утворені від діал. серен 
'мерзлий сніг’; див. ще [Дзендзелівський 1882: 84— 86; ЕСУМ, IV: 601]). 
Раннім пробудженням цієї рослини мотивуються також номени ярник  (бойк.- 
галиц. [ВхПч., II: 31; Гр., IV: 543]; від діал. ярь 'весна’), мартєнка (гуцул, в 
Закарпатській обл. [ВхЗак.: 234; ВхН.з.: 45]; від діал. март  'березень’), 
скороздра [Петр.: 34], скорозріст  (галиц. [ВхПч., II: 31; ВхГик.: 28; Жел.: 
876; Гр., IV: 140].

Номен скороздра виник у результаті субстантивації прикметника 
дієприкметникового походження —  композита, утвореного від прислівника 
скоро та дієприкметникової форми жіночого роду здра, тобто «скоро зросла 
(квітка)». Назви козьодрйст  (бойк.-галиц. [ВхПч., І: 10; Жел.: 448; Гр., II:
266]), козодрисьть (поділ. [1913, Мак.: 160]), козьодрйск (галиц.-волин.), 
козодричка [ВхН.з.: 45], козодрист, конодрист  (закарп. [ВхЗак.: 227]), 
колодрйст  (закарп. та ін. [ВхПч., II: 31; Левч.; Жел.: 359; ВхН.з.: 45]), 
виникли на основі назви скорозріст  id., усупереч [ЕСУМ, II: 500— 501], 
внаслідок помилкового, народноетимологічного зближення зі словами козд і 
дристтпи (див. із приводу цих та інших аналогічних назв [Mach.: 272; 
Сабадош 1882а: 77; ЕСУМ, І: 545]). Очевидно, до цієї групи найменувань 
Galanthus nivalis слід віднести і назву юдзйнка (бойк. [ВхН.з.: 45]), яка 
виникла, видно, від не виявленого нами в джерелах описуваного періоду 
слова козинка id., яке, однак, відоме в сучасних закарпатських та, можливо, 
ще деяких говірках як позначення ранньовесняних рослин Galanthus nivalis 
L., Leucojum vernum L., Primula veris L. [Кобів: 194, 251, 330] і яке могло 
утворитися на основі народноетимологічного козодрист  і под. < скорозріст  
id. (пор. ще [ЕСУМ, І: 545]).

Подібністю листків підсніжника до листків часнику, кукурудзи 
мотивуються назви дикий чісник (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 31; ВхГик.: 28]; 
переосмислення компонента чісник відбулося, можливо, також через 
наявність у цієї рослини цибулинного кореня) і Туїурдза дика (бойк.-галиц. 
[ВхН.з.: 45]; ґутурдза < Гуґуруцдза < кукурудза; перехід [т] < [к] характерний 
для цих говірок). Із іншомовних запозичень можна назвати хіба що румунізм 
колокоией (галиц. [ВхН.з.: 45]; пор. рум. діал. clopotei 'Campanula L .’ [Borza: 
73], яке, взагалі, слов’янізм; пор. ст. сл. клопоте 'дзвін, ш ум’, болг. клопот 
'дзвінок на шиї тварини’ [DLRM: 159; ДЕМ: 186; ЕСУМ, II: 518— 519]. 
Український флорономен зазнав, очевидно, також впливу власних слів типу 
колокол(ець) у  зв’язку зі дзвіночкоподібною формою квітки Galanthus nivalis 
L. Назва цієї рослини могурянйн (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 31; Жел.: 448]) 
неясна, пор. [ЕСУМ, III: 495]. Літературною нормою української мови стала 
для Galanthus L. назва підсніжник [СУМ, VI: 504; ОВРУ: 402], ухвалена в 
ролі наукового терміна в [СБН: 65].



3.21.2. Рослина Leucojum vemum L. зростає тільки в деяких місцях 
Закарпатської та Львівської областей, для неї джерела засвідчують такі назви: 
скороспілка [ВхПч., І: 28; ВхГик.: 28; Жел.: 877; Петр.: 34; Тан.: 63] (утворена 
від скоро і спіти за допомогою суф. -лка за раннім ростом), скороздра [Петр.:
34] (пор. скороздра 'Galanthus nivalis L .’ —  π. 3.21.1), npdcep (галиц. [ВхН.з.: 
47]; результат скорочення та деетимологації просерен 'Galanthus nivalis’ і 
народноетимологічного зближення префіксів про- та пра-; переосмислення 
відбулося на основі подібності рослин, пор. [ЕСУМ, IV: 356, 601]), сніжка 
(бойк. [ВхН.з.: 47]; ботанічний номен утворений переосмисленням слова за 
раннім зростанням —  прямо з-під снігу; пор. сніжки 'Galanthus L .’ в 
п. 3.21.1), жовтка (галиц., закарп. [ВхН.з.: 47]), жбвтька (закарп. [ВхЗак.: 
217]; від жовтий, мотивується використанням листя рослини з галуном для 
фарбування писанок, див. [Мел.: 159]), дідух, лісовий нарциз (бойк.-галиц. 
[ВхПч., II: 33]), дикий нарцис [ВхГик.: 28] (перенесено за деякою подібністю 
квітки рослини до нарциса), блідниця [Жел.: 33; Петр.: 32] (від блідний 
'неяскравий, слабозабарвлений’ [СУМ, І: 201]; пор. слвц. bledul'a 'Leucojum 
vem um’ [SSJ, I: 102], чес. blcdnivka id.; останнє В.Махек уважає утворенням 
Пресла за зразком лат. leucojum  id. < гр. λευκός 'білий’ [Mach.: 272]). Жодна з 
цих назв не стала нормою української літературної мови.

3.22.1. Півникові (Iridaceae). У цей період уперше в джерелах 
фіксуються назви диких видів Crocus L. (про культивований вид див. п. 2.4.1), 
зокрема для Crocus reticulatus Stev. ex Adam (Crocus variegatus Hop. et Horn.), 
який зростає в південній частині Лісостепу, Степу, виявляються: просерен 
[Гр., III: 478], просерен [Ум., III: 74], прбсерень [Рог.: 120; Піск.: 23, 217; Гр., 
III: 478], прбсирень (катер. [Гор.-І: 8; Ум., III: 74]), прбсурень [Рог.: 120; Піск.: 
23, 217; Гр., III: 483] (перенесено від Galanthus nivalis або, можливо, утворено 
незалежно за тією самою мотиваційною ознакою: ця рослина так само 
починає рости дуже рано —  з-під снігу), прбсерет [Ан.: 113; Мел.: 89] 
(виникли внаслідок деетимологізації прбсерен(ь)), степ, просеренок [ЯТ: 15], 
просоренок [Сред.: 558], просуренок (полт. [Ан.: 113; Мел.: 89]), просуренок 
[Ум., III: 74], прбсуренка [РО: 247; Мел.: 89], просуріїнка [Рог.: 120; Піск.: 23, 
217; Гр., III: 483] (все це суфіксальні деривати від прбсерен(ь), прбсурень, 
зокрема й ті, що деетимологізувалися), просвиренки (катер. [Гор.-І: 8]; тієї 
самої етимології, що й попередні, виникло, мабуть, унаслідок зближення за 
народною етимологією з просвирки і под. 'Althaea L.’, 'Malva L .’ [СБН: 269]), 
дристокбз [Рог.: 120; Піск.: 23; Жел.: 205; Тм., II: 250; Гр., І: 443], дристокіз 
[Піск.: 71] (номен виник у результаті метатези складових частин
народноетимологічного козодріїст  'Galanthus nivalis L .’ < скорозріст  id., див. 
π. 3.21.1), дршцики (катер. [Гор.-1: 8]; утворене, вірогідно, на основі 
флорономена козодріїст; похідне від дристати), спрощень [Рог.: 120; Піск.:

23, 236; Гр., IV: 123; Руб., XI: 34] (образна інновація, утворена від сиротд: 
ранньою весною на фоні ще сплячої флори ця рання рослина одинока, як 
сирота; менш вірогідним нам видається припущення (див. [ЕСУМ, V: 243]), 
що це «результат контамінації і спрощення форм» типу просерен id. «з 
опущенням префікса про- і зближенням з основою сиротб»), курочки (харк. 
[Гор.-І: 8]; переосмислення слова відбулося на основі зовнішнього вигляду 
квітки рослини), пасочник [Ан.: 113; СБН: 46] (похідне від паска,
мотивується, очевидно, використанням шафрана як барвника при 
приготуванні пасок), маслянкії [Ан.: 113; Руб., VII: 10; Мел.: 89]; від масло, 
ботанічний номен зумовлений, імовірно, народним уявленням, нібито 
споживання коровами бульб рослин із жовтими квітками спричиняє жовтий 
колір масла; пор. ще рос. діал. масленка 'Crocus reticulatus’ [Mach.: 49, 267; 
ЕСУМ, III: 408]), командрушкії [РО: 247; Мел.: 89] (назва похідна, очевидно, 
від слова *командрух, не виявленого нами в джерелах української мови та 
етимологічно неясного), брандуші [Гр., І: 92; Ум., III: 74], брандуиіки (степ. 
[Сред.: 558; Ум., Ill: 74]), бриндушки (херс. [Ан.: 113; СБН: 46]), брандушка 
[ЯТ: 15], брандюшки [Рог.: 120], бреидушка, брендулька [Парт.: 309] 
(демінутиви від брендуша і под). Про брендуиіа і под. див. п. 2.4.1.

3.22.2. Частина номінацій видів Iris L. є спільною, передовсім півники 
[Павл.: 72; Б.-Н.: 278; Рог.: 125; Жел.: 636; Гр., III: 157], рідше в однині півник 
(степ, та ін. [Б.-Н.: 278; Сред.: 558]), пітушки [Рог.: 125], пітушок (степ. 
[Сред.: 558]; переосмислення демінутивів відбулося за асоціацією суцвіття 
рослини з гребенем півня, пор. [ЕСУМ, IV: 385]), кбсатень (галиц. [Петр.-З: 
49; Жел.: 369]), косшпень (галиц., гуцул, та ін. [Вол.: 81; Шух., І: 20; Гр., II: 
290 та ін.]), косутець (буков. [НІ.: 7]), косичкії (закарп. [ВхЗак.: 246; Гр., II:
290]). Етимоном останніх є слово коса 'сільськогосподарське знаряддя’, усі 
мотивуються схожістю довгих листків рослини з косою, пор. [Mach.: 273]; 
пор. аналогічну назву сабельник у наступному абзаці.

Зі специфічних видових назв найбільше таких, які позначають вид Iris 
pseudoacorus L. (зростає на болотах, берегах річок по всій Україні): косатець 
[Вол.: 81] (пор. пол. kosaciec, чес., ст. чес., слвц. kosatec id. [ПУС, І: 448; 
Trav.: 728; SSJ, I: 750]), косатик (степ. [Lind., II: 213; СБН: 79]; пор. рос. діал. 
косатик id.; В.А.Меркулова услід за В.Махеком реконструює прасл. 
*kosatbCb, *kosatikb 'Iris’ [Mach.: 273; Меркулова: 136], однак у значно 
пізнішому спеціальному етимологічному виданні [ЗССЯ, XI] такі 
реконструкції відсутні), косиці (уман. [Ан.: 178; Ум., II: 39]), коситень водний 
[Вол.: 81], болотні півники [РО: 248; Рог.: 125; Ум., III: 227], болотяний 
півник (степ. [ЯТ: 112]), ужачкії [РО: 248; Рог.: 125; Піск.: 22; Шейк., V/2: 
166] (від діал. у  ж  вуж’; останні чотири назви мотивуються місцем зростання 
рослини —  у болотах, по берегах річок, де, зокрема, водяться вужі), аср, аїр,



лепехй, лепешник [Б.-Н.: 43, 207], лепешняк (київ. [Рог.: 125; Ум., II: 39]), 
иіувар [Петр.: 41] (останні назви перенесені від Acorus calamus L.; пор. видове 
означення у латинській науковій назві рослини Iris pseudoaeorus L., утворене 
від гр. ψευδός 'несправжній’ та лат. acorus 'лепеха, аїр’ [РО: 248]), рогозй  
(уман. [Ан.: 178; Ум., II: 39; СБН: 79]; перенесено від Typha latifolia L. або 
Typha angustifolia L. на основі подібності листків), сабельиик [Б.-Н.: 320] (від 
сйбля, мотивується схожістю листків рослини зі шаблею), мовничє (буков. 
[НІ.: 7]; походження цієї назви неясне, можливо, певним чином пов’язується 
із діал. мовня блискавка’, пор. [ЕСУМ, III: 492]).

Для виду Iris pumila L. (зростає в Степу, Криму, зрідка на півдні 
Лісостепу) у джерелах виявлені назви степ, півнички [ЯТ: 19], степові 
півники, степові пітушки [Сред.: 559]; для виду Iris sibirica L. —  борові 
півники [Ан.: 178; Ум., III: 227; СБН: 79] (борові —  від бір, бору за 
зростанням у хвойно-листяних лісах), косйрик (бойк. [ВхН.з.: 46; Мел.: 145]; 
від косй, див. вище, а можливо, перенесено від Gladiolus communis L. на 
основі подібності листків рослин). Нормою в українській літературній мові 
закономірно стала назва півники [СУМ, VI: 383; ОВРУ: 404], ухвалена як 
науковий термін у [СБН: 79]. Див. ще п. 2.4.2.

3.22.3. Серед диких видів роду Gladiolus L. найвідоміший у народі 
Gladiolus imbricatus L., який зростає в Карпатах, Поліссі, Лісостепу і в 
джерелах засвідчений назвами: зрядник [Рог.: 124; Жел.: 316; Гр., II: 186], 
рідше зрадник [ВхІ ик.; Ан.: 158] (уважаємо непереконливою спробу
пов’язати цю назву з дієсловом зрадити, всупереч [ЕСУМ, II: 279]; очевидно, 
вона є похідною від діал. зряджати, зрядйти 'наряджати’ [Жел.: 316; Гр., II: 
186] і мотивується гарним суцвіттям рослини; варіант зрадник записаний, 
імовірно, в тих, мабуть, галицьких говірках, у яких звук [р] повністю 
ствердів), відворотень [Петр.: 27] (суфіксальне похідне від діал.
*відворотити 'відвернути’; пор. відвордчуватися 'відвертатися’ [Жел.: 96], 
бойк. відворотйти 'відповісти на «гнівно сказане»’ [Он., І: 119]: за народним 
повір ям, ця рослина оберігає людину від поранення, тому використовується 
як амулет, талісман, пор. [Mach.: 273]), півонник (харк.), синя вода, різець 
(волин.), сипілка (катер.), дикий чеснок [Ан.: 158; СБН: 69]. Півонник 
пов язується, мабуть, із півонія 'Paeonia L .’ або, менш імовірно, із півники 'Iris 
L. ; синя вода —  із ліловим кольором висушених квіток цієї рослини [Нейшт.: 
169]; різець —  від різати, мотивується гострими краями листків; сипілка — 
від сипіти або від сопілка за трубкоподібною формою частини квітки [ЕСУМ, 
V: 240]; назва дикий чеснок зумовлена схожістю листків і цибулиноподібного 
кореня цієї рослини з часниковим), красні пітушки [Рог.: 124; Руб VI· 55' 
СБН: 69].

3.23.1. Родина зозулинцеві (Orchidaceae). Як назви найвідомішого в 
народі виду роду Cypripedium L. —  Cypripedium calceolus L. (поширений в 
окремих місцях Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, 
Тернопільської, Ровенської областей та на півдні Криму), крім успадкованої 
від староукраїнської мови черевйчки [Рог.: 120; Ум., II: 25; Тм., І: 2; Гр., IV: 
455], виявляються нові номени: черевичок хороший [Вол.: 87], зозулині 
черевйчки [Ан.: 120; Ум., II: 25] (означення зозулині мотивується часом 
цвітіння —  коли кують зозулі, а черевйчки —  формою губи квітки, 
детальніше [Сабадош 1996: 115], див. ще [Mach.: 296; РО: 246; ЕСУМ, II. 
273— 274]), зязюлькй [Піск.: 95; Жел.: 319] (універб від зозулині черевйчки id. 
або результат переосмислення незафіксованого *зязюлькй 'зозульки’; пор. 
сіренька зязюля 'Gymnadenia conopsea’ в п. 3.28.7), жовті зозульки, .жовті 
зязюлькй [Рог.: 120; Піск.: 76; Ум., II: 25; Тм., І: 2; Гр., І: 489, II. 177] 
(означення ж овті зумовлене кольором гуои квітки), терлйч (волин. [1889, 
Мел.: 93]; перенесено від Gentiana L.). Номен зозулині черевйчки, очевидно, 
існував уже в староукраїнський період, бо саме на його основі міг утворитися 
староукраїнський фітономен черевички [1775, ЛО: 42]. Назва зозулині 
черевйчки стала нормативною в українській науковій ботанічній 
номенклатурі: в одних виданнях подається тільки для позначення роду 
Cypripedium L. [ОВРУ: 406], а в інших —  для виду Cypripedium calceolus L. 
[ВРУ: 178; РУСб: 163], оскільки в Україні він єдиний, що належить до цього 
роду.

3.23.2. Для рослини Corallorhiza trifida Chatel. (Corallorhiza mnata R. 
Br.), яка зростає в Карпатах (Чернівецька обл.), Розточчі-Опіллі, Поліссі, 
Лісостепу, зрідка в гірському Криму, зафіксовано назву урісник коральковець 
[ВхГик.: 31; ВхСпис: 33; Жел.: 1015]. Обидва компоненти цієї складеної 
назви пов’язуються з характерним коралоподібним коренем рослини; пор. 
лат. corallorhiza, утворене від гр. κορόΐλϊον  'корали’ і ρίζα  'корінь’ [РО: 240]; 
пор. ще пол. koralowy korzen [Maj., II: 235], чес. koralice, слвц. koralica id. 
[Mach.: 300]. Українську назву утворив, очевидно, І.Верхратський, зокрема 
компонент урісник —  від у(в)ростати, у(в)ростй  (йдеться про корінь), 
мотивується, можливо, м ’ясистим, розгалуженим, коралоподібним корінням, 
пор. [ЕСУМ, VI: 42— 43]. У сучасній українській науковій ботанічній 
номенклатурі лексема коральковець стала нормативною для позначення роду 
Corallorhiza Chatel. [ОВРУ: 407]. У [РУСб: 214] і [Кобів: 137] вона чомусь 
подана в незакономірному фонетичному вигляді коральківець.

3.23.3. Уперше фіксуються назви рослини Listera ovata R.Br., 
поширеної майже по всій території України: зозулині сльози [Рог.: 127; Піск.: 
251; Жел.: 312; Гр., II: 177], зозулині сльозки [Ан.: 196; Ум., І: 29] (образні 
назви, мотивовані використанням рослин родини зозулинцеві для збудження



кохання [Ан.: 196]), зозулинірушничкй  [Рог.: 127; Піск.: 93; Жел.: 312; Гр., II: 
177], зозулині рушникії [Піск.: 33; Ум., І: 29] (у цих метафоричних назвах 
компонент рушнички, рушники  пояснюється тим, що в рослини тільки два 
листки, які сходяться в одному місці і асоціюються з українськими 
весільними рушниками), стулигуз [Рог.: 127; Піск.: 251; Ум., І: 29; Гр., IV: 
222; Руб., XI: 109] (від словосполучення стули гуз, у якому другий компонент 
має значення "нижня, повніша частина чого-небудь’, пор. діал. гузирь, гузеро 
'нижня частина дерева, снопа’ [Гр., І: 336]), двойлист  [Парт.; Мак.: 213], 
двулистник [Петр.: 9] (пор. пол. dwulistnik, чес. dvoj0k, луж. dwojliscik id. [Ан.:
196]), задвійник [ВхГик.: 31; Жел.: 242] (останні чотири номени,
пов’язуючись із числом два, мотивуються тією самою ознакою, що й 
рушнички; назву задвійник утворив, видно, І.Верхратський від діал. задвійний 
'подвійний, здвоєний’ [Жел.: 242]), гайник [Ан.: 196; Мел.: 163; СБН: 89] (від 
гай, мотивується місцем зростання рослини). Флорономен зозулині сльози 
став нормативним в українській літературній мові як позначення роду Listera 
R. Вг. [СУМ, III: 678; ОВРУ: 407], ухвалений як науковий термін у [СБН: 89].

3.23.4. Рослина Neottia nidus-avis Rich., поширена на більшій частині 
України, зовні виглядає своєрідно: голим стеблом нагадує кукурудзу, а її 
кореневе сплетіння подібне до пташиного гнізда. Цими ознаками зумовлені її 
назви: гніздівка (степ. [Lind., II: 210; СБН: 101 та ін.]; пор. рос. гнездовка, 
чес. hnizdovka, слвц. lwiezdovka і т.д. id. [Mach.: 297]; ці номени виникли, 
видно, під впливом лат. neottia id. < гр. νεοττιά 'гніздо’ [3CJIHP: 105]; 
припускають також, що цей фітономен міг появитися в різних слов’янських 
та інших мовах і незалежно від латинського [ЕСУМ, І: 538]), кукуруз, 
кукурузка (бойк. [ВхГІч., II: 33; Жел.: 388]; перенесено за подібністю до 
кукурудзи).

Решта зафіксованих назв цієї рослини зумовлена іншими її 
властивостями: миколайиі, приворотень (київ. [Рог.: 129; Піск.: 211; Жел.: 
437, 741; Ум., І: 210; Гр., III: 410, 423]), любка  (поділ. [Мак.: 240]), зуби [Ан.: 
225; Ум., І: 210]. Перша пов’язана із часом цвітіння рослини — у період 
літнього свята на честь святого Миколая (22 травня); приворотень утворено 
від приворот  'зілля, яке має чаклунську силу’ [СУМ, VII; 580]; любка  вказує 
на те, що та чаклунська сила використовується переважно для привернення 
коханого (коханої), див. ще [ЕСУМ, III: 321; IV: 14, 569]; пор. також любка  в 
п. 3.23.8. Номен зуби —  результат переосмислення загальновживаного слова і 
мотивується використанням рослини від зубного болю, пор.: «їм парять зуби» 
[Рог.: 129]. Із цих назв нормативною в сучасній українській літературній мові 
стала гніздівка [ВГССУМ: 240; ОВРУ: 407], уперше вжита в ролі наукового 
терміна в [Мел.: 183] і ухвалена в цій функції в [СБН: 101].

3.23.5. Для позначення виду Epipactis palustris Crantz, який зростає на 
більшій частині України, засвідчені назви: ку’куручка (галиц. [Нов.: 98; Гр., II: 
322]; очевидно, від кокорйчка під впливом слова кукурудза, мотивується 
буйним листям рослини, пор. ст. укр. кокорйчка 'Polygonatum multiflorum’ 
[1642, Слав.: 320], див. п. 3.20.14), коручка [ВхГик.: 31] (назва виникла, 
видно, із *кокоручка внаслідок гаплології; непереконливо пов’язувати її з 
етимологічно неясним пол. kruszczyk, усупереч [ЕСУМ, III: 45]). Для виду 
Epipactis artrorubens Sch. записано назву любка [Рог.: 121; Піск.: 129; Руб., 
VII: 28], для виду Epipactis helleborine Crantz (Epipactis latifolia All.) —  
дремлик [Ан.: 134; Мел.: 105; СБН: 36] (пов’язується, імовірно, з дрімтпи), 
коручка [Жел.: 369], куручка [ВхСпис; Мел.: 105]. Нормативною в українській 
науковій ботанічній номенклатурі для позначення роду Epipactis Zinn 
утвердилася назва коручка [ОВРУ: 407; РУСб: 189] (чомусь із наголосом на 
першому складі, не відомо, з якого джерела це взято). Уперше вжита в ролі 
наукового терміна у [ВхГик.: 31] і ухвалена в цій функції в [СБН: 56].

3.23.6. Із видів Cephalanthera Rich, найпоширеніший на більшій
частині України вид Cephalanthera longifolia Fr., для якого в джерелах 
зафіксовано назви: бултпка [ВхГик.: 31; Жел.: 49] (утворена від бултп 
'високоякісна сталь; меч’; флорономен мотивується, очевидно, 
мечеподібними листками), дівока (галиц. [Нов.: 97; Гр., І: 387];
субстантивований прикметник жіночого роду, запозичений від польського 
прикметника diwoka 'дика’ —  деривата прасл. *diva id. [ЕСУМ, II: 85]). 
Номен бултпка став нормативним в українській науковій ботанічній 
номенклатурі для позначення роду Cephalanthera Rich. [ОВРУ: 408]. Уперше 
у функції наукового терміна використаний у [ВхГик.: 31] і ухвалений у [СБН:
35].

3.23.7. Зовнішнім виглядом окремих частин рослини Gymnadenia 
conopsea R.Br. (зростає на більшій частині України, крім Степу) мотивуються 
її назви биленець [ВхГик.: 31; Жел.: 26], билйнець [ВхБот.1905; Мел.: 131] (від 
билина —  за характерним стеблом, яке має дуже дрібні листочки; пор. 
подібний принцип мотивації в пол. golek id. [Maj., II: 371]), ручка Пресвятої 
Діви  (волин. [Нов.: 99; Гр., IV: 90]), ручки Христові [ВхГик.: 31] (останні дві 
назви мотивуються коренем рослини, який нагадує руку з пальцями; пор. чес. 
морав. Panny Marie prsty, слвц. rucicka Kristova [Mach.: 298], пол. boza rqczka, 
dton Chrvstowa id. [1613, Maj., II: 371]), зозулині сльозки, зозульки (степ.), 
сіренька зязюля (харк.) [Ан.: 161; СБН: 71] (назва зозулині сльозки, можливо, 
перенесена від Listera ovata R.Br. або Orchis L. —  див. пп. 3.23.3 і 3.23.9; 
зозульки —  універб, утворений на основі попередньої складеної назви).

Для іншого, менш поширеного в Україні виду Gymnadenia odoratissima 
Rich, засвідчено назви божа свічка, свічочкії польові (обидві в гуцул, гов.



[Шух., I: 21; Гр., IV: 110]; в останньому джерелі помилково подається 
світочки польові з покликанням на В.Шухевича, в якого насправді свічочкй 
польові; компоненти свічка, свічочкй мотивуються асоціацією продовгастого 
суцвіття зі свічкою). Із усіх цих назв двох видів Gymnadenia R.Br. 
нормативним в українській науковій ботанічній номенклатурі став билйнець 
[ОВРУ: 409]. Уперше вжитий як науковий термін у [ВхГик.: 31], потім у 
[Мел.: 131] і ухвалений у цій ролі в [СБН: 71].

3.23.8. Засвідчені назви рослини Platanthera bifolia Rich, (зростає в 
Закарпатті, Карпатах, Прикарпатті, Розточчі-Опіллі, Поліссі, рідше в 
Лісостепу, дуже рідко в Степу; за свідченням Анненкова, раніше цю рослину 
називали по-латинськи Orchis bifolia, тому в неї є спільні назви з іншими 
видами Orchis L. [Ан.: 260], див. ще п. 2.25): любка (сер. наддніпр. [Б.-Н.: 214; 
ЯЧ: 112]; від любити, мотивується вживанням відвару кореня як засобу, який 
збуджує статеві органи, див. [Ан.: 260]; пор. рос., біл. діал. любка  id., а також 
близькі за мотивацією біл. діал. чараунік, прьічар id. [Кис.: 99]), широт 
пйрлист  [ВхГик.: 31; Жел.: 1090] (перший компонент назви пов’язується з 
двома широкими овальними листками, а другий —  композит: пар —  від πάρα 
'два’ і лист), кукушкині сльози [Рог.: 131; Піск.: 118; СБН: 116], сторчець 
смольний (київ. [Ан.: 260; СБН: 116]; компонент сторчець від діал. сторчати 
'стирчати’, зумовлений застосуванням рослини для лікування чоловічої 
імпотенції; пор. пол. storczyk 'зозулинець, орхідея (orchis)’ [ПУС, ІІ/2: 96], 
пор. ще [ЕСУМ, V: 429]). Назва любка 'Platanthera L .’ стала нормативною в 
українській літературній мові [СУМ, IV: 563; ОВРУ: 409], ухвалена як 
науковий термін у [СБН: 116].

3.23.9. Найвідоміші людям рослини родини зозулинцеві —  це види 
роду Orchis L., більшість їх, як і багато інших рослин цієї родини, мають 
своєрідний корінь, що складається з двох бульб, які нагадують testiculus, а в 
своєму складі містять активну збуджувальну речовину, у зв’язку з чим їх 
відвар використовують у народній медицині для лікування чоловічої 
імпотенції, пор. [Ан.: 196, 232— 234]. Саме цими властивостями, а також 
пов’язаними з ними народними повір’ями мотивується ряд назв багатьох 
видів Orchis та інших рослин цієї родини, зокрема джерела зберегли такі 
спільні назви видів Orchis: зозулині сльози [Рог.: 130; Піск.: 93; Гр., II: 177], 
зозулині сльозки [Ум., IV: 227], галиц. зазулині черевички [Нов.: 100] та 
зозулеві черевички [Гавр.:142], зозуля, зазуля (зах. укр.) [Гол.: 563] (ці 
ботанічні номени виникли внаслідок переосмислення синтаксичних 
словосполучень і слова зозуля передовсім на тій підставі, що в багатьох 
народів, зокрема й слов’янських, зозуля символізує ласку, кохання і 
плодовитість [Mach.: 299; ЕСУМ, II: 273— 274]; можливо, також мотивуються 
часом цвітіння рослини, коли кують зозулі; композит сльози пов’язується,

очевидно, з двома бульбами кореня, а назва зазулині черевички, ймовірно, 
перенесена від Cypripedium calceolus L.), зазулйнець [ВхГик.: 30; Жел.: 246; 
ВхБот.1905: 149], зазулька (бойк.-галиц. [Вол.: 85; ВхПч., І: 34]), зозульки 
[Рог.: 130; Піск.: 93; Ум., II: 25; Гр., II: 177], зезюльки [Рог.: 130; Гр., II: 148; 
Руб., VI: 75] (все це деривати від зозуля і под. або універби, які виникли на 
основі назв типу зозулині сльози id.), любка, любкй (черніг.), любжа, любй- 
мене-не-покйнь [Рог.: 130; Піск.: 93; Ум., IV: 227; Гр., II: 385, 386; Руб., VII: 
28]. Останні номени пов’язуються з любйти на тій основі, що відвар кореня 
рослин використовують як любовний напій.

Із оригінальних назв окремих видів Orchis фіксуються для виду Orchis 
militaris L. (поширений у Карпатах, Прикарпатті, рідко в Правобережному 
Поліссі, Лісостепу, Степу, Криму) болотний півник (полт. [Ан.: 233; СБН:
105]), болотний пітушок (полт. [Авг.: 50; ВхПч.: IV: 15; СБН: 105], 
компонент болотний мотивується зростанням рослини на болотних луках, а 
півник, діал. пітушок —  асоціацією суцвіття рослини із гребенем півня або 
перенесено від Iris L.), зазулинець прямик [ВхГик.: 30; Жел.: 785; ВхБот.1905: 
150] (компонент прямик —  від діалектного акцентного варіанта прямий, 
пов’язується, ймовірно, з прямим стеблом, пор. [ЕСУМ, IV: 620] або 
мотивується тією властивістю, що й сторчець у п. 3.23.8), слочок (буков. [НІ.: 
8]; очевидно, від зах. укр. сличок, шличок —  демінутива від шлик, иільїк 
'зимова суконна шапка’ [Гр., IV: 151; ССк.: 422]; ботанічний номен 
зумовлений тим, що листочки суцвіття складені у формі шолома, див. 
[ЕСУМ, V: 309]; пор. видове означення наукової назви цієї рослини в 
латинській, українській та інших наукових номенклатурах: укр.
шоломоносний, рос. шлемоносньїй, лат. militaris [ОВРУ: 410] —  від militaris 
'військовий; воїн’ [ЛРС: 636], мається на увазі стародавній воїн у шоломі); 
для виду Orchis mascula L. —  попові яйця (поділ. [Ан.: 233; Ум., IV: 227]; ця 
метафорична назва мотивується коренем, що складається з двох бульб, які 
нагадують ядра самця), мудятник [Вол.: 86; Жел.: 457] (похідне від укр. діал. 
мудо 'ядро самця’ [Гр., II: 452]; пор. лат. orchis id., див. нижче), земляне серце 
[1893, Мак.: 249] (мотив номінації, мабуть, той самий, що і в попередніх двох 
назвах; пор. рос. діал. яйцо лисье O rch is’ [Ан.: 233]; для виду Orchis morio L. 
(зростає в Закарпатті, Карпатах, Розточчі-Опіллі, південному Поліссі, 
Лісостепу, рідко в Степу) —  зозулині чобітки (галиц. [ВхПч., II: 34]), зазулячі 
чобіткй [Жел.: 246] (ймовірно, перенесено від Cypripedium calceolus L.), 
дремлик [Вол.: 85; Гр., І: 442] (мабуть, від дрімати, але мотивація фітономена 
неясна, пор. [ЕСУМ, II: 125]).

У цей період появляється вперше й інша назва для роду Orchis L. —  
орхідеї [1900, СБН: 105], яка походить від новолатинської назви родини 
зозулинцеві orchideae (пізніше orchidaceae), утвореної від лат. orchis 'орхідея,



зозулинець’ < гр. ορχις 'яєчко, ядро’ [ЕСУМ, IV: 216; ДГРС: 1198; ЗСЛНР:
110]. Нормативними в українській літературній мові назвами роду Orchis L. 
стали зозулинець і орхідія  [СУМ, III: 678; V: 751; ОВРУ: 410]. Уперше 
уживається як науковий термін зазулинець у [ВхГик.: 30], потім у [Мел.:190] і 
ухвалюється в цій ролі у формі зозулинець у [СБН: 105].

Із роду Orchis L. ботаніки недавно виділили рід Dactylorhiza Nevski. Як 
позначення рослини Dactylorhiza maculata Vermeulen (Orchis maculata L.; 
поширена в Закарпатті, Карпатах, зрідка в Розточчі-Опіллі) записано 
спеціальні назви курячі сльози [Вол.: 86; Жел.: 392] (утворена за зразком 
зозулині сльози), Пресвятої дворучки (волин. [Нов.: 100; Жел.: 175]; 
мотивується пальцеподібним коренем).

3.24. Родина кропивові (Urticaceae) представлена в джерелах, крім 
назв кропиви (Urtica L.), успадкованих від праслов’янської мови, κροηιιβά 
[Шевч., І: 355; Авг.: 76; Ум., II: 44; Гр., II: 310], κροηύβα [Hoelzl: 153; Закр.: 
611; Парт.:174; Піск.: 117; Жел.: 382] (< прасл. *kropiva id.), κοηρύβα [ВхПч., 
II: 37; ВхЛем.: 246; Гр., II: 282] (< прасл. *kopriva id.) [ЕСУМ, III: 103], 
жйгавка [Витв.: 392; Гол.: 543; ВхПч., І: 13; Рог.: 140; Жел.: 222; Гр., І: 483] 
(< прасл. *zigavbka : zegavbka : zagavbka id.), жигавиця [Гол.: 543; РО: 227] 
(< прасл. *zigavica id.), жижка [РО: 227; Рог.: 140; Ум., II: 44; Гр., І: 484] 
(< прасл. *zizbka id.), див. [Сабадош 1996: 43] і успадкованих від 
староукраїнської мови жалива [Вол.: 117; Гол.: 539; Парт.: 174; Жел.: 217; 
Гр., І: 47] та полонізму покріїва [ВхН.з.: 60], також назвами-новотворами двох 
видів кропиви, поширених по всій Україні, —  Urtica dioica L. та Urtica urens 
L. Частина з них спільна для обох: ηοκρύβκα (галиц. [ВхН.з.: 60]; демінутив 
від покрива id.), жеглива, жаглива (зах. укр. [Парт.: 174]; похідні від діал. 
жегти, жегчй 'палити, пекти’ [Жел.: 219] < прасл. *zegti id. [ЕСУМ, II: 191]; 
цей флорономен, як і майже всі інші назви кропиви, мотивується властивістю 
рослини жалити тіло людини), чортів лист  [1911, СБН: 162]; та сама 
мотивація, що й у попередній назві).

Зафіксовано специфічні новотвори для виду Urtica dioica: кропива 
жалюча (буков. та ін. [Рог.: 140; Ум., II: 44; НІ.: 13]), галиц. кропива пекуща, 
жаливуха [ВхН.з.: 60] (останнє, можливо, універб, який утворився на основі 
кропивй жалюча), джитуха (черніг. [Гр., І: 376]; дериват, імовірно, від діал. 
джйґати 'хльостати, кусати, жалити і под.’ [ib.: 375] < прасл. *dzigati, 
*dzbgati 'колоти, штрикати’ [ЕСУМ, II: 51]).

Для виду Urtica urens записано назви крапивка, кропилка [Гор.-І: 21], 
жалячка, жаруха (галиц. [ВхПч., II: 37; Жел.: 217; Ум., II: 44; Гр., І: 474]), 
пекучка (бойк.), ж гавка (гуцул.), гіїжавка (галиц.) [ВхН.з.: 60; Мел.: 291], 
жгучка (полт., ниж. наддніпр., степ, та ін. [Авг.: 77; ВхПч., IV: 17; СБН: 
162]), жижуха (уман. [Рог.: 140; Ан.: 370; Ум., II: 44; Вас.: 140; Гр., І: 483]),

жигучка [РО: 227; Рог.: 140; Ум., II: 44], парюка (галиц. [Hoelzl: 152; СБН: 
162]). Фітономен жалячка —  від жалити; жаруха —  від жар, жарити, пор. 
[ЕСУМ, II: 188]; пекучка —  від пекти; жгавка, жгучка, жижуха —  від діал. 
жегіті, див. вище, парюка —  від парити, пор. пекучка, жаруха id.; назва 
гііжавка виникла в результаті метатези в діал. жигавка id. < прасл. *zigavbka 
id., пор. [ЕСУМ, І: 505]. Літературною нормою української мови для роду 
Urtica L. стала назва кропивй [СУМ, IV: 365; ОВРУ: 59], ухвалена як 
науковий термін у [СБН: 162], уперше термінована І.Верхратським [ВхГик.: 
58], підтримана в цьому статусі у [Мел.: 291] і відома в переважній більшості 
сучасних українських говорів [САБЛ: № 26].

3.25. Родина омелові (Loranthaceae) в українській писемності 
представлена, крім успадкованої від праслов’янської мови омела [Рог.:· 141; 
Піск.: 98; Гр., III: 53; Тан.: 61], омела [ВхПч., II: 37; Ум., II: 238; Жел.: 568], 
омила [Жел.: 569] (< омела id.), омело [ВхЗак.: 242; ВхН.з.: 61], імелй [Рог.: 
141; Ум., II: 238], вимела [Ум., II: 238] (< прасл. *omela : *jbmela id. [ЕСУМ, 
IV: 185— 186]), також новими назвами двох видів —  Loranthus turopeus Jacq. 
та Viscum album L., які ростуть на деревах. Для першого виду, який зростає 
тільки на дубі і поширений у Закарпатті, Західному Лісостепу і в Криму, 
зафіксовано назви-новотвори: омела дубдвй (буков. та ін. [Рог.: 127; Жел.: 
568; НІ.; Гр., III: 53]), омела чорна [Петр.: 26] (означення чорна пов’язується, 
ймовірно, з темно-зеленим кольором листків рослини, див. [ВРУ: 208]), 
болячка на дубі (галиц. [ВхІІч., II: 33; Гр., І: 85]; цей напівпаразит виснажує 
дерево, робить його хворим), осміл [ВхБот.1896: 37; Тан.], восміл [ВхСпис; 
Тан.].

Ботанічний номен осміл утворений, очевидно, усіченням основи 
дієслова осмолііти (= обсмолити) 'покривати смолою’ [Гр., III: 28, 69] і 
мотивується липкою речовиною на плодах рослини, використовуваною як 
клей; пояснення лексеми осміл як результату контамінації слів омела і смола, 
усупереч [ЕСУМ, IV: 223], нам видається непереконливим. У варіанті восміл 
початковий [в] —  протеза. Назва дубова омела, або омелд дубдва, у значенні 
'Loranthus Jacq.’ стала нормативною в українській науковій ботанічній 
номенклатурі [ВРУ: 208; РУСб: 257; ОВРУ: 243].

Другий вид Viscum album паразитує на різних деревах по всій Україні 
і представлений у джерелах новими назвами, більшість яких — 
вузьколокальна, пор.: помело (лемк., закарп., поділ, та ін. [ВхЗак.: 249; 
ВхЛем.: 453; Гр., Ill: 293; Мак.: 404]), чортове помело (лемк. [ВхЛем.: 488]), 
мітла (галиц. [ВхН.з.: 61]), βίχά (сер. наддніпр., сер. поліс, [ib.; Мел.: 303]). 
Всі ці назви виникли в результаті переосмислення загальновживаних помело 
'м ітла’, мітла, βίχά за подібністю; означення чортове в складеному номені 
пов’язується з негативним ставленням людей до рослини-паразита.



Зовнішньою схожістю до інших предметів зумовлені також назви: шульга 
[Рог.: 41; Піск.: 98; Ум., II: 238; Гр., IV: 518] (перенесено від шульгд 'ліва 
рука, нога’, мотивується, ймовірно, виглядом вилоподібних голих віток), 
єловїій барвінок (галиц. [ВхН.з.: 61; Мел.: 304]; єловіїй від ель 'ялина’ за 
паразитуванням зрідка на хвойних деревах, барвінок —  за подібністю 
листками до барвінка), єлом (галиц., волин. [ВхПч., V: 28]), єлим (гуцул, [ib.; 
Нов.: 103]; видно, результат переосмислення діал. єлом, йолом і под. 'висока 
смушкова шапка’ [Жел.: 214, 324]: омела часто набуває майже кулеподібної 
форми, пор. [ЕСУМ, II: 180, 327]), ивйлга (полт. та ін. [Авг.: 85; ВхПч., IV: 17; 
Жел.: 320]), івилга, ивйлга [Авг.: 85; ВхПч., IV: 17; Жел.: 320; Рог.: 141; Гр., II: 
192, 195], іївілга [Ум., II: 238] (результат переосмислення іволга, вивільга 
'птах, що має яскраво-жовте з чорним або оливково-зеленим оперенням’ 
[СУМ, І: 364, IV: 9]: вітки й особливо плоди омели жовтуваті; очевидно, 
непереконливо пов’язувати цей ботанічний номен із іва 'вид верби, Salix L .’, 
як думав М.Мельник [Мел.: 303], бо цьому суперечить словотвірна структура 
лексеми івилга і под).

Джерела засвідчують ряд деетимологізованих нових назв цієї рослини, 
які є наслідком звукових змін давнього ]ьмела (< прасл. *jbmela), а саме: 
гемелд, ямелд, гімел, гемелп, гамелд (галиц. [ВхН.з: 61]), ємела (галиц., ниж. 
наддніпр. [ib.; Ан.: 382; СБН: 169]), вимела (поділ. [Ан.: 382; Ум., II: 238]), 
омила [Рог.: 141; Жел.: 569], воміна  (галиц.-волин. [ВхПч., V: 28; Жел.: 120]), 
обміїла (гуцул. [Шух., І: 18; Гр., III: 18]; можливо, результат
народноетимологічного зближення з обмила 'помилка', див. [Гр.]), похідні 
ямелілна (лемк. [ВхЛем.: 488; Гр., IV: 540]), намелйна (галиц. [ВхПч., II: 37; 
Жел.: 483]; див. ще [ЕСУМ, IV: 35]). На основі контамінації назв омела та 
івилга і под. виник фітономен омільга  (сер. наддніпр. та ін. [Рог.: 141; Гр., III: 
53; СБН: 169]), який у свою чергу став базою для виникнення внаслідок 
переосмислення орнітономена омельга 'іволга, Oriolus galbula L .’ [ЕСУМ, IV:
186]. Крім описаних, виявляються також назви восміл (галиц. [ВхПч., II: 37; 
Мел.: 303]; про його походження див. вище), зелена гива (галиц. [ВхН.з.: 61]; 
походження слова гива неясне), замело (бойк.-галиц. [ib.]; утворено від 
замести за аналогією до помело, див. вище).

3.26. Родина санталові (Santalaceae) представлена в джерелах 
описуваного періоду назвами видів Thesium L., серед яких найвідоміший 
(зростає на більшій частині України) Thesium linophyllon L. (Thesium 
intermedium Schard.), його назви: простудник (волин., поділ, та ін. [1899, 
Мел.: 280; СБН: 154]; від простуда, фітономен пояснюється лікувальними 
властивостями рослини, див. [Мел.]), плінівка [ВхГик.: 74; Жел.: 659] 
(походження слова неясне), ленок (буков. [НІ: 12]; мотивується подібністю 
рослини листками до льону; пор. латинське видове означення linophyllon,

утворене від linum  'льон’ і гр. ψύλλον 'лист’, пор. [Кг.: 122, 168]); М.Мельник 
пропонує термінувати переклад лат. linophyllon, укр. ленолілстник у значенні 
'Thesium L.’ [Мел.: 280]. У [СБН: 154] поданий із цим значенням 
льонолйсник, затверджений як науковий термін, котрий до сьогодні є 
нормативним в українській науковій ботанічній номенклатурі [РУСб: 217; 
ОВРУ: 242]).

3.27.1. Родина хвилівникові (Aristolochiaceae) репрезентується 
назвами двох рослин —  Asarum europaeum L. і Aristolochia clematis L. Для 
першої, яка зростає в лісах майже по всій Україні, крім назв праслов’янського 
походження копйтник [РО: 113; ВхПч., І: 9; Закр.: 611; Піск.: 112; Гр., II: 281] 
(< прасл. *коруіьпікь id. [ЕСУМ, II: 568]), копитень [Рог.: 113; Ум., IV: 29; 
Тм., І: 263; Тан.: 59; Гр., II: 281] (< прасл. ЧоруГьпь id. [ЗССЯ, XI: 37— 38; 
Slaw., II: 460]), зафіксовано ще такі нові найменування: копиткй (полт. та ін. 
[Волк.: 169; Гр., II: 281]), копитець (сер. наддніпр. [Ан.: 51; Ум., II: 34; Тм., І: 
40; ЯЧ: 114]), копитці (сер. наддніпр. [Рог.: 113; Піск.: 112; Гр., II: 281; ЯЧ:
114]), кінські копитці (харк. [Гор.-І: 5]), копитняк (київ, та ін. [Рог.: 113; 
Піск.: 112; Ум., IV: 29; Гр., II: 281]), коптик [Ан.: 51; СБН: 18], копитель 
[ВхБот.1905: 136]. До цієї генетичної групи належить також номен копатинь 
(волин [Нов.: 97]), похідний від кош т и, від якого утворене і слово копито, 
що стало твірною основою для попередніх назв цієї рослини.

Другу групу нових найменувань складають номени, мотивовані місцем 
зростання рослини: подорішник (полт. [Авг.: 18; Рог.: 113; Жел.: 644]), 
підорішник [ВхПч., IV: 13; Жел.: 646; Ум., II: 34] (префіксально-суфіксальний 
дериват від діал. оріх), підліїстник (буков. та ін. [Рог.: 113; Піск.: 112; Жел.: 
644; Гр., III: 170; Ум., IV: 29]; від лист  за раннім проростанням рослини з-під 
опалого листя дерев), підлісник (буков., полт., степ, та ін. [ВхПч., IV: 13; НІ.: 
2; Мел.: 39]), подлісник (сер. наддніпр. та ін. [Авг.: 18]), подолішник [Рог.: 
113; Піск.: 112; Ум., II: 34] (останні три —  від діал. ліска 'ліщ ина’ [СУМ, IV: 
523]. Окреме місце за походженням займає назва волосняк [Ан.: 51; Мел.: 39; 
СБН: 18], утворена від волос і мотивована тим, що вся рослина покрита 
короткими волосками; пор. рос. владим. волоешпик id. [СРНГ, V: 58]. Із цих 
назв нормативними в українській літературній мові стали копитняк, 
копитник, копитень [СУМ, IV: 281], проте як науковий термін закріпився 
тільки перший номен [ОВРУ: 45], ухвалений у цьому статусі ще в [СБН: 18].

3.27.2. Інша рослина родини хвилівникові Aristolochia clematis L. 
(також поширена майже по всій Україні) у джерелах представлена 
інноваціями, частина яких пов’язується з плодами, подібними до цибулини, 
це: попові муді (степ. [Lind., II: 165; Мак.: 38]; пор. діал. мудо 'ядро в 
мужчиньї, самца’ [Гр., II: 452], а також серб, попова муда, попова йайа 
'Aristolochia clematis’ [Сим.: 46]), мяч-трава [Ан.: 45; СБН: 16], царська



борідка (полт. [Ан.: 45; Ум., II: 15; СБН: 16]), бородач [Яв.: 47]. На нашу 
думку, до однієї генетичної групи належать назви филонник (полт. та ін. [Рог.: 
113; Піск.: 271; Ум., II: 9; Мак.: 37]), филійник (полт. та ін. [Авг.: 15; ВхПч., 
IV: 13; Жел.: 1027; Ум., II: 9; Тм., І: 163]), филйльник (полт. [Шейк., V/2: 
241]), филільник (сер. наддніпр., степ, та ін. [Сред.: 522; ЯЧ: 114; Ум., II: 9]), 
філільник (степ. [Ан.: 45; ЯТ: 9]), филейник (степ. [Ан.: 45; СБН: 16]), 
филйнник (полт. та ін. [Авг.: 15; ВхПч., IV: 13; Жел.: 1027; Тан.: 64]), 
хвилівник, хвилїлник [Закр.: 568; 1848, Гр., IV: 392], хвилйнник [Рог.: 113; 
Піск.: 271; Шейк., V/2: 270], хвалйльник (харк. [Ан.: 45; Ум., II: 15]), 
хвойлічник [Рог.: 113], хвойліїчник [Гр., IV: 394] (з покликанням на [Рог.]).

У цьому ряді, гадаємо, первинною мала б бути незафіксована назва 
*филон(а); пор. закарп. фіона id. [Ком.: 87], що, за нашим припущенням, 
грецизм —  від гр. ψύλλον 'лист’ і мотивується характерним великим листям 
рослини. Від *филон(а) утворилося филонник (пор. рос. тамб. филонник, кур., 
ворон, филоник id. [Ан.: 45]), на основі якого в свою чергу виникли всі інші 
варіанти з початковим [ф]; далі внаслідок ряду комбінаторних змін, 
характерного для української мови переходу [ф] > [хв] появилися варінти з 
початковим [хв], зокрема хвилівник (< филільник і под. < филонник) через 
народноетимологічне зближення з дієсловом хвалити (пор. хвалйльник). 
Виникнення номена хвойліїчник етимологічно можна пов’язувати з 
попередніми варіантами як результат деетимологізації слова або, можливо, зі 
словом хвоя (за місцем зростання рослини, тобто у хвойних лісах). І досить 
дивно, що укладачі [СБН: 16] як науковий термін затвердили
деетимологізоване хвилівнйк 'Aristolochia L .’, який до сьогодні є нормативним 
в українській мові [СУМ, XI: 39; РУСб: 204; ОВРУ: 45].

Звертаємо увагу читача на той факт, що Б.Грінченко подає хвилівник, 
хвилїлник із наголосом не на останньому (такого немає в жодному джерелі 
української мови XIX —  поч. XX ст.), а на другому складі. У [СУМ] це слово 
подається з єдиною ілюстрацією, взятою із журналу «Наука і життя» (1973 
p.). З погляду походження окреме місце займає назва росторопша  [Закр.: 507; 
Піск.: 229: Жел.: 840], походження якої неясне. Вона вживається в 
українських діалектах на позначення ряду інших рослин, див. [Кобів: 713]. 
Про іншу назву цієї рослини кокорник [Руб., VI: 32], кукорник (буков. [НІ.; 
Мак.: 38]) див. у п. 3.20.14.

3.28.1. Родина гречкові (Polygonaceae). Крім назв щавлю (Rumex L., 
головним чином виду Rumex acetosa L.) щав, ιιιαβά, щйвель, щавіль, щавій, 
щавнйк у різних фонетичних варіантах (див. [Б.-Н.: 403; Витв.; Нов.: 103; 
ВхПч., І: 12; Парт.: 43; Рог.: 178; Піск.: 300; Жел.: 1103, 1106; Ум., IV: 217; 
Гр., IV: 522, 523, 527]), успадкованих від праслов’янської мови (див. 
[Сабадош 1996: 44; ЕСУМ, VI: 499— 500]), та складеної назви кінський

щавіль [Волк.: 178; Рог.: 134, 178; Гр., II: 245; IV: 522], вживаної для 
позначення видів щавлю Rumex crispus L. та Rumex sylvestris L. (обидва 
поширені по всій Україні) і відомої зі староукраїнського періоду (див. 
[Сабадош 1996: 116— 117], у джерелах XIX —  поч. XX ст. виявляються також 
інновації, основна частина яких стосується передовсім видів Rumex acetosa L. 
і Rumex acetosella L. (обидва зростають скрізь в Україні), зокрема такі їх 
спільні найменування: квасок (півд.-зах. та, можливо, ін. [Гавр.: 144; ВхПч., І: 
12; Волк.: 126; Гр., II: 231; Кміц.: 428], киасець (сер. наддніпр., галиц.-волин. 
[Рог.: 134; Жел.: 339; Гр., II: 230; ВхН.з.: 56; ЯЧ: 114]), кваснйця (бойк.-галиц. 
[ВхПч., II: 36; Жел.: 339; Ум., IV: 315 та ін.]), гречка [Руб., II: 38], дйка гречка 
(галиц. [ВхПч., І: 12; Парт.: 43; Піск.: 300; Гр., І: 325]).

Номени квасок і квасець утворені від квас, а кваснйця —  від квасніїй 
'кислий’, тобто всі три назви мотивуються кислим смаком рослини; 
флорономен гречка виник унаслідок переосмислення за подібністю щавлю до 
гречки. Тільки як найменування Rumex acetosa засвідчені інновації щавель 
нйський (степ, та ін. [Сред.: 127; Волк.: 178; Жел.: 1103; Гр., IV: 522; ЯТ: 26]; 
наський < наш-ський 'наш, не чужий’ у результаті асиміляції), голод (півд. 
лемк. [ВхЛем.: 233; Гр., І: 303]; переосмислення загальновживаного слова 
мотивується відчуттям голоду, яке виникає після споживання щавлю), кислий 
щавель (степ. [Сред.: 127; ЯТ: 26]), макриш  (поділ. [Рог.: 134]) макриш- 
щавель [Піск.: 131]. Макриш  запозичено від рум. macri$ id., походження якого 
нез’ясоване [DLRM: 484; ДЕМ: 272]). Специфічними новими назвами Rumex 
acetosella є: квасниця полева (півд. лемк. [ВхЛем.: 56]; полева —  від поле, 
мотивується місцем зростання рослини), щавка, щалка (галиц. [ib.]; 
демінутиви від щава; щсшка < шавка), гороб’ячий щавель [РО: 134; Волк.: 
167; Гр., IV: 522], горобйний щавель [Руб., II: 31], гороб’ячий (горобйний) 
квасець, щавіль сорочий (полт. [Ан.: 305; Ум., IV: 64]).

У складених назвах із компонентами гороб’ячий, сорочий і под. пряме 
значення означень вихолощене, вони мають загальне значення 'несправжній’, 
'дикий', як і в багатьох інших найменуваннях диких рослин в українській та 
інших слов’янських мовах. «Справжнім», тобто використовуваним у їжу в 
народі вважається тільки вид Rumex acetosa, всі інші —  «несправжні», 
«дикі»; пор. зафіксовані джерелами описуваного періоду назви інших видів: 
Rumex crispus L. (відомий по всій Україні) —  горобйний щавель [Рог.: 134; 
ІІіск.: 56; Гр., IV: 522], горобячий щавель (сер. наддніпр. [ЯЧ: 114]), кінський 
щавель (полт., степ, та ін. [Авг.: 58; Сред.: 127; Волк.: 178; Гр., IV: 527]), 
жовтило (степ. [ЯТ: 26]; віддієслівне утворення із суф. ~ло, очевидно, за 
використанням рослини, бо суцвіття в неї не жовте; пор. [ЕСУМ, II: 203]); 
Rumex hydrolapathum Huds. (поширений по всій Україні, крім Карпат, Криму)
—  водянйй ифвель [Рог.: 134; Жел.: ПОЗ; Ум., І: 87; Гр., І: 247], водянйй щпвій



[ВхГик.: 72; Жел.: 1103] (обидві останні мотивуються місцем зростання 
рослини); Rumex aquaticus L. (зростає в Закарпатті, Степу і Лісостепу зрідка)
—  кінський щавель [Ум., І: 285], кінський щавель [Тм., І: 146]; Rumex confertus 
Wild, (відомий на більшій частині України, крім Карпат) —  кінський щавель 
(слобож., степ, та ін. [Сред.: 127; Lind., II: 155; СБН: 133]).

Невідомо, який саме вид Rumex L. позначають назви щ ав’ян  (черніг. 
[Гр., IV: 522]: 'род растения’; похідне від щав, щава), щака (бойк.-галиц. 
[ВхПч., II: 36]; мабуть, від щавка id. —  див. вище), заяча щава (закарп. 
[Чопей: 115]). Прикметник заяча в останній складеній назві має те саме 
значення й мотивацію, що й означення в описаних вище гороб’ячий  
(горобиний) щавель, тобто 'несправжня’, 'дика’. Нормативними в українській 
літературній мові стали родові назви щавіль  [СУМ, XI: 570; ОВРУ: 92] і 
менш уживана кінський щавель [СУМ, IV: 166]; остання в українській 
науковій номенклатурі рослин закріпилася в післявоєнний період тільки за 
видом Rumex confertus; пор. рос. щавель конский id. [ОВРУ: 95]. Видовими 
українськими науковими номенами стали також щавель кислий 'Rumex 
acetosa’ і щавель горобиний 'Rumex acetosella’ [ib.: 93, 94] (в [СБН: 133] із тим 
самим значенням були ухвалені як наукові терміни відповідно щавель кислий 
і щавель гороб ячий).

3.28.2. Поряд із успадкованими від праслов’янської мови назвами 
спорти 'Polygonum aviculare L .’ [Максимович 1834: 177; РО: 221; Гр., IV: 185 
та ін.] (< прасл. *spoiysb id. [ЕСУМ, V: 380]), дрясен (зах. укр. [Гол.: 530; 
ВхПч., І: 12; Гр., 1: 451]), дересень (галиц.-волин. [ВхПч., І: 12; Жел.: 177]) 
'Polygonum hydropiper L .’ (< прасл. *dersnb : *dresnb : *derstb : *drestb id. 
[ЕСУМ, II: 38]) та тими, що появилися в староукраїнській мові (галиц. 
подорожник 'Polygonum aviculare L .’ [Гавр.: 143; Нов.: 100; Жел.: 677; Гр., 
III: 245], бойк., галиц., волин. та ін . рйчки  'Polygonum bistorta L .’ [Гавр.: 143; 
Нов.: 103; ВхПч., IV: 15; Рог.: 132; Гр., IV: 8]), фіксується ряд інновацій, 
уживаних для позначення різних видів Polygonum L. Серед них майже немає 
спільних для кількох видів цього роду, за винятком назв гірчак 'Polygonum 
persicaria L .’ (степ, та ін. [Рог.: 132; Волк.: 166; Жел.: 142; Ум., І: 35; Гр., І:
286]) та Polygonum hydropiper L. (сер. наддніпр., степ., буков. та ін. [Авг.: 54; 
ВхПч., І: 12; Сред.: 550; Жел.: 142; НІ.: 9; Гр., І: 286]) і рачки, яка, крім виду 
Polygonum bistorta (див. вище), називає також Polygonum amphibium L. 
(бойк.-галиц. [ВхПч., IV: 15; Жел.: 798; Мел.: 213]). Номен гірчак утворений 
від гіркий і мотивується гірким смаком рослини, а рачки, — очевидно, 
універб, що виник на основі складеної назви ράκοβί шийки 'Polygonum 
bistorta’ (див. нижче), яка могла існувати ще в староукраїнський період до 
сер. XVII ст., тобто до появи ст. укр. рачки  id. (див. [Сабадош 1996: 117]), 
хоча вперше фіксується джерелами тільки в середині XIX ст.

Інші засвідчені інновації стосуються тільки певного виду Polygonum 
L., зокрема Polygonum aviculare (поширеного по всій Україні): куряча ιηραβά, 
курячка, курятник, курячнйк (закарп. [ВхЗак.: 231; ВхН.з.: 52]), гуся ιηραβά 
(півд. лемк. [ВхЛем.: 234; Гр., І: 342]), гусій спорти (бойк.-галиц.), свинцкий 
пирйй (закарп.) [ВхН.з.: 52] (пор. пол. swmska (swinia) trawa id. [Maj., II: 616]), 
дрягіль (бойк. [ВхН.з.: 52]), моріг [Закр.: 398; Ум., IV: 72], моріж ок [Ум., IV:
72], морож дк [Рог.: 132; Жел.: 453], муріж ок [РО: 221]. Більшість цих 
флорономенів мотивується тим, що рослина є улюбленим кормом птахів та 
інших домашніх тварин. Компонент пирйй у назві свинцкий пирйй 
пояснюється подібністю цієї рослини до пирію, а означення свйнцкий має 
значення 'несправжній’. Назва дрягіль пов’язується, очевидно, з діал. 
дрягтіти, дряготіти 'дрижати’ [Гр., І: 450], прасл. *drqgati id. [ЕСУМ, II: 
119]. Моріг, моріж ок і под. виникли внаслідок переосмислення 
загальнонародного слова та демінутива і мотивуються місцем зростання 
рослини. Крім того, фіксується ряд варіантів назви спориш: спорич (галиц.- 
волин.), спорйс, шпорйс (галиц.) [ВхН.з.: 52]), шпориш  [Піск.: 297], шпоріїх 
[ib.; Гр., IV: 511], а також дерес 'Polygonum’ [Гр., І: 369].

Для виду Polygonum bistorta L. (добре відомий у народі і поширений у 
Карпатах, Поліссі, Гірському Криму, рідше Лісостепу і Степу) 
документуються номени, крім відзначеного вище: рйчки, також ράκοβί шийки 
(сер. наддніпр. та ін. [Авг.: 53; Рог.: 132; Жел.: 1088; Тм., І: 82; Гр., IV: 4]), 
рачеишйки [РО: 220; Піск.: 221; Жел.: 798; Гр., IV: 8], рачїінець [ВхГик.: 71; 
Жел.: 798], криве зіллє (гуцул. [Нов.: 100; Шух., І: 22; Гр., II: 152, 303]), різке 
зілє (буков. [НІ.: 10; СБН: 118]), дика гречка [Ан.: 264; Мак.: 284], дикуиіа [ib.; 
Ум., III: 34; IV: 145], горлець [Вол.: 127; Мел.: 214], левурда (сер. наддніпр. та 
ін. [ В о л к .: 170; Рог.: 132; Тм., І: 81; Гр., II: 350]), левурда [Піск.: 123; Жел.: 
399; Ум., IV: 22]. Назви, пов’язані з рак, мотивуються зовнішнім виглядом 
червоно-бурого кореневища з багатьма рубцями, див. [Меркулова: 42; ЕСУМ, 
V: 34]. Сумнівним видається нам припущення М.Анненкова про те, що ці 
назви виникли під впливом відповідних німецьких назв [Ан.: 264]. Фітономен 
криве зілє пояснюється, ймовірно, кривим, підковоподібним кореневищем. 
Назва дика гречка зумовлена подібністю рослини листками до гречки. 
Дикуша, —  очевидно, універб, утворений на основі попередньої назви. 
Найменування горлець —  похідне утворення від гдрло, мотивується 
застосуванням рослини при запальних процесах у горлі і ротовій порожнині, 
див. [ПАЛР: 57]. Левурда перенесено від левурда 'Allium ursinum L .’

Документується кілька новотворів, які називають інші види Polygonum 
L., зокрема Polygonum hidropiper L. (росте по всій Україні) — собачий перець 
(поділ, та ін. [Рог.: 132; Піск.: 242; Гор.-І: 16; Руб., XI: 65]; результат 
переосмислення за подібністю рослини листям до перцю і гірким смаком, а



означення собачий тут має значення 'несправжній’; пор. чес. діал. рертік, 
pepfec  id. [Mach.: 88]), череднйк (херс. [Ан.: 265; Ум., І: 87]; дериват від 
череда 'Bidens tripartita’, зумовлений подібністю листя рослин), богородичний 
гірчйк [Ан.: 265; Ум., І: 87], берізка  (поділ. [1913, Мак.: 285]; мотивується 
подібністю листям до берези). У складеній назві богородичний гірчйк 
означення зумовлене періодом цвітіння цієї рослини, пік якого припадає на 
час між християнськими святами Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня) і 
Різдво Пресв. Богородиці ( 21 вересня).

Для виду Polygonum persicaria L. (зростає по всій Україні) записано 
назви: блошник [Парт.: 298; Lind., II: 157; Жел.: 34] (від блохй за 
використанням рослини проти бліх, пор. [ЕСУМ, І: 212]), стільчики (гуцул. 
[Гавр.: 143; ВхГик.: 71; Жел.: 921]; виникла, можливо, внаслідок
переосмислення демінутива за використанням рослини як сечогінного, 
проносного засобу, для лікування геморою тощо; пор. рос. завязник, 
животньїй корень, черевная трава і под. [Ан.: 263— 264], серб, прдел, 
желудіьак, дриставец id. [Сим.: 263— 264], див. [Меркулова: 41— 42; ЕСУМ, 
V: 149]), сорочі лапки (катер. [Гор.-І: 16; СБН: 119]; назва виникла шляхом 
переосмислення словосполучення і мотивується, очевидно, формою 
кореневища, яке нагадує пташину лапку). Вид Polygonum convolvulus L. 
(поширений по всій Україні) представлений найменуваннями: берізка, 
березка (сер. наддніпр., степ, та ін. [Сред.: 128, 550; ЯТ: 24; СБН: 118]), 
повійка [Ум.; Мел.: 214; СБН: 118], повій (галиц. [Нов.: 100; Гр., III: 221]; 
останні чотири назви перенесені від Convolvulus arvensis L. за подібністю 
рослин; пор. біл. мін. бярозка, гродн. павойка 'Polygonum convolvulus’ [Кис.:
101], пол. vilec id. [Maj., II: 617]), повитйч [ВхГик.: 71; Жел.: 668] (від 
повйти, тому що рослина витка), поплотиця [Вол.: 127; Жел.: 704] 
(префіксально-суфіксальне утворення від пліт  'огорожа’: рослина в ’ється по 
плотах та інших об’єктах; пор. чес. opletka id. [Mach.: 88]), фасоля мишача 
[Петр.: 39] (компонент фасоля мотивується подібністю рослини до виткої 
квасолі, а означення мишача тут має значення 'несправжня’). Джерела 
фіксують також новотвори для інших видів, зокрема назву для виду 
Polygonum dumetorum L. (росте майже по всій Україні) повій (галиц. [Нов.: 
100; Гр., III: 221]; перенесено від повій 'Convolvulus arvensis’); для виду 
Polygonum hipanicum Klok. (поширений переважно в півд.-зах Степу) —  
дрестун (гуцул. [Шух., І: 22]), дристун [Гр., І: 443] (з покликанням на [Шух.]; 
мотивація, ймовірно, та сама, що й назви стільчики 'Polygonum persicaria’, 
див. вище), гречка (степ. [ЯТ: 24]; перенесено від гречка 'Fagopyrum tataricum 
Gaerth.’).

Культивований у нас у старі часи вид гречки Fagopyrum tataricum 
Gaerth. (Polygonum tataricum L.) у пізніші часи не розводиться і росте у

Поліссі і Лісостепу як бур’ян, який звичайно засмічує посіви гречки посівної 
(Fagopyrum sagittatum Gilib.), див. [ВРУ: 220; ОВРУ: 99; Сабадош 1996: 97]. 
Поряд із найуживанішою і відомою зі староукраїнського періоду назвою цієї 
рослини тапюрка [Витв.: 296; Парт.; Жел.: 950; Ум., І: 164] пам’ятки 
української писемності XIX —  поч. XX ст. фіксують також новотвори гречух, 
чол. р. [Жел.: 158; СБН: 119], гречучка (волин. [ВхН.з.: 52; Мел.: 11]), гречка 
дика, дикарка (поділ., сх. укр. та ін. [1886, СБН: 119; Мак.: 150], поганка 
[Петр.: 29; Кміц.; Мак.: 150]. Остання назва раніше позначала культивований 
вид Fagopyrum sagittatum (див. [Вол.: 126]). У західнослов’янських мовах це 
слово вживається для номінації обох видів гречки (Fagopyrum sagittatum і 
Fagopyrum tataricum); пор. із цими значеннями пол. poganka  [1613, Maj., II: 
617— 618], ст. чес., чес. pohanka, слвц. pohanka  [Mach.: 88]. Утворені від 
лексеми *poganb 'язичник’, яка з цією структурою і семантикою більш 
характерна для західних і південних слов’ян (пор. [Фасм., III: 294]). З огляду 
на сказане, укр. поганка 'гречка’, ймовірно, слід уважати 
західнослов’янізмом. Складений номен гречка дика зумовлений тим, що цей 
вид гречки в пізніші часи, як некультивований, став сприйматися як дикий 
вид, бур’ян. На його основі виникла як універб назва дикарка. Гоечух, 
гречучка пов’язуються з давніми греч, греча id. (див. [Сабадош 1996: 37, 97]).

Із описаних назв нормативними для роду Polygonum L. в українській 
літературній мові стали спорйш  (для видів Polygonum aviculare L. та ін.), 
гірчак (Polygonum persicaria L., Polygonum hypanicum Klok. та ін.), витка 
гречка (Polygonum convolvulus L., Polygonum demetorum L. та ін.), водянйй 
пірець  (Polygonum hydropiper L.), ράκοβΐ шййки (Polygonum bistorta L.), див. 
[РУСб: 181— 182; ОВРУ: 95— 98]. У загальнонародній літературній мові 
прижилися тільки спорйш  [СУМ, IX: 574], гірчйк [ib., II: 76] і ράκοβΐ шййки 
(остання тільки як назва виду Polygonum bistorta [ib., VIII: 445]).

3.29.1. Відома по всій Україні рослина лободових (Chenopodiaceae) 
Polycnemum minus Kitt. (Polycnemum arvense L.) засвідчена в джерелах 
назвами: подорожник (галиц. [ВхПч., І: 12; Жел.: 677; Гр., III: 245]; від 
дорога, мотивується, ймовірно, місцем зростання), наземка (степ. [Lind., II: 
127; СБН: 117]; за дуже малим ростом рослини [Нейшт.: 218]), хрятковець 
[Петр.: 39], яке утворене від укр. діал. хрястка 'хрящ ’ [Жел.: 1048] (пор. 
прасл. *chrqscb < *chrqstfo- id. [Фасм., IV: 281]); пор. ще пол. chrqstkowiec 
'Polycnemum minus’, а також рос. хруплявник, чес. chruplavnik id.; останнє, за 
В.Махеком, —  переклад нім. Knorpelkraut id. (Knorpel 'хрящ ’) [Mach.: 82]; 
отже, номен хрястковець мотивується, можливо, наявністю багатьох вузлів 
на стеблі цієї рослини. Назва наземка (в СБН рекомендується як науковий 
термін з наголосом на першому складі —  ішземка) стала нормативною в 
українській науковій номенклатурі [РУСб: 284; ОВРУ: 85].



3.29.2. Повсюдно відома в Україні рослина Chenopodium album L. 
маніфестується назвою лобода  (волин., полт., степ, та ін. [Евст. 1847: 11 зв.; 
Сред.: 545; ЯТ: 13; Жел.: 411]; перенесена від Atriplex L. < прасл. *loboda id., 
див. нижче), а також кількома інноваціями: лобода біла [ВхГик.; СБН: 37], 
лободі/на, лободіщя [Жел.: 411], лободд діїка, лободд собдча [Рот.: 116; Волк.: 
170; Гр., II: 377] (дика, собдча тут мають значення 'несправжня’, бо справжня
—  це Atriplex, див. нижче), марь [Вол.: 124; Рот.: 116; Гр., II: 407] (імовірно, 
від марати < *таг- 'марати, фарбувати’ за використанням рослини для 
приготування фарб [Меркулова: 112]), собачая марь (буков. [НІ.: 4]), итпина 
(гуцул. [Шух., І: 21; Жел.: 496; Гр., II: 526]; семантичне утворення внаслідок 
переосмислення східнослов’янського патина 'листя культурних трав’янистих 
рослин’, утвореного від діал. нать < прасл. *natb id. за допомогою суф. -ина 
[ЕСУМ, IV: 49— 50; Фасм., III: 48]; пор. аналогічний процес у стосунку до ст. 
укр. пажи(т) 'Lolium temulentum L.’, укр. діал. нажить id. —  від давнього 
нажить 'луг, пасовисько, вигін’ [Сабадош 1996: 111— 112], див. ще [ЕСУМ, 
IV: 253]), матіїна [Жел.: 430] (очевидно, від натіїна в результаті 
комбінаторних звукових змін), мучйнець [Вол.: 124; Жел.: 460] (за білим 
борошнистим нальотом на листі; пор. ст. пол. mqczyniec id. [1613, Maj., II:
197].

Засвідчено по кілька новотворів, які позначають інші види 
Chenopodium L., зокрема Chenopodium urbicum L. (зростає скрізь в Україні): 
материнка (гуцул. [Шух., І: 21; Гр, II: 409]; перенесено від Origanum vulgare 
L.), лобода-тупдлька (степ. [ЯТ: 13; Мел.: 77]; листя рослини нагадує 
тополине), свинюиікгї (степ, [id.]; від свиня за використанням у корм свиням). 
Вид Chenopodium foliosum Aschers. (поширений по всій Україні): польова 
малина [Гор.-І: 5; Ум., І: 42], сорочі ягоди [Гр., IV: 169] (обидва номени 
мотивуються тьмяно-червоними плодами), блитва [Жел.: 33] (від лат. blitum 
'лобода, різновид шпинату’ [ЕСУМ, І: 200]). Вид Chenopodium bonus-henricus 
L. (поширений повсюдно в Україні, на заході подекуди культивують його як 
шпинат): гатинець [Рог.: 116; Гр., І: 277] (від гать 'загата’ за використанням 
рослини [ЕСУМ, І: 481]), переліта  (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 30; Жел.: 618; 
Гр., III: 124]), мучник (буков. [НІ.: 4]). Вид Chenopodium botrys L. (росте 
скрізь в Україні, крім півд. Степу): мирзіллє (галиц. [ВхПч., II: ЗО]; мотивація 
неясна [Mach.: 82]), кудрявеиь [Рог.: 116; Жел.: 387; Гр., II: 319] (від кудрявий 
за формою листків). Вид Chenopodium vulvaria L. (поширений майже по всій 
Україні): вонюча лобода (степ. [Сред.: 545; ЯТ: 13]), вонючка (харків. [Гор.-І: 
7]; мотивується специфічним запахом; пор. лат. видовий епітет vulvaria, 
утворений від vulva [Кг.: 237], а також українську літературну назву цього 
виду лобода смердюча, рос. марь вонючая id. [ОВРУ: 87]; вонючка —  універб,

що виник на основі складеної назви вонюча лобода id.), материнка (гуцул. 
[Шух., І: 21; Гр., II: 409]; перенесено від Origanum vulgare L.).

Виявляються в джерелах ще одиничні назви видів цього роду: 
беиаїшник 'Chenopodium hybridum L .’ (росте зрідка по всій Україні) [Рог.: 
116; Жел.: 25; Гр., І: 54]; від бешиха 'інфекційне запалення шкіри’ за 
використанням у народній медицині [ЕСУМ, І: 179]), бурячки 'Chenopodium 
rubrum L .’ (по всій Україні [Ан.; Ум., І: 42]; за червонуватим кольором листя і 
стебла рослини, а також за використанням у салат і борш [Нейшт.: 220]). 
Важко встановити, який саме вид Chenopodium L. позначав номен піддик 
[Гавр.: 138], котрий пов’язується, ймовірно, з укр. діал. дик 'дикий кабан, 
вепр’ [Гр., І: 383], можливо, за вживанням рослини цією твариною.

3.29.3. Із усіх видів Atriplex L. найвідоміший у народі Atriplex hortensis 
L. (по всій Україні росте як бур’ян у садах, городах, у забур’янених місцях), 
для позначення якого, крім успадкованого від праслов’янської мови номена 
лобода [Б.-Н.: 212; Витв.: 126;, Волк.: 170; Жел.: 411; Гр., II: 373] < прасл. 
*loboda і *lebeda < *elbeda id. [ЕСУМ, III: 276; Фасм., II: 469—470; Slaw., IV: 
89— 90; Skok, II: 312; Mach.: 83— 84], фіксуються в цей час інновації: степ. 
огородня лобода [Сред.: 546], лобода городня [ЯТ: 124] (мотивуються місцем 
зростання рослини), червона лобода [Рог.: 113; Піск.: 286], жовта лободд 
[Рог.: 113; Гр., 1: 489], лобідка [Рог.: 113; Жел.: 441], лутига [ВхГик.: 69; 
Жел.: 416]. Останнє, ймовірно, західноукраїнський діалектизм, утворений від 
діал. (півд.-зах., поліс.) лут  'лико’ [Гр., II: 383; Лис.: 117; ЕСУМ, III: 312]; 
назва рослини зумовлена твердим стеблом рослини.

Засвідчені назви виду Atriplex prostrata Doucher (Atriplex hastata L.), 
який зростає по всій Україні, галиц. перестрітник [Нов.: 97; Гр., III: 139] і 
нрострітник [ВхПч., І: 9]. Мотивуються, мабуть, лікувальними
властивостями рослини; пор. пристріт, застар. перестріт  'хвороба, 
викликана злим поглядом’ [СУМ, VIII: 46; VI: 289], див. ще [ЕСУМ, V: 346, 
578; 607]. Як позначення виду Atriplex rosea L. (відомий повсюдно в Україні) 
відзначається полонізм луціїга (галиц. [ВхПч., Ill: 23; Жел.: 417]); пор. ст. пол. 
locyga 'Lactuca sativa’ (XV), яке, на думку Ф.Славського, успадковане від 
пізнього (VII— VIII ст.) прасл. *loktika < лат. lactuca id. [Slaw., V: 133— 135]; 
пор. ще [ЕСУМ, III: 201]. Нормативною родовою (для Atriplex L.) назвою в 
українській мові стала лутига [СУМ, IV: 559; ОВРУ: 87], вперше вжита в цій 
функції в [Мел.: 45— 46], затверджена як науковий термін у [СБН: 20].

3.29.4. Степова рослина Ceratocarpus arenarius L. (зростає на півдні 
Лісостепу, у Степу та Криму) представлена номенами: устелиполе (степ. 
[Lind., II: 148; СБН: 36]; пов’язується з характером росту рослини), утрихвіст  
[Шейк., V/2: 218; Мел.: 74] (мітлоподібні вітки рослини нагадують 
обскубаний хвіст звіра), верблюдка (степ. [ЯТ: 13; СБН: 36] (від верблюд,



мотивується, мабуть, споживанням трави верблюдами, пор. [ЕСУМ, І: 351]), 
кураєц (катер. [Гор.-І: 7; СБН: 36]). Останнє утворене, очевидно, від курай —  
назви подібної рослини Salsola iberica Sennen et Pau цієї ж родини. Як 
ботанічний термін уперше використане слово устелиполе в [Мел.: 74], 
ухвалене в ролі наукового терміна в [СБН: 36] і до сьогодні з цим значенням 
нормативне в українській літературній мові [СУМ, X: 499; ОВРУ: 89].

3.29.5. Рослина Corispermum hyssopifolium L. (зростає в Поліссі і 
Степу) також називається верблюдка, а ще верблюжа трава (степ. [Lind., II: 
133; Шест.; СБН: 44]). Номен верблюдка 'Corispermum’ став нормативним в 
українській літературній мові; пор. ще рос. верблюдка id. [СУМ, І: 326; 
ОВРУ: 90].

3.29.6. Майже всі назви південної рослини Salicornia herbata L. 
пов’язані зі сіль (соль), род. в. солі: солонець (слобож., степ. [Сред.: 544; Гор.- 
2: 379; ЯТ: 26]), солянка (слобож. та ін. [Рог.: 134; Гор.-І: 18; Гр., IV: 167]), 
сольник (слобож. [Гор.-І: 18]). Мотивуються наявністю соди в рослині та її 
зростанням на солончаках; пор. латинську родову назву цієї рослини 
salicornia, до складу якої входить sal 'с іль’ [РО: 216]. Цю саму мотивацію має 
й номен солерос [Рог.: 134; Піск.: 243], утворений від сіль і роса, тобто 
'рослина із соляною росою’. Інша ознака рослини лягла в основу назви 
ковпень зелйстий [ВхГик.: 69; Жел.: 355]. Номен ковпень утворений, 
імовірно, І.Верхратським від діал. ковп 'стебло’ [Жел.: 355] і зумовлений 
оригінальністю рослини, яка має вид ніби голого стебла, тому що листочки на 
ньому дуже дрібненькі, пор. [ЕСУМ, II: 486]. Із цих назв солонець 'Salicornia 
L .’ рекомендований як термін у [СБН: 134] і до сьогодні залишився 
нормативним в українській літературній мові [СУМ, IX: 450— 451; ОВРУ: 
91].

3.29.7. Для рослини Salsola tragus L., яка зростає на Півдні України, 
відзначаються назви колюча [Рог.: 134; Гр., II: 273], колючка [Ан.: 312; Ум., І:
69], колюка [Lind., II: 129; Піск.: 110], уколюка  [Ан.: 112; Шейк., V/2: 175] (усі 
ці найменування мотивуються колючим листям рослини; номен колюча — 
виник, імовірно, внаслідок субстантитивації прикметника на базі вірогідної 
складеної назви цієї рослини *колюча трава), зольнйк, попшшник [Ан.: 311 — 
312; Мел.: 245; СБН: 137] (утворені відповідно від зола і поташ  'калієва сіль 
вугільної кислоти’, її виробляють із попелу [СУМ, VII: 398]; стебла цієї 
рослини великих розмірів і використовуються селянами як паливо [Мел.:
245], див. ще [ЕСУМ, IV: 540]), перекотиполе [Рог.: 134; НІ.: 11; Ум., І: 69] 
(перенесено від Gypsophyla paniculata L.), сольомйр содйчник [ВхГик.: 69; 
Жел.: 894], солемйр содйчник [ВхБот. 1905: 131; Мел.: 245] (перший 
компонент пов’язаний зі зростанням рослини на солончаках, а другий —  із 
наявністю соди в рослині; пояснити компонент — мир у назві солемйр не

вдається), курті (степ. [Рог.: 134; Сред.: 548; ЯТ: 26; Гр., II: 328]). Останній 
флорономен —  тюркізм; пор. башк. курай, киргиз, куурай id., казах, kurai 
'Heracleum sibiricum’, караїм., казан, курсі 'стебло висохлої рослини’, 
'бур’ян’; пор. ще діал. рос. і біл. курт , болг. діал. курай id. [Радлов, II: 920—  
921; ЕСУМ, III: 151; Фасм., II: 422]. Назва курай 'Salsola L .’ уперше 
запропонована як термін у [Мел.: 245], ухвалена в статусі наукового терміна 
[СБН: 136] і до сьогодні нормативна в українській літературній мові [СУМ, 
IV: 406; ОВРУ: 92], як і поташнйк id. [СУМ, VII: 398].

3.30. Щирицеві (Amaranthaceae). Більшість видів роду Amaranthus L. 
(адвентивні рослини, батьківщина яких —  Америка) позначається інновацією 
щирйця, яка утворена від відомої ще зі староукраїнської мови назви щир id. 
(див. [Сабадош 1996: 122— 123]) і добре знаної і в описуваний нами період 
(галиц., сх. укр. та ін. [ВхПч., І: 8; Рог.: 111; Гр., IV: 529]). Назва щирйця 
стала в XIX ст. загальнонародною, зафіксованою в багатьох джерелах із 
більшої частини України, починаючи від І пол. XIX ст. [Шевч., І: 435; Б.-Н.: 
405; Евст.1847: 30 зв.; ВхПч., І: 8; Сред.: 544; Жел.: 1106; ЯТ: 8; Гр., IV: 526]. 
Типовим і найвідомішим у народі видом щириці є Amaranthus retroflexus L., 
який зростає по всій Україні, засвідчується в джерелах назвами щ ирій  [Рог.: 
111; Гр., IV: 526] (похідна від щир id.), волохйч [Рог.: 111; Жел.: 119; Гр., І: 
252], волохач [Волк.: 178] (від волохи 'волосся’, мотивується мітлоподібним 
суцвіттям рослини [ЕСУМ, І: 422]), іивир (буков. [НІ.: 2]; видно, від щир id., 
але деетимологізоване під впливом народної етимології через зближення зі 
швиргтпи 'шпурляти’ [СУМ, XI: 433]).

Імовірно, на основі щир також внаслідок народноетимологічного 
зближення із щур 'пацю к’ виник номен щур (галиц., волин. [Нов.: 96; ВхПч., 
І: 8; Гр., IV: 530]; ботанічний номен зумовлений подібністю стебла рослини 
до хвоста щура) і похідні від нього щурій (галиц.) і щурець [ВхПч., І: 8; Гр., 
IV:530], Інший дикий вид Amaranthus paniculatus L., поширений повсюдно в 
Україні, має назви васйльки [Рог.: 111; Волк.: 166], васильок [Рог.: 111; Гр., І: 
128] (перенесено від Ocimum basilicum L. за подібністю суцвіття обох 
рослин), садовй щирйця (степ. [Сред.: 544; ЯТ 8; Ум., І: 4]; за місцем 
зростання). Із усіх назв видів Amaranthus L. українською нормативною 
родовою назвою закріпилася щирйця [СУМ, XI: 586; ОВРУ: 83]), уперше 
термінована у [Мел.: 27], ухвалена як науковий термін у [СБН: 11].

3.31.1. Гвоздикові (Caryophyllaceae). У народі найвідоміші три види 
роду Stellaria L. —  це Stellaria media Vili., Stellaria holostea L. i Stellaria 
graminea L. Більшість виявлених нами в джерелах назв першого виду (цей 
бур’ян зростає по всій Україні) мотивується вологими місцями зростання 
рослини, споріднена з успадкованим зі староукраїнської мови та 
широковживаним із цим значенням в описуваний нами період номеном



мокриця [Гавр.: 96; Гр., II: 440], це мокрець (галиц. та ін. [Гавр.: 146; Нов.: 96; 
Жел.: 440]), ΜοκράβΗύκ (волин.), люкрйнець [ВхПч., І: 13; Жел.: 449; Гр., І: 
439, 440], мокравець [Жел.: 449] (пор. рос. діал. мокруша, біл. мокруха id. 
[Ан.: 343], пол. mokrzec id. [Maj., II: 740]).

Відзначаються ще такі нові назви: перервапець (галиц. [Нов.: 96; Гр., 
II: 134]; від перервпти, напевне, за колінчастим стеблом цієї рослини), 
стонога (буков. [Кміц.: 42]; за утворенням, вірогідно, субстантивований 
прикметник від сто і нога, фітономен мотивується розгалуженим стеблом), 
приворотник [Ум., І: 280] (мотивація не зовсім ясна; пор., однак, ще назви 
іншої рослини цієї самої родини рос. приворот, приворотник, чес. uvratka 
Cerastium L .’ [Mach.: 75]), щирець [Вол.: 211] (перенесено від Amaranthus L.), 

черева (закарп. [ВхЗак.: 270]), черева (півд. лемк. [ВхЛем.: 276]), черевець 
(гуцул. [Шух., 1: 22; Гр., IV: 454]). З останніми пор. чес. crevca, kuf i  stfevce, 
kuricka, слвц. kum cka  id., які, на думку В.Махека, перенесені від Anagallis L. 
[Mach.: 74— 75], що, як нам видається, не зовсім правильно. Можна 
погодитися зі здогадом ученого тільки стосовно назв Stellaria L. типу рос. 
діал. курья слепота, пол. kuroslep, які справді перенесені від Anagallis. Що 
стосується поданих вище назв Stellaria типу укр. черевець, чес. kuf i  strevce і 
Т .Д . ,  то всі вони, очевидно, мотивуються добрими кормовими якостями цієї 
рослини, особливо для домашньої птиці [Нейшт.: 231]; пор. ще рос. діал. 
курячьи черевьі, курячья трава, птичий салат, чес. ptacinec [Ан.: 343], болг. 
чревца, врабчеви чревца, гжскнно црево, птича трава і под. id. [Ахт.: 287].

Другий вид Stellaria holostea (поширений по всій Україні, крім півдня 
Степу і Криму) має назви, пов’язані з використанням рослини для очищення 
шкіри, лікування запалення очей, кісткової грижі, див. [Ан.: 343]): білйло 
(харк. [ib.; Ум., II: 41]; від білити), чистець [Волк.: 177; Гр., IV: 464], чистець 
лісовйй [Рог.: 137; Ум., І: 166], чйстик (поліс, та ін. [Гр., IV: 464 ]; від 
чистити), жива трава (полт.), грижник [Ан.: 343; Ум., І: 280; СБН: 150] (від 
грйжа). Друга група назв цього виду мотивована його подібністю до інших 
рослин: хвощ  (волин.; перенесено від Equisetum L.), нехворощ  (волин.; 
перенесено від Artemisia L.), конопляник (харк.; за схожістю з коноплями; 
пор. рос. діал. дикий лен, лесной лен id. [Ан.: 343]). Незрозуміла мотивація 
номена свине зілля (катер. [Ан.: 343; СБН: 150]). Також окреме від 
перелічених назв місце займає травянка (катер, [ib.; Шейк., V/1: 76; Гр., IV :
278]), утворена від трава; пор. ст. пол. kwietna trawa (1613), ст. чес. trava 
(1596) id. [Maj., II: 739]).

Для третього виду Stellaria graminea (росте повсюдно в Україні) 
засвідчені назви, обумовлені різними ознаками, властивостями рослини, 
зокрема номени блощйчник (полт.), пяне сіно (харк., херс.) [Ан.: 343; Ум., І: 
280], пяна ιηραβά (сер. наддніпр., степ, [ib.; ЯЧ: 115]), кінський вех [Гор.-І: 20;

Ум., IV: 280] мотивуються отруйною дією рослини (пор. укр. віха 'отруйна 
рослина цикута’ [СУМ]) на тварин, особливо коней [Нейшт.: 232] (пор. рос. 
діал. конобой 'Stellaria graminea’ [Ан.: 343]), огонь трава [Ан.: 343; Ум., IV:
44] (зумовлена отруйністю рослини або вогняним кольором нижньої частини 
стебла), пшеничка [Петр.-3: 56] (від пшенйця за схожістю стебла і листя з 
пшеничним),миловник, миловка, мильна трава (сх.укр.,дон. [Ан.: 343; Гор.-І: 
20; СБН: 150]; обумовлюються мильними властивостями рослини; пор. ще 
рос. ниж. м ило  воробьиное id. [Ан.: 343]), пісчаник (гуцул. [ВхПч., І: 13; Жел.: 
654; Гр., III: 188]; за зростанням на піщаних грунтах). Незрозуміла мотивація 
назви саморідие зіллє (гуцул. [ВхПч., І: 13; Гр., IV: 100].

У ботанічних працях І.Верхратського як назва роду Stellaria L. 
вживається звіздбчник [ВхГик.: 138; ВхБот.1905: 19] (див. ще [Жел.: 288]), 
видно, штучно створена ним від укр. діал. звізда 'зірка’ за зразком лат. 
stellaria, утвореного від stella 'зірка’; мотивується формою квітки рослини, 
подібні назви поширені в ряді слов’янських мов, див. [Ан.: 343; Maj., II: 
7 3 9 — 740; Ахт.: 287; Сим.: 452]). Натомість номен зорочник (сер. наддніпр. та 
ін. [Ан.: 343; Ум., І: 166; ЯЧ: 115; 1912, Яв.: 311]; від зоря), —  можливо, 
власне утворення в українській мові. Ймовірно, на основі цієї і попередньої 
назв М.Мельник створив і запропонував як родову наукову назву зірочник 
'Stellaria’ [Мел.: 272— 273], яку було ухвалено в цій функції в [СБН: 150] і яка 
до сьогодні нормативна в українській літературній мові [СУМ, III: 578; 
ОВРУ: 66].

3.31.2. Для позначення рослини Myosoton aquaticum Moench 
(Malachium aquaticum Fr., Stellaria aquatica Scop.) засвідчені назви слабнйк 
(катер.. [Ан.: 92; ЯЧ: 115]; мотивується слабким, ламким стеблом; пор. той же 
мотив у чес. kfehkys id. [Mach.: 75]), гірчак (поділ. [1913, Мак.: 223]; від 
гіркйй, номен зумовлений, очевидно, гострим смаком рослини), польовйй 
гірчак (буков., степ. [Рог.: 128; НІ.; Гр., І: 286]), терпке зіллє (буков. [НІ.]; 
назва пояснюється, вірогідно, як і попередня, смаком рослини), мятінь 
[ВхГик.: 138; Жел.: 462] (видно, від м 'ята за схожістю з м 'ятою і м’ятним 
смаком; пор. ст. пол. ptasia miqta [1613, Maj., II: 740], яке називає дуже 
подібну рослину цієї ж родини Stellaria media, див. трохи вище), 
мягковолосник (степ. [Lind., І: 100; СБН: 150]; мотивується тим, що верхня 
частина стебла опушена; пор. рос. мягковолосник id., лат. malachos 'м ’який, 
ніжний’ [Нейшт.: 232]). Із цих назв нормативною є в науковій ботанічній 
номенклатурі української мови слабнйк [ОВРУ: 67; РУСб: 231]. Уперше як 
науковий термін запропонована у [Мел.: 171] і ухвалена в цьому статусі в 
[СБН: 150].

3.31.3. Відома як культурна рослина по всій Україні Cerastium 
holostoides Fr. (Cerastium caespitum Gilib., Cerastium vulgatum L.) засвідчена в



джерелах назвами: пдстріт  [ВхГик.: 138; Жел.: 719] (від укр. діал. 
nocmpimumu, пострічйти 'зустріти’ [Гр., III: 372], пояснюється зростанням 
рослини по дорогах, полях, неродючих місцях), похідне від цієї назви 
пострітник (зах. волин та ін. [Гавр.: 137; Петр.: ЗО]), а також цвинтарних 
[Ан.: 92; Ум., І: 23; Мел.: 74] (від цвинтар 'кладовище’ теж за місцем 
зростання), укпддник [ib.] (від укладатися за стеблом, яке стелиться по землі 
й укорінюється [Нейшт.: 232]), переклади латинської родової назви роговник 
(буков. [НІ.: 4]) і рогове зіллє [1867, Мак.: 89]; пор. лат. cerastium  id., утворене 
від гр. κεράςτης 'рогатий’, похідного від κέρας 'р іг ’; флорономен мотивується 
формою плоду цієї рослини [ДГРС: 936; 3CJIHP: 43]; подібні назви наявні і в 
інших слов’янських мовах, детальніше див. [Mach.: 75]). В українській 
літературній мові нормативною для роду Cerastium L. стала штучно створена 
назва роговик  [СУМ, VIII: 591— 592; ОВРУ: 67], яка вперше запропонована 
для наукового вжитку в [Мел.: 73— 74] і ухвалена як науковий термін у [СБН:
36].

3.31.4. Назви мокрець [Рог.: 134; Жел.: 449], мокриця [Піск.: 138] 
зростаючої повсюдно в Україні рослини Sagina procumbens L. перенесені від 
Stellaria media Vili, за схожістю обох рослин; пор. серб., хорв. мокрица 
'Sagina procumbens’ [Сим.: 412]. Із цим самим значенням фіксується 
поникниця [Ан.: 308; Мел.: 241] (від пот'ікпий, мотивується стеблом, яке 
стелиться по землі), кдрмиця [ВхГик.: 138; Жел.: 367], кормник [Петр.: 18]. 
Останні два номени —  переклад лат. sagina 'корм’: ця рослина вважається 
добрим кормом для худоби [ЗСЛНР: 135]; пор. пол. karmnik, karmik, чес. 
krmnivka, луж. kormienka id. [Maj., II: 680], серб., хорв. питомец id. [Сим.: 
412]. Жодна з цих назв не стала нормативною науковою родовою в 
українській літературній мові. Цю функцію виконує штучно створена 
М.Мельником моховинка [Мел.: 241], ухвалена як науковий термін у [СБН:
134] і вживана до сьогодні тільки як науковий термін [ОВРУ: 69; РУСб: 231]. 
Утворена від мох і мотивується зростанням рослини переважно на вологих і 
торф’яних ґрунтах, а також тим, що окремі її види подібні до моху, пор. 
[ЕСУМ, III: 525], а ще рос. мшднка id.

3.31.5. Степова рослина Arenaria serpyllifolia L. у джерелах 
представлена кількома назвами, одна з них топілька (галиц. [ВхПч., І: 8; 
Жел.: 975; Гр., IV: 274]) пояснюється схожістю листя з тополевим. Номени 
пісочник [ВхГнк.: 138; Жел.: 807], пісчйнка [Lind., І: 96; СБН: 16], як і подібні 
в ряді слов’янських мов [Mach.: 74; Ан.: 44], —  переклад лат. arenaria id.; 
пор. arenarius 'піщаний’; флорономени мотивуються місцем зростання 
рослини. Інші назви рінок  (буков. [НІ.: 2]) і ріник  [Жел.: 807] утворені від рінь 
'крупний пісок, гравій, галька і т.ін.’ [СУМ, VIII: 575], за тим самим мотивом, 
що й пісочник, але, можливо, незалежно від латинського номена. У сучасній

українській літературній мові закріпилася назва цього роду піщднка [СУМ, 
VI: 553; ОВРУ: 71], яку вперше запропонував для наукового вжитку у формі 
пісчанка М.Мельник [Мел.: 35], у такому вигляді її ухвалили як науковий 
термін у [СБН: 15]; пор. ще рос. літ. песчднка id., яка взята, мабуть, зі 
словника Анненкова, куди потрапила із праці 1799 р. Соболевського [Ан.:
44].

3.31.6. Рослина Scleranthus annuus L., що поширена майже по всій 
Україні, репрезентується номенами червець (галиц. [Гавр.: 145; ВхГик.: 138; 
Жел.: 1065]; перенесено від чірвіць  'черв’як, із якого добувають яскраво- 
червону фарбу, він сидить на корені рослини’ [СУМ, XI: 295; Ан.: 320]), 
бородавник (галиц. [ВхПч., І: 12; Жел.: 40; Гр., І: 87]; пояснюється 
використанням рослини для знищення бородавок), боровий проскурник (київ. 
[Ан.: 320; Ум., І: 25; Тм., І: 115]; за зростанням у борах та схожістю плодами з 
рослиною Malva L.). Науковою в українській мові стала назва червець [ОВРУ: 
71; РУСб: 187], рекомендована в [СБН: 140] як науковий термін.

3.31.7. Для позначення поширеної в лісових районах рослини Spergula 
arvensis L. (Spergula vulgaris Boenn.) засвідчені назви, із яких дві —  торіщя 
[Шейк., V/1: 72; Жел.: 976] (від зах. укр. тор 'колія’ [СУМ, X: 199]; пор. рос. 
тдрица 'Spergula vulgaris’ [Фасм., IV: 83]) і промежник [ВхГик.: 138; Жел.: 
773] (ймовірно, від межа) —  мотивуються зростанням цієї рослини по 
дорогах [Нейшт.: 234]. Номен метелики [Волк.: 171; Ум., III: 245; Гр., II: 420] 
виник, очевидно, внаслідок перенесення назви комахи за зовнішнім виглядом 
білої квітки рослини. Ще одне найменування шпергель [СБН: 148], яке 
пізніше стало нормативним в українській літературній мові [СУМ, XI: 518; 
ОВРУ: 72], запозичене від нім. Spergiel id. [БНРС, II: 367] прямо або через 
пол. szpergiel id. [Maj., II: 730]. Зважаючи на фонетику українського слова, не 
зовсім коректно виводити його безпосередньо-’від. лов. лат. spergula id., 
усупереч [ЕСУМ, VI: 460], де зазначена німецька назва взагалі не подається.

3.31.8. Відома по всій Україні рослина Herniaria glabra L. 
маніфестується в джерелах номенами: остудник [Poh; 124; Жел.: 582; Гр., III:
72], остудна трава (степ. [Lind., І: 215; СБН: 74]; від укр. діал остуда 
'простуда’, 'плями на обличчі’ [СУМ, V: 790— 791], закарп. устуда  'вугор на 
шкірі’ [ССк.: 388] < остуда, фітономен мотивується лікувальною дією 
рослини), гладун [Рог.: 124; Жел.: 143; Гр., І: 287] (за гладенькою поверхнею 
листя цього виду, на відміну від іншого виду Herniaria hirsuta L. з волосистим 
листям [ЕСУМ, І: 520]), грім [Рог.: 124; Ум., І: 168; Гр., І: 327], громик [1879, 
Мак.: 178] (результат переосмислення, пояснюється цвітінням рослини в 
період перших весняних громів [ЕСУМ, І: 598]).

Кілька найменувань цієї рослини пов’язано з використанням її як 
мильного засобу: собаче мило [Рог.: 124; Жел.: 437; Гр., IV: 163] (означення



собпче тут має значення 'несправжнє’; пор. ст. пол. kacze mydlo, mydlnica 
[1472, RS: 161], чес. husi mydlo, ст. чес. kocicie mydlo id. [Mach.: 76]), польове 
Mimo (київ. [Ан.: 166; СБН: 74]), білонїг (волин. [ВхПч., II: 32; Гр., І: 66]). 
Останнє (від білий і нога) мотивується перифразою 'рослина, від 
застосування якої ноги стають білими, тобто чистими’. Застосуванням 
рослини для лікування грижі пояснюються номени кильник [Ан.: 166; Петр.: 
16; Мел.: 135] (від кила 'гриж а’), гриж  [РО: 98], грйжник (буков., степ, та ін. 
[Lind., І: 215; НІ.: 6; Мел.: 135]), грижник білоніг [ВхГик.: 138]; пор. рос. 
гриж ник, серб., хорв. килавииа, слвн. kilavnik і т.д. id., які В.Махек уважає 
перекладом лат. herniaria id., утвореного від hernia 'гриж а’ [Mach.: 76], хоча, 
як нам видається, можна погодитися і з думкою про утворення наведених 
слов’янських відповідників незалежно, на власному мовному грунті, пор. 
[ЕСУМ, І: 694]. Літературною українською нормою для роду Herniaria L. став 
номен остудник [СУМ, V: 791; ОВРУ: 72], який уперше був ухвалений як 
термін у [СБН: 74].

3.31.9. Продовжує засвідчуватися у джерелах назва кукіль 'Agrostemma 
githago L .’ [Шевч., I: 358; Нов.: 96; Гр., II: 321], також у варіантах кокіль [Гр., 
II: 267], кукуль [ВхН.з.: 37], куколь [НІ.: 1] < прасл. *кфоІь id. [ЕСУМ, III: 
128]. Із інновацій, які позначають цю рослину, виявлено тільки румунізм 
негйн (поділ. [Рог.: 110; Піск.: 150; Руб., VIII: 55]); пор. рум. neghina id. 
[DLRM: 535], походження якого неясне [ДЕМ: 277]. Відзначене в [Гр., II:
322] кулйця 'род сорной травьГ, ймовірно, стосується цієї самої рослини (див. 
[СБН: 6]). Видно, походить від поки що не виявленого нами укр. діал. 
*кукулиця, яке постало з куколиця (пор., напр., укр. діал. куколиця 
'Melandrium Roehl. та інші рослини’ [Кобів: 597], 'Silene vulgaris’ —  див. 
п. 3.31.11) у результаті гаплології. Літературною нормою української мови 
для роду Agrostemma L. стала назва кукіль [СУМ, IV: 387; ОВРУ: 73], 
ухвалена як науковий термін у [СБН: 6].

3.31.10. Майже всі інноваційні назви флорооб’єкта Viscaria vulgaris 
Benih. (Viscaria viscosa Aschers., Lychnis viscosa L.), поширеного майже по 
всій Україні, мотивуючись липкістю рослини, пов’язуються зі смол0 або 
липкий: смілка червдна [Рог.: 127; Піск.: 241; Ум., IV: 158] (постала на основі 
смілка [Закр.: 523; Волк.: 175; Гр., IV: 158] < прасл. *smolka id. та 'Silene L .’ 
[Сабадош 1996: 44]; компонент червдна зумовлений кольором суцвіття), 
смолянка [ВхГик.: 137; Жел.: 889; Гр., IV: 159], смольчак [Петр.: 35], липки 
(полт. [Ан.: 201]), .чітка [Ум., IV: 46], липиця і липчйця (полт.), липняк (харк.) 
[Ан.: 201; Ум., IV: 46]), лептйця (гуцул. [Шух., І: 8; Гр., II: 356]), липнйк 
(галиц. [ВхН.з.: 48]). Номени огень (галиц. [Гавр.: 141]), вогник (волин. 
[ВхПч., І: 11; Гр., І: 246]), дгник [Вол.: 216; Жел.: 554], горицвіт  [Ан.: 210; 
Ум., IV: 46] обумовлені вогняним кольором суцвіття рослини [ЕСУМ, І: 413].

Незважаючи на те, що в [Мел.: 303] як назва роду Viscaria Bemh. 
рекомендована смілка, а в [СБН: 169] у ролі наукового терміна ухвалена 
смолянка, що подається як нормативна також у [СУМ, IX: 416], в українській 
науковій номенклатурі в цій функції вживається транслітерована латинська 
назва віскйрія [ОВРУ: 74; РУСб: 267]. Ю.Кобів спробував, на наш погляд, 
цілком виправдано повернути як єдиний науковий термін лексему смолянка 
[Кобів: 437].

3.31.11. На території України зростає кілька видів Silene L., із яких 
найвідоміші в народі у цей період два —  це Silene vulgaris Garcke (Silene 
latifolia Britt, et Rendle, Silene inflata L., Silene venosa Anschers.) i Silene nutans 
L. Для позначення першого засвідчені номени: куколиця [Рог.: 136; Піск.:
118], кукільниця [Тм., І: 43], кукольниця (галиц.) [Ум., І: 93] (усі ці назви 
деривати від кукіль 'Agrostemma githago L .’, мотивуються схожістю рослин), 
хлдпунець (полт. [1891, СБН: 145]), хлопуиіка (степ. [Lind., І: 84]; похідні від 
хлдпати за лясканням, яке видає здута чашечка квітки від удару; пор. ще сер. 
наддніпр. пухкалка 'Silene vulgaris Garcke’ [Кобів: 382], рос. хлопушки id. 
[Нейшт.: 237— 238]), стоголовник (степ. [Ан.: 329]; від сто 'багато’ і голова, 
номен зумовлений багатьма голівками суцвіття), кутасики (галиц., волин. 
[ВхПч., І: 13; Ум., І: 93; Гр., III: 332]; від кут ас 'кисть на одежде и пр. для 
украшения’ [Гр., II: 332]; за зовнішнім виглядом суцвіття), линянка 
кутасиковата [ВхГик.: 137; Мел.: 262] (компонент льнянка цієї складеної 
назви пов’язується або з діал. льнути 'чіплятися’, бо ця рослина чіпка, або з 
діал. линок 'льонок, Linaria M ill.’, мотивуючись зростанням цієї рослини як 
бур’яну у посівах льону [ЕСУМ, III: 236], або з линяти), кой'кца (буков. [НІ.: 
12]; від кдєц, кдїц 'клітка для відгодівлі кролів, свійської птиці’ [СБГ: 216] за 
сітчастою чашечкою квітки [Нейшт.: 237]).

Другий вид (Silene nutans L.), який зростає в Карпатах, Поліссі, 
Лісостепу, зрідка на півдні Степу, представлений назвами: терлич (галиц., 
волин. [Нов.: 101; ВхПч., І: 13; Жел.: 958; Гр., IV: 256]; перенесено від 
Gentiana L.), смілка біла (полт. [Ан.: 330; СБН: 144]; про компонент смілка 
див. п. 3.30.10), смдлавка біла (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., IV: 159]), смолянка 
біла [РО: 45; СБН: 144], білий звдздик (волин. [ВхПч.: 13; Гр., II: 135]; за 
білою квіткою і схожістю з Dianthus L.), остець (волин.), зуб-зілля (поділ.) 
[Ан.: 339; СБН: 144] (обидва останні номени мотивуються гострою чашечкою 
квітки; останній —  також використанням рослини від зубного болю), линянка 
повисла [ВхГик.: 137; ВхБот.1905: 19; СБН: 144] (про компонент линянка див. 
вище). За родом Silene L. у сучасній українській літературній мові закріпився 
науковий термін смілка [СУМ, IX: 407; СБН: 144], який уперше ухвалений у 
цій функції в [СБН: 144].



3.31.12. Майже всі засвідчені інноваційні назви повсюдно, крім 
крайнього півдня, відомої рослини Coronaria flos-cuculi А.Вг. пояснюються 
яскравим рожевим кольором або формою пелюстка квітки: бузьків огонь 
(галиц. [ВхПч., II: 33; Гр., І: 133]; означення бузьків —  від діал. бузько 
'лелека’ [СУМ, І: 251]), боцянки [Ан.: 200; Ум., І: 201] (від діал. боцян 
'лелека’ [Гр., І: 70]), кашка червона (галиц. [ВхПч., І: 11; СБН: 91]), смілка 
[Піск.: 241], смолка [Рог.: 127: СБН: 91] (раніше цей вид належав до роду 
Lychnis L., див. вище, а в декотрих виданнях —  і зараз, див. [Кобів: 262]), 
череш ш ині черевички (волин. [Ан.: 201; Ум., І: 168]; фітономен мотивується, 
очевидно, тим, що відгин кожного пелюстка глибоко розділений на чотири 
частини, нагадуючи ноги черепахи, які стирчать з-під панцира), скорочене 
черевіічки [Ум., І: 168; СБН: 91]. Жодна з поданих назв не стала нормативною 
в українській літературній мові, а кодифіковано для цього виду номени 
коронарія зозуляча і зозулин t/віт [ОВРУ: 77; РУСб: 182], які вживаються 
тільки в науковій термінології як штучні утворення: перше —  транслітерація 
латинської родової назви Coronaria, а друге —  переклад латинського 
видового епітета flos-cuculi.

3.31.13. Рослина Melandrium album Garcke (Lychnis alba Mill., Lychnis 
vespertina Sibth.), яка повсюдно поширена в Україні, відома в джерелах 
назвами: кукіль (сер. наддніпр., степ. [Волк.: 170; Ум., II: 58; Тм., І: 77]; 
перенесена від Agrostemma githago L.), куколиия (степ. [Сред.: 133; Рог.: 127; 
Гр., II: 321; ЯТ: 20]; від кукіль 'Agrostemma L .’), тирлич (гуцул. [Гавр.: 141; 
Шейк., V/1: 116]) терлич [Гр., IV: 256] (перенесено від Gentiana L.), тирлич 
дикий (галиц. [ВхПч., І: 11; Жел.: 964]), огник білий [ВхБот.1905: 19], 
мафейове зілля (зах. волин. [Гавр.: 141]; мафейове, ймовірно, від діал. 
Мафтей, Матей 'М атвій’; у такому випадку ботанічний номен зумовлений 
часом цвітіння цієї рослини; пор. іншу її назву купальник [Ан.: 200; Ум., II: 
58], яка мотивується піком цвітіння рослини у період свята Івана Купала), 
сліпак [Рог.: 127; Піск.: 240; Гр., IV: 151] (назва пояснюється, очевидно, 
властивістю квітки закриватися вдень, тому що ця рослина запилюється вночі 
[Нейшг.: 240]). В українській науковій ботанічній номенклатурі для роду 
Melandrium Roenhl. кодифіковано терміни куколиия [ОВРУ: 77; Кобів: 27] 
(ухвалений у [СБН: 95]), і меландрій [РУСб: 189], який походить від 
латинської родової назви melandrium  id.

3.31.14. Для позначення рослини Cucubalus bacciferus L. виявляються 
назви: волиш ягодорідний [ВхГик.: 137; Жел.: 117], дутень, дутик [Ан.: 114; 
Гор.-І: 8; СБН: 47], вовчі ягідки  (харк. [1921, СБН: 47]). Усі мотивуються 
роздутою чашечкою квітки або круглими чорними плодами. Першу назву, 
видно, утворив від воло І.Верхратський під впливом нім. Taubenkropf id., 
букв, 'голубине воло’; пор. рос. літ. волдьгрник 'Cucubalus bacciferus’ [ЕСУМ,

І: 417]. Дутень, дутик —  похідні від дути. Найменування дутень уперше 
терміноване в [СБН: 7] і стало нормативним у сучасній українській науковій 
номенклатурі [ОВРУ: 78; РУСб: 175].

3.31.15. У джерелах засвідчені назви двох видів роду Gypsophilla L. — 
Gypsophilla muralis L. (Psammophiliella muralis Ikonn.) i Gypsophilla paniculata 
L., відомих майже по всій Україні. Для позначення першого виду вперше 
виявляється номен праслов’янського походження лищйця [Рог.: 124; Піск.: 
126; Жел.: 407; ЯЧ: 116; Ум., II: 367; Гр., II: 367] (походить від прасл. Hyscyca 
id., утвореного від *lyskati, *lyscati 'блищ ати’ [Slaw., V: 435; ЕСУМ, III: 254]), 
а також новотвори лисіщя [Рог.: 124; Жел.: 404; Піск.: 125; Гр., II: 361; ЯЧ: 
116] (номен або перенесений за незрозумілим нам мотивом, або є наслідком 
народноетимологічного зближення лищіщя та лисіщя, пор. [ЕСУМ, III: 242]), 
птиче зілля (харк. [Ан.: 161; Ум., II: 119]), мишині очі (степ. [Сред.: 132; ЯТ:
18]; найменування зумовлені дрібним ниркоподібним насінням), собаче мило 
(сер. наддніпр., степ. [ЯЧ: 116; ЯТ: 18]; за мильними властивостями кореня 
рослини; пор. рос. діал. мило, мьіло утиное id. [Ан.: 161]), гіпсбвіщя [ВхГик.: 
137; Жел.: 169]. Остання назва утворена І.Верхратським, видно, за зразком 
пол. gipsowka id. в оригіналі цієї книги (див. [Нііс: 139]) або похідна від 
першої частини латинської родової назви gy'psophila id. gypso-, яке від гр. 
γύψος 'крейда’, 'вапно’ [ДГРС: 337]; фітономен мотивується зростанням 
рослини на вапнякових грунтах [3CJIHP: 75].

Другий вид Gypsophilla paniculata L. засвідчений у джерелах назвами, 
які близькі до загальнонародного, відомого ще зі староукраїнської мови (див. 
[Сабадош 1996: 118]) номена перекоті/поле [Кв., II: 399; Рог.: 124; Жел.: 617; 
Гр., III: 122; Тан.: 62], це: перекатитель (полт., катер. [Ан.: 161; СБН: 71]), 
покотшюле [Метл.: 199; Піск.: 198; Жел.: 686; Ум., І: 11], котиполе [Петр.: 
18; Ум., III: 78], катун [Рог.: 124; Піск.: 102; Ум., І: 10; Гр., II: 226; Руб., VI:
102], котун [Петр.: 18], катичник (степ. [Lind., І: 77; СБН: 71]), ксічим (стегі. 
[1917, Яв.: 342]); пор. рос. діал. перекатичник, перекатун, покатун і под. id. 
[Ан.: 161]. Із цим значенням відомі також буков. лишец [НІ: 6] (мабуть, 
споріднене з лищйця, див. вище), записані на Харківщині громовик і 
стоголовник [Ан.: 161; СБН: 71] (останнє перенесене від Vaccaria segetalis 
Gracke, див.нижче). Праслов’янський за походженням номен лищйця увійшов 
до української літературної мови у деетимологізованому фонетичному 
вигляді як лещйця [СУМ, IV: 481; ВРУ: 258; СДБ: 404; ОВРУ: 78] чи ліщйця 
[РУСб: 202], натомість у численних джерелах української мови XIX — поч. 
XX ст. подається тільки лищйця (див. вище). Саме в цьому варіанті вона 
пропонується до наукового вжитку в [Мел.: 132], ухвалена як науковий 
термін у [СБН: 71] для виду Gypsophilla muralis L., а для виду G. paniculata L. 
тут —  перекотиполе. Як позначення останньої рослини в найновішому



академічному визначнику рослин [ОВРУ: 79] подається назва псамофіліела
—  транслітерація відповідної латинської (див. попередній абзац). Заслуговує 
підтримки недавня спроба Ю.Кобіва повернути варіант назви лищйця до 
літературного вжитку [Кобів: 208].

3.31.16. Дуже подібна до описаних вище видів Gypsophilla L. і 
поширена по всій Україні рослина Vaccaria segetalis Garcke (Saponaria vaccaria 
L.) маніфестується в джерелах найменуваннями: стоголбв [Рог.: 140; Піск.: 
257; Гр., IV: 208], похідне від нього стоголовник [Волк.: 175; Гор.-І: 21; Гр., 
IV: 208; ЯЧ: 116], тисячаголдв (сер. наддніпр., степ. [Сред.: 132; Рог.: 140; 
ЯЧ: 116]), тисячоголдв [Шейк., V/1: 118; Гр., IV: 263], які мотивуються 
наявністю у рослини багатьох квіток зі здутими чашечками, що нагадують 
головки. Числівники сто, тисяча в цих номенах мають значення 'багато’. 
Інші назви цієї рослини перекотиполе (бойк. [Нов.: 101; Жел.: 617; Гр., III:
122]) і центурія [Нов.: 101] перенесені за подібністю: перша —  від 
Gypsophilla paniculata L., а друга —  від Centaurium erythraea Rafn. Із цих назв 
до наукового вжитку запроновано стоголовник у [Мел.: 291], ухвалено як 
науковий термін у [СБН: 163]. Цей флорономен став літературною нормою 
української мови [ВТССУМ: 1395; ОВРУ: 79; РУСб: 277].

3.31.17. Відзначається ряд назв, які позначають дикі види гвоздики 
(Dianthus L.), зокрема вид Dianthus deltoides L.: линок (волин) [Нов.: 98; Гр., 
II: 359] (< ленок, перенесено від линок, ленок, льонок 'Linaria M ill.’, похідного 
від льон, пор. [ЕСУМ, III: 236]), дльмик (галиц. [Нов.: 98; Жел.: 568; Гр., III:
52]; ця лексема, мабуть, також споріднена з льон, льняний; пор. рос. діал. (у 
багатьох говорах) ольляндй, ольняндй 'льняний’ [СРНГ, XXIII: 193]), 
т рав’яж ць [Шейк., V/1: 76; Жел.: 979] (перенесено від культивованого вииду 
Dianthus caryophyllus L., див. π. 2.13.8); вид Dianthus carthusianorum L. має 
назви: гвоздички полеві [Рог.: 121; Піск.: 259], гвоздички, гвоздички польові 
[Гр., І: 278] (пор. ст. пол. polne gwozdziki id. [1568, Maj., II: 279]; вид Dianthus 
campestris Bieb. —  зірочки (степ. [Сред.: 132; ЯТ: 15]), зірочка [Lind., І: 81; 
Гор.-2: 371] (переосмислення демінутива мотивуються формою квітки 
рослини); вид Dianthus stenocalyx Juz. —  крутовежа (гуцул. [Шух., І: 21; Гр., 
II: 315]; від крутіш  і вежа 'баш та’, видно, за довгою чашечкою квітки, що 
нагадує башту). Засвідчено кілька назв гвоздики, невідомо якого виду: полеві 
чорнобривці [Піск.: 199], п ісє  терне (бойк.-галиц. [ВхН.з.: 44]; ймовірно, 
називає якийсь колючий вид гвоздики).

3.31.18. Як найменування рослини Saponaria officinalis L. продовжують 
документуватися назви праслов'янського походження мильниця (поділ: та ін. 
[1886, СБН: 138; 1913, Мак.: 351]; від прасл. *mydlbnica id.), мйльник [ВхГик.: 
137; Жел.: 437; Тм., І: 212]; від прасл. *mydlbnikb id.) [Сабадош 1996: 45, 
117— 118]. Більша частина новотворів, що називають цю рослину,

мотивується широким використанням її здавна як мильного, миючого засобу, 
пор.: мильна трава (полт. та ін. [Авг.: 60; ВхПч., IV: 16]; пор.· ще києворуське 
мильная трава, вжите як найменування іншої рослини з мильними 
властивостями —  Hyssopus officinalis [Срез., II: 216]), собйче мйло [Рог.: 135; 
Піск.: 242; Ум., II: 118; Гр., IV: 163; Руб., XI: 65], коровье м ило  (буков. [НІ.:
11]; означення собйче, коровье в останніх складених номенах мають загальне 
значення 'несправжнє’), миляник [ВхБот.1905: 19], миляк [Тм., І: 212], 
мильнянка (степ. [Lind., І: 83; СБН: 138]), милянка (степ. [1912, Мак.: 331]) і 
запозичене від польської мови мидлянка [Жел.: 437]. Назви, пов’язані з 
милом, наявні в більшості слов’янських, а також у деяких неслов’янських 
мовах, див. [Mach.: 80], пор. ще латинську наукову родову назву saponaria, 
утворену від sapo 'мило’ [Кг.: 193]. Близькими до них за мотивацією є 
номени чистуха [Рог.: 135; Піск.: 242; Ум., II; 118] (від чистити) і самокьша  
(закарп. [ВхЗак.: 256]; результат переосмислення діал. самокьш а  'неварене 
кисле молоко, з якого знято сметану’, [ССк.: 326], самокиша 'простокваша’ 
[Гр., IV: 99] за схожістю мильної піни з кислим молоком).

Кілька віддієслівних новотворів пояснються властивістю цієї рослини 
стягувати рани (див. [Ан.: 316]), це стягйч (сер. наддніпр. та ін. [Волк.: 175; 
ЯЧ: 116; Ум., II: 118; Гр., IV: 224], натяг (там само [Ан.: 317; ЯЧ: 116; Ум., II:
118]), натягйч [Ан.: 317; Ум., II, 118], натягачи[Аи.: 317; Руб., VIII: 44]. Ще 
одна група назв виникла внаслідок перенесення значення за схожістю цієї 
рослини з іншими: звдздик (волин. [ВхПч., І: 12; Жел.: 219; Гр., II: 135]), 
гвдздики [Жел.: 290] (перенесені від Dianthus L.), терлич [ВхБот.1905: 119] 
(перенесено від Gentiana L.). Номен білі зіркії (волин. [1889, Мел.: 248]) 
обумовлений блідо-рожевими п ’ятипелюстковими квіточками рослини. Із 
перелічених найменувань для наукового вжитку як назву роду Saponaria L. 
запропоновано в [Мел.: 249] мйльник, ухвалено як науковий термін у [СБН: 
138] уживану в більшості сучасних українських говорів собйче мйло (див. 
[Кобів: 365]), яка поряд із дике мило id. подається як нормативна також у 
[СУМ, IV: 705], проте в сучасній науковій ботанічній номенклатурі 
української мови утвердився термін мильнянка; пор. рос. літ. мьілнянка id. 
[ОВРУ: 83; РУСб: 231; СДБ: 347], але останнім часом спостерігається 
повернення до терміна собйче мило [Кобів: 365].

3.32.1. До родини лататтєві (Nymphaeceae) належать дві рослини — 
Nymphae alba L. і Nuphar luteum Sm., поширені по всій Україні, крім Криму. 
Переважно як назва першої рослини продовжує і в описуваний період 
уживатися засвідчена ще в джерелах староукраїнської мови лексема латйття 
[Б.-Н.: 206; Евст.1847: 11; Закр.: 611; Піск.: 41; Гр., II: 379]. Обидві рослини 
зростають у воді, мають майже однакове велике листя, кулеподібний плід, 
товстий корінь і красиву квітку, відмінну в цих рослин тільки кольором: у



Nymphae alba —  білий, а в Nuphar luteum —  жовтий. Тому у них багато 
спільних назв-новотворів, зокрема: лоптпник (буков.-покут. [ВхН.з.: 50]), 
лопатень [Вол.: 208— 209; Жел.: 413; Петр.: 21] (обидва номени утворені від 
лопшпа і мотивуються формою та розміром листя рослин, пор. [ЕСУМ, III:
287]), капелюші [Рог.: 129; Піск.: 100; Жел.: 334; Гр., II: 217] (перенесено від 
діал. капелюш  'капелюх’ за тією ознакою, що й попередні назви, пор. [ЕСУМ, 
II: 370]), лопух водяний [Б.-Н.: 205; Рог.: 129] (номен зумовлений подібністю 
листя цих рослин до листя лопуха; пор. ще біл. діал. лопух, серб., хорв. водени 
лепух id. [Сим.: 320]), водяні лілиї [Рог.: 129; Піск.: 62], лілія водя/ιά [Жел.: 
408] (перенесено від Lilium L.; пор. у ряді українських говорів л 'і л ’ійа, 
вод'ана л іл ’ійа і багато под. id. [САБЛ: № 77, 87]), мак водянйй [Рог.: 129; 
Піск.: 9, 62; Гр., І: 247; II: 399; Руб., VI: 3], збаночки (волин. [ВхПч., І: 11; 
Парт.; Жел.: 283]), збанятник [Вол.: 208; ВхГик.: 132; Жел.: 283] (від діал. 
збан 'дзбан’, зменш, збаня, збанок [СУМ, III: 427]; останні ботанічні номени 
виникли внаслідок переосмислення слів у зв’язку з формою плоду цих 
рослин), гіівд. лемк., закарп. блискалка [ВхЛем.: 227; Гр., І: 74; ВхН.з.: 50]; від 
блйскати [ЕСУМ, І: 209], видно, за блиском від мокрої квітки і листя рослин, 
які плавають на воді і занурюються в ній, пор. [Budziszewska 1975: 284]).

Кілька спільних для обох рослин складених номенів відрізняються 
тільки означеннями білий —  жовтий, чоловічий —  жіночий, стосуючись 
відповідно Nymphae alba —  Nuphar luteum, пор. латаття біле —  латаття 
жовте [Сред.: 123— 124; Рог.: 129; Піск.: 9; Ум., І: 2; Гр., II: 347; ЯЧ: 116], 
лопух білий —  лопух жовтий (поділ. [Мак.: 243— 244], глечики білі [Піск.: 62]
—  глечики жовті [Рог.: 129; Гр., І: 288], кувшинчики білі —  кувшинчики 
жовті [Рог.: 129], латаття жіноче [Ум., І: 2; Тм., І: 275] —  латаття 
чоловіче [1898, Мак.: 243].

Крім того, кожна з цих рослин має і специфічні найменування. 
Інноваційні назви Nymphae alba за мотиваційними ознаками можна об’єднати 
в дві основні групи: 1) обумовлені формою плоду і 2) мотивовані формою 
листя. До першої групи належать: б0нька (черніг. [1902, Мак.: 243]; пор. пол. 
banki id. [Budziszewska 1975: 292]; укр. банька 'куля, кулька’ [СУМ, І: 102]), 
збаночки [ВхПч., І: 11; Гр., II: 121], збанята (галиц. [Гавр.: 142; Гол.: 588]; 
див. [ЕСУМ, II: 246— 247]), бамбулька, бамбулькй (гуцул, та ін. [Гавр.: 142; 
Гол.: 588]; перенесено від бамбулька 'кругла ягода на стеблі картоплі; кулька 
і т.п.’ [ВхЛем: 226], пор. [ЕСУМ, І: 131]), похідне бамбульочник [Вол.: 208; 
Гол.: 588], маківка водяїю  [Гр., II: 399] (пор. маківка 'квітка або плід маку’ 
[СУМ, IV: 602]).

До другої групи назв Nymphae alba можна віднести: лопушник водянйй 
[Рог.: 129; Піск.: 62, 128; Гр., II: 378]. водяна лопушина [Піск.: 41] (пор. 
лопушйна 'лист лопуха’ [Гр., II: 378], серб., хорв. бщели лепух 'Nympha alba’

[Сим.: 320]), лопшпник [ВхН.з.: 50], лопаття (полт. [Ном.: № 1877; Гр., І:
377]; дві останні назви —  від лопшпа, а лопаття, можливо, також під 
впливом латаття id.), листопруг [ВхН.з.: 50] (від лист  і пруг, спорідненого 
із пружний; назва зумовлена пружністю листя). В основу мотивації кількох 
найменувань цієї рослини лягли інші ознаки, зокрема буков. бабряк [НІ.: 8]. 
Мабуть, ця назва деетимологізована, бо в українських ботанічних словниках 
із покликанням на це джерело вона подається то як бобрак [СБН: 103], то як 
бобряк [Мак.: 244], отже, ймовірно, її слід пов’язувати з бобер, тоді вона 
мотивується водним середовищем зростання рослини, пор. [ЕСУМ, І: 217].

Що ж до іншої назви глечиків (Nympha alba) гуски [Рог.: 123; Піск.: 41; 
Гр., І: 342], то подібний фітономен gqska id. у польській мові В.Будзішевська 
також схильна пов’язувати зі зростанням у воді (як бобер —  водяний ссавець, 
так і гуска —  водяний птах) [Budziszewska 1975: 294— 295]. Не відкидаючи 
повністю цю версію, ми, однак, більше схиляємося до думки тих авторів, які 
обумовлюють появу цього ботанічного номена в українській, а також 
подібних назв в інших мовах асоціацією білої квітки рослини з оперенням 
гуски, див. [ЕСУМ, І: 626]; пор. ще рос. діал. чайка, чйюшка, лебедушки, 
бельїе курочки id. [Меркулова: 31— 32], біл. діал. гуска, гусачкі, бельїя курачкі 
id. [Кис.: 88]. У західних українських діалектах у багатьох джерелах 
відзначається ряд назв Nympha alba, які мають, імовірно, спільне походження,
—  це омич [Вол.: 208; Жел.: 569; Петр.: 27], умич (волин. та ін. [ВхПч., II: 33; 
Шейк., V/2: 139; Жел.: 1010; Гр., IV: 338; Тан.: 64)], ломич (волин. [ВхПч., II: 
33; ВхН.з.: 50; Руб., VII: 29]), момич [ВхПч., II: 33; Жел.: 451; Тм., І: 184], 
момйч (волин. [ВхН.з.: 50]), момоч (закарп. [ВхЗак.: 236]), мовничс (буков. 
[НІ.: 8]), молнич [Петр.: 24].

Етимологія цих слів, на думку В.Будзішевської, темна [Budziszewska 
1975: 294]. Якщо це фонетичні варіанти одного слова й усі утворені на 
українському мовному ірунті, то первинним слід уважати, ймовірно, омич, у 
якому [о] —  префікс, інші варіанти могли утворитися внаслідок відповідних 
фонетичних змін, характерних для західноукраїнських говорів; пор. ще пол. 
momycz 'Nympha alba’, можливо, сюди ж укр. поліс, момул id. [Бейлина: 426]. 
Можна припустити, що польське слово запозичене від українських говорів, а 
момул —  іншого походження. Автори [ЕСУМ, III: 285, 506; IV: 186— 187] 
також схильні вважати, що омич, ломич, момич споріднені, припускаючи 
первинність форми омич, яка, на їх думку, може бути пов’язана з діал. 
микати 'виривати’, мочйти (мокнути).

3.32.2. Своєрідних утворень, які називають тільки рослину Nuphar 
luteum, мало, —  це товстун [Рог.: 129; Жел.: 971; Шейк., V/1: 59; Гр., IV: 
270] (пояснюється товстим коренем), όάόκιι [Рог.: 129; Піск.: 9; Гр., І: 14; Руб.,
І. 64]. бабки [Ум., І: 2] (мотивується квіткою рослини), лапшше [Жел.: 398].



Нормативними в українській науковій ботанічній номенклатурі для 
позначення рослини Nymphae alba стала назва латаття біле, а для Nuphar 
luteum —  глечики жовті [ОВРУ: 45; РУСб: 213]. Ці назви були ухвалені як 
наукові терміни ще в [СБН: 102— 103]. У [СУМ, IV: 453] слово латшптя 
подається як назва обох рослин.

3.33. Родина куширові (Ceratophyllaceae). Засвідчені джерелами назви 
поширеної по всій Україні водяної рослини Ceratophyllum demersum L. за 
мотиваційними ознаками можна об’єднати в дві групи. До першої відносимо 
номени, зумовлені формою вилоподібних листочків та їх розміщенням 
навколо стебла у вигляді корзинок, нанизаних на стебло в кілька ярусів із 
поступовим зменшенням у діаметрі в напрямку до вершка рослини: хвостач 
[Петр.: 39] (від хвіст), роголист  [ib.: 32], що є перекладом лат. ceratophyllum  
id., утвореного від гр. κέρας 'р іг’ та ψύλλον 'лист’ [РО: 94]. Подібні назви, 
наявні в ряді слов’янських та інших мов, на думку В.Махека, —  також 
переклад латинського номена [Mach.: 40— 41]. Буковинська назва рож ник 
[НІ.: 4; СБН: 36] (дериват від ріг), імовірно, утворена на власному мовному 
ґрунті. Чи не варто до цієї групи долучити і найменування цієї ж рослини 
кошур [Закр.: 373 (із покликанням на [Максимович 1827 р.]); СБН: 36], 
можливо, похідної від кіш < прасл. *ко$ь id.). Правда, пояснити виникнення 
інших назв кушіірь [Гр., II: 335; Мел.: 34], куишр [Жел.: 394; СБН: 36], 
кушйіра [Жел.: 394], куиіір [Рог.: 116; Піск.: 41; Жел.: 394], мабуть, 
фонетичних варіантів лексеми кошур, важко. Тому походження цих назв 
загалом для етимологів поки що неясне, див. [Фасм., II: 439; ЕСУМ, III: 170]. 
Цікаво у зв’язку зі сказаним відзначити, що ця рослина в румунській мові 
називається kosor і вважається слов’янським запозиченням, пов’язаним зі ст. 
сл. косорь 'серп’ [DLRM: 191; ДЕМ: 206], що в свою чергу походить від 
прасл. *kosorb/-b : *koserb/-b : *koserb : *kosyrb, які є дериватами *kosb 
'косий, кривий’ [Slaw., II: 522— 523, 535— 536].

У другу групу назв Ceratophyllum demersum об’єднуємо ті, які мотивовані 
жалючими властивостями рослини: кропивка (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 30; 
Жел.: 382]), крапивка [Рог.: 116; Руб., VI: 61], крапівка [Піск.: 116], кропивки, 
водяна кропива [Рог.: 116; Піск.: 41], кропивка водяна [ВхГик.: 50], жагла 
[Гор.-І: 7; СБН: 36] (остання лексема за утворенням —  субстантивований 
дієприкметник, пов’язаний чергуванням голосних (пор. жагд < прасл. *zaga) 
із жигтпи 'обпікати’ [СУМ, II: 528], діал. жегпт, жегчії 'палити, пекти’ 
[Жел.: 219] < прасл. *zegti 'пекти, палити’, пор. [ЕСУМ, II: 184, 191; Фасм., II: 
32— 33]). Нам видається, що до цієї мотиваційної групи належить також назва 
марич (київ. [Ан.: 92; Шейк.; Руб., VII: 8]), яка, напевно, утворена від 
незафіксованого діал. *мар або марь < прасл. *тагь/-ь; пор. рос. діал. мар 
'солнечньїй зной; сухая мгла; сон’, мдрит  '(солнце) печет’, марь 'туман;

возростающий зной’, мдрньїй 'знойньш, тепльїй, мутньїй’, в. луж. womara 
'напівсон, непритомність’, болг. мараня 'задушлива спека’, марен 
'теплуватий’, мараняв 'гарячий’ і под., серб., хорв. омара, омарина 'духота’. 
На думку М.Фасмера, етимологічно спорідненими є також укр. мріяти, 
мріти, рос. діал. мріят ь  'мерцать’, прасл. *тьгеії [Фасм., І: 571, 668; БЕР, II: 
662— 663; Skok, II: 407]. За мотиваційними ознаками осторонь описаних нами 
назв перебувають шувар [Ан.: 92; СБН: 36] (очевидно, перенесена від 
болотяної рослини Acorus calamus L.), жабуриння (поділ. [Ан.: 92; СБН: 36]), 
жабурепнє [Руб., V: 1], жабурник [Жел.: 394] (пор. укр. діал. жабуріння 
'водорості’, 'болото’, 'жабляча ікра’ [Гр., І: 470]; у кінцевому підсумку 
пов’язуються з ждба, а жаба асоціюється з болотом). Літературною нормою 
для роду Ceratophyllum L. став номен куишр [СУМ, IV: 425; ОВРУ: 45]. 
Уперше його терміновано в [Мел.: 74], ухвалено як науковий термін у [СБН:
36].

3.34.1. Родина жовтцеві (Ranunculaceae). Для позначення дикого виду 
півонія Paeonia tenuifolia L., поширеного в Степу і Криму, засвідчені назви 
степна півонія [Рог.: 130; СБН: 107], степовд півднія [Піск.: 248; Мел.: 193], 
воронець (херс. [Рог.: 130; Жел.: 121; Гр., І: 255; ВхН.з.: 50]; мотивується 
чорним коренем рослини; пор. рос. воронец id. [ЕСУМ, І: 428]). Про назви 
культивованого виду Paeonia officinalis L. див. у п. 2.14.1.

3.34.2. Відома по всій Україні болотна рослина Caltha palustris L. поряд 
із назвами праслов’янського походження лдтать (бойк.-галиц., гуцул, та ін. 
[Нов.: 97; ВхПч., II: 29; Гр., II: 378]; від прасл. *lotatb id.) та лотай (лемк., 
бойк.-галиц. та ін. [Нов.: 97; ВхПч., II: 29; Петр.: 21; Гр., II: 378; ВхН.з.: 40]; 
від прасл. *lotajb id.) і успадкованою від староукраїнської мови (див. 
[Сабадош 1996: 45, 118]) лататтє [Рог.: 115; Волк.: 170; Піск.: 122; Жел.: 
398], латаття [Ум., II: 60; Гр., II: 347] представлена також новотворами, 
більшість із яких можна об’єднати в чотири основні групи.

Перша —  це назви, пов’язані з місцем зростання рослини: калюжниця 
(сер. наддніпр., степ, та ін. [Ан.: 78; Ум., II: 60; Тм., І: 161; Руб., VI: 97; ЯЧ:
116]; похідне від калюжа; пор. рос. калужница, серб, ka/juznica id. [Ан.: 79]), 
болдтянок [Гр., І: 85; Руб., І: 252], болох [Вол.: 196] (обидві назви споріднені 
з болото; пор. луж. hlotuch, bfotusk, слвц. blatauch id. [Ан.: 79], ст. чес. 
blatouch, чес. blatiich, болг. блатник id. [Mach.: 41], див. ще [ЕСУМ, І: 226]), 
жабник [ВхПч., І: 9; Парт.: 182; Жел.: 216; Гр., І: 469; Руб., V: 1], жабник 
[Ум., II: 5] (дериват від жаба, фітономен мотивується асоціацією з жабою як 
типовим мешканцем боліт).

Другу групу утворюють номени, обумовлені великим листям 
рослини; сюди належить значна кількість дериватів із тим самим коренем 
лот-/лат-, що і в давньому лдтать, а також з коренем лоп-: лдтань (галиц.),



лбтарь (закарп.), лотак (волин.), лоптч, лбточ, лапшч (три останні —  в 
бойк.-галиц. гов.) [ВхПч., І: 9; Жел.: 398; ВхН.з.: 40], останнє ще в [Гр., II:
347]), латать, лататина [Піск.: 122; Руб., XII: 5] (останні від лотать id.), 
лапшчка (галиц. [ВхН.з.: 40]; від латач id.), лоташ  (лемк.-бойк., галиц., 
волин.) [ВхПч., І: 9; Парт.: 182; Жел.: 216; Гр., II: 378; ВхН.з.: 40; Тан.: 60], 
латаше [Жел.: 398], лотатень (галиц. [ВхПч., І: 9; II: 29; Жел.: 413; ВхН.з.: 
40]), лотань (галиц.), лотак (волин.), лбтарь (закарп., бойк.-галиц.) [ВхН.з.: 
40], лотайка  (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 29]; похідне від лотай id.), лопач [Гавр.: 
137; Вол.: 196; Парт.: 182], лопатень (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 29]; гри останні 
етимологічно пов’язуються, ймовірно, з лопать, рос. лбпасть за формою 
листя); до цієї групи належить також сх. укр. лштки [Рог.: 115; Гр., II: 344] 
(пор. укр. діал. .шпик 'лист капусти’ [Гр., II: 244]), оскільки слова з коренем 
лоп- і лап- етимологічно споріднені. До сказаного додамо, що віднесення назв 
цієї рослини з коренем лот- : лат- до другої групи умовне, позаяк у 
літературі існує кілька версій щодо походження цього кореня (детальніше 
див. [ЕСУМ, III: 200; Меркулова: 26— 30; Mach.: 41; Slaw., V: 217— 218]).

До третьої групи відносимо номени, які появилися внаслідок 
перенесення назв інших рослин за ознаками місця зростання або кольору 
квітки цієї рослини: лопух (київ. [Ан.: 78; СБН: 29]; перенесено від Arctium 
lappa L.), похідне від останнього лопушка [Руб, VII: 21], куросліп (сер. 
наддністр., степ, та ін. [Lind., 1: 15; СБН: 29]), болотний куросліп [Руб., VII: 
21] (перенесені від Anemone L.), иржий (волин. [ВхПч., II: 29]; перенесено від 
Camelina Crantz), кілька найменувань перенесено від Taraxacum officinale 
Webb ex Wigg. [Парт.: 182]: попики [Волк.: 173; Ум., II: 5], mayka [Hoelzl: 160] 
(пор. ще пол. majowka [Maj., II: 154]). Детальніше про українські назви Caltha 
palustris див. [Сабадош 1978: 59— 61].

Четверту групу утворюють чужомовні запозичення кальчій [Петр.: 15]
—  від рум. calce, calci id. [Borza: 38], яке походить від лат. calx, calcis 'п ’ята’ 
[DLRM: 107; ДЕМ: 170]. Номен лотоць [1914, Мак.: 72] < пол. lotoc id. [Maj., 
II: 254]; варіант лбцот  [Гр., II: 378; Мел.: 59] виник, напевне, як результат 
метатези [т] і [ц] в полонізмі лотоць. Літературною нормою в сучасній 
українській мові для позначення роду Caltha L. стала назва калюжниця 
[СУМ, IV: 79; ОВРУ: 46], уперше термінована та ухвалена як науковий 
термін у [СБН: 28].

3.34.3. Виявлені назви Trollius europeus L. (зростає в Карпатах, Поліссі 
і Лісостепу) документуються в джерелах української мови вперше, їх можна 
об’єднати в чотири групи: 1) номени, обумовлені формою квітки, 2) виглядом 
листка рослини, 3) мотивовані використанням рослини і 4) іншомовні 
запозичення. Образ круглої жовтої квітки ліг в основу номенів головічка 
(бойк.-галиц. [ВхПч., II: 36; Гр., І: 302]; від головсі [ЕСУМ, І: 551]), волове око

(галиц.-волин. [ВхПч., II: 36; Ум., І: 1]; пор. пол. wolowe око id. [Maj., II: 796], 
чес. volsky’ око id. [Mach.: 42]), валивочко (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 36; Гр., І: 
123; Руб. J I :  12]).

Викликає сумнів думка про те, що назва валивочко утворилася 
внаслідок злиття складеного найменування волове око id. через стадію 
воливочко, як стверджується в [ЕСУМ, І: 324— 325]. Насправді лексеми 
воливочко з цим значенням не було, а плутанину в цю справу вніс 
М.Мельник, який подає спотворене (ймовірно, ним самим) воливочко [Мел.:
288], покликаючись при цьому на [ВхПч., II: 36], де фіксується тільки 
лексема валивочко. Під впливом словника М.Мельника воливочко потрапляє і 
в інші джерела (див. [Мак.: 382]), звідки його залучено й до [ЕСУМ]. Як нам 
видається, композит ваіивочко  складається з вали' і діал. вочко 'очко’. 
Компонент ваш  —  це форма наказового способу від дієслова валити; пор. 
укр. діал. валйвокий 'витрішкуватий’ [Жел.: 54], а також фразему вйвалити 
очі 'широко розкрити очі’ [СУМ, І: 359], закарп. увалити очі 'витріщитися’ 
[ССк.: 362]. Словотвірна модель типу валивочко досить продуктивна в 
українській ботанічній номенклатурі; пор. назви інших рослин вертиполе, 
ломиніс, стулилист, тертібіда, терпи гузка та ін., див. [Кобів: 481, 613, 744, 
749].

До другої групи належать фітономени, пов'язані з формою 
пальчасторозсічених листочків цієї рослини, яка (форма) нагадує слід звіра, 
зокрема вовка, чим пояснюються назви вовчий копйт, вовча лапа [Рог.: 139; 
Волк.: 166; Піск.: 40; Гр., І: 245; Руб., V I:-44], вовча стопа [Рог.: 139; Піск.:
40]. Третю групу найменувань. ТгоШш europeus складають: гуцул.
брйтванник [ВхН.з.: 59] або бретваннйк [Нов.: 102; Гр., І: 96; Руб., І: 288], 
бретвінок, бертвіиок (бойк. [ВхН.'зт 59]), брецьвінок [Гол.: 373; Ж ел.:'43], 
купальниця [1923, СБН: 160], купалснка [1893, Мак.: 381], імовірно, сюди ж 
прйкрит  (сер. наддніпр. [Марк.: 85; Ан.: 364; Мел.: 289]). Брйтванник і под.
—  від зах. укр. брйтвати 'брити’ [Гр., І: 100], мотивується використанням 
рослини для бриття як мильного засобу. Варіанти бретвінок, бертвінок, 
брецьвінок виникли, мабуть, із бретваннйк унаслідок народноетимологічного 
зближення цього слова з діал. бервінок 'барвінок’, цвістй і под.

Назви купальниця, купалснка утворилися від Купала і зумовлені, 
очевидно, народними звичаями східних слов’ян, зокрема напередодні свята 
Івана Купала дівчата густо встеляють цією травою лазню, купаються у відварі 
цієї трави, від чого тіло молодіє й подобається хлопцям [Mach.: 42]. Номен 
'рйкрит  (від прикрити), ймовірно, пов’язаний із народним повір’ям, ніби ця 
трава оберігає («прикриває») від «весільних обмов, наклепів» [Меркулова: 
85]. Із запозичень зазначимо: бхльбук, бгльбуки (гуцул. [ВхЮж.: 4; 
ВхБст.1896: 121; Гр., І: 110: ВхН.з.: 59; Руб., І: 328]), бульбучки [ВхЮж.: 4],



авдотки [Рог.: 139], удотки  [ib.; Шейк., V/2: 164]. Бульбук < рум. bulbuc id., 
яке походить через дієслівну форму bulbuca 'пузиритися’ від нар. лат. 
*volvicare 'крутити’ [ЕСУМ, І: 292; DLRM: 99; ДЕМ: 62]. Номен авдотки < 
рос. діал. авдотки id. [ЕСУМ, І: 41; Ан.: 364]; варіант удотки  від авдотки. 
Буковинська назва купальниці кнітвиця [НІ: 13; Мак.: 381] неясного 
походження.

Літературною нормою української мови стали дві назви: вовча лапа  і 
купальниця [СУМ, І: 712; IV: 401; ОВРУ: 47]. Перша подається в ряді джерел 
української мови XIX —  поч. XX ст. Номен купальниця вперше засвідчується 
1923 р. (див. вище), в той час як рос. купальница id. фіксується в ряді джерел
XIX ст. [Ан.: 364]. Можливо, саме з цієї причини Ю.Кобів подає як 
нормативну наукову назву цієї рослини тільки вдвчалапа  [Кобів: 416].

3.34.4. Задокументовані джерелами назви видів Helleborus L.,
переважно Helleborus niger L., що зростає в Закарпатті і зрідка в Західному 
Поділлі, мотивуються схожістю цієї рослини з іншими: чемерь (закарп. 
[Чопей: 426]), чорна чемеріїця [Вол.: 196; Ум., IV: 195] (чемер, чемериця 
перенесені від Veratrum nigrum L., як і в інших слов’янських мовах, див. 
[Mach.: 42]), чемерник чорний (півд.-зах. [ВхГик.: 124; Жел.: 1063;
ВхБот.1905: 5]; від чемер 'Veratrum L .’), горицвіт  [Ум., IV: 195], горецвіт  
[РО: 10; Рог.: 124; Жел.: 152; Гр., І: 311] (перенесено від Adonis vernalis L.), 
стародубка [РО: 10; Рог.: 124; Піск.: 247; Гр., IV: 198] (від стародуб 
'Laserpitium L.)’. На позначення виду Helleborus viridis L. (поширений у 
Західному Лісостепу) засвідчені румунізми спез (бойк. [Нов.: 103]), спиндз 
(бойк., галиц. [1896, Гоц.: 105; ВхБот.1905: 5; ВхН.з.: 46]); пор. рум. spinz, 
діал. spant, spin, spunz і т. п. 'різні види Helleborus L.’ [Borza: 82: ДЕМ: 396]. 
Від спиндз (спендз і под., див. ще [Он., II: 240— 242]) утворено бойк. 
спендзєнка id. [1903, Гоц.: 161]. Із цих номенів літературною нормою 
української мови став чемерник 'Helleborus L .’ [СУМ, XI: 293; ОВРУ: 47]. 
Його запропонував до наукового вжитку І.Верхратський [ВхСпис], підтримав 
М.Мельник [Мел.: 134], ухвалено як науковий термін у [СБН: 73].

3.34.5. Дикий вид чорнушки Nigella arvensis L. (зростає на більшій 
частині України) позначається складеними номенами, в яких означуваний 
компонент мотивується старовинною назвою (ст. укр. чернуха, чорнуха, 
чернушка, чорнушка 'Nigella sativa ’ < прасл. *сьтиха, *сьти$ька id., див. 
[Сабадош 1996: 38, 98, 99]) здавна відомого на Русі культивованого виду 
Nigella sativa (див. п. 2.14.2): дика чернушка (степ. [Рог.: 129; Піск.: 66; Гр., 
IV: 458]), дика чорнушка [Гр., І: 383], полива чорнушка (степ. [Сред.: 122]; 
полива < полева 'польова’, від поле за зростанням у посівах), чернушка 
рольовд [ВхГик.: 124; Жел.: 1068] (означення рольовд вказує на місце 
поширення рослини, утворене від рілля  < прасл. *orlbja id.). У сучасній

науковій ботанічній номенклатурі цей вид називається чорнушка польова 
[ОВРУ: 47; РУСб: 286].

3.34.6. Для рослини Isopyrum thalictrum L., що зростає в Карпатах, 
зрідка в Поліссі, Правобер. Лісостепу, засвідчено назви: пукалка (поділ. [Ан.: 
179; Ум., II: 70; Тм., І: 184]; від пукати 'тріскати’, мотивується трісканням 
доспілої насіннєвої коробочки), fa so lk ’е bili (буков. [1919, Мак.: 192]), горох 
козій [Петр.: 8] (останні дві назви зумовлені насінинами, подібними до 
квасолини чи горошини), незгода рутичка  [ВхГик.: 124; Жел.: 844] (перша 
частина цієї складеної назви пов’язана, ймовірно, з якимось народним 
повір’ям, а рутичка  —  демінутив від рут иця 'Thalictrum L .’ [Кобів: 715]).

3.34.7. Чотирма основними ознаками рослини Actaea spicata L., 
поширеної в Карпатах, Поліссі, Лісостепу, мотивуються її назви, а саме: 
1) чорним кольором ягід і чорною фарбою, одержаною від зварених з 
галуном ягід, —  черніць  (поділ., сер. наддніпр. [Рог.: 109; Гр., IV: 450; ЯЧ:
116]), чорнець [Тм., І: 46], вороні ягоди (слобож. [1889, СБН: 4]), утворена від 
останньої воронець (сер. наддніпр., слобож., степ. [Б.-Н.: 85; СБН: 4]); 2) дуже 
розгалуженим кореневищем, кінці якого подібні до сорочачої лапки, — 
сорокоприточка [Закр.; Піск.: 243; Руб., XI: 71], сорокоприточник [Петр.: 36] 
(від сорока і приточити 'додавати для подовження’; пор. рос. в ’ят. 
сорокоприткая id. [Ан.: 9]); 3) отруйністю рослини та її ягід —  вовчі ягоди 
(поділ, та ін. [Рог.: 109; Ум., І: 98; Гр., І: 246; Мак.: 7]; пор. рос. діал. зльїе 
ягоди  id. [Ан.: 9]); 4) сильними лікувальними властивостями рослини — 
боже тіло [1867, Парт.; Жел.: 37], божоє тіло (галиц. [Гавр.: 135; Гол.: 369]), 
чаклд колосове [ВхГик.: 124; Жел.: 1059] (чаклд від чаклувати, пор. [ЕСУМ, 
VI: 277], колосдве від колос за формою суцвіття). Наукова українська назва 
цієї рослини —  воронець, пор. рос. воронец id. [ОВРУ: 47], хоча в [СБН: 4] у 
цій функції була ухвалена лексема чернець, відома в ряді джерел української 
мови XIX —  поч. XX ст. (див. вище). Ю.Кобів зробив спробу повернути 
чернець id. до наукового вжитку [Кобів: 38].

3.34.8. Зафіксовані назви рослини Cimicifuga europaea Schipcz. 
(Cimicifuga foetida auct. non L., Actaea cimicifuga L.), яка зростає в Карпатах, 
Поліссі, Лісостепу, за мотиваційними ознаками поділяються на дві основні 
групи: 1) обумовлені неприємним запахом рослини [Нейшт.: 252— 253 ] (як і 
блощиці) та використанням її проти цієї комахи: блощвд [Жел.: 34], блоїцва 
смердюча [ВхГик.: 124], блощичник [Петр.: 2] (утворені від блощиця, діал. 
блдсква id. [Жел.: 33] < прасл. *blosbka < *plosbka id.; назви цієї рослини з 
таким коренем наявні в ряді слов’янських та інших мов, див. [ЕСУМ, І: 212; 
Mach.: 44]), вонючка [Рог.: 118; Гр., І: 253] (від воняти або воточий); 2) назви, 
пов’язані зі зовнішніми ознаками рослини: натичан (волин. [Ан.: 8; СБН: 5]; 
від незасвідченого діал. *натичити 'натикати тички’, мотивується високим



(до 2 м) стеблом, схожим з тичкою; пор. укр. діал. тичити 'втикати тички’, 
іштичка 'короткий кіл у плоті’ [Гр., II: 527; IV: 264]. У складеній назві 
храбуст боровий (київ. [Ан.: 8; СБН: 4]) перший компонент перенесений від 
Cirsium oleraceum Scop. за подібністю листям, а другий пояснюється 
зростанням рослини Cimicifuga europaea у хвойних лісах.

В українській науковій ботанічній номенклатурі її родова назва — 
клопогон < рос. клопогон id., яке є калькою лат. cimicifuga —  складного 
слова, утвореного від лат. сітех 'блощ иця’ (рос. клоп) та fugere  'втікати’ [РО:
13]. У джерелах української мови досліджуваного періоду назву клопогон ми 
не виявили. В [СБН: 3] як науковий термін було ухвалено вонючка. Ю.Кобів 
зробив, уважаємо, виправдану спробу ввести до наукового вжитку термін 
блощвй 'Cimicifuga L.’ [Кобів: 102].

3.34.9. Назви рослини Consolida regalis S.F.Gray (Consolida arvensis 
Opiz, Delphinium consolida L.), поширеної в Карпатах, Поліссі, Лісостепу, за 
мотиваційними ознаками можна об’днати в три групи. Перша зумовлена 
формою плоду, який певною мірою нагадує черевик, сокиру, вухо зайця: 
сокирки (галиц., волин., полт. та ін. [Авг.: 29; ВхПч., І: 10; Рог.: 121; Гр., IV: 
165]), сокирка (галиц., волин. [Нов.: 98]; пор. рос. діал. сокирки [Ан.: 124], 
пол. sikorka id. [Maj., II: 275]), польові сокирки [Рог.: 121; Ум., І: 220; Тм., І:
117], божі чобітки (закарп. [ВхЗак.: 204]; пор. чес. рала boha nohavicky id. 
[Mach.: 45]), зозулини черевички, черевички, заячі уш ка  [Ан.: 124; Ум., II: 2]. З 
останньою назвою, записаною в уманських говірках, пор. рос. діал. ворон. 
зайчук, орлов. зайчуха, зайчуиіки id. [Ан.: 124], чес. zajicky id. [Mach.: 45]. 
Назви другої групи мотивуються шпоркою з тильного боку квітки, подібною 
до коси, носика, гвіздка: косарики (поділ. [Ан.: 124; Ум., II: 2; Гр., II: 290]), 
косаркії і косильки (волин. [ВхПч., І: 10; Жел.: 370]), комарові носики [Піск.: 
157], гвоздики (поділ. [Ан.: 124; СБН: 52]). Флорономени третьої групи 
пов’язані з довгими вузькими листками у вигляді пучка, який нагадує козлячу 
(козячу) бороду, слід пташиної ноги чи хвіст коня: козьолки [Рог.: 121; Піск.:
109], козелкй [Руб., VI: 31], козінька  (зах. укр. [ВхН.з.: 43]; останні номени,
—  ймовірно, універби від незафіксованого укр. діал. *козлина (козяча) борода 
(борідка) id.; пор. ст. пол. kozia broda id. [RS: 165], луж. kozy broda, чес. kozi 
brddka id. [Maj., II: 275]; пор. ще рос. орлов. бородка id. [Ан.: 125].

До цієї групи належать ще номени коник [Ан.: 124] (очевидно, універб 
від незафіксованого *кінський хвіст; пор. серб., хорв. коїьски pen  id. [Сим.: 
164]), сорочі коники (волин. [ВхПч., І: 10; Гр., II: 277]; імовірно, результат 
контамінації назв коник і сорочі лапки id., див. нижче); 4) за отруйністю 
рослини і використанням її проти різних паразитів: зах. укр. вошник, гнидник 
[Петр.: 6, 7] (відповідно від воша і гнида)', 5) за блакитною квіткою і 
вживанням рослини для фарбування сукна в синій колір (див. [Ан.: 124]):

синоцвіт  (буков. [НІ.: 5]; композит від синій і цвіт), барвилок (катер. [Ан.:
124]; від бйрвити 'фарбувати’); 6) за часом цвітіння: русальні квіточки 
(волин. [1889, Мел.: 96]; русальні від назви язичницького святарусачії, якому 
у християн відповідає Трійця), андрісц (бойк.-галиц. [ВхН.з.: 43]; за цвітінням 
у період християнського свята св. Андрія у липні).

Назва сорочі лапки (бойк.-галиц. [Вол.: 197; ВхН.з.: 43]), —  можливо, 
переклад лат. pes picae, picopeda  id., як і аналогічні ботанічні номени в ряді 
слов’янських і неслов’янських мов [Mach.: 45]; проте, гадаємо, укр. волин. 
сорока id. [ВхН.з.: 43] —  власне утворення, що появилося на основі складеної 
назви сорочі лапкй  id.; пор. пол. sroczka id. [Maj., II: 275]. Того ж походження 
закарп. сороколаб [ВхН.з.: 43], але виникло, очевидно, під впливом угор. 
szarkalab id. (з 1557 p., букв, «сороча лапка» —  переклад латинської назви 
[TESz, III, 681— 682]), яке є джерелом деетимологізованого закар. церкола id. 
[ВхН.з.: 43]. Нормативним для роду Consolida S.F.Gray в українській 
літературній мові став номен сокирки [СУМ, IX: 435; ОВРУ: 47], ухвалений у 
функції наукового терміна ше в [СБН: 51].

3.34.10. Для позначення рослини Delphinium cuneatum Stev. ex DC. 
(Delphinium elatum L.), яка зрідка поширена в лісостеповій і північностеповій 
Україні, засвідчені номени: царь-зілля, царьсил [Рог.: 121; НІ.: 5; Гр., IV: 424] 
(мотивуються дуже ефективними лікувальними властивостями рослини; пор. 
ст. укр. царь-зілля  'Tussilago farfara L.’ [КГ: 65]), мухомор [Рог.: 121; Піск..: 
280; Жел.: 460] (назва зумовлена отруйністю рослини для комах), синичка 
[Рог.: 121; Гр., IV: 121] (від сйній за синьою квіткою рослини; пор. рос. ворон. 
синовник id. [Ан.: 124]), київ, лопатник (за лапатим листям), харк. перелетник 
[ib.: 124; СБН: 52]. Останній номен, який називає, крім цієї, також ряд інших 
рослин, зумовлений тим, що насіння цих рослин переноситься вітром, пор. 
[ЕСУМ, IV: 343].

3.34.11. Із усіх видів роду Aconitum L. найвідоміший у народі 
Aconitum napellus L., який дико зростає в Карпатах, однак його нерідко 
культивують як декоративну рослину. Крім успадкованих від 
староукраїнської мови полонізмів тоядь [ВхГик.: 123; Жел.: 978] і омяк 
[1893, Мак.: 6] < омяг id. (пор. [Сабадош 1996: 118]), більшість нових назв 
зумовлена зовнішніми ознаками окремих частин рослини: лабачій (галиц., 
гуцул. [ВхН.з.: 37; Онищук: 154]; від діал. лаба  'лапа, нога’), лабустан 
(гуцул. [Петр.: 20]; видно, від лаба і стати) пов’язуються з бульбоподібним 
коренем, який нагадує пальці ноги, тобто «рослина, яка стоїть на нозі»), 
лабуиипан (гуцул. [ВхПч., І: 124; Жел.: 394; Гр., II: 337]; імовірно, 
фонетичний варіант попереднього номена), постать (гуцул, та ін. [Жел.: 717; 
Коб.: 9]; від nocmdmu), косатка (лемк. [Гр., II: 290; ВхН.з.: 37]; від коса, 
очевидно, за подібністю суцвіття рослини до дівочої коси, пор. [ЕСУМ, III:



49]), ряс  (сер. надцніпр. [Евст. 1847: 23 зв.]; видно, від рясний, мотивується 
тією ознакою, що й косатка; пор. лемк. ряса  'колос проса, овса, метелка у 
растений’ [Гр., IV: 93], яке, ймовірно, того ж походження, що й рясний, пор. 
[Фасм., III: 539]), чорне зілля [Тм., І: 2; Руб., III: 9], чорнобиль [Закр.: 579] 
(останні дві назви пояснюються великим чорним стеблом рослини, проте 
назва чорнобиль могла виникнути і внаслідок переосмислення номена 
чорнобиль 'вид полину Artemisia vulgaris L .’ за схожістю листя обох рослин; 
пор. пол. czarnobyl 'Aconitum napellus L .’ [Maj., II: 12]), тоя (галиц., буков., 
волин. та ін. [Вол.: 198; Гавр.: 135; Нов.: 96; ВхПч., І: 8; Рог.: 109; Гр., IV: 
278]; походить від давнішого тоядь 'Aconitum L .’ (див. вище), чориотоя, 
нетоя (бойк. [ВхН.з.: 37]; назви зумовлені, можливо, протиставленням цього 
виду іншим видам аконіту, відомих під назвою тоя), туя (галиц. [ВхПч., І: 8: 
Жел.: 995; Гр., IV: 298]; результат народноетимологічного зближення назви 
тоя із туя 'Thuja L .’, пор. [ЕСУМ, V: 612]), борець [Вол.: 198; Рог.: 109; Гр., 
І: 86] (пояснюється, мабуть, формою квітки, яка нагадує шолом воїна, пор. 
[ЕСУМ, І: 230], а також рос. ліг. борец, чес., ст. чес. solomimek id. [Mach.: 46]), 
коиіка (лемк. [ВхН.з.: 37]; мотивується чіпкістю плодів рослини), лютик 
(буков. [НІ.: 1; Мак.: 5]), вовчий корінь [Вол.; Мак.: 46].

Останні дві назви зумовлені, гадаємо, отруйністю рослини. Цей 
ботанічний вид має ще спільні назви з іншими видами рослин цієї родини — 
із Consolida S.F.Gray: зозулині черевіїчки [Ан.: 7; Ум., І: 93; Тм., І: 43], 
черевички (галиц. [ВхН.з.: 37]; очевидно, обидва найменування перенесені); 
спільна назва з Delphinium elatum L. —  царь-зілс [Вол.: 198; Жел.: 1050]. 
Жоден із цих номенів не закріпився як нормативний в українській 
літературній мові. Його роль виконував у післявоєнний період номен аконіт 
[СУМ, І: 27; ОВРУ: 48], що походить від гр. ακόνιτον [СІС: 34], можливо, 
через нов. лат. aconitum  id. У [СБН: 3] як науковий термін із цим значенням 
було ухвалено назву тоя (услід за І.Верхратськнм та М.Мельником, див. 
[ВхБот.1905: 5; Мел.: 14]). Останнім часом зроблена спроба кодифікувати 
його єдиним науковим терміном української мови, див. [Кобів: 36].

3.34.12. Джерела засвідчують назви трьох видів Anemone L. Усі вони 
ранньовесняні. Найвідоміший у народі вид Anemone nemorosa L., поширений 
у Карпатах, Поліссі і Лісостепу, позначається номенами: снігур, снігурка 
(бойк.-галиц. [ВхПч., II: 29; Жел.: 890; Гр., IV: 161]; від сніг, фітономени 
зумовлені проростанням рослини, коли ще сніг не зійшов), козенька [Гавр.: 
136; Вол.: 193; Жел.: 356] (імовірно, утворений на основі
народноетимологічних назв ранньовесняних рослин типу козодрист  і под., 
що є деетимологізацією композита скорозріст, детальніше див. про ці назви в 
п. 3.21.1; пор. ще пол. kozidrzyst, koziadresc [Maj., II: 55], чес. kozi drist 
'Anemone nemorosa’ [Mach.: 47— 48]), конопенка (лемк. [Вол.: 193; ВхН.з.:

38]), конопенька, колопенька біла (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 29]), конопевка 
(зах. укр. [Гавр.: 136]; усі останні назви від коноплі, діал. колбпні 'коноплі’ за 
подібністю листям до конопель), ηрстека  [Жел.: 734], праліска колопенька 
[ВхГик.: 122], праліска біла [ВхН.з.: 38], приліска колопенька [ВхСпис: 36]; 
прачіска —  від праліс, приліска —  дериват від ліс; обидва номени зумовлені 
місцем зростання рослини), куросліп (сер. наддніпр. [РО: 111; ЯЧ: 117; Жел.: 
392; Ум., І: 140]; композит, який виник на основі складеної назви куряча 
сліпота, уживаної на позначення хвороби очей і ряду рослин; отже 
флорономени мотивуються лікувальними властивостями цієї та інших 
рослин, пор. [ЕСУМ, III: 157]), ягличка весняна (галиц.-волин. [ВхН.з.: 38]; 
ягличка —  похідне від яглиця 'Aegopodium podagraria L .’ [СБН: 311]), раст  
(гуцул, та ін. [ВхПч., І: 8; Жел.: 796; Гр., IV: 1]), раст білий (закарп. [ВхЗак.: 
254]); раст  пов’язується, очевидно, з рости; зважаючи на початкове ра-, цю 
назву слід уважати західнослов’янізмом, найімовірніше, словакізмом, пор. 
[ЕСУМ, V: 29]. Жодна з цих назв не стала нормативною в українській 
літературній мові.

Для іншого виду Anemone silvestris L., поширеного в Лісостепу і 
Степу, засвідчені назви: білий сон [Волк.: 175; Гор.-І: 4; Гр., IV: 167; ЯЧ: 117] 
(компонент сон мотивується заспокійливою дією рослини на організм 
[ЕСУМ, V: 352]), біла куряча сліпота [Рог.: 111; Піск.: 19; Руб., І: 373], 
праліска біла (галиц.-волин. [ВхН.з.: 38]), праліска лісова [ВхГик.: 122]. 
Означення біла в цих складених назвах пояснюється кольором квітки цього 
виду, на відміну від інших видів анемони, а лісова —  місцем зростання 
рослини.

Ще один вид Anemone ranunculoides L., відомий по всій Україні, 
називається: ж аб'яче зіллє (зілля) (сер. наддніпр. [ЯЧ: 117; Ум., І: 140; Гр., І: 
470]), козелець [Рог.: 111; Піск.: 109]. Перша назва мотивується подібністю 
цієї рослини до видів Ranunculus L., болотних рослин, окремі назви яких 
утворені від жаба; пор. лат. ranunculus, ranunculoides, пов’язаних із rana 
'ж аба’, пор. [ЕСУМ, II: 183]. Номен козелець —  дериват від козел, 
пояснюється схожістю листка рослини з козлячою бородою.

3.34.13. Поряд із назвами праслов’янського походження проліска, 
переліска [Рог.: 124; Жел.: 618, 773; Ум., IV: 123; Гр., III: 124, 479] рослини 
Hepatica nobilis Mill. (Hepatica triloba Gillib., Anemone hepatica L.), поширеної 
в Карпатах, Поліссі, Лісостепу, функціонують інновації —  спільнокореневі з 
попередніми, а саме: підліски pl.t. [Мак.: 177], підлісок [Гр., III: 170] 
(можливо, перенесено від підлісок 'різні види Viola L .’ за подібністю рослин), 
підліщки (галиц.-волин. [ВхПч., 1: 8]; імовірно, пов’язується зі словом ліщина, 
пор. [ЕСУМ, IV: 393], мотивуючись місцем зростання рослини), а також 
скороліски (волин. [Гр., IV: 140: Мел.: 30]; мабуть, результат контамінації



флорономенів проліски і скорозріст  [ЕСУМ, V: 282]), первоцвіт  [Ум., III: 74; 
Тм., II: 40] (перенесено від первоцвіт  'Primula veris L .)’, синій цвіт [Жел.: 
864] (за кольором квітки), громаитик [Нов.: 99; Гр., І: 330] (від грім: ця 
рослина починає цвісти до першого весняного грому [ЕСУМ, І: 601]), 
гепатика (галиц. [ВхН.з.: 102]; від лат. hepatica id. < гр. ήπαρ, род. в. ήπατος 
'печінка’ [ДГРС, II: 756] за подібністю листя рослини до форми печінки [РО: 
6]). До речі, укр. літ. печіночниця 'Hepatica nobilis M ill.’ < рос. печеночница 
id., кальки лат. hepatica id. Правда, в [СБН: 12] для цієї рослини був 
ухвалений термін переліска, який закріпився як нормативний у сучасній 
українській літературній мові за родом Mercurialis L.: переліска [СУМ, VI: 
215; ОВРУ: 144]. Ю.Кобів пропонує для роду Hepatica Mill, у ролі наукового 
терміна підліски [Кобів: 214].

3.34.14. Продовжує вживатися назва праслов’янського походження сон 
[ВхПч., II: 29; Тм., І: 4] рослини Pulsatilla grandis Wend. (Pulsatilla vulgaris 
Mill., Anemone pulsatilla L.; від прасл. *sbnb id. [Сабадош 1996: 45]), яка 
зрідка зростає у Львівській, Київській, Одеській і Черкаській областях і яка в 
джерелах цього періоду частіше має назву сон-трава (сер. наддніпр., степ., 
півд.-зах. та ін. [Авг.: 12; Парт.: 47; Сред.: 21; Рог.: 133; Ум., І: 5; Гр., IV: 167; 
ЯЧ: 117]); пор. рос. сон-трава, біл. сон, діал. сон-трава, слвц. denni sen 
[Buffa: 359], болг. сьнь-котка  [Ахт.: 520]. У давнину цей флорономен виник 
унаслідок переосмислення назви сон 'спання’, мотивується тим, що рослина, 
особливо вид Pulsatilla latifolia Rupr. (Pulsatilla patens Mill.), використовується 
в народній медицині як заспокійливий і снодійний засіб [ЛРП: 482], див. ще 
[ЕСУМ, V: 352]; пор. ще серб., хорв. дремниче, дремидедо 'Anemone pulsatilla 
L .’ [Сим.: 36]; можливо, також тим, що квітка рослини закривається в негоду 
і холод, наче спить [Смик 1978: 126]. Джерела документують також 
новотвори: сонух (катер. [Манж.: 192]; дериват від сон id.), пасербіта (галиц. 
[ВхН.з.: 38]; від ndcepo 'пасинок’, ботанічний номен мотивується, можливо, 
тим, що молоді листки появляються піля того, як рослина відцвіте, зате із 
зими рослина зберігає минулорічні листки [Нейшт.: 258], які, мабуть, 
сприймаються як пасинки), простріл (сер. наддніпр. [Вол.: 193; Левч.: 117; 
Ум., III: 210; ЯЧ: 117]). Припускають, що остання назва запозичена від рос. 
прострел id. [ЕСУМ, IV: 607].

Інший вид Pulsatilla pratensis Mill, має назву дудурка (бойк.-галиц., 
поділ. [ВхГик.; ВхН.з.: 29; Мак.: 302], ймовірно, споріднену з дудуритися 
'настовбурчуватися; опиратися від страху’, 'дрижати’ [ВхЮж.: 16; Он., І: 
238], 'сердитися на когось’ [ГГ: 64]. Мотив номінації фітономена неясний, 
пор. [ЕСУМ, II: 141— 142]; пор. ще дудурка 'заплава’, 'Kucbenschelle’ [Жел.: 
208]. Для виду Pulsatilla alba Reichenb. засвідчена назва перелета (гуцул. 
[Нов.: 96; Жел.: 618; Гр., III: 124]; утворена від перелетіти, мотивується тим,

що насіння рослини переноситься вітром, пор. [ЕСУМ, IV: 393]). Нормативна 
в українській літературній мові назва сон [СУМ, IX: 456; ОВРУ: 49], ухвалена 
як науковий термін у [СБН: 12].

3.34.15. Із трав’янистих видів Clematis L. найвідоміші два, поширені на 
більшій частині України, — Clematis recta L. та Clematis integrifolia L. Для 
першого записані назви: ломиніс [Волк.: 170; Піск.: 128; Жел.: 412; Ум., І: 42; 
Гр., II: 376; ЯЧ: 117], ломинос [Рог.: 119], ломинус (галиц. [Гавр.: 138]; усі ці 
назви від ломити і ніс, зумовлені здатністю викликати кровотечу від контакту 
листка рослини зі слизистою поверхнею носа [Ан.: 102]; крвавник (поділ, 
[ib.]; від діал. крвавий 'кров’яний’; мотивація флорономена та сама, що і 
попередніх), змиївона (гуцул. [ВхН.з.: 42]; ймовірно, результат фонетичної 
зміни, метатези, в слові змийовйна, пор. [ЕСУМ, II: 268]; мотивується, 
можчиво, використанням рослини при укусі змії: ломиніс антисептичний, 
його використовують для лікування задавнених ран, венеричних хвороб, 
виведення бородавок і т.п. [Ан.: 102]). На основі композита ломиніс унаслідок 
народноетимологічного зближення його компонентів із іншими фонетично 
близькими словами виникли деетимологізовані назви цієї рослини: ломонос 
[Вол.: 199; Рог.: 119; Волк.: 170] (пор. рос. літ. ломонос id.), ломоніс [Волк.: 
170], лимонос [Піск.: 128], ломиліс [Жел.: 412].

Майже всі зафіксовані найменування виду Clematis integrifolia L. 
пояснюються особливостями листків і квітки рослини, зокрема формою 
листків (скручені у вигляді посудини) обумовлені назви стулиуст  (від 
стхлйти і уста), стулилист (харк. [Гор.-І: 8]; від стулити і лист), 
народноетимологічне столйстник [Руб., XI: 100] (на основі стулилист id.). 
Цікаве походження номена зябій-круча [Шм.: 3; Мак.: 103], який частіше 
подається в джерелах як забій-(забйй-)круча (київ. [Рог.: 118; Піск.: 281; Гор,- 
1: 8; Гр., II: 5; Руб., VI: 2]). Ця назва є яскравим прикладом того, коли народна 
легенда виникає на основі деетимологізованого ботанічного номена. За 
легендою, назва забій-круча пов’язується із сильним вихором (кручею), який 
знищив (забив) загін невірних козаків за їх утечу від татар [Рог.: 118]. На цю 
легенду покликаються як на підставу при з’ясуванні походження назви в 
[ЕСУМ, II: 213— 214].

Насправді первинною була назва зябій-круча, в якій перша частина 
пов’язується етимологічно з прасл. * ζφ ίί 'роздирати; прорости’ (пор. ст. сл. 
проз/ЬБАТн id.), а друга —  із крутити. Отже, зябій-круча —  «рослина зі 
скрученими, вигнутими листками», пор. за принципом номінації іншу назву 
цієї рослини стулилист. Пізніше зябій-круча під впливом народної етимології 
перетворюється в забій-круча, на основі чого виникає зазначена легенда. 
Темно-фіолетовим кольором листків пояснюється номен циганка [Рог.: 118; 
Гр., IV: 429; Руб., XIII: 7], циганки [Піск.: 281], що появився внаслідок



переосмислення слова, а найменування галай-зілє [Руб., II: 3] виникло 
внаслідок перенесення від галай 'Avena fatua L .’ за подібністю квіток цих 
рослин. Інша назва ломиноса поруита трава (катер. [Ан.: 103; Руб., X: 140]; 
від діал. поруха 'зміщення матки або іншого органа’ [Гр., III: 355]) пов’язана з 
використанням рослини від болю в шлунку, порухи [Ан.: 103].

Ще один вид Clematis vitalba L., поширений у Карпатах, засвідчений 
назвами: бородавник (степ, та ін. [Рог.: 119; Шм.: 4; Гр., І: 87]), бородавочник 
(буков. та ін. [Вол.: 199; Петр.: 2; НІ.: 4]; від бородавка·. «Не беріть єго у руки, 
а то бородавки будуть» [Рог.: 117]), гостечник [Петр.: 8] (від гостець 
'хронічний ревматизм у суглобах’ [Гр., І: 318], фітономен мотивується 
лікувальними властивостями рослини), ж игучка [Вол.: 199; Гол.: 543] (від 
жегпт  'палити, пекти’ [Жел.: 219] або перенесено від жигучка 'кропива’; в 
обох випадках флорономен мотивується тим, що від дотику до цієї рослини 
на кожі появляються пухирі і рани [Ан.: 103]). Нормою української 
літературної мови для роду Clematis L. стала закономірно назва ломиніс 
[СУМ, IV: 544; ОВРУ: 49], ухвалена як науковий термін у [СБН: 49].

3.34.16. Найменування рослини Myosurus minimus L., поширеної по 
всій Україні, мотивуються головним чином формою плоду, який нагадує 
мишачий хвостик, пор.: мишачий хвіст  (степ. [Сред.; ЯТ: 22; СБН: 100]), 
мишій хвіст  (степ. [Lind., І: 9; СБН: 100]), мшиехвостик (степ. [Lind., І: 9]; 
композит, що утворився на основі перших двох складених номенів), миіиавка 
[ВхГик.: 122; Жел.: 441; Мак.: 237] (остання назва —  універб, який виник на 
базі назв типу мишачий хвіст  id.). Подібні найменування є в ряді 
слов’янських мов; пор. ще сер. лат. cauda muris id., яке, однак, на думку
В.Махека, не слід уважати джерелом слов’янських фітономенів, тому що 
останні виникли самостійно [Mach.: 49]. Мотивація назви дівочос зіля [Гавр.:
142], дівоче зіллє id. [Петр.: 11] неясна. Нормативною в українській науковій 
ботанічній номенклатурі назвою цієї рослини є мишачий хвіст; пор. рос. 
мьішехвостик id. [ОВРУ: 49; РУСб: 231]. Номен мишачий хвіст  був 
ухвалений як науковий термін у [СБН: 100].

3.34.17. Лісостепова і степова рослина Ceratocephalus testiculata Crantz 
(Ceratocephalus orthoceras DC., Ranunculus orthoceras Benth. et Hook.) 
представлена назвами: р е п ’яшок, р е п ’яшки  [Ан.: 92; ЯТ: 13; СБН: 128] (від 
р е п ’ях  'Arctium lappa L .’ за схожістю плодів), майський р е п ’яшок  (харк. [Ан.: 
92; Г’ор.-І: 7]), котики колючіс [1886, Мак.: 89]; компонент котики 
перенесено, пор. діал. котики 'цвіт верби’ [Гр., II: 293]. Номен р е п ’яшок був 
ухвалений як науковий термін у [СБН: 128] і є нормою сучасної ботанічної 
номенклатури української мови [СУМ. VIII: 513; ОВРУ: 50].

3.34.18. Майже всі назви відомої на більшій частині України рослини 
Ficaria verna Huds. (Ranunculus ficaria L.) певним чином пов’язані з іншими

добре знаними рослинами, зокрема завдяки бульбовидному кореневищу 
деякими найменуваннями рослина зближується з назвами картоплі: 
барбюльки (бойк. [ВхПч., II: 31; Гр., І: 28]; демінутив від діал. барбюля 
'картопля’ (див. п. 2.29.1), барабольчйк [ВхГик.: 123; Жел.: 13] (похідне від 
бараболька), балабонка (херс. [Гр., І: 123]; пор. пол. діал. baiabon 'картопля’, 
укр. діал. балабон 'дзвінок’ і т.п. [ЕСУМ, І: 122]). Давно в голодні роки з 
бульб рослини, багатих на крохмал, виготовляли муку [Ан.: 144; Mach.: 50], 
чим пояснюються номени пшінка (сер. наддніпр. та ін. [Ан.: 144; ЯЧ: 117; 
Мак.: 152]), пшонка (уман. [Ан.: 144]; похідне від пшоно 'крупа із гіроса’; пор. 
пол. pszonka  'Ficaria verna’ [Mach.: 50]), пшеничка, пшеничка більша (галиц., 
волин. [ВхН.з.: 45]; від пшенйця), пор. ще [ЕСУМ, IV: 648]. Менш імовірне, 
усупереч [Заверуха: 23], пов’язування цих флорономенів із плодами- 
насінинами рослини за їх схожістю зі зернами пшениці.

Інші назви Ficaria verna Huds. обумовлені подібними назвами рослини 
Chelidonium majus L. у зв’язку з однаковим використанням обох рослин у 
народній медицині: чистяк (степ. [Сред.: 122; ЯТ: 17]; пор. рос. чистяк id.), 
чистник [Рог.: 133]; пор. той же мотив номінації чес. celidony mensi id. 
[Mach.: 50]). Листя рослини уживають як салат, чим зумовлені назви салата 
[Волк.: 174], салатник [Рог.: 133; Гр., IV: 97]), зйяча саш та  (сер. наддніпр. та 
ін. [Рог.: 133; Гр., II: 120; ЯЧ: 118]), заяча салатка (степ.[Сред.: 122]), заячий 
салат (сер. наддніпр. [Авг.: 90; ВхПч., IV: 16]). У складених флорономенах 
компонент заячий має значення 'несправжній, але подібний’. У сучасній 
українській літературній мові нормативною назвою цієї рослини є пшінка 
[СУМ, VIII: 416; ОВРУ: 50], ухвалена в цій функції ще в [СБН: 127].

3.34.19. Із усіх видів, які зараз відносять до роду Ranunculus L., 
найтиповіший і найвідоміший у народі по всій Україні вид Ranunculus acris 
(acer) L. Як його позначення, крім успадкованої назви від староукраїнської 
мови [Сабадош 1996: 118] яскір (галиц. та ін. [ВхПч., 1: 12; Жел., 1116; Ум., 
IV: 44; Гр., IV: 544; Кміц.: 244]), яскорь (зах. укр. [Гавр.: 144]; від пол .jaskier 
id. [ПУС, І: 359]), фіксується чимало інновацій, які мають різну мотивацію, 
зокрема: козелець [ВхПч., II: 35; Рог.: 133; Жел.: 356; Тм., І: 183; Тан.: 59], 
козелець [Ум., II: 213] (пор. рос. козелец id. [Ан.: 289], біл. казялец, казелец id. 
[ЛАБНГ, І: 233]), кізлики, кузлик (закарп. [ВхЗак.: 230; ВхН.з.: 55]; [у] < [о]; 
пор. біл кбзлікі, казельчьікі id. [ЛАБНГ, І: 233]), козелки (волин. [1898, Мел.: 
228]), козелїщя (галиц.-волин. [ВхН.з.: 55]; усі флорономени виникли 
внаслідок переосмислення демінутивів, пов’язуючись із 
пальчасторозділеними листками, що нагадують бороду козла), дрібноцвіт 
(херс. [Ан.: 289; Ум., II: 86; Тм., І: 195]; від дрібніш цвіт за дрібними 
квітками), маслянка (полт. [Ан.: 290; Ум., II: 86; Тм., І: 195]; за наявністю в 
рослині леткої олії; пор. чес. морав. maslenka id. [Mach.: 49, 50], серб., хорв.



маслице id. [Сим.: 391]), лемк. іскорник [ВхН.з.: 55; Тан.: 59], искорник 
[ВхЛем.: 242; Гр., II: 194]; від іскра за яскраво-жовтою квіткою; пор. слвц. 
iskernik id. [Mach.: 49]), жовті чічки (гуцул. [Шух, І: 20; Гр., IV: 466]), 
жовтобрюшник (харк. [Ан.: 289; Ум., III: 86]; від жовтий і брюхо; в обох 
останніх фітономенах мотивація та сама, що і в іскорник; пор. біл. 
жаутушнік id. [ЛАБНГ, І: 233]), курячі очка (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., II: 331]; 
образна назва, мотивація якої та сама). Кілька назв пов’язуються з 
бактерицидною властивістю соку рослини: терпибіда (бойк., галиц. [Нов.: 
101; ВхПч., І: 12; Піск.: 256; Шейк., V/1: 43; Жел.: 960; Руб., XII: 11]; від 
терпіти і біда; тут біда, видно, евфемістична назва рани), порйкожа [Б.-Н.:
293] (від пороти і кож а: сік рослини роз’їдає шкіру), бордун (бойк.-галиц. 
[ВхН.з.: 55]; мабуть, від бордовий за темно-червоним кольором шкіри після 
дії на неї соку рослини), лютик [Вол.: 195; Жел.: 419], чистник [Гр., IV: 464].

Можливо, лютик походить від прасл. *l’utikb id., утвореного від *1 'іПь 
'грізний, жорстокий, дикий’, фітономен зумовлений отруйністю рослини; 
пор. рос. лютік, біл. люцік, чес. litik, болг. лютик, лютиче, лютница, серб., 
хорв. /ьутич, .ьутиче, /ьутиРі id. [ЕСУМ, III: 329— 330; Фасм., II: 546; ЛАБНГ, 
І: 233]. Етимоном назви прищїірник (волин. [1889, Мел.: 228]) є лексема прищ 
(за утворенням на кожі пухирців, ран від соку рослини). Використанням 
рослини в народній медицині пояснюються номени ломатник [Ан.: 290; Ум., 
II: 86] (за вживанням від ломоти ніг [Ан.: 290]) і зілля од трясці [ib.; Ум., IV: 
25] (за лікуванням від пропасниці, укр. діал. трясця 'пропасниця’ [СУМ]). 
Ряд видів Ranunculus L. мають назву куряча сліпотй (сер. наддніпр., гуцул, та 
ін. [Волк.: 170; Шух., І: 22; ЯЧ: 118; Жел.: 392; Гр., II: 331; IV: 152]), 
перенесену від Caltha palustris L., пор. [Mach.: 50]; у складеній назві сонник 
травник (галиц. [Нов.: 101; Мак.: 306]) компонент сонник утворено, мабуть, 
від сон 'Pulsatilla M ill’

Інші види Ranunculus L. відзначаються меншою різноманітністю назв, 
наїтр., кілька найменувань Ranunculus lingua L. (росте по всій Україні) 
мотивуються дією соку рослини на шкіру, рану, пор.: натяж, натягам (сер. 
наддніпр. [Рог.: 133; Піск.: 149; ; Гр., II: 529; Руб., VIII: 44; ЯЧ: 118]; від 
натягати за вживанням при утворенні наривів, болячок), прищець, 
прищенець [Петр.: 31]; від прищ  за тим же мотивом, що й прищирник 
'Ranunculus acris’ (див. вище). Вид Ranunculus repens L. позначається 
назвами: купальниця (сер. наддніпр., херс. [Ан.: 291; ЯЧ: 118]; від дієслова 
купати за зростанням у вологих місцях), любисток, польовий любисток 
(харк. [Ан.: 291]; перенесено від Levisticum officinalis Koch), куряча сліпота 
(сер. наддніпр. та ін. [Рог.: 133; Волк.: 170; ЯЧ: 118]. Для виду Ranunculus 
illyricus L. (Ranunculus scyticus Klok.) виявлено назви: мохун  (сер. наддніпр.

[ЯЧ: 119]; уся рослина покрита мохом), криничник (сер. наддніпр. та ін. [ЯЧ: 
118; Яв.: 394]; від криниця за місцем зростання).

Поширений по всій Україні водяний вид Ranunculus aquatilis L. 
(Batrachium aquatile Wimm.) називається болотне зілля (волин. [ВхПч., І: 12; 
Ум., IV: 44; Гр., III: 152]), самостій (бойк. [ВхПч., II: 35; Жел.: 851; Гр., IV: 
101]; мотивується характером росту: квітки виступають із води, а листя 
занурене у воду). Для виду Ranunculus sceleratus L. джерела засвідчують 
назву табачка (галиц. [ВхПч., І: 12; Піск.: 254; Шейк., V/1: 2; Жел.: 943; Гр., 
IV: 24]; ймовірно, від таббка 'нюхальний тютюн’ за неясною мотивацією, 
пор. [ЕСУМ, V: 499]), царь-зілля(с) [Рог.: 133; Піск.: 280; Жел.: 1050; Гр., IV: 
424], пояснюється, очевидно, великою лікувальною силою рослини.

Для виду Ranunculus arvensis L. записано назви κνηάβκα [Рог.: 133; 
Піск.: 110; Гр., II: 326; Руб., VI: 70] (від купати за поширенням на вологих 
місцях), куряча сліпопш  [Ум., II: 60; Тм., І: 186; Руб., VI: 73]; для виду 
Ranunculus causubis L. —  ттпошник [Ан.: 291; Шейк., V/1: 25; Гр., IV: 249]. 
Остання не зовсім ясна, можливо, від тато, пор. [ЕСУМ, V: 527]. Із усіх цих 
номенів нормативний в українській літературній мові для роду Ranunculus L. 
ж овтіць  [СУМ, IV: 540; ОВРУ: 50], ухвалений як науковий термін у [СБН: 
127].

3.34.20. Серед видів Thalictrum L. найвідоміші, поширені по всій 
Україні три: Thalictrum minus L., Thalictrum lucidum L. (Thalictrum 
angustifolium auct.) i Thalictrum flavum L., причому вони майже не мають 
спільних назв, за винятком дериватів від рута  'Ruta hortensis M ill.’ (за 
схожістю рослин; аналогічні фітономени наявні і в інших слов’янських 
мовах, див. [Mach.: 51]): рутка  Thalictrum minus (поділ.), рутвиця [Ан.: 352, 
353; Ум., І: 287]) і рутиця Thalictrum lucidum [ВхГик.: 122], рутовиик [Петр.:
33]. До речі, українською літературною назвою для роду Thalictrum L. стала 
рутвиця [СУМ, VIII: 913; ОВРУ: 52], ухвалена як науковий термін у [СБН: 
153]. У [Мел.: 279] у цій ролі рутиця, а вперше введена у літературний обіг у 
[ВхГик.].

Номени, які в описуваний період позначають тільки Thalictrum minus, 
поділяються на дві групи: 1) мотивовані схожістю з анатомічними частинами 
інших рослин чи іншими предметами: польова петрушка (степ. [Сред.: 120; 
Ум., І: 287; ЯТ: 29]), дика петрушка (катер., степ. [Ан.: 353]), степова 
петрушка (степ. [ЯТ: 29]), дика грушка (волин. [ВхПч., І: 13; Гр., І: 333]), 
камчуг (сер. наддніпр. та ін. [Рог.: 138; Гр., II: 213; ЯЧ: 119]), камчук [РО: 2] 
(мабуть, перенесено від канчук 'батіг; нагайка, канчук’ за формою стебла 
рослини, пор. [ЕСУМ, II: 361]); 2) назви, пов’язані з лікувальними 
властивостями рослини: падучник [Ан.: 352; Ум., І: 287] (від падуча 
'епілепсія’ за використанням рослини при цій хворобі [Ан.: 353]), невстаха



(сер. наддніпр., катер., херс. [ib.; Манж.: 186; Гор.-2: 382; Гр., II: 541; ЯЧ: 
119]; від не ecmaedmu за тим же мотивом, що й попередня назва); можливо, 
цей мотив лежить і в основі флорономенів трава треба [Шейк.; Жел.: 978] і 
жахол (харк. [Гор.-І: 20]; від жахшпи 'лякати’).

Назва василйстник (полт., степ, та ін. [Гор.-І: 20; 1917, Яв.: 65]), —  
імовірно, книжне запозичення від рос. василистник id. [XVIII, СРЯ 17-18 в., 
II: 219], добре відомого і в ряді російських діалектів як назви цієї [Скалозуб.:
71] та інших рослин [СРНГ, IV: 66]. Видно, утворена від успадкованого від 
києворуського періоду василискь 'вид ящірки, змії’ [Срез., І: 231], 
мотивується використанням рослини при укусах змії, див. [Ан.: 353]; отже, 
васлиск-ник, яке пізніше, очевидно, за народною етимологією як 
етимологічно непрозоре (д.рус. василискь —  грецизм [ЕСУМ, І: 336— 337]) 
перетворюється у василистник (васи- і -листник), позаяк листя цієї рослини 
яскраво-зелені, змочені водою, блищать, пор. [РО: 2]. Тому пояснення 
українського фітономена василистник на власному мовному ґрунті, на 
противагу [ЕСУМ, І: 336], уважаємо недостатньо переконливим. На основі 
запозиченого василистник виникає укр. діал. (народноетимологічне) васильки 
id. [Ан.: 352]; пор. рос. василиса 'Thalictrum lucidium’ [кін. XVIII, ib.].

Кілька назв виду Thalictrum flavum мотивується використанням 
рослини в народній медицині, зокрема: вередбвець (харк. та ін. [Парт.; Ан.: 
352; Жел.: 62; Ум., II: 79; Тм., І: 199]; від веред 'нарив, болячка’ [ЕСУМ, І: 
352]) і відкдсник [Гр., І: 214], одкасник [Рог.: 138; Піск.: 173], відхасник [Тм., 
І: 199], одхасник [Ум., І: 287] (від відкаснутися 'відчепитися’, діал. 
відкаснути 'захистити, відгородити’ [ЕСУМ, І: 392]; пор. ще п. 3.90.34), 
золотуха [Рог.: 138; Піск.: 33; Жел.: 313; Гр., II: 178] (перенесено від 
золотуха 'хвороба золотуха’; пор. ст. рос. золотуха 'Thalictrum’ [кін. XVIII, 
Ан.: 352]). Викликає сумнів пояснення В.Махека мотивації цього фітономена 
блискучими листками рослини [Mach.: 51]. Від золотуха утворена назва цієї 
рослини золотушник [Ум., І: 287]. Найменування виду Thalictrom lucidium L. 
чирейник (полт. [Ан.: 352; Рог.: 138; Піск.: 288]) зумовлене використанням 
рослини у народній медицині для лікування чиряків.

Інша частина назв цієї рослини пояснюється її реакцією на найменший 
подих вітру: трясулька (полт. [Ан.: 352; Шейк., V/1: 97; Жел.: 990; Гр., IV: 
292; Руб., XII: 27]; від трясти), вітренник (волин. [Ан.: 352]), вітерник 
(лемк. [ВхЛем.: 399; Гр., І: 241]; останні дві —  від вітер). А назви медунка, 
медуниця [Рог.: 138; Піск.: 288; Жел.: 432; Гр., II: 415], медуниця [Ум., І: 287], 
медунйшник [Ан.: 352; Ум., І: 287] (усі від мед) пов’язані з тим, що квітки 
рослини дуже приваблюють комах, але не нектаром, відсутнім у них, а 
пилком [Нейшт.: 265]. Неясна мотивація назв чортове зеркало [Руб., XIII: 9], 
ялож ник [Піск.: 288] і яловник [Рог.: 138; Піск.: 303; Гр., IV: 540]. Останні дві

утворені або від яю вий  'ялиновий’ (тоді могли би мотивуватися місцем 
зростання, але це не лісова, а лучна, болотна рослина), або від яловий 'який не 
дає приплоду; неродючий, нікому не потрібний’ [СУМ, XI: 643]. У джерелах 
досліджуваного періоду фіксується назва одзвінки 'Thalictrum aquilegifolium’ 
[ВхПч., І: 13; Гр., III: 39], мотивована дрібними квітками цієї рослини, які 
збираються в дзвіночки [Нейшт.: 263]. Нормативним в українській
літературній мові для роду Thalictrum L. став номен рутвиця [СУМ, VIII: 913; 
ОВРУ: 52], ухвалений у ролі наукового терміна в [СБН: 153— 154].

3 .34.21. Як позначення роду Adonis L. у цей період загальнонародним 
став номен праслов’янського походження горицвіт  [Авг.: 87; Закр.: 302; Гр., 
І: 311] < прасл. *gorikvetb id. [ЕСУМ, І: 566]. Поряд із ним для найменування 
виду Adonis vernalis L., поширеного в Прикарпатті, Лісостепу, Степу, 
вживаються переважно вузьколокальні назви: новий варіант старої назви 
гориквіт  [ВхПч., І: 8; Парт.: 37], а також жовтоцвіт  [Гр., І: 489] (за жовтою 
квіткою, пор. рос. діал. желтоцвет  id. [СРНГ, IX: 113]), зйячій мак (галиц. та 
ін. [Вол.: 194; Гол.: 588]; пор. ст. пол. zajqczy так 'Adonis aestivalis L .’ [1613, 
Maj., II: 18]), тирлич [Ум., I: 2; Мел.: 15] (перенесено від Gentiana L.). Інший 
вид горицвіту Adonis autumnalis L. відомий під назвами павліїні очі [Рог.: 109; 
Тм., І: 2] (можливо, запозичена під впливом російської мови; пор. рос. 
павлиньи глазки id. [Ан.: 10]), павині очи [Піск.: 176], очки (буков. НІ.: 1]: 
останній номен, видно, власне український, мотивований чорним кружечком 
у центрі яскраво-жовтої квітки, яка нагадує око). Нормативною в українській 
літературній мові стала родова назва горицвіт  [СУМ, II: 130; ОВРУ: 53], 
ухвалена як науковий термін у [СБН: 4].

3.35.1. Макові (Papaveraceae). У джерелах засвідчена велика кількість 
назв рослини Chelidonium majus L., поширеної по всій Україні. їх можна 
об’єднати в кілька груп, із яких чи не найбільшу утворюють номени, 
пов’язані з використанням рослини в народній медицині, позаяк ця рослина
—  чудовий лікувальний засіб. Сюди належать: чистотіл [Сред.: 124; Рог.: 
116; Піск.: 288; Ум., IV: 200; ЯТ: 13] (від чистий і тіло [ЕСУМ, VI: 328]; пор. 
рос. чистотел, біл. діал. чьістацел id. [Кис.: 37]), чистяк (сер. наддніпр., 
херс. та ін. [Авг.; ВхПч., IV: 14; Жел.: 1072]), чистик [Ум., І: 42], жовтий 
чистик [Рог.: 116; Піск.: 288; Гр., І: 489], зчіїсток (сер. наддніпр. [1891, Яв.: 
317]), бородавник, бородавочник (сер. наддніпр. [Шест.; Ан.: 94; СБН: 37]; 
пор. пол. brodawnik id. [Maj., II: 195], болг. брадавично цвіїте  [Ахт.: 131], 
слвн. bradavicnik id. [Сим.: 116]; усі перелічені назви зумовлені вживанням 
соку рослини для очищення шкіри від бородавок, лишаїв і под.), печеночник, 
печінкове зілля [Ан.: 94; Мел.: 76; СБН: 37] (за застосуванням від хвороб 
печінки), прозорник (полт. [Ан.: 94; Ум., II: 60; Руб., X: 202]; пов’язується



етимологічно із зір, зріти за використанням при лікуванні очей), куряча 
сліпопш  [Закр.: 378] (видно, за тим же мотивом).

В окрему групу можна об’єднати назви, мотивовані вживанням 
відвару рослини для миття посуду, використовуваного для молока: гладушник 
(сер. наддніпр. [Авг.: 24; ВхПч., IV: 14; Ум., І: 42]), гладишник (буков. та ін. 
[Рог.: 116; Піск.: 288; НІ.: 4; Ум., І: 42; Гр., І: 287]; від гладуш, гладиш  
'глиняний глек’ [Гр., І: 287]), глекопар [Рог.: 116; Волк.:167; Піск.: 288; Ум., І: 
42; Гр., І: 288], глечкопар [Волк.: 167; Піск.: 52; Ум., І: 42] (відповідно від 
глек, глечик і парити), парник, сметанник (поділ. [1893, Мак.: 92]; остання від 
сметана, мотивується використанням рослини для випарювання глечиків, 
щоб зсідалося більше сметани [Мел.: 76]). Кілька інших етимологічно 
прозорих номенів мають різну мотивацію, а саме: маслянка (сер. наддністр. 
[Ан.: 94]; за багатим умістом у рослині олійних речовин), волосник (харк. 
[Ан.: 94; СБН: 37]; за волосистим покровом стебла), жихунець [Гр., І: 486] 
(від діал. жигати 'палити, пекти’; за роз’їданням шкіри соком рослини 
[ЕСУМ, II: 200— 201]), овеча петрушка (катер. [Гор.-І: 7]; за отруйністю та 
подібністю рослини до петрушки), молочник [Жел.: 45; Тан.: 60], молочай 
жовтий (поділ, та ін. [Ан.: 94; 1893, Мак.: 92]; за білим соком, який на 
повітрі стає помаранчевим; пор. рос. костр. желтомолочник [Ан.: 94], біл. 
діал. жоутьі малачай [Кис.: 36], чес. mlic [Mach.: 55], слвн. mlecnik, серб., 
хорв. ж утамличица  id. [Сим.: 116]).

Засвідчено чимало назв типу земозелень [ВхПч., II: 30], земпзелен 
(галиц.), зелембзелень (волин.), самозелень (гуцул.), земйзело [Жел.: 849; 
ВхН.з.: 41], самозелець (галиц. [Нов.: 97]), земизеленя, зелемизеленя (галиц. 
[ВхПч., І: 9; Жел.: 298; Шух., І: 21; Гр., II: 148— 149], зелезим (волин. [Гавр.: 
138; Гол.: 598]), земозелець (галиц. [Нов.: 97; Гр., II: 150]), зелемозень (бойк. 
[ВхПч., II: 30]). Усі ці слова зводяться до первинного зимозелен(ь) (пор. 
поділ, зимозелень id. [Мак.: 92]), пов’язаного із прасл. *ііт(о)іе!епь/-ь 
'вічнозелена рослина; рослина, в якої зберігаються зеленими протягом усієї 
зими прикореневі листки’. Інші слова —  варіанти цієї назви, які виникли 
внаслідок деетимологізації різних частин цього складного за утворенням 
слова (див. ще [Сабадош 1982а: 76— 77; ЕСУМ, II: 257]). Видно, сюди слід 
віднести і дуже скорочене леміз id. (лемк. [ВхН.з.: 41]), пор. [ЕСУМ, III: 220].

Окрему групу утворюють, без сумніву, давні ботанічні номени поки 
що не встановленої етимології: ростбпасть (гуцул, та ін. [Вол.: 206; Шух., І: 
21; Гр., IV: 80]), ростопаст  (лемк., галиц. [Гавр.: 138; ВхПч., І: 9; ВхН.з.:
41]),ростопаскь (гуцул. [Онищук: 155]; [сх ] < [ст ’]; пор. ст. пол. rostopasc 
[1621, Maj., II: 195], серб., хорв, росопаст  id. [Сим.: 116]), ростбпаш, 
ростопашка [Рог.: 116; Піск.: 229; Шух., І: 21; Гр., IV: 80]; пор. [ЕСУМ, V: 
126; Mach.: 55, 257— 258].

Засвідчено кілька назв іншомовного походження: ласт ів’яче зіллє 
[ВхПч., І: 9; Гр., II: 152], ластовйне зілля [Гр., II: 152, 346] (переклад лат. 
chelidonium, сер. лат. celidonia < гр. χελιδώνίον id., утвореного від χελιδών 
'ластівка’; подібні назви є в ряді слов’янських мов, див. [Mach.: 53— 54]), 
галиц. jaskulnek, jaskulycznik  [1861, Hoelzl; 154] (полонізми; пор. пол. 
jaskolnik, jaskolcze ziele id. [Maj., II: 195]; пол . jaskolka  'ластівка’), целідонія. 
селідонія (поділ. [Ан.: 94]; запозичено прямо від сер. лат. celidonia id. або 
через пол. celidonia id. [XVI, RS: 172], пор. також [Mach.: 54]). Ще давні греки 
спостерегли, що чистотіл починає цвісти з прильотом ластівок і відцвітає з їх 
відльотом [Ліс.скарб.: 169]. Можливо, сюди ж і мурова ластівка id. (закарп. 
[ВхН.з.: 41]; означення мурова утворене, очевидно, від мур). Нормативною в 
українській літературній мові зако » мірно стала назва описаної тут рослини 
чистотіл [СУМ, XI: 336; ОВРУ: 54J, ухвалена як науковий термін ще в [СБН:
37] і відома в усіх сучасних українських говорах [САБЛ: № 66].

3.35.2. Рослина Glaucium corniculatum Curt., яка зростає в Лісостепу і 
Степу, представлена назвами: мачок (степ. [Сред.: 124; Lind., І: 25]), дикий 
мак (харк. [Гор.-І: 11]), степовий мак  (степ. [ЯТ: 17]; усі номени пов’язані з 
мак 'Papaver L .’ за подібністю насіння у ріжкоподібних маківках, пор. [Mach.:
55]), більмак (буков., поділ. [НІ.; 1913, Мак.: 168]; від більмо, мотивується, 
можливо, використанням виду маку Papaver argemone L. для виведення 
більма [RS: 173] або/і, вірогідніше, тим, що в рослини Glaucium corniculatum 
L., подібної до диких видів маку, дозріла маківка не тріскається і насіння не 
випадає, як це буває, напр., у Papaver rhoeas L., пор. назви останнього видюк і 
под., зіркач і под., а також сліпак, мак більмачок 'Papaver rhoeas’ —  див. 
п. 3.35.3). Науковим найменуванням цієї рослини стало мачок [ОВРУ . 54; 
РУСб: 180], ухвалене в [СБН: 69].

3.35.3. Найвідоміший і поширений повсюдно в Україні дикий вид маку
—  Papaver rhoeas L., більшість задокументованих його назв мотивується 
такою його особливістю: верхня частина дозрілої маківки тріскається, і через 
дірки у вітряну погоду висипаються (падають, сіються) насінини, пор.: 
діркатий мак  (галиц. [Гол.: 399; ВхПч., V: 26]), діркач (бойк.-галиц. [ВхПч., 
IV: 15]), ηάόαηκα, самосівка (бойк. [ВхНз.: 50]), сійка (бойк.), мак самосівний 
(самосійний) (галиц. [ВхПч., V: 26]), мак-самосій [Гр., II: 399], мак трісущий 
(галиц. [ВхПч., V: 26]; в означенні трісущий [і] < [а]; утворене від трястй, 
тобто це мак, який трясеться від вітру, завдяки чому висипається з маківки 
насіння), тріскавець (галиц. [ВхГик.: 127; Жел.: 985]), трускавець (волин. 
[ВхН.з.: 50]), мак тріскавець [ВхБот.1905: 14], мак тріскатий (гуцул. [ВхПч., 
V: 26; Жел.: 895]), хруставець, хруставка (бойк.-галиц. [ВхПч., IV: 15; Гр., 
IV: 416]; імовірно, всі мотивовані звуком, який видає дозріла маківка при 
стискуванні її; пор. болг. діал. пукал, чес. pukavec id. [Mach.: 55]). Цією



особливістю пояснюються і назви, утворені від дієслів вйдіти і з(д)ріти 
'бачити’ (див. [ЕСУМ, І: 371— 372; II: 265; ЗСБМ , II: 129]): видяк (галиц.), 
видун (сер. наддніпр. [ВхН.з.: 50]), видюк (галиц.-волин. та ін. зах. укр. [Гол.: 
399; ВхПч., V: 26; Жел.: 74; Гр., І: 158]), видюх (зах. укр. [Гол.: 399; Ум., II:
88]), здрячий мак (бойк.-галиц. [ВхПч., V: 26]), здрікан (бойк.-галиц. [ВхПч., 
IV: 15]). Сюди належать також номени, етимологічно пов’язані зі словами зір, 
зіркіш 'гострозорий’, 'спостережливий': зіркйч, зіркатий мак  (бойк.-галиц. 
[ВхПч., IV: 15; Жел.: 301; Тм., І: 196]), зікрач [ВхПч., IV: 15] (від зіркам 
унаслідок метатези). У зв’язку з мотивацією ботанічних номенів зіркач, 
зіркатий мак  пор. більмо 'Glaucium corniculatum’ (π. 3.35.2).

Невелика група номенів пов’язана з мак  'культивований вид Papaver 
somniferum L .’, це успадкований від праслов’янської мови мачок [Парт.: 290; 
Сред.: 124; Рог.: 130; Гр., II: 413], мачок [ВхПч., І: 11; Жел.: 431] (< прасл. 
*таськь id. [Сабадош 1996: 45], а також маковина, маковииець [Гр., II: 399; 
ВхН.з.: 50], дикий мак  [Вол.: 207; Гол.: 515], заячий мак  [Петр.: 13] (тут 
заячий означає 'дикий’, 'несправжній’; пор. пол. wilczy так, чес. vici так id. 
[Mach.: 55]), пільний мак (буков. [НІ.: 9]; пільний 'польовий’ —  від поле; пор. 
ст. укр. макь полний id. [1775, JIO: 28, 52]). Кілька назв мають різну 
мотивацію: шелест  (бойк.-галиц., гуцул. [ВхПч., IV: 15; Жел.: 1086; Онищук: 
153]; за шелестінням рослини під час вітру), мак-бігун (полт. [Гор.-І: 377]; 
назва пояснюється тим, що від віяння вітру маківки, хитаючись, створюють 
враження, що пересуваються), насон (полт. [Ан.: 240]; від На сон, мотивується 
уживанням рослини як снодійного).

Назви ще одного виду Papaver orientale L. сліпий мак  [Рог.: 130; Піск.: 
240; Гр., II: 399], універб сліпак [Ум., II: 88; Тм., І: 196; Гр., IV: 151], що 
виник на основі останньої складеної назви, і мак більмачок [ВхГик.: 127] 
(пор. ст. укр. біпм о(к) 'Papaver argemone’ [Слав.: 91]) зумовлені тим, що 
дозріла маківка цього виду, на відміну від попереднього, не має отворів і 
насіння з неї не висипається, пор. рос. слепой мак, слепец id. [Ан.: 240]; пор. 
ще, можливо, подібну за принципом номінації назву більмах 'Glaucium 
corniculatum’ (див. п. 3.35.2).

3.36.1. Руткові (Fumariaceae). Відзначаються назви поширеної майже 
по всій Україні рослини Corydalis cava (L.) Schw. et Koer. кокірички [Рог.: 120; 
Жел.: 357] (у [Гр., II: 267] з покликанням на [Рог.: 120], замість кокірички (як 
у [Рог.]), подається помилково кокірчики), кокорички [РО: 17] (від
слов’янського kokora 'кучері’; за буйним і кучерявим листям), півники [Рог.: 
120; Жел.: 636; Гр., III: 157] (переосмислення демінутива відбулося за 
подібністю суцвіття до гребінця півня), галацвітки [1894, Яв.: 133] (складне 
слово, утворене, мабуть, від діал. їаїшн 'півень особливої породи’ і ивітки), 
ряст  (сер. наддніпр. та ін. [Волк.: 174; ЯЧ; Мел.: 86]). Останній номен,

очевидно, від раст  під впливом рясний, а раст  пов’язується чергуванням 
голосних із рости  [ЕСУМ, IV: 156] або з огляду на початкове [ра] замість 
східнослов’янського [ро] (< прасл. [or]) може кваліфікуватися як запозичення 
із західнослов’янських мов, найвірогідніше, зі словацької.

Ще один вид Corydalis solida Sm., який зростає майже скрізь в Україні, 
засвідчений назвами: баранчики [1913, Мак.: 111] (назва перенесена за 
буйним суцвіттям рослини), коники (галиц. [ВхН.з.: 42]; переосмислення 
демінутива пояснюється, мабуть, схожістю рясного суцвіття з гривою коня), 
ряст  [Рог.: 120; Гр., IV: 94], земляні оріиіки (галиц. [Lind., І: 27; СБН: 45]; 
компонент орішки мотивується бульбоподібним коренем рослини). 
Нормативною в українській мові для Corydalis Vent, стала назва ряст  [СУМ, 
VIII: 926; ОВРУ: 56], ухвалена як науковий термін у [СБН: 45], а вперше 
запропонована в цій функції у [Мел.: 86].

3.36.2. Відома по всій Україні рослина Fumaria officinalis L. 
називається такими новотворами: дика рута  (зах. волин. [Гавр.: 139; Парт.: 
260]), польова рут а  [Ум., І: 206; Тм., І: 109] (пор. ст. укр. полевая рута  id. [І 
пол. XVIII, Ліч.-І: 62]), польова рутка  (уман. [Ан.: 149]), рутка поліва  [Рог.: 
123; Жел.: 844], дика рута  (уман. [Ан.: 149; СБН: 65]), пташина рута  [Рог.: 
123; Жел.: 787; Гр., IV: 89]; тут пташина має значення 'дика, несправжня’), 
житничка (поділ. [Ан.: 149; Ум., І: 206]; від жйто за зростанням у посівах 
жита), печіночна трава (волин., поділ. [Ан.: 149; Ум., І: 206]; за використання 
при лікуванні печінки), димнянка лікарська [ВхГик.: 127; Жел.: 182]. 
Означення в останній назві —  зроблений І.Верхратським переклад 
латинського видового означення fumaria  в латинській науковій назві рослини; 
останнє утворене від fum us  'дим ’ (флорономен мотивується сіро-зеленим 
кольором рослини: її зарості здалеку здаються димом [РО: 17]), проте 
складена назва земляний дим id. (степ. [Lind., І: 28; Гор.-2: 372; СБН: 65]), — 
очевидно, власне українське утворення. Нормативною в науковій українській 
номенклатурі стала назва рутка  [ОВРУ: 56; РУСб: 190], ухвалена в статусі 
наукового терміна в [СБН: 65].

3.37.1. Хрестоцвіті, або капустяні (Brassicaceae, або Cruciferae). 
Назви кінський часник (сер. наддніпр., степ, та ін. [Сред.: 127; Ум., IV: 198; 
ЯЧ: 120; ЯТ: 28]), кінський часнок (степ. [Lind., І: 38]), чоснйчка [ВхГик.: 129; 
Жел.: 1077], чісничка [ВхБот.1905: 10], чесночник [Петр.: 40], які позначають 
рослину Alliaria petiolata Cavara et Grande (Alliaria officinalis Andrz ex Bieb.), 
поширену по всій Україні, мотивуються ii часниковим запахом. Подібні 
флорономени є і в інших слов’янських мовах [Mach.: 69]. Ще одне 
найменування підгайник [Гор.-І: 19; Ум., IV: 198], утворене від гай 'гай, ліс’, 
пояснюється місцем зростання рослини.



3.37.2. Серед видів роду Sisymbrium L. найвідоміші в народі і 
повсюдно поширені в Україні Sisymbrium officinale Scop. (Erysimum officinale 
L.) і Sisymbrium altissimum L. (Sisymbrium pannonicum Jacq., Sisymbrium 
sinapistrum Crantz). Перший засвідчений номенами сухоребрик [Сред.: 127; 
Ум., III: 92; Тм., І: 88], сухоребриця [Ан.: 331; Ум., І: 170] (мотивуються 
сухим стеблом, яке нагадує ребра, пор. [Mach.: 69]), порощій [ВхБот.1905: 
10], пороїціш (галиц. [ВхН.з.: 57]; імовірно, від поростй, пор. діал. рощ, 

рость 'рослинність’ [Гр., IV: 83]), свиріпа [Б.-Н.: 323] (від прасл. *sverepa 
'дика рослина родини хрестоцвіті’ [Сабадош 1996: 45]), свиріпа креслата (у 
багатьох гов. [Нов.: 102]; діал. крислатий 'гіллястий, розлогий’ [Гр., II: 307], 
фітономен мотивується великим листям рослини), гулявнйк (сх. укр. [Шм.: 63; 
Мак.: 346]), гулявйця (сер. наддніпр. [1915, Яв.: 168]; від гуляти або ґуля, але 
мотивація ботанічної назви неясна, пор. [Mach.: 69; Меркулова: 82; ЕСУМ, І: 
617]). Вид Sisymbrium altissimum L. позначається номенами сер. наддніпр., 
степ, рогачка  [Сред.: 55; Гр., IV: 27; ЯЧ: 119] і рогачик [ЯЧ: 119; ЯТ: 28], 
харк. рогатка  [Гор.-2: 381] (усі мотивуються ріжкоподібними стручковими 
плодами), грицики [Жел.: 159] (перенесено від Capsella bursa-pastoris Medik.). 
Джерела фіксують ще рудяк  'Sisymbrium loeselii L .’ (харк. [Гор.-1: 19]; від 
рудий  за кольором стебла і суцвіття рослини), гризеи 'Sisymbrium 
strictissumum L .’ (гуцул. [ВхН.з.: 57]; від гризти, як і грижа, фітономен 
мотивується лікувальними властивостями рослини, пор. [ЕСУМ, І: 594]). 
Нормативною для роду Sisymbrium L. стала назва сухоребрик [СУМ, IX: 869; 
ОВРУ: 128], ухвалена в ролі наукового терміна в [СБН: 145].

3.37.3. Крім успадкованої від староукраїнської мови [Сабадош 1996:
119] назви повсюдно поширеного бур’яну Descurania sophia Webb ex Prantl 
(Sisymbrium sophia L.) кудрявець [Рог.: 136; Гр., II: 319], кудравець (сер. 
наддніпр. [Авг.: 63; ВхПч., IV: 16]; пор. ст. укр. кудравец [1776, МДЛ: 54], 
рос., біл. кудрявцьі id. [Ан.: 332]), документується кілька інноваційних назв, 
мотивованих зовнішнім виглядом рослини: віпничє (степ. [Сред.: 55; ЯТ: 28]), 
віники, вінички [Ан.: 332; Ум., II: 115] (результати переосмислення
загальновживаних віник, вінички), червячник (сер. наддніпр. [Авг.: 63; ВхПч., 
IV: 16]; від черв’як  за тонкими стручкоподібними плодами), польовй гірчиця 
[Рог.: 136; Гр., І: 286] (перенесена від Sinapis arvensis L.). Нормативною в 
українській науковій ботанічній термінології стала назва кудрявець [ОВРУ: 
129; РУСб: 157], ухвалена в статусі наукового терміна в [СБН: 145].

3.37.4. Досить добре відома по всій Україні рослина Erysimum 
cheiranthoides L. у джерелах описуваного періоду репрезентується номенами 
свиріпка (сер. наддніпр., степ. [Сред.: 128; Ум., IV: 111; ЯЧ: 120]: від свиріпа, 
що здавна називає дикі рослини родини хрестоцвіті), ηάρίηοκ [ВхГик.: 129] 
(утворено від ріпа  'Brassica L .’ за допомогою преф. па- і суфікса -ок). Назви

виду Erysimum austriacum Baumg. ріпій, ріпак  (харк. [Гор.-І: 10]) також 
похідні від ріпа. Інший вид Erysimum diffusum Ehrh. (Erysimum canescens 
Roth.) представлений назвою цапок (буков. [НІ.: 5]; за формою листків, які 
нагадують бороду цапа).

3.37.5. Засвідчені назви рослини Cochlearia officinalis L. ложечник 
[ІІетр.: 21], вареха [Парт.], варешниця [ВхГик.: 130; Жел.: 56]. Усі вони є 
перекладом лат. cochlearia id., утвореного від cochlear 'лож ка’ < гр. 
κοχλιάριον id., мотивуються формою нижніх листків рослини [РО: 23]. Назва 
пшонка [Б.-Н.: 307] похідна від пшоно 'крупа із проса’ і пов’язується з 
насінням рослини, а леїцииа (буков. [НІ.: СБН: 42; Мак.: 104]) неясного 
походження. Нормативною в українській науковій номенклатурі стала 
ложечниця, запозичена від рос. ложечница id. [ОВРУ: 124], яка в свою чергу 
калькує латинську назву.

3.37.6. Види, які зараз належать до двох родів Nasturtium R.Br. і 
Rorippa Scop., раніше об’єднувалися під одним —  Nasturcium R.Br. В 
описуваний період відзначається кілька найменувань некультивованих видів 
хріну: дикий хрін, водяний хрін [Ум., III: 253], хрониця (степ. [ЯТ: 22]; від діал. 
хрон 'хрін’), собакай (степ, [ib.]; імовірно, універб від поки що 
незафіксованого *собачий хрін id.; пор. рівнозначне йому за мотивацією 
дикий хрін id.), настурція [1893, Мак.: 239] (від лат. nasturtium (nasturcium) id. 
[ЕСУМ, IV: 47]), руков  [ВхГик.: 129; Жел.: 842], руква  [Мел.: 235]. Останні 
два варіанти запозичені, мабуть, через пол. rukiew  id. < н.в.нім. Ruke, Rauke 
'настурція’, 'настурція, гірчична капуста, Brassica eruca’, можливо, також іт. 
гиса ’біла гірчиця’ < лат. eruca, uruca 'різновид дикої капусти’ [ЕСУМ, V: 
137; Вг.: 468; Mach.: 68]. Із цих назв нормативною в науковій номенклатурі є 
водяний хріп для роду Rorippa Scop. [ОВРУ: 123; Кобів: 349].

3.37.7. Поряд із успадкованою від праслов’янської мови назвою 
жерюха 'Cardamine L.' [Гол.: 542] (< прасл. *zeruxa id. [Сабадош 1996: 46,
100]) та від староукраїнської мови водяна жеру-χά 'Cardamine amara L.’ [Рог.: 
115; Піск.: 41: ІІІм.: 50; Гр.. 1: 247] джерела української мови XIX —  поч. XX 
ст. документують нові назви видів Cardamine L., які ростуть майже по всій 
Україні, зокрема болотна жеруха [Ан.: 84; Піск.: 22; Гор.-І: 6; Ум«г4У: 21; 
Шм.: 49], болотяна жеруха [ЯЧ: 120] (означення зумовлені зростанням 
рослини у болоті), водяна кропивка, лугова кропива (буков. [НІ.: З·, 4-]; 
означення мотивуються місцем зростання, а кропива перенесена від Urtica L. 
зо пекучістю рослини), дженджеруха (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 30]; неясної 
етимології). Усі ці номени ^означають Cardamine pratensis L. Вид Cardamine 
impatiens L. має назви скочок [Петр.: 34] (від скочити, мотивується 
вискакуванням насіння зі зрілого сгручкоподібного плоду від дотику до 
нього; пор чес. skokof, а також p-st'O'-'ka id. [Mach.: 67]), трудовник (буков.



[HI.: 3]; мотивується, мабуть, лікувальними властивостями рослини; пор. ст. 
сл. троуді* 'важкий пронос’, прасл. *trqdb 'різні хвороби та інше’ [ЕСУМ, V: 
655]). Нормативною родовою назвою в українській літературній мові стала 
жеруха [СУМ, II: 522; ОВРУ: 120], ухвалена як науковий термін у [СБН: 31].

3.37.8. Рослина Dentaria bulbifera L. (Cardamine bulbifera Crantz), 
поширена в Карпатах, Поліссі, Лісостепу, називається ясеніць  (сер. наддніпр. 
та ін. [Волк.: 178; Ум., І: 10; ЯЧ: 120]; від ясен  'Fraxinus L .’ за схожістю 
листя), ж ивіць  (харк. [Гор.-2: 371; Ум., І: 10]). Останнє перенесене від 
живець 'новий пагін’ [Гр., І: 481— 482]; за чорними бульбочками в пазухах 
листків —  органів вегетативного розмноження цієї рослини. В [Ан.: 124] 
живец 'Dentaria bulbifera L ,’ виводиться, гадаємо, неправомірно від пол. 
zvwiec id. [XVII, Maj., II: 277]. Очевидно, ці слова в кожній мові успадковані 
від прасл. *zivbcb 'частина живого тіла’, пор. [ЗСБМ , III: 256— 257]. 
Помилково надруковане в академічному «Словаре церковнославянкого и 
русского язьїка» (1847) та в [Ан.: 124; Даль, І: 537] непаспортизоване жибец 
id. замість ж ивіц  потрапило і до інших видань, зокрема й ботанічних 
словників української мови (див. [Мел.: 97; Мак.: 129]), хоча цей недогляд 
помітив ще К.Горницький [Гор.-2: 371] (до речі, в [СБН] його немає), а в 
деяких етимологічних словниках йому присвячено окремі статті (нагір., у 
[Фасм., II: 51; ЕСУМ, II: 196]). Інші назви Dentaria bulbifera зубнйця [Ан.: 124; 
Ум., І: 10; Мел.: 97], зубймка [ВхГик.: 129; Жел.: 317; ВхБот.1905: 10], зубних 
[Петр.: 15] —  переклад лат. dentaria id., яке утворене від dens, dentis 'зуб, 
зубець’, мотивується вузликами на корені, що нагадують зуби [Mach.: 66—
67]. Номен зубнйця є нормативним у науковій термінології української мови 
[ОВРУ: 121; РУСб: 197], був ухвалений у ролі наукового терміна в [СБН: 52].

3.37.9. Назви рослини Turritis glabra L. (Arabis perfoliata Lam.), що 
зростає на більшій частині України, пояснюються її виглядом, який нагадує 
сторожову башту [Нейшт.: 282]: вежнйця [ВхГик.: 129; Жел.: 60] (від вежа; 
імовірно, це переклад І.Верхратського лат. turritis id., утвореного від turris 
'башта, вежа’, так і в інших мовах, див. [Ан.: 365; Mach.: 68]), пужник (сер. 
наддніпр. та ін. [Рог.: 139; Ум., І: 2; Гр., III: 498; ЯЧ: 120]; від пугати 
'наслідувати крик філіна (про запорожців)’ [Гр. ]). Останній флорономен 
виник, імовірно, внаслідок асоціації сторожової вежі з вартовим-запорожцем 
на ній: як відомо, вигук пугу-пугу був умовним вітанням у запорожців. 
Приблизно за таким самим мотивом виник і флорономен гайдалшка (полт. 
[Ан.: 365; Ум., І: 17]); пор. гайдамака 'повстанець XVIII ст.’, діал. 'розбійник’ 
[Гр., І: 265]. Переосмислення слова гайдамака відбулося таким шляхом: 
'сторожовий козак на вежі’ > 'рослина, подібна до вежі’; пор. вище назви 
вежнйця і пужник. Назва польовий ленок [Рог.: 139; Ум., І: 17], полевий ленок 
[Піск.: 199] пояснюється місцем зростанням рослини та її схожістю з Linaria

vulgaris Mill. Літературною нормою став номен пужник [СУМ, VIII: 385; 
ОВРУ: 123], ухвалений у ролі наукового терміна в [СБН: 160].

3.37.10. Малоцінні види Arabis L. майже не мають народних 
найменувань не тільки в українській, але і в інших мовах, пор. [Mach.: 67—
68]. Задокументовані з цим значенням гусймець (бойк. [ВхПч., II: 29; ВхГик.: 
129; Жел.: 165; Гр., І: 342]), гусятник [Жел.: 165] —  переклад нім. 
Gansenkraut, Gansenkresse id.; так у більшості слов’янських мов [Ан.: 365; 
Mach.: 67— 68]. Назва гусймець стала нормативною в науковій номенклатурі 
української мови [ОВРУ: 122; РУСб: 257], свого часу була запропонована в 
ролі наукового терміна в [СБН: 15].

3.37.11. Відома на більшій частині України рослина Isatis tinctoria L., 
здавна використовується для фарбування вовни в синій колір, чим обумовлені 
номени синйльник [ВхГик.: 131; Жел.: 864; Тм., II: 162; Руб., XI: 34; Коб.:
654], синячник [Рог.: 125; Піск.: 236; Жел.: 865; Ум., І: 62; Гр., IV: 121], 
фарбовник [Шейк., V/2: 233]. Відзначаються також два запозичення: вайда 
(степ. [Сред.: 129; Піск.: 28; Рог.: 125; Тм., І: 28; Гр., І: 122; ЯТ: 19]) т а урієт  
(буков. [НІ.: 7; Мак.: 192]). Перше —  від нім. Waid id. [ЕСУМ, І: 320; VI: 43; 
Mach.: 61— 62], а друге, —  мабуть, від пол. urzet id., яке є наслідком 
деетимологізації нім. Wet, д.в.нім. weit id. [Br.: 595], пор. [ЕСУМ, І: 320]. 
Номен вайда став нормативним в українській науковій термінології; пор. ще 
рос. βάιώα id. [ОВРУ: 116; РУСб: 169], хоча в [Мел.: 145; СБН: 79] у цій 
функції вужито термін синйльник, який запровадив уперше в українську 
наукову номенклатуру І.Верхратський.

3.37.12. Повсюдно поширений бур’ян Bunias orientalis L. позначається 
успадкованими від праслов’янської мови назвами свиріпа [Волк.: 174; Ум., І: 
41; 1862, Гр., IV: 106] і свербйгуз [Павл.: 73], свербигуз [Закр.: 513], свербігуз 
(сер. наддніпр. [ЯЧ: 121; Ум., І: 41]), а також новотворами свербйга [РО: 34; 
Піск.: 233; Рог.: 115; Ум., І: 180; Гр., IV: 105; Руб., XI: 12] (від свербіти за 
пекучістю соку рослини; пор. рос. літ. свербйга id.), ρΐηάκ [Волк.: 174], ріпець 
[Ан.: 72] (похідні від ріпа  'Brassica rapa L .’, зумовлені схожістю рослин), 
хлезінь (гуцул. [Жел.: 1039; Шух., І: 21; Гр., IV: 400] < слезінь (пор. гуцул.- 
покут, слезінь 'Lavatera thuringiaca L .’ [ВхН.з.: 47], утвореного від слез, слиз; 
пор. слизькйй —  діал. хлизькйй [ЕСУМ, VI: 179— 180]). Кілька номенів 
виникло внаслідок перенесення назв інших рослин: грицики [Ан.: 72; Жел.: 
159; Ум., IV: 9; Тм., І: 81] (перенесено від Capsella bursa-pastoris Medik.), 
катран [РО: 134; Піск.: 233; Рог.: 115; Гр., II: 226] (перенесено від Crambe 
L.). У зв’язку з назвою грицики перебуває грицай (харк. [Гор.-2: 369]). 
Джерелом номена порчак [РО: 34; ВхГик.: 131; Рог.: 115; Жел.: 712; Гр., III: 
315; Руб., X: 141] є тюркська форма, близька до тат. борчак, тур. biircak, 
уйгур, пурчак 'горох’ [ЕСУМ, IV: 534; Фасм., III: 337]. Нормативною в



українській літературній мові стала назва свербига [СУМ, IX: 68; ОВРУ: 117; 
РУСб: 262]. Так було і в [Мел.: 55]. Зауважимо, що в СУМІ подається з цим 
значенням без обмеження номен свербигуз, ухвалений як науковий термін у 
[СБН: 27]), і як розмовне свербйга.

3.37.13. У джерелах відзначається кілька назв видів, зокрема бшбиця 
'Alyssum campestre L.’ [ВхГик.: 130; Жел.: 7; Гр., І: 14] (мотивується, мабуть, 
лікувальними властивостями рослини; пор. бабиці 'біль, кольки в животі’ 
[Гр.]), ліснйй червіць 'Alyssum montanum L .’ (полт. [Ан.: 26; Ум., І: 306]), 
вошоча трава 'Alyssum desertorum Stapt. (Alyssum minimum L.)’ (херс. [Ah.: 
26; Mak.: 25]), білоцвіт, біль 'Alyssum L .’ (харк. [1890, Яв.: 36]; біль від 
білий), а також бурачок id. [Гор.-1: 3; Шм.: 85; Мел.: 27], яке пізніше стало 
нормативним в українській науковій термінології [ОВРУ: 118; РУСб: 169], 
так і в [Мел.: 267]. Спроби етимологізувати це слово на українському 
мовному ґрунті безуспішні (пор. [ЕСУМ, І: 298; Шамота: 9]), позаяк, на нашу 
думку, воно запозичене книжним шляхом від рос. бурачок id., уперше 
зафіксованого в ботанічному словнику Амбодика-Максимовича (1804), в 
якому, як справедливо зауважив М.Анненков, більшість російських назв 
перекладена або запозичена, див. [Ан.: XII і 26]. Нам видається, що помилка 
відбулася внаслідок змішування Амбодиком-Максимовичем сер. лат. alysson 
із аіуроп, останнє справді позначало буряк, див. [Саі.: 74; Слав.: 79]. Вид 
Alyssum calycinum L. (Psilonema calycinum C.A.Mey.), поширений по всій 
Україні, в цей період відомий під назвами бородавник [Рог.: 133; Гр., І: 87] 
(назва зумовлена, очевидно, дрібними круглими стручками, які нагадують 
бородавки; бородавник 'Alyssum L .’ було ухвалено в [СБН: 10] як науковий 
термін), камінне зіллє [Петр.: 16] (пор. пол. kamienne ziele, катіеппік [Maj., II: 
40], серб., хорв. каменита трава, слвн. kamenscica id. [Сим.: 26]; 
мотивуються зростанням рослини на кам’янистих схилах).

3.37.14. Повсюдно поширений бур’ян Berteroa incana DC. 
представлений, крім відомої зі староукраїнського періоду назви бабйшник 
(сер. наддніпр. [Рог.: 14; Піск.: 9; Ум., І: 59; Гр., І: 114; ЯЧ: 120]; пор. ст. укр. 
бабичник id. [Слав.: 31]), також інноваціями бабиць (волин. [Нов.: 96; Гр., І: 
114]), бабйн (волин. [1889, Мел.: 50]; назви з коренем баб- пояснюються 
використанням рослини при лікуванні жіночих хвороб), ікавка [Рог.: 114; 
Піск.: 9; ЯЧ: 120], йкавка [Жел.: 382; Ум., І: 59; Гр., II: 194] (від ікати; 
флорономен мотивується використанням рослини при лікуванні нервових 
хвороб; пор. рос. икбтник, діал. икотка [Ан.: 63], біл. діал. укотка сядая id. 
[Кис.: 23], див. ще [ЕСУМ, II: 293]), кашник (черніг. [Ан.: 63; Мел.: 50]; 
універб, утворений на основі складеної назви біла кашка id.), біла кашка, 
білоцвіт  (степ. [ЯТ: 10]), біловіцвіт  (степ. [Сред.: 125]; від біловйй [ЕСУМ, І:
195] і цвіт; усі останні ботанічні номени зумовлені дрібними білими

пелюстками квітки), оперстьник сизак [ВхГик.: 130; Жел.: 571] (перший 
компонент —  префіксально-суфіксальний дериват від перст: довгі вузькі 
листки подібні до пальців руки; сизшс від сизий за сірувато-зеленим кольором 
рослини), т олт ь  [Рог.: 114; Піск.: 258; Гр., IV: 272; Руб., XII: 16] (назва 
темна, як нам видається, непереконливим є припущення в [ЕСУМ, V: 593] 
про те, що т олт ь < т алабш  'Thlaspi arvense L .’), οοροβά морква [Ум., I: 306; 
Руб., VII: 26] (6οροβά —  від боровйй 'сосновий’, проте ця рослина не росте в 
лісі, зокрема в борововому; компонент морква виник унаслідок 
переосмислення морква 'Daucus sativus Roehl.’, але мотивація неясна). 
Нормативною в науковій номенклатурі стала назва гикавка [ОВРУ: 120; 
РУСб: 198], ухвалена в ролі наукового терміна в [СБН: 22].

3.37.15. У джерелах фіксуються назви повсюдно відомої рослини 
Erophila vema Bess. (Draba verna L.): голод (галиц. [Гавр.: 139]), голодок [Вол.: 
203; ВхБот.1905: 11], голодець [ВхГик.: 130; Жел.: 149], голодень (буков. [НІ.: 
5; Мак.: 133]), голоднйк [Жел.: 149; Мак.: 133] (усі ці фітономени 
мотивуються тим, що цієї рослини багато в голодні, неурожайні роки; пор. 
пол. glodek, чес. hladovenka, луж. glod, болг. діал. гладнич id. і т.д. [ЕСУМ, І: 
553; Ан.: 128; Mach.: 66, 238]), чистець [Волк.: 177; Гр., IV: 464], вонючка, 
кашка (сер. наддніпр. [ЯЧ: 15, 120]; вонючка перенесено від Lepidium ruderale 
L., див. π. 3.37.20, а розвиток семантики лексеми кашка відбувався так: 
'демінутив, від каш а’ —* 'дрібні квітки на рослині’ —> 'Erophila vem a’, пор. 
[ЕСУМ, II: 410—411]).

3.37.16. Для виду Sinapis arvensis L. (Brassica sinapistmm Boiss.) 
задокументовано назви праслов’янського походження гірчйця [ВхПч., І: 13; 
Жел.: 142], свиріпа [Рог.: 136; Сред.: 129; Гр., IV: 106], а також новотвори (в 
основному вузьколокальні) полева гірчиця [Тан.: 63], горунка [Рог.: 136; Жел.: 
155; Гр., 1: 316] (етимологічно пов’язується з горіти, гіркйй, пор. [ЕСУМ, І: 
573]), свиріпиця [Рог.: 136; Піск.: 233; Гр., IV: 106] (пор. д. рус. свєріпица, 
с в ^ і п и ц а  [Срез., III: 270], див. також [Сабадош 1996: 45— 46]), ріпниця 
[Жел.: 808], ріпйця [Тан.: 63] (від ріпа  'Brassica rapa L .’), репча  (закарп. [Чоп.: 
342; Мак.: 346]; від угор. repcse id. (1577), яке, як і рум. rapita id., походить 
від слов’янського repica id. [TESz, III: 383]). Нормативною назвою роду 
Sinapis L. в українській літературній мові стала гірчйця [СУМ, II: 76; ОВРУ:
111], услід за І.Верхратським [ВхБот.1905] термінована в [Мел.: 263] і 
ухвалена як науковий термін у [СБН: 145].

3.37.17. Поширена в Лісостепу і Степу рослина Emcastrum cretaceum 
Kotov (Erucastrum elongatum Rehb., Brassica elongata Ehrh.) позначається 
номенами рогачка, рогачик (степ [ЯТ: 11; Мак.: 142]), які пояснюються 
ріжкоподібними плодами. Рогачка є нормою в українській науковій



термінології [ОВРУ: 111; РУСб: 258], ухвалена в статусі наукового терміна в 
[СБН: 58].

3.37.18. Відомий по всій Україні бур’ян Raphanus raphanistrum L. 
представлений найменуваннями: редька дика (сх. укр. [Рог.: 139; Ум., III: 283; 
Гр., IV: 11]; за схожістю з культурною редькою), гірчек (галиц. [ВхПч., І: 12]; 
[е] < [а]), гірчак [Жел.: 142; Кміц.: 257], горчичка (полт. [Гор.-І: 17]; усі 
пов’язуються із гіркий), ріпак  (зах. волин. [Гавр.: 144]), ріпиця (галиц., гуцул. 
[ВхПч., IV: 16; Жел.: 808; Ум., Ill: 283; Онищук: 165]), ріпиця рільна  [Ан.: 
192; Жел.: 808], ріпець, ріпій  (галиц. [ВхПч., IV: 16; Ум., III: 283; ВхБот.1896:
123]), свиріпа (галиц. [Ум., III: 283; ВхНз.: 55]), репчии  (закарп. [ВхЛем.: 265; 
Гр., IV: 13; ВхН.з.: 55]; мадяризм, див. вище), пчівник (лемк.), пчівняк (лемк., 
бойк.-галиц. [ВхГЛ: 459; Гр., III: 504; ВхН.з.: 55]; від діал. пчолп 'бджола’ < 
прасл. *Ььсе/а : *ЬьсеІа id.; фітономен мотивується тим, що ця рослина —  
добрий медонос), пшонак [Жел.: 792] (від пшоно 'крупа із проса’ за формою і 
кольором насіння рослини), гардал (харк. [Гор.-І: 17; СБН: 128]; неясного 
походження), р'Ьйшуа (буков. [НІ.: 10]). Останнє, очевидно, румунізм; пор. 
рум. ridiche, діал. ridichioara, roc hi (a id. [Borza: 279]. Рідька дика 'Raphanus 
raphanistrum L.’ —  нормативна назва в науковій термінології [ОВРУ: 112; 
РУСб: 256], ухвалена в ролі наукового терміна в [СБН: 128].

3.37.19. Степова рослина Crambe tataria Sebeok відома в цей період
назвами катрйн (степ. [Сред.: 58; Рог.: 115, 120; Піск.: 102; Жел.: 337; Гр., II: 
226; ЯТ: 15]), ярмуж  [ВхГик.: 131]. Справедливими були здогади
мовознавців щодо тюркського (татарського) походження слова катрйн, проте 
точне джерело цієї назви в етимологічній літературі відсутнє (див. [Mach.: 60; 
ЕСУМ, II: 406] та ін.), хоча його назвав Ліндеманн ще 1881 p., це тат. катран 
id. [Lind., I: 65]; пор. тур. катран 'дьоготь, смола’ [Радлов, II: 297] < араб. 
qatran id. [ЕСУМ, II: 406; Фасм., II: 211]. Флорономен катран — 
нормативний в українській літературній мові [СУМ, IV: 120; ОВРУ: 112]. 
Уперше термінований у [Мел.: 86] і ухвалений у цій ролі в [СБН: 46]. Назва 
ярмуж  —  полонізм; пор. пол. jarm uz 'різновид капусти Brassica oleracea 
acephala’ < 'весняна зелень, придатна для їж і’ < с.в.нім. warmuos id. [Slaw., I: 
503— 504]. Молоді стебла катрана споживають у їжу.

3.37.20. Із диких видів Lepidium L, найвідоміший по всій Україні 
Lepidium ruderale L., для якого документуються назви хріниця [ВхГик.: 130; 
Рог.: 126; Піск.: 278; Жел.: 1046; Гр., IV: 415], хріниця песя [ВхГик: 130; Тм., 
І: 45; ВхБот.1905: 123], перечниця [Петр.: 28], перчак (степ. [ЯТ: 20]; перша
—  від хрін, друга й третя —  від перець, обидві мотивуються гірким смаком 
листя рослини), зайчики [Рог.: 126; Піск.: 135; Ум., IV: 52; Гр., II: 44; Руб., VI: 
25] (переосмислення слова пояснюється тим, що ця рослина —  улюблений 
корм зайців [Нейшт.: 291]), вонюче зілля [Гр., І: 253], вонючое зельечко (сер.

наддніпр. [Авг.: 41]), вонючка (сер. наддніпр. [Авг.: 41; Жел.: 120; Гр., І: 253; 
Дубр.: 59; Дуб.: 16]; універб, який виник на основі попередньої складеної 
назви, ці найменування зумовлені неприємним запахом рослини [ЕСУМ, II: 
465]), клоповник (сер. наддніпр. та ін. [Авг.: 41; Піск.: 135 Рог.: 126; Жел.: 
350]), клоповник (степ. [Сред.: 129; ЯТ: 20]), клапавник (буков. [НІ.: 7]; 
очевидно, від рос. клоповник id., яке мотивується також неприємним, як у 
блощиці, запахом рослини [ЕСУМ, II: 465]), метелочки [Рог.: 126; Піск.: 135; 
Ум., IV: 52; Гр., II: 420], метелечник [Руб., VII: 18], метелтиник, вінички 
(катер., харк. [Ан.: 191; Ум., IV: 52]).

Усі останні номени зумовлені використанням рослини для 
виготовлення віників. Лексема хріниця вживається в джерелах і для 
позначення інших видів Lepidium L., передовсім Lepidium latifolium L. [Рог.: 
126; Піск.: 278; Гр., IV: 415]. Літературною нормою для роду Lepidium L. 
стала хрінниця, чомусь із подвоєнням приголосних [СУМ, XI: 150; ОВРУ:
114], хоча в такому вигляді ця назва не зафіксована майже в жодному джерелі 
української мови XIX —  поч. XX ст., зокрма й у загальномовних словниках 
Піскунова, Желехівського, Грінченка, Руберовського та ін. Очевидно, 
правильним є написання хріниця (утворена від хріп за допомогою суф. -иця), 
яке в ролі наукового терміна запропоноване в [Мел.: 158— 159] і ухвалене в 
цьому статусі в [СБН: 86— 87].

Відзначаються також спеціальні назви інших видів Lepidium L., 
зокрема для Lepidium latifolium L. (поширений на більшій частині України)
—  хрінок (степ. [Сред.: 129; Ум., II: 32; ЯТ: 20]), гірчак (степ.), гороб'яча 
кашка (катер. [Ан.: 191; Ум., III: 32]), собачий хрін (харк. [Гор.-І: 12; Ум., IV: 
52]; собачий тут має значення 'несправжній’, тобто некультивований); для 
виду Lepidium perfoliatum L. (зростає в Степу і на півдні Лісостепу) —  
ласкавець (степ. [Сред.: 129; ЯТ: 20]), ласковець [Шм.: 100] (від ласкавий, 
фітономен мотивується, мабуть, уживанням рослини від головного болю 
[Ан.: 191]), віничча, гадючий молочай (степ. [ЯТ: 20]); для виду Lepidium 
draba L. —  кашка, собача кашка [ib.: 19, 20]. У складених назвах означення 
гадючий, собачий мотивуються, вірогідно, гірким смаком і неприємним 
запахом рослин.

3.37.21. Поширена тільки в Карпатах рослина Biscutella4aevingata L. 
представлена в джерелах однією назвою очки [ВхГ-ик.: 131], яка появилася 
внаслідок переосмислення демінутива очки на основі віддаленої схожості 
двох чашкоподібних плодиків рослини з очима; пор. лат. biscutella id., букв, 
'дві чашечки’ [Mach.: 62].

3.37.22. Для повсюдно поширеного в Україні бур’яну Thlaspi arvense 
L. уперше задокументовані такі номени: тала ост, вередник [Рог.: 138; Піск.: 
31; Шейк.,У/1:7; Жел.: 62, 945; Г’р., IV: 244; Руб., II: 69], вередник [Ум., II: ЗО]



(вередник від веред 'гнійний нарив, болячка’ [СУМ], фітономен зумовлений 
використанням рослини у народній медицині, пор. [ЕСУМ, І: 353]), б Іт и я 
(бойк.-галиц. [ВхПч., II: 36; Ум., II: ЗО; Гр., І: 134]; від білий за кольором 
суцвіття), гремуха (від гриміти, ботанічна назва пояснюється тим, що насіння 
в достиглій плодовій коробочці від повіву вітру створює шум, пор. [ЕСУМ, І: 
591]), дзвінок [Гор.-І: 20], дзвінник (волин. [1889, Мел.: 280]), дзвонець (степ. 
[Сред.: 126; Ум., IV: 227; ЯТ: 29]; мотивуються, можливо, тим самим, що й 
гремуха або формою квіток), чорне ребро  [Волк.: 177; Піск.: 290; Ум., І: 227; 
Руб., XIII: 9], гречичка (уман.; від гречка, мотивація неясна), волоски, 
волосник (катер. [Ан.: 353; Ум., II: 30]; прикладають рослину до ноги, коли на 
ній волосатик [Шейк., V/1: 7]), тоболбчиикрольовий  [ВхГик.: 130; Жел.: 969; 
ВхБот.1896: 126] (від галиц., гуцул, та ін. тобілка, тобівка, табівка 'шкіряна 
сумочка через плече’ [Шух., І: 121, 128, 279; Гр., IV: 240, 2,68]; флорономен 
пояснюється формою плодів рослини, пор. [ЕСУМ, IV: 585], а також пол. 
tobolki, tasznik id. [1613, Maj., II: 755] (tasznik —  від taszka 'сумка’), ст. укр. 
тоболки 'Capsella M edik.’ [Слав.: 397], остання рослина має такі самі плоди, 
див. ще [Mach.: 64]; означення рольовий —  від рілля).

Видно, більшість цих найменувань вузьколокальна, найпоширеніше 
талабан, походження якого вважається неясним, хоча цілком справедливою, 
на нашу думку, є спроба пов’язати його з балабан [ЕСУМ, І: 122]. Гадаємо, 
що талабан перенесене від Filipendula vulgaris Moench (Filipendula hexapetala 
Gilib.) за схожістю рослин. Для позначення останньої рослини в українських 
діалектах уживаються назви талабан і балабан (див. нижче). Очевидно, 
тачабан < балабан. Перехід [б] > [т] фонетично можливий, пор. барабан > 
тарабан [Фасм., IV: 20]. У семантичному плані пор. укр. діал. балабошити 
'болтать, говорить’, балабонити 'звонить, бреньчать’, балабюн 'пустомеля, 
болтун’ і талабйнити 'болтать вздор’ [Гр., І: 23; IV: 244]. Ботанічний номен 
балабан етимологічно пов’язаний із прасл. *bolboniti, *ba!aboniti через 
незафіксоване діал. *балабоя 'Filipendula vulgaris M oench’ (високу 
вірогідність його існування засвідчує похідне баїабонка id. [Мак.: 123]), яке 
виникло від балабон 'дзвінок’ [Гр., І: 23]; пор. біл. балабюн id., рос. балабон 
'пустослов’ [ЕСУМ, І: 122; ЗСБМ , І: ,285]. Той же мотив номінації і в 
наведених вище назвах дзвінок і под., гремуха 'Thlaspi arvense L .’ Зважаючи 
на сказане, думку про тюркське походження талабан, усупереч [Шамота: 
129], слід визнати непереконливою. Талабйн 'Thlaspi arvense L .’ —  
літературна норма української мови [СУМ, X: 26; ОВРУ: 116], ухвалене як 
науковий термін у [СБН: 154].

3.37.23. Добре відома по всій Україні рослина Camelina sativa Crantz 
(Camelina glabrata Fritsch) представлена назвами: риж ій (сер. наддніпр., степ, 
та ін. [Сред.: 128; Рог.: 115; Піск.: 223; Ум., II: 5; Гр., IV: 16; ЯЧ: 120]), риж ей

[Ум., III: 284], ржий, ржій, иржій (волин. [ВхПч., І: 11; II: 37; Жел.: 324; Гр., 
IV: 14]), лянниця [Парт.; Жел.: 421], польові очитки (поділ. [Ан.: 79; Мак.:
72]; компонент очитки, мабуть, перенесено від Sedum L.), юдра [Руб., XIII:
48]. Найвідоміша в цей час назва риж ій  утворена від риж ий за золотисто- 
жовтими квітками рослини, пор. рос. риж ик, біл. риж ак  id. [Кис.: 28], див. 
ще [ЕСУМ, V: 75]. Номен риж ій —  норма української літературної мови 
[СУМ, VIII: 532; ОВРУ: 129], ухвалений як науковий термін у [СБН: 129]. 
Ржій, иржій, очевидно, від діал. рж а, иржа 'ірж а’, а не «результат 
видозміни деетимологізованої форми риж ій  «тс.», зближеної з основою 
іменника іржа», як стверджується в [ЕСУМ, II: 316]. Тим більше, що слова 
рижий, иржа, рж а  споріднені (спільнокореневі). Назва ляниіщя утворена від 
льон , мотивується зростанням рослини в посівах льону; пор. пол. Іпіапка, 
Inicznik, чес. Іпісе, слвц. Гапіспік, хорв. lanova travina id. [Mach.: 69; Сим.: 91; 
ЕСУМ, III: 340]. Номен юдра < пол . judra  id. [Maj., II: 156] < лит. judra  id. 
[Лаучюте: 136].

3.37.24. Рослина Neslia paniculata Desv., незважаючи на повсюдне 
поширення, в народі маловідома, зокрема в південно-західних говірках вона 
називається гливиця [ВхГик.: 131; Жел.: 143], рж ій  (волин. [ВхПч., І: 11]). 
Гливиця від гливий 'сіро-жовтий’ [Гр., І: 289], а рж ій, —  очевидно, від діал. 
рж а  'ірж а’ (див. вище також рж ій  і под. 'Camelina sativa Crantz’). Обидві 
назви мотивуються жовтим кольором пелюстків квітки рослини, пор. ще 
[ЕСУМ, І: 524; V: 75]. Як науковий термін гливиця id. (з наголосом на 
першому складі) услід за І.Верхратським запропонував М.Мельник [Мел.: 
184], його було ухвалено в [СБН: 102], проте в сучасній українській науковій 
номенклатурі кодифіковано чужомовне запозичення неслея (пор. рос. неслея 
id.) [ОВРУ: 117; ВРУ: 330] чи неслія (пор. рос. ніслия  id.) [РУСб: 235].

3.37.25. Усі зафіксовані в джерелах найменування рослини Capsella 
bursa-pastoris Medik. можна об’єднати в кілька груп. До найбільшої входять 
номени, пов’язані з подібністю цієї рослини до інших рослин або схожістю її 
анатомічних частин із різними предметами чи зумовлені кольором пелюстків 
квітки, зокрема: дика гречка (волин.), польова гречка [ВхПч., І: 9; Рог.: 114; 
Гр., І: 325] (пор. пол. gryczka id. [Ан.: 82]), дика жеруха (галиц. [Гавр.: 140; 
Гол.: 544]), жеруха лісіш  (галиц. [Нов.: 97; Гр., І: 480]; компонент жеруха 
перенесено від Lepidium sativum L., видів Cardamine L.), воробйне око [Ан.: 
82; Мел.: 62], очки (сх. укр. [Манж.: 188; Ум., III: 7; Тм., II: 4; Гр., III: 82]), 
воробьева кашка (катер., херс. [Ан.: 82; СБН: 31]), горобинець (полт. та ін. 
[Гор.-І: 6; СБН: 31]; горобинець виникло як універб на основі складеної назви 
типу воробгїне око), кашка (галиц. [ВхПч., II: 30; Жел.: 338]; фітономени очки 
та кашка і компонент око у складеній назві появилися внаслідок 
переосмислення слів, мотивуються дрібним насінням, зокрема кашка як



демінутив від каша первісно означав 'сукупність зернистих плодів на волоті 
рослини’, на основі чого виникла назва конкретної рослини родини 
хрестоцвіті, пор. [ЕСУМ, II: 410—411; Меркулова: 90; Mach.: 63]), калинник  
[ВхБот.1896: 123], калипючник [ВхБот.1905: Тан.: 59] (від калитка 'торбина 
для грошей; гаманець’), бордюжок (буков. [НІ.: 3]; від бордюг 'шкіряний 
мішок’ [Гр., І: 86]), міиючки (волин., поділ. [Ан.: 82; Ум., III: 7; Тм., І: 4]; 
останні назви мотивовані подібністю оплодня грициків до торбинки і под.; 
пор. лат. capsella id., яке утворене від capsa < гр. κάψα 'коробочка, сумка’ 
[РО: 29]), трясолупки (галиц. [ВхПч., І: 9; Гр., IV: 292]), трясилупки 
[ВхБот.1905: 123; Тан.: 59] (компонент -лунки у фітономені-композиті, — 
мабуть, від лубки; пор. бойк. лункії 'палітурки’ [Он., І: 419] < лубки  id. 
[ЕСУМ, III: 309], можливо, сюди ж черніг. лубка 'табакерка’ [Гр., II: 379]; 
мотивація, мабуть, та сама, що й попередніх назв), злодій (галиц. [ВхПч., І: 9; 
Парт.]; назву перенесено; пор. чес. lopatkovy zlodej 'Capsella bursa-pastoris’, 
яке, на думку В.Махека, є перекладом нім. Loffeli-Schelm, Kochloffeldieb id.; 
нім. Schelm, Dieb 'злодій’ [Mach.: 64]), вінички [Ан.: 82; Ум., III: 7]), гнидник 
(волин. [1889, Мел.: 62]; від гнида, можливо, тому, що сплюснуті насінини 
тримаються на стержні, як гниди на волосі), сірики (поліс, та ін. [РО: 29; Рог.: 
115; Піск.: 237; Ан.: 82; Шм.: 96; Гр., IV: 128]; пов’язується, ймовірно, з 
кольором доспілих оплоднів рослини після висипання з них насіння [ЕСУМ, 
V: 256— 257]), риж уха [Волк.: 174; Ум., III: 7; Тм., II: 4], ріж уха  [Ум., III: 7] 
(утворене від риж ий  і мотивується жовтими квітками рослини).

До групи назв, зумовлених часом цвітіння рослини, належать грицики 
[Сред.: 128; Lind., І: 59; Ум., III: 7; ЯЧ: 120; ЯТ: 12], зозульник (поділ., волин. 
[Ан.: 82; Ум., Ill: 7]; рослина цвіте, коли кують зозулі, пор. [Mach.: 11]). 
Номен грицики в літературі пов’язували з народною легендою [Фещенко: 77] 
або пояснювали як «результат видозміни назви гречка (дика) 'Capsella’ через 
її зближення з власним ім’ям Гріїцик, можливо, під впливом діал. форми 
грйшка 'гречка’, що походить від молд. хрйшкз 'тс .’» [ЕСУМ, І: 597].

Перша версія —  один із тих випадків, про які говорив ще
О.О.Потебня, коли легенда базується на народному ботанічному номені, а не 
навпаки. Друга точка зору також непереконлива, тому що вузьколокальний 
молдаванізм (румунізм) грйшка 'гречка’, який поширений тільки в деяких 
подільських говірках [Мак.: 149], не міг зумовити номен грицики 'Capsella 
bursa-pastoris’, який уживається у більшості сучасних українських говорів 
(див. [САБЛ: № 15]). Уважаємо, що остання назва пов’язується з часом 
цвітіння цієї рослини у період християнського свята св. Григорія (в квітні); 
пор. ще одну українську діалектну назву цієї рослини галка  (київ. [СБН: 31]; 
свято св. Агаті теж у квітні), а також подану вище назву цієї рослини 
зозульник. Ботанічні номени, пов’язані з власними іменами, досить поширені

в українській народній номенклатурі рослин, пор. іван-зілля 'Hypericum 
perforatum L .’, юрики, юрник 'Lathraea squamaria L .’, петрові батоги, 
батіжки св. Івана 'Cichorium intybus L .’ і под. Усі вони мотивуються часом 
цвітіння рослин.

До назв, зумовлених гірким смаком грициків, належать гірчак [Ан.: 82; 
СБН: 31], горчать [Руб., II: 33] (< горчадь). Обидві утворені від гіркий. 
Лікувальні властивості рослини зумовили появу таких її назв, як сухотник 
(полт. та ін. [Ан.: 82; Жел.: 939; СБН: 31]; від сухоти 'туберкульоз’ за 
використанням рослини при легеневих кровотечах), червйшник словий (полт. 
[Ан.: 82; Ум., III: 7]; від черв 'черв’як’, очевидно, за вживанням рослини при 
лікуванні худоби від черв’яків, пор. [Гр., IV: 453]), помолбчиик [РО: 29; Рог.: 
115; Гр., III: 289; Руб., X: 120], утворено від молоко, флорономен 
пов’язується, можливо, із використанням рослини для припинення маткової 
кровотечі в жінок у передклімактеричний період, пор. [Носаль: 140; ЕСУМ, 
IV: 510]. Літературною нормою для роду Capsella L. закономірно стала відома 
в більшості сучасних українських говорів назва грйцики [СУМ, II: 169; ОВРУ:
117], ухвалена як науковий термін ще в [СБН: 30] .

3.38. Росичкові (Droseraceae). Поширена в Поліссі, Карпатах, у 
північних частинах Лісостепу і Степу рослина Drosera rotundifolia L. 
позначається номенами: росичка  (зах. укр. та ін. [Hoelzl: 159; ВхПч., V: 26; 
Піск.: 229; Жел.: 839; Ум., III: 276; Тм., II: 143]), рбсіиіка (галиц.-волин. 
[ВхПч., V: 26]), росянка, росйця [Рог.: 121; Піск.: 229; Жел.: 37; Ум., IV: 60; 
Гр., IV: 83; Руб., X: 43], ріснйк  (буков. [НІ.: 5; Жел.: 808]), божа (боже) росб 
(зах. укр. [Гавр.: 139; Гол.: 369; Жел.: 37; Ум., IV: 60]), цареві очі [Ан.: 128], 
цареві очки (волин. [1893, Мак.: 134]). Назви цієї рослини, пов’язані з pocd, 
наявні в більшості слов’янських мов і, на думку В.Махека, є перекладом лат. 
drosera id., утвореного від гр. δροσερος 'зрошений’, похідного від δροσος 
'роса’ [Mach.: 94], що навряд чи справедливо. Нам видається, що такі образні 
назви могли виникнути в слов’янських мовах і в українській зокрема, 
незалежно від латинської, тому що зумовлені дуже яскравою особливістю цієї 
рослини: краї її листків здаються ніби вкриті росою, блищать на сонці, пор. 
[РО: 38]. В українській літературній мові нормативною стала назва росйчка  
[СУМ, VIII: 882; ОВРУ: 156]. Вона була запропонована як термін у [Мел.:
101] і ухвалена в цій ролі в [СБН: 54].

3.39.1. Джерела фіксують назви кількох рослин родини товстолисті 
(Crassulaceae). Так, поряд із найменуванням молодйло 'Sempervivum 
ruthenicum Schnittsp. et Lehm.’, 'Sempervivum tectorum L .’ [Вол.: 189; Рог.: 
137; Жел.: 450; Гр., II: 441], відомим від 1781 р. [Ліч.-І: 73 зв.], відзначаються 
новотвори доля [Рог.: 136; Піск.: 69; Ум., III: 74; Гр., І: 418] (назва перенесена 
у зв’язку з народним уявленням, «що рослина приносить щастя» [ЕСУМ, II:



107]), роєвнйк [ВхГик.: 120; Жел.: 811; ВхБот.1896: 127] (від рій, род. в. рою; 
ботанічна назва зумовлена, мабуть, медоносними властивостями рослини, 
пор. укр. роєвтїк 'Melissa officinalis L .’ < прасл. *rojevbnik id. [Сабадош 1996: 
52]), ощйток [Вол.: 189; Жел.: 589] (від очиток 'Sedum acre L .’; за подібністю 
стебла рослин), скочки [Рог.: 136; Піск.: 239; Жел.: 877; Ум., III: 74; Гр., IV:
142] (від скочштг. насіннєві шапочки достиглого насіння відсакують, див. 
[Піск.: 239; ЕСУМ, V: 284]), гонець [Рог.: 136; Гр., І: 307], гінець [Піск.: 55] 
(мабуть, від гонити; мотивується, можливо, тонізуючою дією рослини на 
організм або повзучим кореневищем, пагони якого розходяться в різні боки; 
пор. гінець, розхідник 'Sedum acre L .’, див. π. 3.39.2), пуповець [ВхБот.1905:
38], пупець (галиц. [Hoelzl: 153; ВхГик.: 120; Ум., II: 283]) (обидві останні 
назви пов’язуються з пуп 'пупок’; фітономени мотивуються кулястими 
пуп’янками в пазухах прикореневих листків молодила, за допомогою яких 
воно розмножується, пор. [Нейшт.: 296; ЕСУМ, IV: 635]). Очевидно, цією ж 
ознакою зумовлена назва молодила шишки; ще одна назва султанчик (обидві 
херс. [Гор.-2: 380]) пояснюється зовнішнім виглядом суцвіття квіток рослини; 
таке саме найменування мають і деякі інші рослини зі схожими квітками, див. 
[ЕСУМ, V: 472— 473]. Нормативною в українській літературній мові для роду 
Sempervimm L. стала назва молодило [СУМ, IV: 787; ОВРУ: 151], ухвалена як 
науковий термін ще в [СБН: 142].

3.39.2. Із видів Sedum L. найвідоміші і повсюдно поширені в Україні 
дві рослини: Sedum acre L. і Sedum purpureum Schul. (Sedum telephium L.). 
Для першої, крім успадкованих із попереднього періоду розвитку української 
мови розходник (волин. галиц. та ін. [Hoelzl: 152; ВхПч., І: 12; Жел.: 836]) чи 
розхідник [Жел.: 836], росхідник [Рог.: 136; Піск.: 140; Жел.: 836; Гр., IV: 82] 
(< прасл. *orzxodbnik id. [Сабадош 1996: 46]) і очиток (бойк.-галиц. [ВхПч., 
II: 36; Рог.: 136; Піск.: 140; Жел.: 836; Гр., III: 82]), очитки [Волк.: 173], 
виявляються новотвори очитник [ВхБот.1896: 127], чистець (полт. [Авг.: 62; 
ВхПч., IV: 16; Піск.: 168; Жел.: 1072; Гр., IV: 464]), чйістик, моишач [Рог.: 
136; Піск.: 288; Гр., II: 451; IV: 464], молодець (київ., поділ. [Рог.: 136; Піск.: 
168; Ан.: 324; Гр., II: 441; Руб., VII: 28]), молодень [Жел.: 450], гонець, гінець 
[Рог.: 136; Піск.: 55; Гр., І: 307], перец дикій (буков. [НІ.: 11]), собаче мило 
(харк. [Гор.-І: 19]), часнйк гддячий (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., IV: 446], 
утробашень [Шейк., V/2: 217]. мошнач

Назви чистець, чистик, як і успадкована від староукраїнського 
періоду очиток (див. [Сабадош 1996: 65]), утворені від чистити і 
пояснюються використанням соку рослини для очищення шкіри, напр. від 
веснянок, ракових виразок та ін., див. [Меркулова: 109]. Моиишч — 
суфіксальний дериват від діал. мдита  'мошонка’ [Жел.: 455] (< прасл. то§ьпа 
'гаманець, торба’ [ЕСУМ, III: 526]; супротивні, розмішені попарно листки

рослини утворюють ніби мошну). Молодень, як і давніше (ст. укр.) молодило 
'Sempervivum ruthenicunv, утворене від молодити, мотивується тонізуючими 
властивостями рослини; пор. рос. молодень id., див. [Меркулова: 110; ЕСУМ, 
III: 502].

У складених флорономенах перец дикій, часник гадячий перший 
компонент зумовлений гірким і отруйним соком рослини; означення гддячий 
має значення 'несправжній; дикий’ чи 'отруйний’, як собаче в назві собаче 
мило (компонент мило зумовлений мильними властивостями рослини), або 
мотивується зовнішньою подібністю стебел із суцвіттям до гадюки з 
піднятою головою, пор. нижче гадун 'Sedum telephium’. Номен утробашень,
— імовірно, пов’язаний із утроба  за вживанням рослини для лікування 
внутрішніх хвороб [Mach.: 95].

Для позначення виду Sedum telephium L. документуються назви: здяча 
капуста, заяча розсдда [Рог.: 136; Волк.: 168; Піск.: 138; Жел.: 831; Ум., І: 
279; Гр., II: 120, 219; IV: 56], масне зільс (бойк. [Нов.: 101; Hoelzl: 153]), 
мдсляне зіллє (волин. [ВхПч., І: 12; Ум., І: 279; Тм., І: 143; Гр., II: 152; Руб., 
VII: 10]), оливнйк (гуцул.), тучне зіля (бойк.), тучнбє зіля (закарп.) [ВхН.з.: 
57]), гадун (полт. [Ан.: 322]). У поширених переважно в східноукраїнських 
говірках назвах здяча капуста, заяча розсада компоненти капуста, розсада 
мотивуються характером розміщення листків і використанням цього виду в 
салат; означення здяча має семантику 'дика, несправжня’; пор. рос. діал. 
заячья капуста, біл. зайцова капуста, діал. заячча капуста [Меркулова: 110; 
Кис.: 120], пол. zajcza kapusta [Maj., II: 706], ст. пол. dziwoka kapusta id. 
[Mach.: 96]. У флорономенах масляне зіллє, тучне (тучноє) зіля означення 
мотивуються, ймовірно, м ’ясистими соковитими листками рослини, пор. 
слвц. masna bylina id., vranie sadlo, ст. пол. wronie maslo 'Sedum maximum 
Suter.’ [Mach.: 96]; це стосується і назви оливнйк (від олйва), пор. [ЕСУМ, IV: 
181]. Фітономен гадун утворений від гад (про мотивацію див. вище часнйк 
гадячий). Із усіх назв Sedum L. нормативними в українській мові стали 
очйток і зйяча капуста [ВТССУМ: 871; ОВРУ: 152; РУСб: 241]. Вони 
ухвалені як наукові теміни в [СБН: 141], а очйток у цій ролі запропонований 
ще в [Мел.: 255]; пор. ще рос. літ. очйток id., яке В.А.Меркулова вважає 
цілком переконливо українським запозиченням [Меркулова: 109].

3.40.1. Ломикаменеві (Saxifragaceae). Фіксується кілька регіональних 
назв рослини Saxifraga paniculata Mill. (S. aizoon lacq.), яка зростає подекуди в 
Карпатських горах: кучеравец (гуцул. [Нов.: 101]), кучерєвец (гуцул. [ВхЮж.: 
31; ВхН.з.: 37]), кучерявець (гуцул. [Жел.: 393; Гр., II: 335]), лдмінь [ВхГик.: 
121; Жел.: 412], розрйвник [ВхСпис], ломикамені,, каменелом [Вол.: 189; 
Петр.-2: 36 зв.]. Останні два номени —  переклад лат. saxifraga id. (від saxum  
'скеля’ і fragere 'ламати’), як і подібні назви в ряді інших слов’янських мов



[Mach.: 97]. Назва ломінь утворена від ломйти і мотивується здатністю цієї 
рослини проростати крізь камінь, руйнувати його, подрібнювати каміння в 
печінці та нирках [ЕСУМ, III: 284]. Флорономен кучерявець утворений від 
кучерявий і пояснюється густим листям в основі стебла, пор. [ЕСУМ, III: 168]. 
Літературною нормою української мови стала назва ломикамінь [СУМ, IV: 
543; ОВРУ: 154], ухвалена як науковий термін у [СБН: 139].

3.40.2. Поширена в лісових і лісостепових районах України рослина 
Chrysosplenium altemifolium L. позначається номенами: жовтянйі/я (сер. 
наддніпр. та ін. [Рог.: 116; Гр., І: 490; ЯЧ: 121]), жовточниця [Рог.: 116; Піск.: 
76; Гр., І: 490], жовтячка (лемк. [ВхЛем.: 238; Гр., І: 488]), п ід ’яєчник [Ан.: 
97; СБН: 39], золотоє зіля (зах. укр. [Гавр.: 88; Гол.: 606; РО: 101]), 
золотозіль [ВхГик.: 121; Жел.: 449], золотячка [ВхБот.1905: 39], золотарник, 
селезенниця [Петр.: 14, 34], мокрячка (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 30]), моклячка 
[ВхГик.: 121; Жел.: 449]. Слово жовтяниця відоме із києворуського і 
староукраїнського періодів (желтяница id. [1627, Бер.: 36]), але зі значенням 
'Lactuca serriola Torner’. Важко сказати, який зв’язок між цими номенами, але 
ясно, що обидві рослини мотивуються золотисто-жовтуватими квітками. Ця 
ознака лягла в основу всіх перелічених вище фітономенів із коренями жовт-, 
золоти-, а також назви під яєчник', пор. елемент chiysos 'золотистий’ у 
латинській назві цієї рослини chrysosplenium. Композит золотозіль утворений 
на основі складеної назви золотоє зіля id. Найменування селезенниця, — 
мабуть, калька латинської назви цієї рослини asplenium, яка походить від гр. 
ασπλήνος деривата від οπλήν 'селезінка’; флорономен мотивується 
використанням рослини для лікування цього органа [Mach.: 31; ЕСУМ, V: 
208]. Мокрячка від мокрий, моклячка —  від моклий; обидва ботанічні 
найменування зумовлені зростанням рослини по берегах потічків і боліт. 
Нормативною в українській мові стала назва жовтянйщя [СУМ, II: 542; 
ОВРУ: 155], ухвалена в ролі наукового терміна в [СБН: 39].

3.41. У Поліссі, Карпатах і Лісостепу поширена рослина з яскраво- 
білою квіткою Parnassia palustris L. родини білозорові (Parnassiaceae). Для 
цього виду флори відзначаються назви: білозір [Тм.; Мак.: 257], білозор (зах. 
укр. [Рог.: 130; Піск.: 19; Жел.: 30; Гр., І: 66; Руб., І: 373; Кміц.: 138]), 
білозірець [Жел.: 30], білий маточник [Рог.: 130; Піск.: 19; Ум., І: 60], гадай 
зілє [Жел.: 133; Кміц.: 138], гадай зіллє [Піск.: 46], гадай зілля [Рог.: 130; Ум.,
І: 60; Гр., І: 263], мудник (гуцул. [Нов.: 100; Гр., II: 452], борец (буков. [НІ: 
9]), поєдйнок білозор [ВхГик.: 134; Жел.: 678]. Номен білозор (-ір), видно, 
єдиний із перелічених, який має широкий ареал; утворений унаслідок 
переосмислення слова білозір 'який має білий, ясний вигляд’ (< прасл. 
*belozorb id., від *ЬеІь і *гогь), можливо, досить давно; пор. рос. белозор, біл. 
белозор 'Parnassia palustris L .’ [ЕСУМ, I: 197; SP, I: 237]. Тому назва білозір

id. стала закономірно нормативною в українській мові [СУМ, І: 185; ОВРУ:
155]. Як науковий термін білозор рекомендовано в [Мел.: 196] і у формі
білозір ухвалено в [СБН: 109].

3.42.1. Для позначення рослини Fragaria vesca L. родини розові 
(Rosaceae) джерела вперше фіксують назву праслов’янського походження 
суниця [Войц.: 317; Кв., III: 359; Гавр.: 139; Закр.: 538, Жел.. 935, Тан.. 63], 
суш ці [Волк.: 175; Ум., II: 19; Гр., IV: 229], шунйцє (галиц. [ВхН.з.: 45] < 
сунйця id.) < прасл. *sqiica id. [ЕСУМ, V: 476]. Активно функціонують в 
описуваний період уживані в староукраїнських пам ятках писемності і також 
праслов’янського походження номени ягода [КотлЕ: 205; Кв., III: 359; Піск.: 
302; Жел.: 1111; Кміц.: 77] < *(/)agoda id. [ЕСУМ, VI: 534], полунйця [КотлЕ: 
134; Б.-Н.: 291; Закр.: 468; Піск.: 200; Жел.: 693], полуниці [Степовик, І: 54; 
Ум., II: 19], половнйця [Войц.: 311; Закр.: 468; Ум., II: 19], полувнйця [Жел..
693] (< прасл. *polovbnica id. [Дзендзелівський 1884: 103]), поземка [1898, 
Мак.: 156], пазьомка (галиц. [ВхПч., II: 31], позьомка (галиц., сер. наддніпр. 
[ВхГик.: 165; Ум., І: 282; ЯЧ]), позюмка (волин. [1889, Мел.: 119]).

У літературі наявна спроба віднести назву позьомка і под. до 
полонізмів; пор. пол. poziomka id. [ЕСУМ, IV: 480]. Проте О.Брюкнер уважає, 
що в польській назві poziomka [іо] помилкове замість правильного [іе] [Вг.: 
553]; пор. ст. пол. (від XIV ст.) poziemka id. [Maj., II: 339]. Тому, 
найімовірніше, і польську, і українську назви слід виводити від прасл. 
*pozembka id., продовження якої наявні також у російській, білоруській, 
чеській мовах, див. [Сабадош 1996: 46]. Крім названих найменувань, для 
позначення виду Fragaria vesca L. відзначаються ще новотвори ягідка, ягодка 
[Шевч., II: 445], червона ягода (галиц., волин. [ВхН.з.: 45]), ягідник [Волк.: 
178; Піск.: 302; Гр., IV: 535] (пор. ст. чес. jahodnik  id. [1517, Mach.: 104]), 
сунйчка [Піск.: 252], суийчник (галиц.-волин. та ін. [1854, Гр., IV: 229; ВхН.з.: 
45; Коб.: 48]), сунйшник (галиц. [ВхН.з.: 45]), полунйчка [Б.-Н.: 291], 
полунйшник [Ум., І: 282], земляника (сер. наддніпр. та ін. [Рог.: 123; ЯЧ: 121]). 
Останній номен —  русизм (пор. рос. земляника id.), а інші —  здебільшого 
похідні від відповідних давніх назв цієї рослини.

Крім успадкованої від праслов’янської мови і вперше 
задокументованої назви виду Fragaria viridis Duch. трускавка [Шейк., V/1: 93; 
Жел.: 989; Гр., IV: 290], документуються інноваційні назви, переважно 
вузьколокальні: ягодник (волин. [ВхПч., І: 10]), хруставка (галиц. [Вол.: 227; 
ВхН.з.: 45]), хрупавка (гуцул. [ВхПч., V: 26; Жел.: 1047]), підкропивниця 
(галиц. [ВхПч., II: 31]), полонйця [Жел.: 692], половнйця [Руб., X: 114], 
польовнйця [Гр., III: 290], полянкй [Жел.: 694], клубника [Рог.: 123], клубніка 
[НІ.], ягода чепеґова (закарп. [ВхН.з.: 45]), капшуки (поділ. [Рог.: 123; Гр., II:
219]). Флорономени хруставка, хрупавка, трускавка —  похідні від



звуконаслідувальних дієслів, пов’язуються з тим, що при зриванні ягоди чути 
характерний хрускіт; пор. біл. трускалкі, діал. трускаукі, пол. tmskawka, в. 
луж. truskawice і под., ст. чес. truskavice, діал. tniskavec, слвц. truskavka, id., 
див. [ЕСУМ, V: 659; Mach.: 104; Maj., II: 339]. На підставі цього матеріалу, 
вірогідно, можна реконструювати прасл. *truskavbka id., утворене від 
звуконслідувального *trusk- 'тріск, хруст’. Назва підкропивнщ я  утворена від 
κροηιιβά і мотивується тим, що суниці нерідко зустрічаються в заростях 
кропиви [ЕСУМ, IV: 392].

Польовніїця, полянки виникли внаслідок народноетимологічного 
зближення половшіця, полуниця із польовий, поляна, пор. [ЕСУМ, IV: 505]. 
Клубника < рос. клубника id. [ЕСУМ, II: 466— 467]. У складеній назві ягода  
чепегдва означення походить від угор. csepeg 'капати, сочитися’ [MOSz, І:
340]. Походження фітономена капшуки необгрунтовано пов’язується з капшук 
гаманець , яке має тюркське походження [ЕСУМ, II: 380]. Насправді це 

румунізм (сам Рогович подає його з позначкою «мл», тобто «молдавське»; 
пор. рум. capsuni, діал. αάρ.μιηβ, сардин 'Fragaria viridis’ [DLRM: 127; ДЕМ: 
225]), яке за народною етимологією зближене зі схожим за звучанням укр. 
капшук 'гаманець’. Як свідчать джерела, назва полунйця вже на поч. XIX ст. 
використовувалася для позначення культивованого виду Fragaria moschata 
Duch. (див. [Б.-Н.: 291; Жел.: 693] та ін.). Для називання роду Fragaria L. 
нормативними в українській літературній мові стали номени полунйця і 
суниця [СУМ, VII: 103; IX: 842; ОВРУ: 163— 164], правда, в науковій 
ботанічній номенклатурі полунйці зелені —  це вид Fragaria viridis, а сунйці — 
родова назва всіх інших видів Fragaria L.. (пор. ще [РУСб: 195; СДБ: 438, 
512]). У [СБН: 64] Fragaria vesca —  сунйця, а родова назва всіх інших видів 
Fragaria L. —  полунйця.

3.42.2. Уперше фіксуються назви поширеної в Поліссі, Лісостепу, 
зрідка в Степу рослини Comarum palustre L. (Potentilla palustris Scop.): вовче 
тіло [Рог.: 119; Піск.: 40; Шейк., V/1: 48; Жел.: 114; Гр., І: 246; ЯЧ: 122], вовчі 
жйли [Гр., І: 245], сухолдм [Ан.: 105; Ум., IV: 1; Руб., XI: 117], сухоягодник, 
золотник (київ.), огірошник (харк.), гвоздички (черніг.), бутянови ножки [Ан.: 
105; Мел.: 220; СБН: 122], сім паличок (буков. [НІ.]), семернйк [ВхГик.: 165; 
Жел.: 860], уж овник [Петр.: 38]. Номени вовче тіло, вовчі жили, бутянови  
ножки (бутянови  —  від бутян < укр. діал. ботян 'лелека’ [ЕСУМ, І: 239—
240]) мотивуються, ймовірно, темно-червоним кольором стебла, кореня, 
квіток рослини (асоціація за кольором шерсті вовка, ніг лелеки). Компонент 
сім (семер-) у назвах сім паличок і семернйк пов’язується з тим, що на стеблі 
рослини сходяться в основі 5— 7 продовгастих листочків. Назви-композити 
сухолдм (від сухйй і ломити) і сухоягодник (від сухіш і ягода), очевидно, 
книжні, виникли у зв’язку зі сухими плодами, подібними до плодів

суничника (Arbutus unedo L.); пор. лат. comarum < гр. κόμαρον 'плід 
суничника’ [Шамота: 102; Нейшт.: 127]*

Припускається також, що компонент -лом у флорономені сухолдм 
зумовлений, можливо, застосуванням рослини від ломоти, пор. [ЕСУМ, IV:
488]. Номен гвоздички зумовлений п ’ятикутними темно-червоними квітками. 
Ужовник —  від діал. уж  'вуж ’; фітономен появився у зв’язку із формою 
стебла. Найменування золотнйк виникло, ймовірно, внаслідок 
переосмислення укр. діал. золотнйк 'матка’ [Жел.: 312; Гр., II: 178]: 
ботанічна назва мотивується, очевидно, використанням вовчого тіла при 
кровотечах матки, тому що ця рослина має кровоспинні властивості [Нейшт.:
321]. Нормативною в українській науковій ботанічній номенклатурі стала 
назва вовче тіло [ОВРУ: 164; РУСб: 261], ухвалена в ролі наукового терміна в 
[СБН: 122].

3.42.3. Продовжують уживатися успадковані від староукраїнського 
періоду назви відомої майже по всій Україні рослини Potentilla erecta Raeusch. 
(Potentilla tormentilla Schr., Potentilla silvestris Neck., Tormentilla erecta) куряче 
зілля (зіллє) (бойк., поділ. [Нов.: 102; Рог.: 132; Ум., І: 141; Гр., II: 152]), 
курзілє [Піск.: 119; Жел.: 391; Ум., І: 141], курзілля [Рог.: 132; Гр., II: 328; ЯЧ: 
14], червець (волин. [Нов.: 101; Рог.: 132; Гр., IV: 453]), терментйля (київ, та 
ін. [Рог.: 132; Жел.: 959; Гр., IV: 257]), а також уперше документується назва 
праслов’янського походження дубровка [РО: 85; Рог.: 132; Піск.: 72] < прасл. 
*0фгьуька id. [SP, IV: 179]. Крім них, джерела фіксують новотвори: вязіль, 
зав'язник (сер. наддніпр. [Авг.: 74; Ум., І: 141; Тм., І: 72; Гр., II: 23; ЯЧ: 122]), 
золотнйк (галиц. [ВхПч., 1: 12; Жел.: 312; Ум., І: 141; Гр., II: 178]), денниця, 
підойма (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., І: 367; III: 173]), порошки (полт. [Ан.: 271; 
Руб., X: 139]), збурник, дубрівник (бойк. [Нов.: 102; I p., II: 152]), деревянка 
(сер. наддніпр. [Авг.: 74; РО: 85; Руб., Ill: 8]), куряча нога (волин. [Мел.:
220]), пятиця (буков. [НІ.: 12]), пятниця (буков. [Maj., II: 626; СБН: 122]), 
балабан (київ. [Ан.: 271; СБН: 122]), терментйна (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 36; 
Гр., IV: 257]), терментйля [Рог.: 132; Піск.: 256; Жел.: 959; Гр., IV: 257], 
термелйна (поділ. [Ан.: 271; Жел.: 959; Гр., IV: 257]), иіалашник [Руб., XIII:

1 9 l ·
Лікувальними властивостями рослини зумовлені назви: вязіль,

за в’язник —  від (за)в 'язшпи (за використанням кореня як в ’яжучого засобу 
при кровотечах, ранах [ЕСУМ, II: 220 Ан.: 271; Носаль: 96— 97]); золотнйк 
(пор. діал. золотнйк 'анат. матка’ [Жел.: 312]) і денниця (від діал. дна матка 
[ib.: 187], похідного від дно [ЕСУМ, II: 95]), пов’язані з застосуванням 
рослини з тією самою метою, якою зумовлена назва зав язник; назва порошки 
виникла внаслідок переосмислення слова і мотивується вживанням порошку з 
кореня рослини від зубного болю і як присипки для заживлення ран [Нейшт.:



323]; номен підойма —  від гуцул, підоймати 'піднімати’ [Jan.: 164], 
пояснюється тим, що цією рослиною лікують тяжкі недуги, ставлячи людину 
на ноги [ЕСУМ, IV: 394] (пор. латинську родову назву цієї рослини potentilla, 
утворену від potentia  'сила’, отже, цей флорономен також мотивується 
лікувальними властивостями рослини); найменування збурник —  віддієслівне 
утворення (пор. збурити, збуряти 'руйнувати’, 'хвилювати; обурювати’ [Гр., 
II: 127]) або похідне від збур 'гонорея’, записаного в гуцульських говірках 
[ВхЮж.: 20; Шух., V: 285], і також пов’язується з лікувальними 
властивостями рослини, точно не встановленими (пор., однак, зауваження 
самого М.Новицького: «от збуреня пють го в слабости матиці» [Нов.: 102]).

Дубрівник, як і давнє дубровка, —  деривати від діал. дуброва 'діброва, 
листяний ліс, переважно дубовий’, зумовлені зростанням рослини переважно 
в лісах; флорономен деревянка мотивується товстим дерев’янистим коренем 
[Нейшт.: 322], а куряча нога —  подібністю розміщення п ’яти листків на 
стеблі до курячої ніжки (можливо, ця назва вже існувала в староукраїнській 
мові, див. [Сабадош 1996: 121]); цією ж ознакою мотивуються і назви пятиця, 
пятниия —  похідні від числівника п ’ять. Ш алашник від шаіаиі, але 
мотивація фітономена неясна.

Інший, також добре відомий по всій Україні вид Potentilla anserina L. 
називається: гусячі лапки  (сер. наддніпр. [Авг.: 54; Тм., І: 186]), гусина лапка 
[Рог.: 132; Жел.: 165; Руб., II: 47]), гусятник [Рог.: 132; Жел.: 165; Ум., І: 171; 
Тм., І: 186; Гр., І: 343; Руб., II: 47], гусячка (лемк. [ВхЛем.: 406; Гр., І: 343]), 
гусина трава (сер. наддніпр. та ін. [Авг.: 54; ВхПч., IV: 15]), білочник (галиц. 
[ВхПч., II: 34; Ум., І: 171; Гр., І: 67; Руб., І: 372; Кміц.: 194]), підбіл (волин. 
[Ан.: 269; Ум.; СБН: 122]), мякуш, миякуш  (галиц. [ВхПч., І: 12; Ум., І: 171; 
Гр., II: 458]), мякуш  [Жел.: 461; Ум., І: 171], болотянок, болотнянок [Кміц.; 
Мак.: 291], золотнйк (сер. наддніпр., степ. [Ан.: 269; Ум., І: 171; Тм., І: 186; 
ЯЧ: 122]), золотушник [Петр.: 14], золототйсячник (київ., катер. [Ан.: 269; 
Ум., І: 171]), пов 'язок (харк. [Ан.: 269; Ум., І: 171; Тм., І: 88]), смитанник 
(зах. волин. [Гавр.: 143]), перстач білочник [ВхГик.: 165; Жел.: 629].

Номен гусячі лтіки і под. пояснюється схожістю листків рослин зі 
слідом гусячої ніжки і, можливо, тим, що ця рослина —  улюблений корм 
гусей, див. [ЕСУМ, 627]; пор. ще лат. anserina id., утворене від anser 'гуска, 
гусак’. Гусятник, гусячка —  універби, що виникли на основі складених назв 
гусячі липки і под. Назви білочник, підбіл пов’язуються з білий (підбіл 
перенесено від Tussilago farfara L.) на тій основі, що низ листків рослини 
білий, як срібло; пор. ст. чес. stfebnik  [1517, С ету : 347], пол. srebrnik id. [Ан.: 
269]; виведення білочник від незафіксованого *палечник, діал. палочник id., 
усупереч [ЕСУМ, І: 198], нам видається необгрунтованим, див. ще [Mach.: 
102— 103]. Мякуш, миякуш  —  від м ’якйй, діал. мнякйй, мотивується,

очевидно, шовковистою нижньою поверхнею листків, пор. [ЕСУМ, III: 347—
348]. Болотянок і болотнянок —  від болотяний і болотний (рослина зростає 
у вологих місцях), пов ’язок —  від пов ’язшпи (мотивація флорономена та сама, 
що й назв вязіль, зав ’язник —  див. на с. 281).

Засвідчено ряд назв для інших видів Potentilla L., зокрема для 
повсюдно поширеного Potentilla argentea L. —  чірвег/ь [Рог.: 132; Піск.: 286; 
Тм., І: 114; Гр., IV: 453], похідне від нього червйшник (сер. наддніпр. та ін. 
[Рог.: 132; Піск.: 286; Гр., IV: 453; ЯЧ: 122]), червйчник [Тм., І: 414], кермень 
[Піск.: 341; Жел.: 341], нагіднйк [Ум.; Тм.; Руб., VII: 19],улабнйк [Шейк., V/2: 
178]; для відомого по всій Україні виду Potentilla reptans L. —  мохна (сер. 
наддніпр. [ВхПч., II: 34; Жел.: 455; Ум., III: 228; Тм., II: 17; ЯЧ: 122]; від мох, 
мотивується опушеністю листків багатьох видів Potentilla L. [Mach.: 102]; 
думка про те, що мохна є фонетичним варіантом укр. діал. моїина 'гаманець’ 
[ЕСУМ, III: 525], нам видається менш імовірною), затяжний корінь (степ. 
[ЯТ: 25]); для поширеного у Поліссі і зрідка в Лісостепу Potentilla heptaphylla 
L. (Potentilla vema L.) —  кдкус [Рог.: 132; Піск.: 109; Жел.: 357; Гр., II: 267; 
Руб., VI: 32] (можливо, від гр. κόκος 'кісточка плоду; сім’ячко; зерно’ —  за 
видовжено-яйцеподібними плодиками рослини [ЕСУМ, II: 507]), перстач 
[ВхГик.: 165] (від перст 'палець’), пальочник ярий  [Вол.: 227] (пальочник — 
від *ігал 'палець’ < прасл. *раІь id. [ЕСУМ, IV: 163]; пор. нижче 
п ’ятиперстень і под.); для зростаючого там же виду Potentilla alba L. — 
п ’ятиперстень [Рог.: 132; Волк.: 174; Жел.: 793; Гр., III: 506], п'ятиперстник 
(сер. наддніпр. [Рог.: 132; Піск.: 220; Жел.: 793; ЯЧ: 122]; від п ’ять і перст 
'палець’), п'ятилистник [РО: 85; Піск.: 220; Жел.: 793] (від п ’ять і лист). На 
думку В.Махека, це переклади гр.-лат. pentadactylus id.; пор. того самого 
походження, як він уважає, пол. picilist, ст. чес. petilistek, нім. Fingeh-aut id. 
[Mach.: 103— 104].

Можливо, такого самого походження номен перстач, ужитий у ряді 
праць для позначення видів Potentilla L. (див. [ВхГик.: 166; Жел.: 629; Гр., III: 
147; ВхН.з.: 52] та ін.). Однак це слово могло появитися в українській мові 
незалежно у зв’язку з наявністю у цих рослин яскраво вираженої 
мотиваційної ознаки: листочки ряду видів Potentilla L. нагадують п ’ять 
пальців, пор. [ЕСУМ, IV: 355]. Номен перстач записаний у гуцульських, 
закарпатських говірках, а в останніх —  також перстсік [Шух., І: 20; ВхН.з.: 
52]. Перстач 'Potentilla L .’ —  літературна норма української мови [СУМ, VI: 
335; ОВРУ: 165]. Як науковий термін уперше його запропонував
І.Верхратський, підтримано у [Мел.: 218] і ухвалено у [СБН: 121].

3.42.4. Відома по всій Україні рослина Geum urbanum L. представлена 
в джерелах назвами: гребіннйк [Рог.: 124; Піск.: 33; Жел.: 158; Ум., І: 144; Тм., 
І: 83; Гр., І: 323], гребеннйк (сер. наддніпр. [Авг.; Ан.: 157; Руб., II: 37]),



гребенец (буков. [НІ.; СБН: 69]), гребінь (степ. [Lind., І: 183; Мак.: 167]), 
вивішник [Ан.: 157; Ум., І: 144; Гр., І: 149], головки св. Николая (галиц. [Гавр.: 
140]), головки николаеви (зах. укр. [Гол.: 482]), волове око (галиц. [Нов.: 99]), 
чистець (волин. [1889, Мел.: 128]), репешки  (катер.), хрещатник (харк.) [Ан.: 
157; СБН: 69]), гвоздичний корень (сер. наддніпр. [Авг.: 33; ВхПч., IV: 14]), 
гвоздянка [ВхГик.: 166; Жел.: 138; Тм., І: 74; Руб., II: 11], гравилтп [Рог.: 124; 
Піск.: 57; Гр., І: 321]. Остання —  запозичення від іт. gariofilata або пізньолат. 
caiyophyllata id. < лат. сагуophyIlum < гр. καρυόφυλλον 'гвоздика’ [ЕСУМ, І: 
580; Фасм., І: 450]. Гвоздичний корень (гвоздичний —  від гвоздика) 
мотивується червонуватим кореневищем, яке запахом і смаком нагадує 
гвоздику [Носаль: 179— 180]. Можливо, від гвоздика утворений і номен 
гвоздянка (див. [ЕСУМ, І: 580]), який, проте, може бути також похідним від 
діал. гвіздь, род. в. гвоздя 'цвях’ і пояснюватися подібністю гачків дозрілої 
головки рослини до цвяшків.

Флоронайменування гребінь, гребенец —  результат переосмислення 
демінутивів за асоціацією дозрілого реп’яхоподібного плоду рослини з 
гребенем (пор. серб, grebnik id. [Ан.: 157]), як репешки  —  з реп’яхом. Від 
гребінь утворене гребінник. Круглою формою плоду зумовлені назви головки 
николаеви і под. (означення николаеви пояснюється початком цвітіння 
рослини в травні у період весняного свята св. Миколая), волове око, очевидно, 
також вивішник (від вивішуватися, назва рослини мотивується, мабуть, тим, 
що крючкуваті плоди гравілату чіпляються, завішуються на шерсті тварин, 
пор. [ЕСУМ, І: 369]). Фітономен чистець пов’язується із чистити, ймовірно, 
на тій основі, що порошок кореня цієї рослини —  ефективний 
відхаркувальний засіб (чистить бронхи) [Носаль: 180]. Хрещатник —  від 
хрещатий, ботанічне найменування зумовлене хрестоподібним розміщенням 
листочків на стеблі.

Менш відомий в Україні вид Geum rivale L. називається: нідійма 
(уман.), поникниця (київ. [Ан.: 157; Ум., IV: 121; Руб., X: 25]), бабочник 
(поділ. [Ан.: 157; Мак.: 167]). Поникниця —  від поникнути, а підійма —  від 
підіймати·, фітономени мотивуються тим, що к в і т к и  гравілату, коли 
розкриваються, то поникають, а в стадії бутонів обернені догори, тобто 
підіймаються [ЕСУМ, IV: 513; Нейшт.: 325]; пор. ще біл. діал. панікніца id. 
[Кис.: 59]. Номен бабочник, —  очевидно, від бабка 'баба-повитуха’ і 
пояснюється використанням рослини як кровоспинного і антисептичного 
засобу [Смик 1991: 270].

Літературна норма української мови для роду Geum L. —  гравілат  
[СУМ, II: 152; ОВРУ: 167]. У [СБН: 68] як науковий термін із цим значенням 
був ухвалений номен гребінник, уперше термінований у [Мел.: 128]. До нього 
пропонує повернутися Ю.Кобів [Кобів: 202].

3.42.5. Дуже добре відомі й поширені по всій Україні два види 
Filipendula Mill. —  Filipendula vulgaris Moench (Filipendula hexapetala Gilib., 
Spiraea filipendula L.) і Filipendula denudata Fritsch (Filipendula ulmaria Maxim., 
Spiraea ulmaria L.). Для першого, крім назви кропило [Ан.: 339; Мел.: 118], 
вживаної в староукраїнській мові [1642, Слав.: 289], виявляються новотвори: 
гадючник (сер. наддніпр. [Рог.: 137; Піск.: 125; Жел.: 134; Гр., І: 264; Руб., II: 
2; ЯЧ: 122]), сер. наддніпр. почйиочки [Авг.; ВхПч., IV: 16; Рог.: 137; Піск.: 
46; Гр., III: 392] і початочки [Ан.: 339; Ум.; СБН: 63], воронець (сер. 
наддніпр. [Рог.: 137; Піск.: 46; Гр., І: 255; ЯЧ: 122]), балабйн (буков. та ін. 
[НІ.: 12; Гр., І: 23]), балабонка (херс. [Гр., І: 22; Мак.: 153]), талабан [Рог.: 
137; В о л к .: 175; Піск.: 254; Шейк., V/1: 7; Жел.: 945; Гр., IV: 244], тарлабан 
[Волк.: 175; Піск.: 254; Шейк., V/1: 21; Гр., IV: 248], гірчак (галиц. [Нов.: 101; 
Гр., І: 286]), горкун (волин. [Ан.: 339; Мак.: 153]), лйшка [Волк.: 170; Піск.: 
125; Гр., II: 360; Руб., VII: 14], медуніщя [Рог.: 137; Гр., II: 415], медовик 
(харк. [Ан.: 339; Гор.-2: 381; СБН: 63]), земляні оріиіки (степ. [Lind., І: 182; 
СБН: 63]), гречинник [Ан.: 339; Руб., II: 38; СБН: 63], харк. рябинка, катер. 
бузина полевая і сіре зілля [Ан.: 339; СБН: 63], смутнйк (черніг.), самир 
(поділ.) [Ан.: 339; Руб., XI: 3, 58], таволга [ВхГик.: 166; Шейк.; Ум., IV: 104].

Номен гадючник (від гадюка) зумовлений застосуванням рослини від 
укусів гадюки (див.: [Рог.: 137]), воронець (від воронйй) —  чорними плодами 
у вигляді листянок [АБ: 58], гірчак (від гіркйи) —  гірким смаком, медовик і 
под. (від мед) —  медоносними якостями рослини. Кілька найменувань 
мотивується багатьма бульбами на корінню: балабан, талабт, тарлабан 
(тарлабан < талабан, а талабші < балабан < балабон 'дзвіночок [Гр., І: 23]; 
балабонка —  дериват від балабон, детальніше див. [Сабадош 1996: 131; 
ЕСУМ, 1: 122; V: 506, 517]), почйиочки (від почйнок 'веретено з навитими 
нитками’), початочки (від початок 'качан кукурудзи’ [ЕСУМ, IV: 546] за 
зовнішньою подібністю), земляні орішки (переосмислення відбулося за 
бульбами на корінню). Гречинник (від гречйна 'гречане зернятко’) 
мотивується схожістю насінин, рябинка (від діал. рябина 'горобина, Sorbus 
L .’), бузина полевая (означення полевая — від поле за місцем зростання; пор. 
нижче болотна бузина, бузина болотяна 'Filipendula denudata’) —  подібністю 
суцвіттям та листям до горобини (Sorbus L.) і бузини (Sambucus L.). 
Фітономен смутнйк (від смутнйй) пов’язується, очевидно, з якимось 
повір’ям; пор. ст. пол. tuzebnik, чес. і ст. чес. tuzebnik id. [Mach.: 101]. Номен 
лйпка (від липа) пояснюється, ймовірно, використанням цієї рослини в побуті 
та народній медицині подібно до липи, пор. [ЕСУМ, III: 238]. Назва таволга 
перенесена від кущових видів Spiraea L., які також належать до родини 
розові.



Вид Filipendula denudata Fritsch позначається номенами: огіроіиник 
(сер. наддніпр. та ін. [Волк.: 172; Гр., III: 35; ЯЧ: 122]), огірочник [Жел.: 553; 
Гр., III: 35], гірошник [Рог.: 137; Піск.: 52; Жел.: 142; Гр., І: 286], лабазник 
[РО: 80; Піск.: 121; Жел.: 394; Тм., І: 185; Гр., II: 337; Руб., VII: 1], кійло 
(бойк.-галиц. [ВхПч., IV: 16; ВхГик.: 166; Жел.: 345]), κάηικα, біла κάηικα 
[Піск.: 102; Ум., IV: 104; І: 59], ж аб ’ячі конопельки [РО: 82; Ум., II: 64], 
медунка, медуниця [Рог.: 137; Піск.: 102; Жел.: 432; Ум., IV: 35], медівниця 
(буков. [НІ.: 12]), таволга болотниста, таволжник [Вол.: 228], підорва 
(гуцул. [ВхН.з.: 58]), борошень [Гор.-І: 19], болотна бузшш  (сер. наддніпр. 
[Авг.: 68; ВхПч., IV: 16; Ум., II: 64; Тм., І: 185]), бузинд болотяна (харк. 
[1891, Яв.: 56]), парило (київ. [Ан.: 340; СБН: 63]), куряча лшгка, сорочі лапки, 
конючіна, квасик [Ум., І: 59]. Огірбшник, гірошник —  від огірок, мотивація 
неясна (див. [ЕСУМ, IV: 153]; пор., однак, ще рос. благовонний огуречник 
'Filipendula denudata’ [Ан.: 340]; κάηικα —  результат переосмислення слова 
через дрібне біле суцвіття; борошень —  від борошно, пояснюється, мабуть, 
тим, що листки рослини зі споду вкриті сірим або білим опушенням [ВРУ: 
374].

Куряча лапка і под. мотивуються схожістю верхніх трьох листків 
рослини із відбитком курячої, сорочої лапки. Подібністю листків рослини до 
листків деяких видів конюшини зумовлена назва конючіїна; квасик, вірогідно, 
перенесено від Trifolium montanum L., пор. [ЕСУМ, II: 416]. Кійло, — 
ймовірно, від укр. діал. коїти 'заспокоювати; вгамовувати’ < прасл. *kojiti id., 
пор. [ЕСУМ, II: 501— 502], мотивується флорономен, очевидно,
використанням рослини у народній медицині для заспокоєння нервів, 
загоєння ран [ЛРП: 209]. Таволжник —  похідне від пшволга 'види Spiraea L.’, 
парило —  від парити, зумовлена, очевидно, використанням рослини в побуті 
як доброго антимікробного засобу (див. [Носаль: 50]) при випарюванні 
посуду. Літературною нормою для роду Filipendula Mill, став номен гадючник 
[ВТССУМ: 216; ОВРУ: 168; РУСб: 214]. В окремих ботанічних виданнях у 
цій функції використовують лабазник id. [СДБ: 295; АБ: 58]; пор. рос. 
лаб0зник id. У [Кобів: 188] лабазник вжите як синонім до гадючник 
болотяний 'вид Filipendula ulmaria’. Назву лабюзник уперше термінував 
М.Мельник [Мел: 118], проте в [СБН: 63] як науковий термін було ухвалено 
гадючник.

3.42.6. Крім назви рослини Alchemilla acutiloba Opiz (Alchemilla 
vulgaris L., Alchemilla acutangula Bus.), поширеної в Карпатах, Поліссі, 
Лісостепу, приворот  [Ан.: 20; Мел.: 19], успадкованої від праслов’янської 
мови (< прасл. *privortb id. [Сабадош 1996: 46]) і приворотень (поділ, та ін. 
[Левч.; Ан.: 20; Ум., III: 277; Тм.; Мел.: 19]), відомої зі староукраїнського 
періоду (див. [1624, АЮЗР, 6/1: 449]), джерелами засвідчені такі інновації:

ішворотень (галиц. [ВхПч., І: 8; Жел.: 486; Гр., II: 472]), нйворотник (галиц. 
[Гавр.: 136; Жел.: 486; Гр., II: 472]), наворотииі [Жел.: 486], навратиик (півд. 
лемк. [ВхН.з.: 37]), перевертниця (буков. [НІ.: 2]), росииця [Петр.: 33], 
гадіїнник (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 29; Жел.: 134; Гр., І: 263]), уд0рник [Ан.: 20; 
Шейк.], львина лапа [Рог.: 110], львина л0пка [Жел.: 399; Піск.: 130].

Усі номени з коренем ворот- мають ту саму мотивацію, що й 
приворотень (див. [Сабадош 1996: 121]; пор. ще пол. nawrotnik [Mach.: 109], 
przywrot, przywrotnik, nawrotek id. [Ah.: 20]). Назва росниця (від poc-ά) 
зумовлена крапельками на листочках рослини; пор. рос. росница, росянка, 
росник, біл. росичка [ib.], чес. rosicka id. [Mach.: 108]); гадіїнник (від гмдина) 
мотивується тим, що повзуче коріння, а також голе стебло із суцвіттям на 
вершині нагадують гадюку з піднятою головою; львина лапа —  переклад лат. 
pes leonis id. [Mach.: 108; Ан.: 19— 20]. Найменування навратиик, — 
очевидно, словакізм, пор. слвц. navratnik id. [Buffa: 332]. Із усіх перелічених 
фітономенів літературною нормою став приворотень [СУМ, VII: 580; ОВРУ: 
168], ухвалений як науковий термін у [СБН: 7].

3.42.7. Поряд із найменуванням праслов’янського походження репик 
[Гр., IV: 13; Мел.: 16] (< прасл. *герікь id.), відображеним у джерелах 
староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 46, 121]), поширеної в Лісостепу, 
північному Степу, зрідка в Поліссі лікарської рослини Agrimonia eupatoria L., 
засвідчується також чимала кількість новотворів: парило (сер. наддніпр. та ін. 
[Рог.: 110; Гр., III: 96; ЯЧ]), парник (поділ. [Ан.: 17; Тм., І: 122]), глекошр, 
гладишник [Рог.: 110; Гр., І: 287], смепшнник (гуцул., галиц., волин. [Нов.: 96; 
Жел.: 888; Шух., V: 261; Гр., IV: 157]), підсмепюнник (галиц. [ВхПч., II: 28; 
Жел.: 648; Гр., І: 179]), маслянка (гуцул. [ВхПч., II: 28]), печінник (волин., 
поділ. [Ан.: 17; Ум., III: 36]), печіночник (степ, та ін. [Lind., І: 190; Тан.: 62; 
Мак.: 15]), порушень [Ан.: 17; Руб., X: 140; Мел.: 16], червечник [Петр.: 40], 
золотник (бойк.-галиц. [ВхН.з.: 37; Мел.: 16]), ріпячбк [Жел.: 808; Мак.: 15], 
репяшки  (катер., харк. [Ан.: 17; Мел.: 16]), ріпях жовтий (степ. [Lind., І: 190; 
СБН: 5]), кішка, кожушка (харк.), кожушечки (уман.), літник (полт. [Ан.: 16; 
Ум., III: 36; Мел.: 16]), йолбтник (волин. [Нов.: 96; Жел.: 324]), зрадзіллс(я) 
(гуцул. [Шух., І: 21; Гр., II: 182]), яблун, яблоииіик (галиц. [Мел.: 16]), 
гармонія [1912, СБН: 5]. Усі ці назви за мотивацією можна об’єднати в кілька 
груп.

Чи не найбільшу складають ті, які зумовлені використанням рослини 
для поліпшення якості молочних продуктів, обкурюванням зіллям корів, щоб 
давали густе й жирне молоко тощо, пор.: парило, парник (від ηάριαηιι, 
флорономен мотивується бактерицидними властивостями відвару рослини, 
використовуваного для обшпарювання посуду, особливо для молока),



глекопар (від глек і парити), гладишник (від гладиш  'глек’ [Лис.: 55]), 
сметштпк, підсметтник (обидві —  від смет т а), маслянка  (від масло).

До другої групи слід віднести найменування, пов’язані певним чином 
із використанням рослини в народній медицині для лікування внутрішніх 
органів, зокрема: золотник (пор. діал. золотник 'матка’ [Гр., II: 178], гуцул., 
буков. 'біль у черевній порожнині після підіймання важкого’ [ГГ: 83; СБГ: 
172], гуцул, 'хвороба епігастральної зони’ [Jan.: 284]), порушень (від 
порушити, очевидно, стосовно внутрішніх органів), червечник (пор. діал. 
чірвіць  'кров із дівочої пліви’ [Гр., IV: 452], яке в свою чергу утворене від 
чірево), печінник, печіночник (від печінка за використанням рослини при 
лікуванні печінки, див. [Ан.: 17]; пор. рос. печеночник [ib.], пол. wqtrobowiec 
[Тан.: 62], чес. itrobnik , слвн. jetranca  (від je tra  'печінка’), нім. Leberkletten, 
Leberkraut id. В.Махек уважав, що всі ці назви базуються на давньому 
припущенні, що лат. eupatoria відповідає гр. ηπατόρια, утвореному від ηπαρ, 
ηπατος 'печінка’ [Mach.: 107].

Третя група назв мотивується, як і ст. укр. репик  id. [1642, Слав.: 76], 
плодом парила, подібним до плоду реп’яха: ріп ’ячок  (від діал. ріп ’як  'реп’ях’; 
пор. чес. fepik, fepicek, слвц. repicek id.; у старочеській мові розрізняли в 
назвах дві рослини: fepik  'Arctium lappa L .’ i fepicek 'Agrimonia L .’ [Mach.:
106]; пор. ще рос. репейничек 'Agrimonia L .’), репяшки (від р е п ’ях), кішка 
(переосмислення загальновживаного слова відбулося на основі чіпкості плоду 
і його подібності до кошачої лапи), кожушка і под. (від кожух, мабуть, теж за 
плодами, які чіпляються до шерсті тварин, кожухів, пор. [ЕСУМ, II: 494]), 
літник (від липнути за попередньою ознакою). Номени яблун  (від яблуня), 
яблбшник (від діал. яблоко) зумовлені тим, що ця рослина пахне яблуками; 
пор. чес. морав. jablecnik  id., яке, на думку В.Махека, від укр. яблошник id. 
[Mach.: 107]). Назва зрйдзіллє(я) (утворена від зрйда і зіллє(я)) зумовлена, 
мабуть, якимось народним повір’ям чи магічним використанням рослини, 
пор. [ЕСУМ, II: 279]. Гармонія, —  ймовірно, результат деетимологізації лат. 
agrimonia під впливом народної етимології. Літературною нормою 
української мови для роду Agrimonia L. стала назва парило [СУМ, VI: 69; 
ОВРУ: 170], ухвалена як науковий термін у [СБН: 5].

3.42.8. Уперше відзначаються назви поширеної на півночі і заході 
України, зрідка у Степу і Криму рослини Sanguisorba officinalis L., зокрема: 
родовик [Ум., І: 17; Тм., І: 178], радовйк, рядовик [Рог.: 135; Жел.: 794; Гр., 
IV: 92], наголоватень (харк. [Ан.: 314; СБН: 138]), красноголовки (волин. 
[1889, Мел.: 248]), чорноголовка [Ан.: 315; Мел.: 248], багровець [Жел.: 9], 
татарник (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., IV: 249]), грижник (поділ. [Ан.: 314; СБН: 
138]), огорошник (катер. [Ан.: 314; СБН: 138]), уж аче зіля (волин. [Шейк., 
V/2: 106; Ум., II: 45]), сороккнижник (буков. [НІ.: 11]), сухозолотиця [Ан.:

315], сухозлбтиця [Ум., II: 45; СБН: 138], яловий золотник (харк. [Ан.: 314; 
СБН: 138]). Назва родовик (від родити) мотивується використанням рослини 
як ефективного кровоспинного засобу при родах [Рог.: 135] (пор. лаг. 
sanguisorba id., утворене від sanguis 'кров’ і sorbere 'глитати, ковтати’ [РО:
83], див. ще [ЕСУМ, V: 102]). Вона є нормативною в українській літературній 
мові [СУМ, VIII: 170; ОВРУ: 597], у функції наукового терміна ухвалена в 
[СБН: 138]. Радовйк, рядовик —  діалектні, зважаючи на звук [а] на місці [о] в 
ненаголошеному складі, поліські відповідники номена родовіїк.

Наголоватень (від голова), красноголовки (від діал. красний 
'червоний’ і головки), чорноголовка (від чорний і головка) мотивуються 
еліпсоподібними темно-червоними плодами, які здалеку здаються чорними, 
темними. Та сама ознака, що в красноголовки, лягла в основу номена 
багровець (від багровий 'густо-червоний’). Найменування татарник (від 
татар 'татарин’) зумовлене, очевидно, колючістю окремих частин рослини, 
пор. [ЕСУМ, V: 527], грижник (від грижа) —  використанням рослини при 
лікуванні грижі [Ан.: 315], огорошник (від діал. огорок 'огірок’) —  приємним 
огірковим запахом рослини [Нейшт.: 329], уж аче зіля (ужаче —  від діал. уж  
'вуж ’) —  зовнішнім виглядом кореня рослини, сороккнижник (від сорок, 
мабуть, зі значенням 'багато’, пор. аналогічне буков. сорокозуб 'папороть 
чоловіча, Dryopteris filis-mas Schott’, 'буквиця лікарська, Betonica officinalis 
L .’ [СБГ: 508], подібно до тисяча в українських словах тисячоголовий, 
тисячоголосий, тисячоокий тощо; компонент книжник —  від книга: ряд 
попарно з ’єднаних листків цієї рослини, гадаємо, асоціюється з розкритими 
книжками).

3.43.1. Родина бобові (Fabaceae) у джерелах представлена назвами 
кількох рослин. Найвідоміший по всій Україні вид Ononis arvensis L. (Ononis 
hircina Jack.) має поряд із уживаними ще в староукраїнський період назвами 
вовчуг [Рог.: 129; Lind., І: 134; Жел.: 114; Ум.; Гр., І: 246], лисий хвіст  [Гр., II: 
361], можливо, також вовче зіллє [ВхГик.; Жел.: 114; ВхН.з.: 50], вовча /ηραβά 
[Ум.] (останні дві назви поки що не виявлені в писемних пам’ятках 
староукраїнської мови, але вони, мабуть, стали основою для виникнення 
універба вовчуг, див. [Сабадош 1996: 122]; пор. ще нижче вовче зіллс, вовча 
ηιραβά O nonis spinosa L .’), також новотвори вовчуга [Жел.: 114], вовчак 
(галиц. [ВхГик.; Жел.: 114]), вовк (лемк., гуцул.), вовки (закарп.), вовчинец 
(півн. лемк.) [Мел.: 187] (останні чотири номени наявні також у [ВхН.з.: 50]), 
вовчівшік [ВхГик.; Жел.: 114], вовчук (степ. [Lind., І: 134; Шест.]), вовчина 
(буков., поділ. [НІ.; Мак.: 247]), дівиян (галиц. [Нов.: 100; ВхГик.; Гр., І: 386]), 
дівіян [Жел.: 183], царь-зілс (зіллє, зілля) (гуцул. [ВхЮж.: 77; Жел.: 1050; Гр., 
IV: 424]), козлинник вонючий (сер. наддніпр. [Авг.; ВхПч., IV: 15]), козлінник  
[Жел.: 356], козлятник (степ. [Lind,, 1: 134; Шм.]), вошкбве зіллє (півд. лемк.



[ВхЛем.: 232; Гр., І: 257]), остудник [Парт.; ВхГик.; Мак.: 246\, яглиця, ягиль 
(полт.), кенишник [Ан.: 231; Ум., III: 44; Мел.: 187], голубій (гуцул, в 
Закарпатті [ВхЗак.: 210]), вітровой зіля [ВхН.з.: 50; Мел.: 187].

Інновації-деривати з коренем вовк- : вовч- мотивуються, крім поганих 
кормових якостей (див. [Сабадош 1996: 122]), також використанням рослини 
для лікування шкірної хвороби вовчий лишай [Рог.: 129] та отруйністю 
порошку сухої трави цієї рослини [Нейшт.: 342]. Вовк, вовки —  результат 
переосмислення загальновживаного слова, як і вовчак, пор. вовчак 'вовчий 
лишай’ [СУМ, І: 712]. Дівияи  і под. —  похідне від дівий < діал. дивий 'дикий’ 
(унаслідок деетимологізації останнього) < прасл. *divь id. (детальніше див. 
[ЕСУМ, II: 65, 85]). Назви царь-зілє і под., остудник (від остудити 
'охолодити’ [ЕСУМ, IV: 229]) зумовлені цілющими властивостями рослини, 
див. [ЛРП: 226]. Можливо, застосуванням у народній медицині пояснюється і 
назва вітровой зіля (вітровой —  від вітер', флорономен може бути 
пов’язаний із використанням рослини як засобу, який регулює функції 
кишечнику, напр., при його вздуванні (метеоризмі) тощо, пор. [ib.].

Номен голубій утворений від голубий, але мотивація його неясна, бо 
нічого голубого в цієї рослини немає. Таку назву в українській мові, за 
даними джерел, має ще Cichorium intybus L. [Кобів: 508], але ці рослини 
зовсім не схожі, див. ще [ЕСУМ, І: 556]. Проте щось у них повинно бути 
спільне; пор. ще одну назву Cichorium intybus петрові батоги, спільну з 
Ononis spinosa L. (див. нижче). У складеному номені вошкбве зіллє перший 
компонент —  від незафіксованого діал. *воиіка 'вош а’; пор. болг. етика, мак. 
вошка, серб., хорв. ваиіка id. [ЕСУМ, І: 431]. Фітономен пояснюється, мабуть, 
застосуванням рослини проти паразитів. Назву яглиця, очевидно, перенесено 
від Aegopodium podagraria L. за подібністю трійчастого листя в обох рослин.

Інший вид цього роду Ononis spinosa L., що зростає подекуди на заході 
Полісся, відомий під назвами: лисій хвіст  [РО: 65; СБН: 104], вовча ιηραβά 
[Рог.: 129; Жел.: 114; Гр., І: 246], вовчівпйк [ВхН.з.: 50], вовчуган, петрові 
батоги [1893, Мак.: 247], бич0ча ηψαβά [Рог.: 129; Ум., III: 44], остудник 
[ВхПч., І: 11; Жел.: 582; Гр., III: 72— 73], ожини (волин. [Ан.: 231; Ум.; СБН: 
104]). Останній номен виник унаслідок переосмислення ожина 'Rubus caesius 
L .’ на основі таких спільних ознак, як наявність в обох рослин подібного 
трійчастого листя та колючок. Петрові батоги перенесено від Cichorium 
intybus L. за подібністю довгих стебел. Нормативною для роду Ononis L. в 
українській літературній мові стала назва вовчуг [СУМ, І: 713; ОВРУ: 184], 
ухвалена у функції наукового терміна в [СБН: 104].

3.43.2. Відзначається кілька назв диких видів люцерни (Medicago L.), 
зокрема для поширеного по всій Україні виду Medicago falcata L. записано 
назви: черевішшик (полт. [Ан.: 210; Ум., І: 54]), борончук [Ан.: 210], буруичик

(сер. наддніпр. [ib.; ЯЧ]), бурунчук (степ. [Сред.: 68; Ан.: 210; Lind., І: 147; 
Ум., І: 54]), бурундук (степ.' [ВхПч., II: 33; Lind., І: 147; Жел.: 51; Ум., І: 54; 
Гр., І: 114]), бурундюк (катер. [Ан.: 210; СБН: 95]), горошок [Волк.: 167; Гр., І: 
316], буркун (волин., поділ., степ.), буркунець (степ.), харк. спотиказ і 
польовий горошок [Ан.: 210; СБН: 95], медунка (степ. [Lind., І: 147; СБН: 95]), 
цвіг0 (галиц.-волин. [ВхН.з.: 49; СБН: 95]).

Номен черевішшик (від черево) зумовлений, очевидно, використанням 
рослини у народній медицині, медунка (від мед) —  її медоносними якостями 
[Нейшт.: 342]. Бурундук і бурунчук —  тюркізми; пор. тур. burunduk id., 
burunciik, biirumciik 'тонка прозора тканина’, 'сирий шовк і тканина з нього’ 
[ЕСУМ, І: 305; Фасм., І: 248], але мотивація фітономена неясна. Буркун 
перенесено від Melilotus officinalis (див. нижче). Назва спотиказ, —  мабуть, 
наслідок деетимологізації лексеми спотикйч 'настоянка на горісі і прянощах’ 
[СУМ, IX: 582]. Цвіга, можливо, етимологічно споріднене із наддністр. цвігай 
'ситник, ситняг (Juncus L .)’ [Шило: 269], буков. цвіжка 'батіг’ [СБГ: 620]. 
Вид Medicago minima Bartalini має назву ріпяшок  (степ. [Сред.: 68; ЯТ; СБН:
95]), яка, вірогідно, перенесена. Більшість дикорослихих видів Medicago L. 
має спільний номен горошок [Волк.: 167; Гр., І: 316; Мак.: 227], який також 
перенесений (імовірно, від Lathyrus sativus L.).

3.43.3. Повсюдно відома Україні рослина Melilotus officinalis Pall. 
(Desr.) має ряд назв: буркун (галиц., волин., сер. наддніпр. [Б.-Н.: 64; ВхПч., І: 
11; Жел.: 50; ВхБот.1908]), жовтий буркун [Рог.: 128; Волк.: 166; Гр., І: 112], 
борконь (волин. [Нов.: 100; Гр., І: 87]), боркай [Руб., І: 260], бурковіїна [Гр., І:
112], окл0дник (галиц. [ВхПч., І: 11; Жел.: 564; Гр., III: 47]), ліпка  (галиц.- 
волин. [ВхН.з.: 49; Мел.: 176]), модрик (буков. [НІ.; СБН: 96]), чемирник 
(катер. [Ан.: 213; Мел.: 176]), воргун, заячий холодок (волин. [Ан.: 212; СБН:
96]). Із усіх цих номенів тільки буркун відомий у більшості сучасних
українських говорів (див. [САБЛ: № 7; Кобів: 274]). Тому цілком закономірно 
він став літературною нормою української мови [СУМ, І: 259; ОВРУ: 187]. Як 
наукова назва роду Melilotus Mill, запропонована у [Мел.: 176] і ухвалена у 
[СБН: 96]. Висловлене В.А.Меркуловою припущення про тюркське
походження укр. буркун [Меркулова: 86— 87] знайшло підтримку в деяких 
дослідників [ЕСУМ, І: 302; ЗСБМ , І: 315], хоча досі не виявлено ні в одній 
тюркській мові точного джерела цього слова.

На наше глибоке переконання, укр. буркун —  власне віддієслівне 
утворення за допомогою суфікса -ун від буркати, відомого в українській 
мові зі значеннями 'будити’, діал. 'штовхати’, 'бурчати’, 'буркотіти’, 'бити 
ключем’ [Жел.: 50; СБГ: 43]; пор. рос. діал. (волог.) боркать 'стучагь, 
колотить’, 'бормотать, ворчать, бурчать’, буркать 'кидать’, 'произносить, 
говорить’ [СРНГ, III: 100, 289]; пор. ще інші наведені вище українські назви



Melilotus officinalis бурковина, боркай, боркань, у яких вичленовується той 
самий корінь бурк- : борк-. У зв’язку зі сказаним варто звернути увагу на те, 
що в [Б.-Н.: 64], крім позначення цієї рослини, слово буркун уживається ще зі 
значенням 'воркун', а в словнику М.Закревського [Закр.] —  'ворчун’. Отже, 
фітономен буркун витворений на українському мовному грунті, сгав 
джерелом рос. буркун та біл. баркун 'Melilotus officinalis’ [ЗСБМ , І: 315].

3.43.4. В Україні зростає понад 35 видів конюшини (Trifolium L.), і в 
описуваний нами період у назвах розрізняли з десяток видів. У джерелах 
зафіксовано ряд загальних назв, безвідносних до якого-небудь певного виду 
Trifolium L., зокрема успадковані від праслов’янської мови комонйця (закарп. 
[Чопей: 154]), команйця (зах. укр. [ВхПч., V: 28; Жел.: 361; Гр., 11: 274]), 
команйца (покут.-буков. [Витв.: 110]) < прасл. *komonica id. [ЗССЯ, X: 175—
177], спільносхіднослов’янське утворення конюшина (бойк., галиц., волин. та 
ін. [Гавр.: 146; Жел.: 364; Тм., І: 167; Гр., II: 279]), успадковане зі 
староукраїнського періоду трозйля (галиц. [1878, Шейк., V/1: 86]), новотвори 
ятловина [Тм., II: 204], комин [Тан.: 59], команд [Жел.: 361], комйнка (бойк., 
галиц. [Гоц.1899: 136; Жел.: 361; Гр., II: 274]), команина, конйчина (бойк.- 
галиц.), конич (лемк. [ВхГЛ: 426; Гр., II: 277]), коніч, куніч, кунич (лемк.), 
куманйч (надсян.), конюшка, конюипіця, команйчина (бойк.-галиц.), 
камарйчина (волин.), [ВхН.з.: 59], конічйна (покут.-буков. [Витв.: 110],) 
конятина (зах. укр. [Ан.: 357; Жел.: 364]), лєщок, летка (галиц. [ВхЮж.: 32]), 
лешка [Мел.: 402], ляшка (бойк.-галиц.), требич, трепиконина (лемк. [ВхН.з.: 
59]), требіч, трепіконіна (лемк. [ВхЛем.: 278]), травка (покут.-буков. [Витв.:
110]), клевер (сх. укр. [ВхПч., V: 28; Жел.: 347]). Про комонйця, ятловина 
(< дятловина), конюшина, трозїіля (< троезілля) детальніше див. [Сабадош 
1996: 46— 47, 122].

Ком0н, команд, комшіка, команина, куманич —  деривати від укр. заст. 
комбнь 'к інь’ [Гр., II: 276; СУМ, IV: 248]; команичина —  від команйч 
(куманич) id.; конюшина, конюшка, конюипіця — від конюх 'коню х’, як 
конярка 'Trifolium arvense L .’ [Петр.: 18] —  від коняр 'коню х’; менш імовірно 
припускати, усупереч [Сабадош 1984: 67], що конюшина —  від конюх із 
невиявленим поки що значенням *'конюш ня’; пор. рос. орл. конюх id., арх. 
'деревянньїй помост (вьісотою с лавку) для спанья’ [СРНГ, XIV: 277]. 
Конятина, —  можливо, результат переосмислення конятина 'конина’. 
Варіант камарйчина, мабуть, від команйчина внаслідок дисиміляції 
приголосних або деетимологізації слова. Ляшка і под. пов’язуються 
етимологічно із ст. рос. ляча, ляща, церк.сл. ллшта, болг. леща, діал. лема, 
серб., хорв. Іеса, слвн. Іеса 'сочевиця, Lens culinaris Medik. (Lens esculenta 
Moench)’ (обидві рослини належать до родини бобові) < прасл. *Iqtja id., яке 
має індоєвропейське походження, пор. лит. Iqsis, лат. Iens, род. в. lentis, нім.

Linse id. [Фасм., II: 553— 554; БЕР, III: 380, 382— 383; Skok, II: 281]; інші 
етимологічні версії щодо ляшка, подані в [ЕСУМ, III: 344— 345], на наш 
погляд, необгрунтовані.

Назва трепиконина —  результат деетимологізації поки що 
незафіксованого укр. *требиконина id. (див. нижче слвц. trebikonina id.), пор. 
іншу українську назву цієї рослини требич (требіч), яка є скороченням 
номена *требшконина, мабуть, під впливом таких, як конич (коніч) id. у тих 
же лемківських говірках. Компонент треби- —  від діалектного дієслова 
требйти 'витрачати, споживати’ [ССк.: 353]. Отже, *требиконина —  це 
'рослина, яку споживають коні’; пор. ще слви. діал. trebikonina, trepikonisko, 
trebikufi. trebic 'Trifolium L.’ [Mach.: 121]. Українські назви конюшини конич 
(коніч), коничина (конічйна), як і чес., слвц. копісіпа, на думку Ф.Славського, 
яка базується на даних історичних пам’яток та лінгвогеографічних фактах, — 
полонізми (детальніше див. [Slaw., II: 417; Сабадош 1984: 67— 68]; див. ще 
[Меркулова: 92]; пор., однак, іншу, як нам видається, менш вірогідну думку 
К.Мошинського про можливість запозичення пол. koniczyna від російської 
мови [Moszyiiski 1955: 1955: 129— 130]).

Найменування травка виникло внаслідок звуження значення, 
спеціалізації загальновживаного демінутива. Номен клевер до української 
прийшов, імовірно, через російську чи польську або безпосередньо від 
німецької чи англійської мови; пор. рос. кіевер, пол. klewer, н.нім. Id ever, 
англ. klover id. [ЕСУМ, II: 456; Фасм., II: 245]. Із усіх перелічених назв 
нормативною в українській літературній мові для роду Trifolium L. стала 
назва конюшина [СУМ, IV: 276; ОВРУ: 188], уживаною в більшості сучасних 
українських говорів [САБЛ: № 24]. У функції наукового терміна вона 
запронована в [Мел.: 284] і ухвалена в [СБН: 157].

Найвідоміший у народі і найпоширеніший у дикому стані по всій 
Україні вид конюшини Trifolium pratense L. (його почали культивувати тільки 
в XIX ст.) у джерелах описуваного періоду засвідчений рядом назв. Так, 
поряд із давніми команиця [Вол.: 231; СБН: 158] < прасл. *komonica id. 
[ЗССЯ, X: 175— 177], дятловина [Рог.: 139; Гр., І: 463], дятловйна [Жел.: 
212], дятлйна (київ, та ін. [Ан.: 359; Гр., І: 463]) < прасл. *d%tblina, *dqtelina 
id. [Сабадош 1996: 46], троєзілле, трбйзіль, трбзіль [Шейк., V/1: 86; Жел.: 
985], троєзілля, тройзіл, тройзілля (зах. укр.), трьох-зілля (черніг. та ін.), 
тртїлля  [Гр., IV: 283, 286, 291] (див. ше [ЕСУМ, II: 154; Сабадош 1996: 
122]), конюиійна [Вол.: 231; Рог.: 139; Гр., II: 279] виявляються також 
інновації конюмина [РО: 69; Ум., IV: 124], конячина [Закр.: 370], конічйна, 
конятина (сер. наддніпр. [Ан.: 359; ЯЧ: 123]), конютина (буков. [НІ.; Мак.:
378]). троян (сер. наддніпр. та ін. [РО: 69; Гр., IV: 288; ЯЧ: 123; ]), горішок 
червоний (гуцул. [Шух., 1: 22; Гр.. 1: 312]), горішки (полт.), яблучка (київ.)



[Ан.: 360; СБН: 158], козине око [Ан.: 359; Тм., І: 112; Руб., VI: 31], полт. 
головок [Ан.: 359] і головак [СБН: 158] (з покликанням на [Ан.]), пот и  [РО: 
69; Піск.: 73; Гр., III: 332], лещок червоний (гуцул. [Онищук: 154; СБН: 158]), 
валашок (черніг., степ, та ін. [Ан.: 359; Lind., І: 144; Гор.-І: 21]), жеребець 
(харк. [Ан.: 359; СБН: 158]), в ’язіль (полт.), івйсик [РО: 69; Ум., IV: 124; Гр., І: 
261; II 195], триб-зілля (черніг. та ін. [Гр., IV: 282]).

Номен конючина виник, мабуть, унаслідок контамінації конічина і 
конюшина, як, і, ймовірно, конюшина від схрещення конятина і конюшина. 
Троян —  від три, мотивація та сама, що і в тросзілля (див. вище). Внаслідок 
переосмислення слів за круглою формою яскраво-червоної квітки виникли 
фітономени горішок червоний, горішки, яблучка, козине око, головак (пор. рос. 
олон. красноголовка, в’ят. красноголовник id. [Ан.: 359]). Мабуть, цією ж 
ознакою мотивується і номен пот и, етимологічно пов’язаний із укр. діал. 
п о п ’яночка  'брунька; пуп’янок’ (див. [ЕСУМ, IV: 518— 520]). Фітономен 
жеребець —  теж результат переосмислення загальновживаного слова, 
мотивація та сама, що й у конюшина і под.

Найменування валашок (пор. ще біл. валашок id. [Кис.: 133], рос. 
курське валох 'Trifolium medium’ [Ан.: 359]) могло виникнути двома 
шляхами: внаслідок переосмислення діал. валашок 'кастрированньш
барашек’ [Гр., І: 123] (за асоціацією квітки рослини з баранцем (пор. укр. 
діал. баранчики 'Trifolium pratense’ [САБЛ: № 24, с. 81]) або переосмислення 
слова валашок як деривата від назви коня валах (у цьому випадку фітономен 
мотивується як конюшйна, жеребець, див. вище, детальніше [ЕСУМ, І: 323— 
324; ЗСБМ , II: 36; Сабадош 1984: 77— 78]). Назва в ’язіль, імовірно, 
перенесена від Coronilla varia L. та ін. рослин, які ростуть, чіпляючись за інші 
рослини, ніби в ’яжучи їх, пор. [ЕСУМ, І: 443]. Івасик пов’язується із власним 
іменем Іван на тій основі, що рослина цвіте в період свята Івана Купала (7 
липня); пор. ще укр. діал. Іванова голова 'Trifolium pratense’ [САБЛ: № 24, 
с. 81]. Компонент триб- у назві триб-зілля, вірогідно, того ж походження, що 
й треті- (< треби-) у трепиконина 'Trifolium L.’ (див. вище).

Для іншого, також поширеного по всій Україні виду Trifolium repens L. 
фіксується частина уже описаних назв (з додаванням до окремих означення 
білий, мотивованого кольором суцвіття): команиця біла [Вол.: 232], конюшина 
біла [1877, Мак.: 378; Хл.: 21], в ’язіль (полт. [Вас.: 232; Гр., І: 261]), конятина 
повзянка [ВхГик.: 172] та повзянка [1877, Мак.: 379] (від повзати, 
пояснюється повзучими пагонами [АБ: 60]), яблучка (київ. [Ан.: 360]), 
горішок (харк. [Гр., III: 63]), білі горішки, горішки (полт. [Ан.: 360]), а також: 
орішина [Жел.: 575] (поснюються круглою квіткою рослини), тройнячбк 
(катер. [Ан.: 360; Шейк., V/1: 86; Гр., IV: 286]; пов’язується з трійчастими 
листками), хрещатий барвінок (буков. та ін. [Волк.: 176; Тм., І: 112; НІ.: 12];

перенесення назви сталося за подібністю листками до барвінку), хрестики 
(сер. наддніпр. та ін. [Волк.: 176; Жел.: 1046; ЯЧ: 123]; очевидно, виник на 
основі попереднього номена), сіре зіллє (сер. наддніпр., степ. [Авг.; Сред.: 
490; Ан.: 360]), сіре зілля [Піск.: 237; Гр., IV: 28] (назва зумовлена, ймовірно, 
кольором суцвіття, яке, дозріваючи, змінює білий колір на сірий, сіро- 
жовтий), к0шка [Вол.: 232; Гр., II: 228] (це слово, переосмислившись, 
уживається для позначення ряду рослин, у яких суцвіття складається з 
дрібних квіток, подібних до крупи, каші, пор. [ЕСУМ, II: 410— 411]), лишки 
[Волк.: 170; Гр., II: 367; Руб., VII: 18], лісики  [Ан.: 360; Ум., IV: 124; Мел.: 
287]. Останні дві назви (пор. укр. діал. лйшка 'лисиця’ < прасл. *lisbka id. 
[ЕСУМ, III: 253]) пов’язані, мабуть, із кольором дозрілого суцвіття рослини, 
подібного до хутра лисиці, пор. [ib.: 241].

Джерела фіксують назви ще одного добре відомого по всій Україні 
виду Trifolium arvense L., уже описані вище, це: комонниця (лемк. [ВхЛем.: 
426; Гр., II: 276]), конюшина (буков, [НІ.: 12; Мак.: 376]), лещок білий (гуцул. 
[Онищук: 154]), орішина [Жел.: 575], а також нові королшія, конярка [Петр.: 
18] (перша виникла внаслідок перенесення назви від Leucanthemum vulgare 
Lam. за білою квіткою, а конярка —  похідна від коняр 'коню х’ [Гр., II: 279), 
котячії лапки (бойк. [Нов.: 102]), котячі лапки [Гр., II: 344] (мотивується 
подібністю бархатистої м ’якої головки суцвіття до котячої лапки [Нейшт.:
347]), кбтики (сер. наддніпр., степ, та ін. [Сред.: 490; Ум., І: 279; ЯЧ: 124; ЯТ: 
ЗО]), коткії [Рог.: 139; Гр., II: 293; Руб., VI: 50] (універби, утворені на основі 
попередньої складеної назви), огірочна трава [Рог.: 139; Піск.: 114] 
(конюшину як добрий медонос сіють між огірками, щоб вони краще 
запилювалися комахами [ib.]), огірочник, огірбшник [Волк.: 172; Жел.: 553; 
Гр., III: 35] (універб, який утворився на базі попередньої складеної назви), 
полиця (галиц. [ВхПч., І: 13; Жел.: 689; Гр., III: 283— 284]; дериват від поле, 
мотивується місцем зростання цього виду; пор. латинське видове означення 
an'ense, утворене від arvum  'поле’ [Кг.: 20]).

Вид конюшини Trifolium montanum L., незважаючи на видове 
означення гірська (montanum), зростає по всій Україні, крім Степу. Поряд із 
поданими вище назвами для Trifolium L. та його видів конятина гірська 
[ВхГик.: 172], лящок [Петр.: 48], горошок білий (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., І: 
312]), каюіиіта [Волк.: 169; Гр., II: 229] (деетимологізація назви конюшина), 
івасик (сер. наддніпр. [РО: 70; ЯЧ: 123; Гр., II: 155]), вязіль (буков. [НІ.: 12]; 
про походження івасик та вязіль див. трохи вище), вязиль [Рог.: 139], василь 
[РО: 90] (останній номен виник, імовірно, внаслідок деетимологізації назви 
вязиль id.), котячі лапки (сер. наддніпр. [ЯЧ: 123]), кбтики [РО: 90; Ум., IV:
124], появляються нові: білоголовка (степ: [Lind., І: 147; СБН: 158]; від білий і 
головка за білою головкою суцвіття), куряча лапка [Волк.: 170; Гр., II: 331],



курячі лапки  (сер. наддніпр. [ЯЧ: 123]), сорочі лапки  (id. [РО: 70; ЯЧ: 123; Гр., 
IV: 169]; останні складені номени мотивуються розміщенням на стеблі 
продовгуватих вузьких листків, які нагадують курячу або сорочу лапку), 
кошики [Рог.: 139; Жел.: 373; Гр., II: 296] (флоронайменування виникло, 
можливо, внаслідок переосмислення кошик 'корзина’, але мотив цієї 
семантичної трансформації неясний, пор. [ЕСУМ, III: 68], або, можна 
припустити, появилося на основі складеної назви цієї рослини кошача лапа 
(харк. [Ан.: 359; СБН: 158] під впливом котики id.), полуничник, полуншиник 
[Рог.: 139; Жел.: 693; Гр., III: 289; Руб., X: 116], полунишник [Піск.: 114] (від 
полуниця? мотивація неясна; пор. пол. діал. polonica  'Fragaria L .’ [Karl., IV:
241]; можна також припустити, що ця назва має стосунок до пол. діал. 
роіопіса 'неродюча земля’, в такому випадку флорономен міг би 
мотивуватися місцем зростання рослини).

Виявляється кілька назв для виду Trifolium rubens L., поширеного 
зрідка в західній частині України до Дніпра: горішина, головтічик (волин. 
[Нов.: 102; Гр., І: 302]; про першу назву див. вище, а друга утворена від діал. 
головтіко 'людина з великою головою’ [Шило: 94], мотивується круглою 
головкою суцвіття), дикий конич, сисавка (лемк. [ВхЛем.: 465; Гр., II: 277; IV: 
123; ВхН.з.: 59]; сисавка —  від сьісати 'ссати, смоктати; втягувати в рот яку- 
небудь рідину’ [Пирт.: 259]; мотивація неясна, див. ще [ЕСУМ, V: 244]), 
заяча крівця, заячі лапки (поділ. [Закр.: 340; Ан.: 360; Ум., IV: 124; Мел.: 
287]). Останні дві назви виникли внаслідок метафоризації словосполучень за 
асоціацією червоної (із компонентом крівця пор. латинське видове означення 
rubens 'червонуватий, рум’яний’ [ЛРС: 886]) головки суцвіття цього виду із 
заячою лапкою; означення заячий може пов’язуватися також із тим, що 
конюшина — улюблений корм зайців, кролів; гіор. ще рос. твер. заячьи лапки 
'Trifolium arvense’ [Ан.: 358], біл. могил, заяччьі лапкі [Кис.: 132], пол. zajqcza 
nozka [Maj., II: 790], серб., хорв. заич/а нога id. [Сим.: 359].

Джерела засвідчують ще назви інших видів конюшини: Trifolium 
alpestre L. (зростає по всій Україні) —  дятловина [Б.-Н.: 127], конюшина (сер. 
наддніпр. [Волк.: 169; ЯЧ: 123]), конятина [ВхГик.: 172], також волошка [РО: 
69; Жел.: 120; Гр., І: 253], волошки (сер. наддніпр. [ЯЧ: 123]), волошечка 
[Піск.: 42] (волошка, демінутив волошечка, мабуть, перенесені від Centaurea 
cyanus L. за схожістю продовгуватих листочків обох рослин; непереконливе 
пов’язування в [ЕСУМ, І: 422] із волохи, волохшпий; вид Trifolium aureum 
Poll. (Trifolium strepens Crantz, Trifolium agrarium L.), який зростає в лісних 
районах і Лісостепу, зрідка в Степу і Криму, —  конятина польова [ВхГик.: 
172] (польова —  від поле за місцем зростання рослини), конічник (галиц. 
[ВхПч., І: 13; Ум., IV: 124]; від коніч 'конюшина’, див. вище), жовта 
воріишиа (галиц. [ВхПч., І: 13; Ум., IV: 124; СБН: 157]; означення жовта

мотивується кольором головки суцвіття [ЛРП: 498]; пор. латинське видове 
означення aureum, утворене від aurum 'золото’ [Кг.: 23]), хмелик полевий 
[Рог.: 139; Волк.: 176], хм ілик польовий (сх. укр. [Ум., IV: 124; Гр., IV: 405: із 
покликанням на Рог.]), хмілик польовий [Піск.: 276], хмелюк (сер. наддніпр., 
степ. [Сред.: 491; ЯЧ: 123; СБН: 157]; хм ілик  і под. —  від хміль, пояснюється 
подібністю форми і кольору суцвіття обох рослин); Trifolium medium L. 
(зростає по всій Україні) —  тройняг (катер. [Шейк., V /1: 86; Гр., IV: 286]; від 
тройний, деривата від три, фітономен мотивується трійчастими листками), 
ляж ка (бойк.-галиц. [ВхПч., IV: 16; СБН. 157]; результат деетимологізації 
назви ляшка  'Trifolium L .’ [ЕСУМ, III: 337, 344— 345], див. вище ляшка, 
лещок id.); Trifolium ochloreucum Huds. (росте в Карпатах, на Поділлі, в 
Степу) —  Іван головатий (бойк.-галиц. [ВхН.з.: 59]; мотивація та сама, що й 
назви ів0сик, див. вище), живокіст  (гуцул. [LUyx., І: 22; Гр., І: 482]; 
пов’язується з живокіст  ' S y m p h y t u m  officinale L .’, мабуть, за аналогічним 
використанням у народній медицині).

3.43.5. Уперше документуються українською писемністю назви 
поширеної на більшій частині України рослини Anthyllis vulneraria L. 
(Anthyllis macrocephala Wend., Anthyllis polyphylla Kit.): перелет (буков. та 
ін.), соколій перелет [РО: 67; Рог.: 111; НІ.: 2; Гр., III: 124] (перелет  —  від 
перелітати за способом розповсюдження насіння, пор. [ЕСУМ, IV: 342]; 
означення соколій мотивується подібністю квітки до голівки сокола), жовтий 
валашок [Гор.-І: 4] (за жовтою квіткою, подібною до вовни ягняти; пор. 
гуцул, валах 'баран вьіложенньїй’ [Гр., 1: 123], полт. валашок 'бараш ек’ [Вас.: 
197]), комушка [ВхГик.: 174; Жел.: 362; Мел.: 33] (етимологічно пов’язується 
з укр. діал. комета, команка, команиця 'Trifolium pratense L .’, мотивується, 
очевидно, схожістю суцвіття обох рослин).

Решта назв Anthyllis vulneraria зумовлена лікувальними властивостями 
і магічним використанням рослини: язвенник (степ. [Lind., І: 136; СБН: 14]; 
від розм., рідк. язва  'виразка’ [СУМ, XI: 627], назва зумовлена ефективним 
застосуванням рослини як антисептика при лікуванні виразок, ран; пор. 
латинське видове означення vulneraria, утворене від vulnus 'рана’, vulnerare 
'поранити’ [РО: 67]), опучай (волин. [Ан.: 40; Руб., VIII: 38]; від діал. стук 
'вьшуклость', онука 'м яч’, опуклий 'вьіпукльїй’ [Гр., III: 61; ЕСУМ, IV: 205]; 
пов’язується, очевидно, з використанням рослини при лікуванні пухлин), 
ребрянник [Петр.: 32] (дериват від ребро, зумовлений уживанням рослини для 
лікування кісток, пор. [NRL: 446]), урочийк  [Петр.: 38] (пор. ст. чес. urocnik, 
■•rocka, itrocnica 'Anthyllis L. які мотивуються використанням цієї рослини 
від зурочення [Mach.: 121— 122]).

3.43.6. Поряд із успадкованою від праслов’янської мови назвою 
іядвепець [Puiv 127; Піск.: 129; Же; 420; Гр., II: 391], лядвепець [Ум., II: 68],



ч и ляденець [Жел.: 400; Петр.: 22], леденець [Тм., І: 187; Руб., VII: 11], лвинец, 
львинець [Петр.: 20, 22] (останні два варіанти як деетимологізовані, ймовірно,
—  від лядвенець id. < прасл. */qd(v)bmcb id. [Сабадош 1996: 47]) для 
позначення рослини Lotus corniculatus L., яка зростає по всій Україні), 
засвідчені також новотвори, які пов’язуються здебільшого із зовнішнім 
виглядом суцвіття, плодів, листочків, подібністю до інших рослин, зокрема: 
орішина [ВхГик.: 173; Хл.: 21], ворішина (галиц. [ВхПч., І: 11; Жел.: 121; Гр., 
І: 254]; від діал. (в)оріх —  за формою плодів), тройчйсте зілля (зіллс) (волин. 
[Ан.. 199, Шейк., V/87; Жел.: 986; Ум., II: 68; Гр., IV: 286]), тройчасте зіллє 
[Руб., XII: 24] (тройчисте, тройчасте —  за трьома верхніми листочками), 
перстйнець (поділ. [Ан.: 199; Ум., II: 68; Руб., X: 44]; від перст  'палець’ за 
пальцеподібними стручками плодів). Наступні номени появилися внаслідок 
переосмислення значення слова за подібністю до іншої рослини: горошок 
горобйний [Рог.: 127; Ум., II: 68; Тм., І: 187; Гр., І: 314] (пор. горошок 
Lathyrus L. ; горобйний тут має значення 'несправжній’), команйца (буков. 

[НІ.: 7; СБН: 90]; пор. команйця 'Trifolium L .’), горйцвіт  [Ан.: 199; Ум., II: 68] 
(пор. горйцвіт  'Adonis L.’), зшювать (гуцул. [Шух., І: 21; Гр., І: 73]; пор. 
зановать, зіновать 'Genista tinctoria L .’, а також [ЕСУМ, II: 264]). І лише 
медівка (волин. [Нов.: 99; Гр., II: 414]), утворене від мед, мотивується не 
зовнішньою ознакою, а медоносністю рослини. О.Рогович звертає увагу на 
те, що гр. λωτος у стародавні часи називало солодку кормову траву, перев. 
Lotus messanensis [РО: 71]. Літературною нормою в українській мові стала 
назва лядвенець [СУМ, IV: 578; ОВРУ: 191], ухвалена як науковий термін у 
[СБН: 90].

3.43.7. Уперше документуються назви рослини Galega officinalis L., 
яка поширена на більшій частині України: козя рут а  [Петр.: 17, 33], 
козлятник (степ. [Lind., І: 51; Мел.: 122]), козяк (полт. [Гор.-І: 10; СБН: 66]), 
козляк (степ. [Шест.; СБН: 66]), руптвка  [Жел.: 844], рут івка (буков [ib.; НІ.: 
6]). Із укр. козя рута  пор. ст. чес. kozi ruta, слвц. kozia ruta id.; вірогідно, це 
переклад лат. ruta capraria id. [Ан.: 150] (букв, 'козяча рута’). На основі 
компонентів складеної назви козя рута  виникли, мабуть, на власному ґрунті 
інші перелічені українські назви цієї рослини —  козляк і под., рутівка  і под. 
Номен козлятник став нормативним в українській літературній мові [СУМ, 
IV: 213; ОВРУ: 192]. Пояснення останньої назви «похідне утворення від коза, 
зумовлене, очевидно, тим, що рослина використовується як корм для худоби» 
[ЕСУМ, II: 500] нам видається сумнівним. У латинській видовій назві ruta 
capraria видове означення, гадаємо, має значення 'несправжня’, бо справжня 
рута —  це інша рослина —  Ruta hortensis Mill., або Ruta graveolens L. [Mach.: 
137], декоративна рослина, завезена із Середземномор’я. Її назва рут а  в

українських писемних пам’ятках починає відзначатися від сер. XVI ст. [ІУМ:
341].

3.43.8. Засвідчуються текстами найменування двох найвідоміших у 
народі і поширених по всій Україні видів Astragalus L. Astragalus 
glycyphyllos L. та Astragalus cicer L. Переважна більшість численних, але 
локальних назв першої рослини пов’язується із зовнішніми ознаками рослини
—  плодами, формою стебла та характером його росту. Схожістю насінини 
астрагалу із плодом гороху, квасолі зумовлені номени: зйячий горошок (полт. 
[Авг.: 20; ВхПч., IV: 13; Мел.: 44]), здячий горох [Гр., II: 120; СБН: 213], 
вовчий горох [Петр.: 8; Гр., І: 245], дйка фасолька (гуцул.) [Шух., І. 21, Гр., 
IV: 375] (прикметники заячий, вовчий мають значення 'несправжній; дикий , 
про що свідчить означення дйка в останній складеній назві), стручечник 
[Петр.-2: 73; СБН: 20] (від стручок, у якому містяться плоди), крило орлине 
[Рог.: 113; Піск.: 117; Руб., VI: 64] (листочки, розміщені 4— 7 парами на 
стеблі, подібному до крила птаха), вязіль (катер.; від в ’язшпи), розходник 
боровий (черніг.; розходник від розходитися, боровий від бір, род. в. бору за 
місцем зростання рослини), вовча ступа (полт. [Ан.: 57; СБН: 20]), уклпдник 
[Шейк., V/2: 173— 174; СБН: 20] (уклпдник від укладати за лежачими 
стеблами рослини, пор. [ЕСУМ, VI: 26] або є варіантом окладник, див. нижче 
Lathyrus niger). Усі останні чотири флорономени мотивуються лежачим, 
повзучим, розгалуженим стеблом, яке зв’язує інші рослини і подібне до лапи 
звіра.

Назва волосник (київ. [Ан.: 57; СБН: 20]; від волос) зумовлена 
поодинокими білими волосками чашечки. Найменування девятисіїльник (сер. 
наддніпр. [Волк.: 167; Піск.: 63; ЯЧ: 124]), девятосильник [Жел.: 176] — 
композити, утворені від дів'ят ь  'багато’ та сйла, і мотивуються ефективною 
лікувальною дією рослини, особливо заспокійливою [ЛРП: 234, 236]. Номен 
д ев’ятилітник [Рог.: 113; Піск.: 117; Жел.: 176; Гр., І: 365], дев ятолнпник 
[Жел.: 176] також складний (від дев'ять 'багато’ і літо 'р ік ’), пояснюється, 
ймовірно, тим, що це багаторічна рослина, пор. ще [ЕСУМ,II: 21— 22]. Кілька 
найменувань пов’язані з часом цвітіння рослини —  у період релігійного свята 
Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня), це матері бож ої коса, 
богородишна коса, косатик (полт. [Рог.: 113; Ан.: 57; Піск.: 21]; косатик від 
коса за віддаленою асоціацією стебла з дівочою косою), богородиця роса  
(волин. [Нов.: 97]; роса, —  мабуть, описка або наслідок деетимологізації, 
правильно, гадаємо, коса), богородишна ιηραβά [Ум., І: 8], богоростка 
[ВхГик.: 174; Жел.: 36] (від бог і рости). Ще одна назва неїшсїипець [Рог.: 
113; Піск.: 152; Гр., II: 552; Руб., VIII: 66] (від насйтити) мотивується тим, 
шо ряд видів астрагалу —  добрий корм для худоби [ЕСУМ, IV: 70].



Назви богородишна коса [Рог.: 113; Піск.: 21], богородична кос0 [Гр., 
І: 80], девятшітник [Рог.: 113] позначають вид Astragalus cicer L., крім того, 
з останнім значенням уживаються також довгокіс (катер. [Ан.: 57; СБН: 20]; 
від довгий і косб, пор. вище косатик), хлопунець [1887, СБН: 20] (від 
хлопати; мотивація неясна).

3.43.9. Уперше документуються назви рослини Oxytropis pilosa DC., 
поширеної в Степу і південній частиніі Лісостепу: горобйнець [Волк.: 167; 
Жел.: 154; Гр., І: 314], острокільник (степ. [Шм.; СБН: 107]), перелет  (харк., 
катер.) соколій перелет  (харк.) [Ан.: 238; СБН: 107]. Горобйнець —  від 
горобина 'види Sorbus L .’ за схожістю листочків та їх розміщенням попарно 
на гілці. Номен острокільник утворений від діал. бстрий та кіль, мотивується 
гострою формою човника (частини віночка квітки деяких рослин, де 
розміщені тичинки і маточки); пор. лат. oxytropis, утворене від гр. οξύς 
'гострий" і τροπίς 'к іль’ [РО: 72]. Нормативним в українській науковій 
ботанічній номенклатурі став гострокільник [ОВРУ: 197; ВРУ: 415]; в [РУСб: 
240] помилково подається гострокильник. Ця назва є, очевидно, калькою 
латинської, тому більш виваженим було ухвалення свого часу наукового 
терміна горобйнець із цим значенням у [СБН: 107]. Ю.Кобів зробив спробу 
повернути останній до наукового обігу як єдину нормативну назву цього 
ботанічного роду [Кобів: 209].

3.43.10. Продовжують фіксуватися відомі ще від XVIII ст. назви 
рослини Glycyrrhiza echinata L. (див. [Сабадош 1996: 122]), поширеної на 
півдні Лісостепу, в Степу і Криму, солодкий корінь (покут.-буков., степ. 
[Витв.: 124; Сред.: 491; ЯТ: 18; Тм., 1: 174]), лахориця (покут.-буков. [Витв.:
124]), люкреція, [Ан.: 159; Ум., II: 35; Мел.: 130], локриця (степ. [Сред.: 491; 
СБН: 70]) і под. Поряд із ними появляються новотвори солодець (катер.), 
солодка, вербець солодкий [Ан.: 159; Ум., II: 35; Мел.: 130], вихрі (катер. [Ан.:
159; СБН: 70]; мотивація неясна). Назви з коренем солод----- універби, що
виникли на основі складеного номена солодкий корінь. Усі ці найменування 
стосуються також іншого виду —  Glycyrrhiza glabra L., поширеного на півдні 
Степу і в Криму. Літературною нормою для роду Glycyrrhiza L. стала назва 
солодка, пор. рос. солодка [СУМ, IX: 446; ОВРУ: 198], хоча в [СБН: 70] в ролі 
наукового терміна була ухвалена лексема солодець. Ю.Кобів пропонує в цій 
ролі вживати складений номен солодкий корінь [Кобів: 205].

3.43.11. Уперше засвідчуються назви бур’яну Ornithopus perpussilus L., 
завезеного до України і поширеного в околицях Дніпропетровська і Херсона 
птиченіг [ВхГик.: 174; Тан.], пазорник (буков. [НІ.: 9]). Перша назва — 
переклад сер. лат. pes avis або наукового лат. ornithopus, утвореного від гр. 
ορνις 'птах’ і πούς 'нога’; подібне походження мають чес. ptaci noha, слвц. 
vtacia noha [Mach.: 124— 125], пол . ptasza nozka fstopa), ptaszinog, серб., хорв.

pticja noga, pticostopa  id. [Maj., II: 545]. Ці назви, а також пазорник (від укр. 
діал. пазор(ь) 'пазур’ [Гр., III: 87; пор. ще [ЕСУМ, IV: 255]) мотивуються 
скупченням стручків на кінці довгого стебла, яке нагадує догори повернуту 
пташину ногу, а стиснуті стручки створюють враження пазура [Mach.: 124—
125].

3.43.12. Поряд із назвою праслов’янського походження вязель [Вол.: 
236; СБН: 45], вязиль [Ум., І: 141], вязіль [Ан.: 110; Lind., І: 161; СБН: 45] 
(< прасл. *vqzblb 'рослина, що чіпляється за інші: Coronilla varia L., Vicia L., 
Galium L. та ін.’ [Сабадош 1996: 47]) поширеної по всій Україні рослини 
Coronilla varia L. появляється чимало інновацій: гірчак (сер. наддніпр., степ, 
та ін. [Ан.: 110; Ум., І: 141; ЯЧ: 124; ЯТ: 14]; від гіркий —  за гірким смаком 
стручків рослини, пор. [Ан.: 100; Мел.: 86]), кукільница (буков. [НІ.: 4]; від 
кукіль 'Agrostemma githago L .’; та сама мотивація, що й у попередньої назви), 
горішина (волин. [Нов.: 98; Гр., І: 312]; від горіх, очевидно, за круглою 
формою квітки; пор. вище горішки 'Trifolium pratense L.’), горошок, горошок 
білий (степ.), горошок польовий (полт.), горошок кучерявий, вінок горошок 
(херс.), горобячий горошок (степ.) [Ан.: 110; Ум., І: 141; СБН: 45], вороблячий 
горошок (волин.) [Нов.: 98] (у перелічених номенах горошок перенесено від 
Vicia L.; білий мотивується кольором квітки, яка може бути також рожевою 
або фіолетовою [БА: С. 121]; горобячий, вороблячий тут має значення 
'несправжній’; із компонентом вінок в останній складеній назві пор. лат. 
coronilla, утворене від лат. corona 'вінок’ за дуже гарними пелюстками 
рослини у вигляді вінка [РО: 78]), самоксша (гуцул. [ВхЮж.: 62; Шух., 1: 21; 
Гр., IV: 99]; перенесено від діал. самокіїша, самокьпиа і под. 'кисле молоко’ 
[Гр., IV: 99; ССк.: 326] за білим кольором квітки), кішка, кішечка, киця [Піск.:
106], кбшка [Рог.: 120; Жел.: 373] (перенесення назв зумовлене, мабуть, 
чіпкістю стебла рослини [БА: 121]; пор. чес. kocici drapky, pazorky id. [Mach.:
125]), дивань (волин. [Нов.: 98; ВхГик.: 174; СБН: 45]; імовірно, від диво за 
красивим суцвіттям рослини). Нормативною для роду Coronilla L. в 
українській літературній мові стала назва в язіль [СУМ, І: 797; ОВРУ: 198].

3.43.13. Від 70-х pp. XIX ст. і особливо в кінці XIX і на поч. XX ст. в 
українській писемності появляються назви рослини Hedysarum L. солодуш 
[ВхБот.1896; Мак.: 174] (від солод за смаком кореня і добрими медоносними 
якостями), солодушка [ВхГик.: 174] (від солодуш  id.), солодкодух [Петр.: 35] 
(від солодкий і дух 'запах, аромат’). Номен солодушка нормативний в 
українській літературній мові [СУМ, ЇХ: 448; ОВРУ: 199]. Як науковий 
термін був ухвалений у [СБН: 72].

3.43.14. Документується назва горобиний горох рослини Onobrychis 
gracilis Bess. [Рог.: 129; Піск.: 56; Гр., І: 315], що зростає подекуди в 
Правобережному Степу і в Криму. Мотивується схожістю бобоподібних



плодів із гороховими; означення горобиний тут має значення 'несправжній; 
дикий’.

3.43.15. Дикорослі види Vicia L. (зростають переважно по всій Україні) 
мають однакові з видом Vicia sativa L. або подібні з ним назви (див. п. 2.17.8), 
зокрема: горобячий горох 'Vicia cracca L .’ (буков. та ін. [Волк.: 167; НІ.: 13]), 
горобйний горох 'Vicia vilosa Roth’ [Рог.: 141; Гр., І: 315], птасєчий горох 
'Vicia cracca’ (гуцул. [Онищук: 134]), горошок 'Vicia villosa’ [Волк.: 167; Гр., 
І: 316], 'Vicia sepium L .’ [Рог.: 141; Піск.: 57], горобйний горошок 'Vicia 
villosa’, 'Vicia angustifolia’ (сер. наддніпр. та ін. [Рог.: 141; ВхПч., II: 37; Піск.:
56]), горобячий горошок id. (сер. наддніпр. [ЯЧ: 124]), 'Vicia cracca’ [Рог.: 141; 
Піск.: 46; Тм., І: 45], горошок воробьиньїй id. [Руб., II: 32].

Крім того, фіксуються специфічні назви для окремих видів, зокрема 
для Vicia cracca L. —  гадючий горошок (сер. наддніпр., слобож. [Рог.: 141; 
1891, Яв.: 156; ЯЧ: 124]), гуцул, горох птасєчий [Онищук: 154; Мак. 398] і 
потєчий горошок [Шух., І: 22], дикий горошок (галиц. [ВхПч., І: 14; Гр., І:
316]), ляночбк [Жел.: 421], ледий горошок [ВхПч., І: 14; Жел.: 400]; для Vicia 
hirsuta S.F.Gray —  вязіль (галиц. [ВхПч., II: 37; Жел.: 133]), вязалець (галиц.), 
звязіль (волин.), волок (галиц.), кала (бойк.) [ВхН.з.: 61; Мел.: 300], 
мишатник (сх. поліс., слобож. [Гор.-2: 372; СБН: 167]); для Vicia sylvatica L.
—  звягель (галиц. [Нов.: 102; Гр., II: 136]), горошок високоростовий (лісовий) 
[Волк.: 167; Гр., І: 316], влок [ВхГик.: 171; Жел.: 111]; для Vicia sepium L. — 
сокирки [Рог.: 141; Гр., IV: 165]; для Vicia villosa Roth —  воробячка (бойк.- 
галиц. [ВхПч., II: 37]).

Означення гадючий (від гад 'гадю ка’), птасєчий (від птах) у 
складених флоронайменуваннях мають значення 'несправжній; дикий’, як в 
інших подібних назвах (див. вище). Номени вязіль, звязіль і под. пов’язуються 
із в ’язйти, з в ’язати, позаяк ця рослина має вусики на кінцях стебла, якими 
зв’язує інші рослини [ЕСУМ, І: 443] (пор. ще вязіль 'Coronilla varia L.’, див. 
π. 3.43.12). Звягель, імовірно, результат деетимологізації звязіль id. (пор. 
[ЕСУМ, II: 252]). Цією ж ознакою мотивується, мабуть, і назва волок 
(пов’язується з волокти, волочити; пор. ще волок 'невелика сітка з матнею 
для ловлі риби в неглибоких місцях’, 'мотузок, за допомогою якого 
перетягують копиці сіна або колоди з одного місця в інше’, волока 'мотузок, 
яким зав’язували постоли та обв’язували онучі на нозі’ [СУМ, І: 729]; варіант 
влок, як свідчить його фонетика, —  полонізм; пор. пол. wlok 'волок’ [ПУС, 
11/2: 302].

Назва κάηα виникла, вірогідно, внаслідок метафоричного 
переосмислення діал. κάηα 'ш апка’, 'даш ок’ і под. [Жел.: 333] і мотивується, 
мабуть, зовнішнім виглядом якоїсь анатомічної частини цієї рослини. 
Фітономени мишатник і воробячка —  універби, які появилися на основі

відповідних складених назв миший (мишачий) горох і воробячий горох (див. 
вище). Сокйркй —  результат переосмислення загальновживаного демінутива, 
мотивується формою квітки рослини [ЕСУМ, IV: 345]. Назва ляночбк, —  
можливо, від лядничок, деривата від діал. ляд, лядник 'горош ок’ [ЕСУМ, III: 
340]. Компонент ледий у складеному номені виникли, ймовірно, не без 
впливу польської мови; пор. пол. Iqdziej, Iqdziaj 'дикий чорний горошок у 
збіжжі’, lendzian 'вика’ та ін. [ib.: 334, 340]. У кожному разі етимоном цих 
номенів є прасл. *lqdb 'бур’ян, зілля’, *lqdo 'необроблена земля, цілина’ (див. 
п. 2.17.8).

3.43.16. Джерела цього періоду вперше фіксують назви кількох 
дикорослих видів Lathyrus L., зокрема Lathyrus vernus Bemh. (Orobus vernum 
L.): горох горобиний, горох дикий [Ум., IV: 61], збячий горох (галиц., гуцул, та 
ін. [Нов.: 100; ВхПч., II: 33; Жел.: 283; Онищук: 154]), зйячий горох весняний 
[ВхГик.: 171; Жел.: 283], горох свинський [Гол.: 487], горошок (півд.-зах. та 
ін. [Витв.: 84; Гавр.: 140; Гол.: 487; ВхПч., І: 10; Жел.: 154; Гр., І: 316]), 
горошок горобиний (уман.), горошок дикий (полт.) [Ан.: 236; Ум., І: 171; Тм., 
І: 81], горошок весняний [Жел.: 283; ВхБот.1905: 577], горошник лісний 
(буков. [НІ.: 9; СБН: 85]), веснянки [Ан.: 236; Мел.: 155], зозулині черевички 
(полт. [Ан.:  236; Ум., І: 26]), черевички (київ. [Рог.: 130; Волк.: 177; Ан.: 236; 
Піск.: 286; Гр., IV: 455]), півники [Рог.: 130; Жел.: 636; Ум., IV: 67; Гр., III: 
157], волівнйк (зах. укр. [Гол.: 411]), волівнйк ярий [Вол.: 235], трбпник 
(волин. [Ан.: 236; Шейк., V/1: 87; Гр., IV: 287]), сердешна ηιραβά (сер. 
наддніпр. та ін. [Рог.: 130; Ум., IV: 67; Гр., IV: 115; ЯЧ: 124]), ранник (київ.), 
чорне зілля (полт.), чистяк, чорна трава борова, [Ан.: 236; СБН: 85].

Назва горох перенесена на цю рослину за схожістю її плодів із 
гороховими. Для позначення диких рослин у народній ботанічній 
номенклатурі часто використовують демінутиви, утворені від назв чимось 
подібних культурних рослин —  звідси номен горошок; пор. чес., слвц. hrahor 
id., чес. grahor 'Lathyrus L.’ (чес. hm ch  'горох’) [Mach.: 127], серб., хорв. 
grasac 'Lathyrus L.’ [Ан.: 236]. Означення горобйний, зйячий у поданих 
складених назвах мають значення 'несправжній; дикий’; пор. чес. vici hrach 
'Lathyrus’, ст. пол. wroni groch 'Lathyrus vemus L .’ [Mach.: 127], пор. ще [Ан.: 
186] (у виносці); означення лісний мотивується місцем поширення рослини, 
весняний, зозулині —  її раннім цвітінням (кінець квітня, коли кують зозулі; 
пор. серб, кукавичин хлеб  id. [Ан.: 236]). Останню мотивацію має і назва 
р0нник (від рйнній  [ЕСУМ, V: 25]).

Номен півники зумовлений подібністю червоних квіток рослини до 
гребінця півня (пор. біл. діал. піт уш ки, а також чес. kohoutky id. [Ан.: 236; 
ЕСУМ, IV: 385] (від kohout 'півень’), а кожна окрема квітка нагадує 
маленький черевичок —  звідси фітономен черевіїчки. Назви чорна трава,

і



чорне зілля, мабуть, перенесені від виду Lathyrus niger (див. нижче), хоча і у 
виду Lathyrus vernus квітки спочатку малиново-пурпурові, а потім сині і 
синьо-зелені [Нейшт.: 359]. Тропиш  (від ιηροηά 'стеж ка’) мотивується, 
вірогідно, місцем зростання рослини, пор. [ЕСУМ, V: 649]. Номен сердешна 
трава зумовлений застосуванням рослини при сердечній хворобі [ЕСУМ, V: 
217; Смик 1991: 288— 289]. Мотивація назви волівнйк, утвореної від віл, 
неясна. Можна припустити, що це універб, який виник на основі складеної 
назви *волова трава; пор. ще пол. wolownik wiosenny id. [Ан.: 236]. Імовірно, 
це спільне українсько-польське утворення.

Для поширеного в лісовій зоні, Лісостепу і Криму виду Lathyrus niger 
Bemh. фіксуються новотвори: чорна трава (сх. поліс. [Авг.: 51; Мел.: 154]), 
чорне зіллє [Волк.: 177; Піск.: 290], чорнозілля (сх. поліс, та ін. [РО: 77; Гор.-2: 
376; Гр., IV: 471]), желізна трава (сх. поліс. [Авг.: 51]), зелізна трава (галиц. 
[Парт.: 246]), чорніш горох (степ.), журавлиний горох (київ.), циганка (степ.) 
[Ан.: 236; Lind., І: 175; СБН: 84], зозулині чорні черевички (сер. наддніпр. 
[Авг.: 51; ВхПч., IV: 15; Мел.: 154]), окладник (волин. [Ан.: 236; Мак.; 202]), 
укладник (сер. наддніпр. [Авг.: 51; РО: 77; ВхПч., IV: 15; Шейк., V/2: 173—
174]), царь-зілля(є) [Волк.: 176; Гр., IV: 424], лядник (закарп. [Чопей: 176; 
Мак.: 202]).

Назви, до складу яких входить компонент чорний, мотивуються 
кольором висушеної трави [Мел.: 154]. Ця ознака і в основі метафоричного 
номена циганка. Складене найменування ж(з)елізна трава зумовлене, 
ймовірно, міцним коренем рослини; пор. нім. Eisenwurz id. (нім. Eisen 
'залізо’, діал. Wurz, літ. Wurzel 'корінь’ [БНРС, І: 407; II: 608]). Назва 
окладник пов’язується етимологічно з окладати 'обкладати’, діал. оклад 
'компрес’ [СУМ, V: 664] і пояснюється використанням цієї рослини при 
лікуванні внутрішніх хвороб, зокрема зміщення матки та інших внутрішніх 
органів, здуття живота, а також кашлю [Волк.: 177], пор. ще [ЕСУМ, IV: 170]. 
Добрими лікувальними властивостями цієї рослини зумовлена, вірогідно, і 
назва царь-зілля, використовувана в українських діалектах і для називання 
багатьох інших рослин із такою самою ознакою (див. [Кобів: 768]). Про 
походження фітономена лядник  див. п. 2.17.8.

У джерелах відзначаються назви рослини Lathyrus tuberosus L., 
поширеної на півдні Лісостепу, Степу і в Криму, —  це степ, черевички і 
горошок [ЯТ: 19; Мел.: 155]), горошок бульвистий [ВхГик.: 171], красний 
горошок [Рог.: 126; Піск.: 116; Ум., І: 282], розова чйна [Рог.: 126; Піск.: 227; 
Гр., IV: 462], рож ева чина [Піск.: 116], ласковиия [Ум., І: 282; Мел.: 155], 
степ, горішина і кабанець [ЯТ: 19; СБН: 84]. Означення бульвистий —  від 
діал. бульва 'цибулина’, 'картопля' [Гр., І: 110; ЕСУМ, І: 292], мотивується

бульбоподібним корінням; означення красний (у значенні 'красивий’), 
рожевий, розовий  зумовлені яскравими рожевими квітками рослини.

Номен ласковиця пов’язаний, можливо, із ласка, у такому випадку міг 
би пояснюватися магічним використанням рослини у коханні, пор. [ЕСУМ, 
III: 197], пор. також назву любй-мене-не покйнь іншого виду —  Lathyrus 
sylvestris L. (див. нижче). Горішина —  від горіх (пор. болг. ор'кшина, ор Жінки, 
ор^ш ец  'Lathyrus sylvestris’ [Ахт.: 195]), кабанець —  результат
переосмислення загальновживаного демінутива (від кабті). Обидва 
фітономени мотивуються тією ж ознакою, що й бульвистий. Етимологія 
назви чйна для М.Фасмера неясна [Фасм., IV: 363]. В.А.Меркулова 
припустила, що укр. чйна виникла на українському ґрунті від *серпа, 
утвореного від *cepiti 'чіпляти’ [Меркулова: 86]. Виведення чйна від прасл. 
діал. *сіппа (невідомо, на підставі чого реконструйованого), яке нібито 
утворене від чіпати, чипати, усупереч [ЕСУМ, VI: 321]), нам видається 
непереконливим. Номен чйна як родовий для Lathyrus L. став нормативним в 
українській літературній мові; пор. рос. чйна id. [ОВРУ: 203; СУМ, XI: 325]. 
У [СБН: 84] з цим значенням цілком виправдано було ухвалено науковий 
термін чйна. Саме його подає як єдиний термін Ю.Кобів [Кобів: 244].

Для позначення виду Lathyrus sylvestris L., поширеного по всій 
Україні, вживаються назви: журавлиннії горох [РО: 76; Піск.: 77; Гр., І: 493], 
журавлевий горошок [Рог.: 126; Гр., І: 316], горошок лісовий [ВхГик.: 171], 
уклсідник [Піск.: 57; Шейк., V/2; 173— 174; Гр., IV: 328; Руб., XII: 11], любй- 
мене-не покйнь [Рог.: 126; Піск.: 129; Жел.: 418; Гр., II: 386], мармурник 
(гуцул. [Нов.: 99; Жел.: 428; Гр., II: 406]). Означення журавлиний, 
.журавлевий мають загальне значення 'несправжній; дикий’; пор. біл. діал. 
журауліньї горох id. [Кис.: 72]; лісовий мотивується місцем зростання 
рослини; пор. латинське видове означення sylvestris 'лісовий’. Назва любй- 
мене-не покйнь зумовлена, очевидно, використанням рослини з магічною 
метою. Номен мармурник, — імовірно, дериват від мармур, мотивація неясна.

Поширений по всій Україні вид Lathyrus pratensis L. має назви горошок 
журавлі/ний, журавлині стручкй (катер., харк. [Ан.: 187; Ум., І: 141; IV: 199; 
Мел.: 154— 155]), горошок луговий [ВхГик.: 171], жовта чйна (сер. наддніпр. 
[ЯЧ: 125; Мел.: 155]). Означення жовта пояснюється кольором квіток 
рослини.

3.44.1. Геранієві (Geraniaceae). Тексти описуваного періоду уперше 
засвідчують назви кількох видів герані (Geranium L.). Переважну більшість 
назв рослини Geranium sanguineum L., яка росте в лісах, гаях, серед кущів у 
Лісостепу, Гірському Криму, зрідка в Степу, можна об’єднати в три основні 
групи. До першої групи відносимо назви, зумовлені місцем зростання 
рослини: орішина (волин. [Нов.: 98]), ворішина (галиц. [ВхПч., І: 10; Гр., І:



254; Руб., Ill: 49]; похідні від діал. ορίχ, βορίχ 'горіх’), дубрівка [Ан.: 156; Руб., 
III: 49; СБН: 68], дубровка [РО: 59] (від діал. дуброва 'діброва’; пор. біл. діал. 
дубровица, л іс н а я  дубровка 'Geranium sanguineum’ [Ан.: 156]), піддубник 
(галиц., степ, [ib.; Lind., І: 119; Руб., X: 82; СБН: 68]; префіксально- 
суфіксальне утворення від дуб), дебринець (волин. [Нов.: 98; Гр., І: 365]; від 
дебрі зарослі густим непрохідним лісом, чагарником і т.ін. місця’ зах. укр. 
дебр, дебрь, дібра  'яр, улоговина’ [СУМ, II: 228]).

До другої групи належать номени, мотивовані зовнішнім виглядом 
рослини або її частини: вовча стоїш  [Рог.: 124; Піск.: 57; Жел.: 114; Гр., І: 
246], уступа вовча (уман. [Ан.: 156; Шейк., V/2: 210]), вовча лапа (степ. 
[Lind., І: 119; СБН: 68]; листочки рослини нагадують відбиток лапи звіра; 
пор. рос. діал. волчица id. [Ан.: 156]), стоколінник (київ. [Ан.: 156; Руб., XI: 
100]; від сто 'багато’ і коліно). Подібністю до інших рослин зумовлені 
номени: бобовшиник (катер.), польовий любисток (поділ.), борова рож а  
(галиц.) [Ан.: 156; СБН: 168], рож бве зіллс (волин. [1898, Мел.: 127]; рослина 
має квітку рожевого кольору), тоя польова (поділ. [Ан.: 156; Гр., IV: 278]). 
Третя група —  це назви, мотивовані лікарським застосуванням цієї рослини: 
сер. наддніпр. волосніїк [Рог.: 124; Піск.: 41; Жел.: 119; Гр., І: 251; ЯЧ: 125] 
(«як волосся лізе, то парять водою з нього» [Рог.]), гостівнйк [Ан.: 156; Піск.: 
57; Гр., І: 319; ЯЧ: 125] і гостинник [РО: 59; Ан.: 156] (пор. укр. діал. гостець 
'ревматизм’ [Гр., І: 318; СУМ, II: 143]), золотник (гуцул. [Шух., І: 21; Гр., II:
178]; гуцул, золотник —  також 'хвороба нутрощів: здуття, закрепи, глухі болі 
і т.п.’ [Шух., V: 250]). Поза цими групами є назви громник (київ. [Ан.: 156; 
Руб., II: 39; СБН: 68]; від грім; мотивація фітономена не зовсім ясна, 
можливо, пов’язується з початком цвітіння рослини, коли лунають перші 
громи, пор. [Шамота: 78]) і мир-зілля [Рог.: 124; Піск.: 41; Гр., II: 426]. 
Остання зумовлена, вірогідно, магічним використанням рослини.

Уперше документуються назви інших видів герані (Geranium L.), 
зокрема для виду Geranium pratense L., поширеного у всіх лісових районах і в 
Лісостепу, записано назви: вовчі лапки [РО: 59; Піск.: 40; Жел.: 114; Ум., І: 
224; Гр., І: 245], вовча ступа [Ум., І: 224], вовчуга [Рог.: 124; Ум., І: 224; Гр., 
І: 246], вовчура [РО: 59; Рог.: 124; Ум., І: 224], журавельник [Вол.: 238; РО: 
59; Рог.: 124; Піск.: 77; Жел.: 226; Ум., І: 224], журавець луговий [ВхГик.: 157; 
Мел.: 127], бузьочник (зах. укр. [Вол.: 237; Гол.: 375]), бусячий писок (зах. 
волин. [Гавр.: 140]), бусяк, чаплинник [Петр.: З, 40], носок лужний [Вол.: 237; 
Мак.: 166], лісові васильки (галиц.), маточник, польова руж а, тройця [Ан.: 
136; СБН: 68], францівник (волин. [Ан.: 156; Шейк., V/2: 249; СБН: 68]).

Номени вовчуга, вовчура —  універби, утворені на основі складеної 
назви типу вовчі лапки (вовча стопа і под. —  див. вище). Журавець виник 
унаслідок переосмислення зах. укр. (лемк. та ін.) журавець 'журавель’ [Гр., І:

492]. Ж уравільник —  від журавель; бузьочник —  від діал. бузьбк 'журавель’ 
[Гр., І: 107— 108]); чаплинник —  від чтгля, як і носок (демінутив від ніс, род. 
в. носа), мотивуються подібністю плоду рослини до дзьоба журавля, чаплі, 
лелеки; пор. рос. журавельник id., чес. сарі misek id. [Mach.: 134], а також лат. 
geranium < гр. γερανός 'журавель’ [РО: 59] (див. ще [ЕСУМ, І: 283]; до речі, 
гр. γερανός 'журавель’ етимологічно споріднене із укр. журавель [ib., І: 497]).

Бхсяк, —  очевидно, універб, що виник на основі складеної назви 
бусячий писок id. (бусячий —  від діал. бусол, бусель, бусень 'лелека’ [Гр., І:
115]). Означення луговий, лужний (від луг 'лука, пасовисько, сінож ать) 
пояснюються місцем зростання рослини. Назва лісові васильки зумовлена 
синьо-фіолетовим кольором квітки, як у васильків; пор. рос. діал. 
колокольчики синие id. [Ан.: 156]. Маточник —  від матка (бджолина): ця 
рослина —  добрий медонос [Нейшт.: 363]; тройця —  від назви
християнського свята Трійця: на цей час (кінець травня —  перша половина 
червня) припадає початок цвітіння рослини. Францівник —  від укр. бойк., 
буков. φράιηια 'сифіліс’ [Он., II: 333; СБГ: 600]; пор. пол. franca  id., яке
О.Брюкнер пов’язує із французами, які є нібито розсадниками сифілісу, 
привезеного до Європи матросами Колумба в кінці XV ст. [Вг.: 127]. 
Ботанічний номен мотивується використанням цього виду герані для 
лікування венеричних ран [Ан.: 156].

Вид Geranium palustre L., який зростає на болотах і вогких луках у 
лісових районах і зрідка на півночі Лісостепу, засвідчений у текстах назвами: 
вовчуга [Рог.: 124; Піск.: 40; Гр., І: 246], прибій (гуцул. [Нов.: 99; Гр., III: 406; 
ВхН.з.: 45]), тременталь (волин. [Шейк., V/1: 81; Жел.: 981; Гр., IV: 281]), 
стоколінець (катер.), лугова гребениця (київ.) [Ан.: 155; СБН: 68]. Прибій — 
від прибиватися 'приєднуватися до чогось’, мотивується, очевидно, тим, що 
гілки рослини вплітаються в кущі, підтримуючись у такий спосіб у 
вертикальному стані [ЕСУМ, IV7: 568; Нейшт.: 363]. Припускається, що 
тременталь —  складне слово (від тремен і таль), перша частина якого 
походить від прасл. *ti-ьтепь 'болото’ (див. [ЕСУМ, V: 638]) і 'вид верби 
(Salix L.)’, яке за походженням тюркізм (див. п. 1.6.1). У такому випадку 
фітономен трементспь пояснюється як болотна рослина, яка росте між 
вербовими кущами. Менш імовірною, на наш погляд, є спроба виводити таль 
від церк.сл. талнн (тллия) 'молодий пагін’, запозиченого від грецької мови; 
пор. гр. Οαλλίον, θαλλός [ЕСУМ, V: 628— 629]. Назва стоколінець (від сто 
'багато’ і коліно) мотивується вузлуватим стеблом рослини [Нейшт.: 363]. 
Номен гребениця утворений від гребень 'гребінь’ або перенесений від 
Erodium cicutarium L’Her., див. нижче); означення лугова (від луг 'лука’) 
зумовлене природним середовищем рослини.



Ще інший вид герані Geranium phaeum L., який поширений на 
Правобережжі, в Карпатах, Західному Лісостепу, зрідка в інших районах, має 
назви: журавець крбвник [ВхГик.: 157; Жел.: 226], кровніїк (бойк.-галиц. 
[ВхПч., II: 32; Жел.: 381]), волосник (буков. [НІ.: 6]), гуцул, підойма [Шух., І: 
21; Гр., III: 173] і гадєчі жел а [ВхН.з.: 51; Мел.: 127]. Крбвнйк (від кров) 
мотивується кровоспинними властивостями рослини, підойма (від гуцул. 
підоймати 'підіймати, піднімати’ [Jan.: 164]) —  тим, що, завдяки сильним 
лікувальним властивостям, у народній медицині використовується для того, 
щоб поставити (підняти) хворого на ноги [ЕСУМ, IV: 394]. Назва волосннк, на 
відміну від такої самої назви виду Geranium sanguineum (див. вище), 
мотивується не лікарським застосуванням рослини, а тим, що майже всі її 
частини вкриті волосками, пухом. Складений метафоричний номен гадєчі 
ж іла  виникнув за подібністю ниткоподібного носика плоду до жала (язика) 
змії.

Для виду Geranium sylvaticum L., поширеного в лісових районах і 
зрідка в північній частині Лісостепу, документуються назви: пальчики 
(галиц.), грабки св. Йвана [ВхПч., І: 10; Жел.: 156; Гр., І: 320; III: 90], 
стоколінник [Ум., І: 40]. Номен паїьчикп мотивується пальчастим листям 
рослини [ЕСУМ, IV: 269; Нейшт.: 369], компонент грабки —  похідне 
утворення, мабуть, від діал. грббати 'загрібати; розгрібати’ [Гр., І: 320], із 
цим самим коренем пор. назву грабельки рослини цієї ж родини Erodium 
L’Her. (див. нижче) або (менш вірогідно) від граб 'дерево Carpinus orientalis 
M ill.’ (у цьому випадку неясна мотивація). Інший компонент цієї самої 
складеної назви св. Ивбна пов’язаний із часом цвітіння рослини —  у період 
християнського свята різдва Івана Хрестителя (язичницького —  Купала).

Фіксуються і поодинокі назви інших видів герані: галицькі ластівчики 
'Geranium columbium L .’, змиївка 'Geranium dissectum L .’ [ВхН.з.: 45] і
олоконник 'Geranium rotundifolium L .’ [Нов.: 99], гуцул, кучеряве зілля
Geranium molle L .’ [Шух., I: 22; Гр., II: 335]. Хоча твірні основи номенів 

ластівчики (від .шстівка), змиївка (від діал. змия 'зм ія’), волоконник (від 
волокно) легко встановити, проте з’ясування їх мотивації викликає труднощі. 
Номен кучеряве зілля зумовлений, імовірно, пухнастим стеблом, пор. [ВРУ: 
428].

Із усіх перелічених нами назв Geranium L. нормативними в українській 
науковій термінології стали журавець і гербнь [ОВРУ: 220; РУСб: 178]. 
Уперше журавець як термін ужив І.Верхратський [ВхГик.: 157], потім 
М .М еїьник [Мел.: 126— 128], і ухвалено його в цій функції в [СБН: 68]. 
Остання лексема з первинним значенням 'журавель’ у загальномовних 
словниках подається як західноукраїнський діалектизм (див., напр.
[ВТССУМ: 371]). Номен герань як ботанічний науковий термін почав

використовуватися у післявоєнний період, очевидно, під впливом рос. гербнь 
id.; потрапив як нормативний також до [СУМ, II: 53]. Ю.Кобів журавець 
подає як єдиний науковий термін для роду Geranium L. [Кобів: 201].

3.44.2. Для відомої по всій Україні рослини Erodium cicutarium L’Her. 
(Geranium cicutarium L.) джерела документують назви: буски [Рог.: 122; Піск.: 
28; Гр., І: 116], бузьочки (волин. [ВхПч., І: 10; Гр., І: 108]), бусьочник 
пірнатолистий [ВхБот.1905: 23], бусьочник звичайний [ВхСпис], гребениця 
(київ. [Ан.: 136; СБН: 58]), грабельки (катер. [1899, СБН: 58; Мак.: 141]), 
чаплинник [Петр.: 40], косарі (волин. [ВхПч., І: 10; Гр., II: 290]), іголка (буков. 
[НІ.: 5; Мак.: 141]), по чому збіжє (галиц. [ВхПч., І: 10; Мел.: 106]). Деякі 
назви (бусьочник, чаплинник, гребениця) майже такі самі, як і у видів 
Geranium L. (раніше вид Erodium cicutarium L’Her. належав до роду Geranium
—  див. [Ан.: 136]), і мотивуються формою плоду, подібного до дзьоба 
журавля, чаплі.

Номени іголка, косарі виникли внаслідок переосмислення слів (від 
косар 'той, хто косить’) за асоціацією гострого носика плоду з голкою чи 
косою, пор. [ЕСУМ, II: 289; III: 49; Нейшт.: 364]). Проте більш імовірно, що 
фітономен косарі міг утворитися і за допомогою суф. -ар від коса Гребениця 
(від гребень 'гребінь’; пор. вище гребениця 'Geranium palustre L .’) і грабельки 
(переосмислення загальновживаного демінутива) мотивуються подібністю 
об’єднаних між собою чотирьох плодів із плодоніжками (носиками) до зубців 
гребеня або грабель; пор. із цим самим значенням рос. діал. грббельки [Ан.: 
136; СРНГ, VII: 104], біл. діал. грабельки (гомел., могил.), грабенчьікі (могил.) 
[Кис.: 50]. Висловлювалося припущення про ймовірність існування
праслов’янського фітономена *grabblbky id., утвореного від *grablje 'граблі’ 
[ЕСУМ, І: 579]. Грабельки —  нормативне в українській ботанічній 
термінології [ОВРУ: 222; РУСб: 157]. Уперше у функції наукового терміна 
ухвалене в [СБН: 58].

3.45. Найвідомішою рослиною родини квасеницеві (Oxalidaceae) є 
Oxalis acetosella L., яка зростає в лісних районах та в Західному Лісостепу і 
для якої задокументовано назви: квасениця (надсян., сер. наддніпр. та ін. 
[ВхПч., II: 33; Жел.: 339; ЯЧ: 125]), гуцул, заячий квас [ВхПч., V: 26; Шух., 1: 
22; Гр., II: 120] і квасок заячий [Онищук: 154; Мак.: 253], заячий щавель [РО: 
61; Ум., І: 279; Гр., IV: 522], щавух [Тм., І: 143; Руб., XIII: 43], збячий щавух 
[РО: 61; Рог.: 130; Гр., II: 120], кислець [Вол.: 240; Парт.; Петр.: 16], квасніца, 
кваснічка (півд. лемк. [ВхЛем.:243]), заяча капуста (галиц., надсян., бойк., 
закарп., сер. наддніпр. та ін. [Гавр.: 142; Чопей: 115; ЯЧ: 125]), бойк.-галиц. 
заяцьова капуста і дика капуста [ВхПч., II: 33; Мел.: 193]. Номени 
квасениця, квасніца пов’язуються із квасний, кислець — із кислий через 
кислий сік рослини, пор. [ЕСУМ, II: 416]. Ця ознака лягла і в основу



переосмислення компонентів щавель, щавух у відповідних складених назвах. 
Компонент капуста —  результат переосмислення загальновживаного слова у 
зв язку з подібністю червонуватих м ’ясистих листочків рослини до 
капустяних. Означення заячий, заяцьовий у наведених складених номенах 
мають значення 'несправжній; дикий’; пор. подану трохи вище назву дика 
капуста id. Нормативною в українській науковій номенклатурі стала назва 
квасенйця [ОВРУ: 219; РУСб: 204]. У цій функції її запропонував
І.Верхратський [ВхГик.: 157], підтримав М.Мельник [Мел.: 193] і ухвалено в 
[СБН: 107].

3.46. Родина льонові (Linaceae) представлена в джерелах 
найменуваннями кількох дикорослих видів Linum L., зокрема назвами Linum 
flavum L. (цей вид поширений по всій Україні, але частіше в Степу) жовтий 
льон (сер. наддніпр. та ін. [Рог.: 127; Гр., II: 384; ЯЧ: 125]), жовтий лей [Тм., 
І: 67], вйтоитик (полт.), завйвоитик (волин.) [Ан.: 195; Ум., II: 70; Мел.: 162]. 
Означення жовтий мотивується яскраво-жовтими квітками рослини [Нейшт.:
369]. Номен вйтоитик утворений від виток 'закруток’, 'один оберт 
спіральної лінії, дротяної обмотки’ [СУМ, І: 513] або, менш імовірно, від 
вйопи, а завйтошник —  від завиток 'те саме, що виток’ чи, менш вірогідно, 
від завивтпи. Ці фітономени пов’язуються з розгалуженим у верхній частині 
стеблом рослини [ОВРУ: 217; ЕСУМ, І: 385].

Вид Linum catharticum L. (росте майже по всій Україні, крім Степу) 
представлений у джерелах назвами: льонок [Рог.: 126; Гр., II: 385; ЯТ: 20], 
зозулин льон [Піск.: 124; Мел.: 162], зайців льон [Піск.: 124], льбнток (галиц. 
[1900, Гр., II: 385]), прочйстник [ВхГик.; Жел.: 783; СБН: 88], кукушкин льон 
[Рог.: 126; СБН: 88]. Льонок демінутив від льон. У такий спосіб в 
українській мові нерідко утворюються назви дикорослих рослин від назв 
культурних. Означення зозулин, зайців у  відповідних складених 
найменуваннях має загальне значення 'несправжній; дикий’. Таку саму 
семантику має й означення кукушкин у  назві кукушкин льон із тією 
відмінністю, що вся ця складена назва —  русизм; пор. рос. діал. кукушкин лей 
id. [СРНГ, XVI: 48]. Прочйстник —  від прочйстити, мотивується 
використанням рослини в народній медицині як проносного засобу; пор. 
латинське видове означення catharticum, утворене від гр. καθαρτής 'який 
очищає, очисний’ [Кл\: 39] (тобто такий, який стимулює пронос), пор. рос. лей 
слабительний 'Linum catharticum’ [Нейшт.: 366].

Зафіксовано також назву дикий льон [Рог.: 129; Гр., І: 383; ЯТ: 20], 
дикий .7єн [РО: 53; Сред.: 577; СБН: 88] із значенням 'Linum perenne L .’

3.47. Уперше у джерелах української мови відзначаються назви 
степової рослини Peganum harmala L. (родина гармалові, Peganaceae): 
ребрик, собаче зілля, собаш рня  (степ. [Сред.: 65; ЯТ: 23; Мел.: 197]), юзерлйк

(степ. [Сред.: 37; ЯТ: 23; СБН: 109]). Назва рібрик  (від ребро) зумовлена 
подібністю довгих вузьких листків рослини до ребра (див. [БА: Табл. 54/3], 
пор. ще [ЕСУМ, V: 38]). Номен собйче зілля мотивується, ймовірно, низькими 
кормовими якостями рослини; на основі цієї складеної назви виник універб 
собатрня  —  дериват від собака), пор. аналогічну діалектну назву п с ’ачка 
'Nardus stricta’ (від пес або п 'с ’ачий 'собачий’ [ССк.: 297]; ця трава дуже 
поганих кормових якостей). Юзерлйк —  тюркізм; пор. тур. uzerlik 'Peganum 
harmala’, д.тюрк. (XI ст.) jfizarlik, uzarlik id. [ЕСУМ, VI: 520]. Номен ребрик 
був запропонований як термін у [Мел.: 196] і ухвалений у [СБН: 109], проте в 
сучасній українській науковій термінології необгрунтовано утвердилася в цій 
функції назва гармала, запозичена, очевидно, через рос. гйрмала id. [ОВРУ: 
219; РУСб: 177] від лат. harmala, видового означення в латинській науковій 
назві цієї рослини. Ю.Кобів зробив спробу повернути до української наукової 
термінології назву рібрик  [Кобів: 305].

3.48. Паролистові (Zygophyllaceae). Для поширеної переважно в 
Степу, зрідка в Криму та на півдні Лісостепу рослини Tribulus terrestis L. 
задокументовано назви кавунці, якірці [ЯТ: 30; Мел.: 284], якорці [Сред.: 137; 
Манж.: 194; Ум., IV: 199], колючкй (буков. та ін. [Рог.: 139; НІ.: 12; Гр., II: 
274]). Номени якірці, колючкй мотивуються плодами рослини, які вкриті 
колючками, схожими з якорем (див. [ОВРУ: 219, рис. 274], а також [ЕСУМ. 
VI: 542]; пор. ще чес. kotvicnik id. (похідне від kotvice 'як ір’), kolcatka id. 
[Mach.: 137]). Літературною нормою української мови для роду Tribulus L. 
стала назва якірці [ОВРУ: 219; РУСб: 294], якірець [СУМ, XI: 638]. У [Мел.: 
284] вона була термінована у вигляді якорець і ухвалена як науковий термін у 
формі якірці в [СБН: 156], в якій подається цей термін у [Кобів: 410].

3.49. Рутові (Rutaceae). Для рослини Dictamnus albus L. (Dictamnus 
fraxinella Pers.), що зростає в південно-західній частині Лісостепу і в 
південно-східній частині прикарпатських лісів, уперше документується назва 
ясенець [Парт.: 222; РО: 62; Сред.: 138; Волк.: 178; Жел.: 183; Гр., IV: 543], 
яка, ймовірно, праслов’янського походження (прасл. *ахепьсь [ЗССЯ, І: 80]). 
Поряд із нею засвідчені новотвори: ломйніс [Ум., І: 11; IV: 227; Тм., І: 6], 
ломинос (поділ. [Ан.: 126; Мел.: 99]), ломонбс [Кміц.: 125], ломини [Кміц.: 
125; Мак.: 131], бойк.-галиц. свековка, свековнйк і цвиковнйк [Жел.: 854, 1050; 
ВхН.з.: 44; Мел.: 99], свековнйк ясенець [ВхБот.1905: 27], диптам [Жел.: 183; 
Тм., І: 85; Руб., III: 14]. Номен ломйніс і под. (від ломйти і ніс), ломини 
мотивуються, ймовірно, тим, що ця рослина, багата на ефірну олію, має 
сильний неприємний запах, який «ламає» ніс, пор. [ЕСУМ, 111: 285; Ан.: 126; 
Шамота: 138]. Ця олія, потрапляючи на шкіру, викликає опіки й виразки [БА: 
С. 175— 176]. Назви свіковка, свековнйк і цвиковнйк (від діал. свікла, цей т а  
'буряк червоний, Beta vulgaris L.’ [Кобів: 82]) зумовлені сильним коренем



рослини, який використовується в народній медицині [ЕСУМ, V: 187; Ан.:
126]. Вважається, що диптам запозичене через пол. dyptam, нім. Diptam, лат. 
dictamnus id. < гр. δικταμνον id., яке пов’язується із назвою гори Δίκτη на 
острові Крит [ЕСУМ, II: 74; Mach.: 138].

3.50. Китяткові (Polygalaceae). Для рослини Polygala vulgaris L. 
(поширена в Карпатах, Розточчі-Опіллі, Поліссі, на півночі Лісостепу) 
задокументовані назви кутню  [Рог.: 132; Піск.: 119], по.чеві кисточки [Рог.: 
132], полеві кісточки [Піск.: 199], хрестовиик звичайніш  [ВхГик.: 149], 
хрестовик [Жел.: 1046]. Назва купина, ймовірно, перенесена від купиш  
'горбик на лузі або болоті, порослий травою’, 'кущ ’ (пор. [ЕСУМ, III: 147]), 
мабуть, за місцем зростання — на вогких луках. У складеній назві полеві 
кисточки компонет кисточки — демінутив від діал. кисть або шістка 
'гроно’ [Жел.: 343] і мотивується гроноподібним суцвіттям рослини, пор. 
[ЕСУМ, II: 438]. Номени хрестовиик, хрестовик етимологічно пов’язані з 
хрест, але, всупереч [ЕСУМ, VI: 210], не можуть мотивуватися «формою 
листя рослини», бо листки не мають форми хреста і розміщені на стеблі не 
хрестоподібно, див. [БА: Табл. 60/5].

3.51.1. Молочайні (Euphorbiaceae). Рослина Mercurialis perennis L., 
поширена в лісах і кущах по всій Україні, має задокументовані назви: 
проліски [Рог.: 128; Піск.: 216], проліска (сер. наддніпр. [Ум., III: 201; Тм., II: 
54; ЯЧ: 125]), хвастник [ВхГик.: Жел.: 1035], бажшліа трава [Ан.: 216; Ум., 
II: 201]. Назву проліска в говорах української мови мають ще кілька рослин: 
Galanthus nivalis L., Hepatica nobilis Mill., Anemone nemorosa L. та ін. (див. 
[Кобів: 694]). О.Потебня вважав, що цей номен походить від *prolizka, 
утвореного від *prolezti пролізти’ (напр., ранньовесняна рослина Galanthus 
nivalis проростає, «пролізає» з-під снігу [ЕСУМ, IV: 596]. В.Махек пов’язував 
укр. проліска 'Hepatica’ із прасл. *lisbka 'ліщ ина’ [Mach.: 48],
О.Преображенський —  із *lesb 'л іс’ [Пр., II: 131], від якого утворено *lesbka 
'ліщ ина’ . Що ж до номена бажбнна трава, то від нього В.Махек виводить 
чес. bazanka, bazanka, які пов’язує із bazalika < bazilika O cim um  basilicum L.’ 
[Mach.: 139, 204]. Хвастник —  дериват від діал. хваст  'бур’ян’ < прасл. 
*хvastb id. [ЕСУМ, VI: 163].

Для іншого виду Mercurialis annua L., поширеного в Степу і Криму, 
поряд із відомою зі староукраїнської мови [1642, Слав.: 121] назвою, 
ймовірно, праслов’янського походження щир [Вол.: 125; Мел.: 178]
зафіксовані спільні з попереднім видом назви проліска [Вол.: 125; Ум., IV: 52; 
Жел.: 773], бажаина трава [Ум., IV: 52] і номен курзілс [1865, Жел.: 391; 
Мак.: 231], який відомий зі староукраїнської мови зі значенням 'Potentilla 
erecta Rausch.’ [1775, ЛО: 32], див. ще [Сабадош 1996: 121]. У [СБН: 97] як 
науковий термін для роду Mercurialis L. була ухвалена назва бажанна трава.

3.51.2. Із багатьох видів молочаю найвідоміший, поширений майже по 
всій Україні вид Euphorbia cyparissias L. В описуваний період, крім назв 
молочάιι [Рог.: 122; Жел.: 4511; Ум., II: 60; Тм., І: 27; Гр., II: 443; ЯТ: 16], 
молочак [Волк.: 172; ВхГик.: 151; Ум., І: 61; Тан.: 60], вовче молоко [Гр., І: 
246], вовче молочко [ВхПч., II: 31], чортове молоко [Петр.: 41], відомих із 
попереднього періоду розвитку української мови (див. [Сабадош 1996: 122]), 
появляється для цієї рослини низка найменувань-інновацій: молочка [Рог.: 
122; Гр., II: 443], молочій (гуцул., волин. [ВхПч., І: 10; Шух., І: 21; Гр., II: 
443], млічей (галиц. [ВзН.з.: 44]), галиц. собаче молоко [Гавр.: 139], песяче 
молоко [ВхПч., І: 10; Гр., II: 443], psiecze moloczko [Hoelzl: 154], псе молоко і 
суче молоко, закарп. несе молоко і сучос молоко, лемк. кане молоко, кізе 
молоко і квітче молоко [ВхН.з.: 44; Мел.: 112] (квітче < кітче < котьче, 
утвореного від кіт, род. в. кота), волин. котяче молочко [ВхПч., І: 10; Жел.: 
451; Гр., II: 443], закарп. кбнськое молоко [ВхЗак.: 225], галиц. вовчинец 
[ВхНз.: 44], півд. лемк. вовчітець [ВхЛем.: 231; Гр., І: 246], псярник [ВхПч., І: 
10; Жел.: 786; Гр., III: 496], молочак псярник [Жел.: 451; ВхБот.1896: 31], 
півд. лемк. дике молоко [1902, Мак.: 145], зах. укр. дикомблоч [Гол.: 515], 
остромолоч [Вол: 124; Петр.: 27], гуцул, блекітець [Нов.: 98; Руб., І: 208], 
галиц. зембзіл і землезіл [ВхН.з.: 44], зимозіля [Петр.: 40], сосонка [Рог.: 122; 
Гр., IV: 170].

Назви, пов'язані з молоко, мотивуються білим соком рослини. Мчічей
— похідне від .117їч < млеч < пол. mlecz, mliecz 'види Euphorbia L.’ [Maj., II:
322]. У складених назвах типу собаче молоко означення собаче (від собака), 
псе, песе, псяче (від пес), суче (від сука), кізє (від коза) і под. мотивуються 
отруйним соком цієї рослини (аналогічні назви є і в інших слов’янських 
мовах, див. [Mach.: 139]). Номени вовчинец, вовчітець, псярник —  універби, 
які виникли на основі складених назв вовче молоко, псе молоко. Назви 
дикомблоч (від дикий і діал. мблоч 'найменування багатьох рослин із білим 
соком' [Кобів: 635]) та остромолоч (від діал. бстрий 'гострий’ і мблоч) 
мотивуються гострим, неприємним смаком соку рослини. Блекітець дериват 
від блекіт (блекота) 'Hyoscyamus L .’ (рослини цього роду також отруйні).

Зембзіл і, очевидно, його деетимологізований варіант землезіл, мабуть, 
композит, утворений від зима і зілля, мотивується тим, що рослина 
залишається і взимку зеленок». Тому вихідним для цих варіантів може бути й 
інший композит — зимозелень (від зима і зелений)', пор., напр., земозелень 
'Chelidonium majus’ [СБН: 37], а також слвц. zimozel’ 'Buxus L.’ (вічнозелений 
кущ), чес. zim(o)zelen, zinzoiin, zibolen id., які В.Махек трактує як «v zime 
zeleny» [Mach.: 141]. Компоненти композитів часто деетимологізуються, 
помилково зближуючись у свідомості діалектоносіїв з іншими словами. 
Такою є, зокрема, назва землезіл (перший компонент за народною



етимологією зближується із земля)', пор. ще гуцул, самозелень 'Euphorbia 
amygdaloides L .’ [Шух., I: 21; Гр., IV: 99]. Сосонка —  похідне від сосна, 
пов’язується з густими і вузькими листками-гілочками, подібними до 
соснових, у верхній частині стебла; пор. пол. sosnka 'різні види Euphorbia’ 
[Maj., II: 321].

Частина із перелічених назв виду Euphorbia cyparissias L. характерна і 
для інших, менш відомих видів Euphorbia L. Літературною нормою 
української мови для цього роду стала назва молочай [СУМ, IV: 792; ОВРУ:
145], уперше ухвалена як науковий термін у [СБН: 59]. Раніше
І.Верхратський [ВхГик.: 152] і М.Мельник [Мел.: 111— 113] у цій функції 
пропонували вживати термін молочак.

3.52. Виринницеві (Callitrichaceae). Водяна рослина Callitriche verna 
L., поширена на заході України, в Поліссі, Лісостепу, зрідка в Степу і Криму, 
має назви: виринниця [ВхГик.: 50; Жел.: 84], водяні зірки (галиц. [Мел.: 59]), 
водозвіздка [Ан.: 77] (помилково водозвідка [Ум., І: 280] —  з покликанням на 
[Ан.]; помилково водозвістка [Мак.: 71] —  із покликанням на [Ум.; Тм.]). 
Внринниця (від виринати) мотивується тим, що квітка цієї підводної рослини, 
щоб запилитися, виринає на поверхню води [Нейшт.: 374; ЕСУМ, І: 379]. У 
складеній назві водяні зірки другий компонент зумовлений подібністю 
розміщення верхніх (під квіткою) листків до зірки; пор. рос. водяная 
звездочка id. (переклад нім. Wasserstern id. [Ан.: 77]), чес. hvezdos, слвц. 
hviezdos id. < пол. gwiazdosz id. [Mach.: 140]. Цю мотивацію має також 
складна назва водозвіздка (від вода і діал. звіздка 'зірка, зірочка’).

Інший вид Callitriche hermaphrodica L. (Callitriche autumnale L.), який 
зростає також у воді майже по всій Україні, крім назв, спільних із 
попередньою рослиною, має ще найменування звізда багняна (буков. [НІ.: 
Мак.: 71]. Сучасна наукова назва для роду Callitriche L. —  виринниця [ОВРУ: 
213; РУСб: 166], ухвалена як науковий термін ще в [СБН: 29].

3.53. Бальзамінові (Balsaminaceae). Уперше документуються назви
рослини Impatiens noli-tangere L., яка зростає у вологих місцях у Карпатах, на 
Поліссі і в Лісостепу, це: розрив [Рог.: 125; Ум.Л: 13; Гр., І: 55],розрив-трава 
[Жел.: 830], рознорсник [ВхБот.1896: 104], розпорсник-нетик [ВхБот.1905: 
25], нетикалка [Вол.: 240], непіиканка [Парт.; Мак.: 189], недотика [Гр., II: 
545], неруш (лемк. [Жел.: 522; ВхБот. 1905: 25; ВхН.з.: 46]), неруш м ен і 
[1818, Павл.: 71; Закр.: 415; Ум., І: 13], скочок [Петр.: 34], черевички Бож ої 
матері [Рог.: 125; Піск.: 286; Гр., IV: 455], слабинога (бойк. [Нов.: 99; 
ВхБот.1905: 25]), слабиніг (гуцул. [1909, Мак.: 189]), глушок, глушец (сх. 
поліс. [Гор.-І: 11; Мак.: 189]), тер (галиц. [ВхПч., І: 10; Парт.]), кануфир 
(буков. [НІ.: 3]). Назви розрив (від розривати), розпорскник (від
розпорскувати, див. [ЕСУМ, V: 112]), нетикалка і под. (від діал. не тикати

'не займати, не чіпати’ або від діал. не дот ит т и  'не доторкатися’ [СУМ, II: 
393; X: 111], див. [ЕСУМ, IV: 76]), ніруш  і под. (від не рушити  'не чіпати що- 
небудь’, див. [ЕСУМ, IV: 76]), скочок (від скочити) мотивуються тим, що при 
доторканні до спілого плоду він розривається і насінини вискакують, 
випорскують із нього [Нейшт.: 381]. Правда, В.Махек схильний уважати чес. 
netykalek, netvkalka, слвц. netykavka id. перекладами латинської видової назви 
рослини noli-tangere 'не торкайся’, а слвц. skocek id. —  перекладом нім. 
Springkraut id. [Mach.: 142].

Із слабинога, слабиніг пор. чес. валас. slabonoga id, яке В.Махек вважав 
українізмом, мотивованим слабим і коротким корінням [ib.]. Проте, на наш 
погляд, більш імовірно можна пов’язувати цей фітономен не так із корінням, 
як із слабким вузлуватим стеблом, яке дуже соковите і просвічується, див. 
[Нейшт.: 380], або, можливо, з використанням цієї рослини у народній 
медицині: нею «купають подагрисгів і сухотників» [Нов.: 99], «зцілюють 
кістки і переломи» [Mach.: 142]. Номени глушок, глушец —  від глушити 
(мотивація неясна). Ґер уживається ще як назва рослини Aegopodium 
podagraria L. [Жел.: 168], яка запозичена через пол. gierz, діал. giers, сг. пол. 
gier id. від німецької мови; пор. н.в.нім. Giersch, с.в.нім. gers і под. id. [ЕСУМ, 
І: 497]. Флорономен кануфир пов’язаний із канупер 'Balsamita major’, діал. 
кануфер і под. id. [Кобів: 79] < гр. καρυοφυλλον 'гвоздика’, букв, 'горіховий 
лист’ [ЕСУМ, II: 366].

3.54.1. Мальвові (Malvaceae). У джерелах документуються назви 
кількох дикорослих видів мальви, або калачиків (Malva L.), поширених по 
всій Україні, зокрема для виду Malva neglecta Wallr. (Malva rotundifolia L., 
Malva vulgaris Ten.) поряд із успадкованою від праслов’янської мови назвою 
слиз [ВхГик.: 140; Жел.: 883; Коб.: 358] (< прасл. *slezb, *slizb id. [ЕСУМ, V: 
299]) та вживаними зі староукраїнського періоду (див. [Сабадош 1996: 123]), 
колачики [Піск.: 217], калачики [Кв., І: 639; Б.-Н.:177; Закр.: 355; Рог.: 128; 
Піск.: 100; Гр., II: 210], проскурник [Ан.: 208; Ум., III: 207; Мак.: 224], 
дзіндзівер [1885, Мак.: 224; Ум., II: 90; Тм.] появляються раніше не 
документовані назви: проскура [Закр.: 491], проскурки [Рог.: 128; Піск.: 217; 
Ум., III: 207; Тм., II: 105; Гр., III: 479; ЯЧ: 126], проскурки [90], просвиркй 
[Рог.: 128; Іііск.: 100; Руб., X: 209; Мел.: 172], колачі [1914, Мак.: 224], 
колачник (волин. [1889, Мел.: 172]), проскурень [Піск.: 217; Ум., III: 207; Гр., 
III: 479], проскурняк [РО: 55; Ум., III: 207], слизівник (гуцул. [Шух., V; Мел.:
172]), пацьорки [Піск!: 100; Ум., III: 207; Гр., III: 103; ЯЧ: 126], рож а  [Б.-Н.: 
314; Гр., IV: 29]. Назва колачики, калачики виникла за асоціацією плодів 
рослини із калачами [Мел.: 127]; пор. чес. chlebik, chlebicek, kolaciki id. 
[Mach.: 147]. Аналогічну мотивацію мають назви проскурки, просвиркй 
(переосмислення демінутивів від проскура, просвира 'проскура’ < ст. сл.



просфора просвора id. < гр. προσφορά 'дар, приношення’ ЕСУМ, IV: 601]) і 
пацьорки (переосмислення пацьорки 'намисто’ [Гр., III: 103] < пол. paciorki 
'чотки, намисто’ [ЕСУМ, IV: 323].

Для виду Malva sylvestris L. засвідчені назви галиц. слез [Нов.: 100] і 
слиз, волин. слюз [ВхПч., І: 11; Жел.: 883; Гр., IV: 150], слиз дикий [Вол.: 
212], слиз лісовий [ВхБот.1905: 19], сльоз турецький [Шейк., V/1: 104; Жел.: 
993; Гр., IV: 296], сльоз туроцький (галиц. [ВхПч., І: 11; Жел.: 882]), слиз 
дикий [Вол.: 212], пацірник дйкий (півд. лемк., закарп. [Гр., III: 103; ВхН.з.:
49]), /панцерник (волин. [Ан.: 208; Шейк., V/1: 4; Гр., IV: 246]), дзіндзівер, 
полт. зінзівер [Ан.: 208; Мел.: 172], голая панночка (волин.), свиняча ропа 
[Ан.: 224]. В останній складеній назві замість помилкового ропа мас бути 
рож а  (див. [Мак.: 224]); пор. рож а  'Malva L .’ [Гр., IV: 229], чорна рож а  id. 
[Гавр.: 141], полт. собача рож а  'M alva sylvestris L .’ [СБН: 93], тобто свиняча, 
собача означають 'несправжня; дика’. Деетимологізований номен таниериик, 
очевидно, слід виводити від поданого вище пацірник (див. [Ан: 208; ЕСУМ, 
V: 516]) —  деривата від пацьорки 'M alva neglecta W allr.’

Як позначення інших видів Malva L. повторюються деякі назви 
попередніх видів. Із оригінальних укажемо на слиз зірчйк 'M alva exisa 
Reinchenb.’ [ВхГик.: 140; Жел.: 301], в якому компонент зірчйк —  від зірка, 
мотивується тим, що «рослина вкрита зірчастими притиснутими волосками» 
[ВРУ: 460]. Для відомої по всій Україні дикорослої рослини 'M alva mauritiana 
L .’, яку також культивують як декоративну, крім успадкованої від 
староукраїнського періоду (див. [Сабадош 1996: 123]) назви дзіндзівер [Закр.: 
608; Сред: 135; Рог.: 128; Піск.: 65; Жел.: 180; Гр., І: 379], документується 
новотвір дьюндзя [Рог.: 128; Гр., І: 461], який виник, можливо, внаслідок 
деетимологізації дзіндзівер 'M alva’. Можна також припустити спорідненість 
його із діал. дзюндзя 'висяча прикраса’ (за формою суцвіття), яке є угорським 
запозиченням [ЕСУМ. II: 61]. Літературною нормою для роду Malva L. стали 
дві назви: калачики і люльва [СУМ, IV: 76, 614; ОВРУ: 141]. Мйльва —  від 
лат. malva [ЕСУМ, III: 374]. У науковій номенклатурі для виду Malva 
sylvestris закріпилися дві назви калачики лісові і зензівер [ОВРУ: 142; ВРУ: 
461]. Про назви культивованого виду Malva crispa L. див. π. 2.23.1.

3.54.2. Фіксуються назви близької до видів Malva L. рослини Althaea 
officinalis L., яка поширена по всій Україні і має спільні чи подібні з видами 
Malva L. назви: проскуркй [Ум., І: 283; Тм., І: 3], проскурник [Вол.: 212; Рог.: 
111; Піск.: 5; Жел.: 778; Тм., II: 106; Гр., III: 479], колйчики [Ум., І: 4; Тм., І: 3; 
Мел.: 26], калйчики [Ум., І: 283; Тм., І: 3], слиз [Hoelzl: 154; Коб.: 269], гуцул. 
цєткй і гордовля [Вол.: 212; Гавр.: 236; Жел.: 152], півд.-зах. гордовля [Гол.: 
485], гордовля лікарська [ВхГик.: 141], півд. лемк. пацурник і пацірник 
[ВхЛем.: 257; Гр., III: 103; ВхН.з.: 38], а також рож а (степ, та ін. [Піск.: 5;

Ум., II: 90; ЯТ: 8], городна рожа, жовта рож а  (степ [Сред.: 134; ЯТ: 8], дйка 
рож а  [Шм.; Ум., III: 51; Мел.: 26], соб0ча рож а  (сер. наддніпр. [Авг.: 11; 
ВхПч., IV: 13; Рог.: 111; Гр., IV: 29]), псяча руж а  (буков. [НІ.: 2]), альтея 
[РО: 54; Мак.: 24], альтей [Рог.: 111; Піск.: 5; Мел.: 26], алтей (степ, та ін. 
[Сред.: 134; Руб., І: 26]).

Цєткй ( [ ’е] < [ ’а]), —  очевидно, результат переосмислення діал. 
цєтка (цятка) 'крапинка, пятньїшко, точка’, 'капля, капелька’ [Гр., IV: 440] 
(фітономен мотивується, ймовірно, яскраво-рожевими цятками всередині 
квітки рослини, див. [БА: Табл. 56/1], менш вірогідне, на наш погляд, 
виведення від чотки, всупереч [ЕСУМ, VI: 242]). Альтей і под. < лат. althaea 
id. < гр. α/.θαία 'вид мальви’ [ЕСУМ, І: 62]. Нормативним терміном для роду 
Althaea L. в українській науковій ботанічній термінології є аітея [ОВРУ: 143; 
РУСб: 158; ВРУ: 462]. У [СБН: 9] був ухвалений проскурняк, поданий у 
[Кобів: 51] як єдиний науковий термін. На правах літературних для роду 
Altaea L. подаються у [СУМ, IV: 76; VIII: 287] калйчики і проскурняк, у 
[ВТССУМ: 23, 515, 1168], крім того, —  ще й алтей, алтея id., а в [СУМ-20:
179] —  поки що тільки алтей; пор. рос. літ. алтей id.

3.54.3. Уперше фіксуються назви рослини Abutilon theophrasti Medik. 
(Abutilon avicennae Gaertn.), поширеної зрідка в Лісостепу і Степу, це липка 
(катер., степ. [Сред.: 135; ЯТ: 7; Мак.: 1]), липочка (катер., харк. [Ан.: 1; Гор,- 
1: 3]), канатник, грудничок [Ан.: 1; СБН: 1], степова грудина (степ. [Lind., І: 
107; СБН: 1]). Липка, липочка —  від літа 'дерево Tilia L .’ (за схожістю листя, 
див. [ЕСУМ, III: 238]), грудина, грудничок (відповідно від груди і груднйй) 
мотивуються використанням рослини при лікуванні грудних хвороб [Ан.: 1]. 
Назва канйтник (від канат) пов’язується з використанням рослини при 
виготовленні джгутів, канатів [ВРУ: 463]. Канйтник —  норма української 
літературної мови [СУМ, IV: 87; ОВРУ: 143]. Крім цієї назви, в науковій 
термінології вживається ще абутилон id.; пор. рос. абутилон id. [ОВРУ: 143; 
ВРУ: 463] < лат. abutilon id. У [СБН: 1] як науковий термін із цим значенням 
був ухвалений лйпка, поданий як єдиний у [Кобів: 32].

3.54.4. У джерелах фіксуються назви ще однієї поширеної по всій 
Україні рослини родини мальвові Lavatera thuringiaca L., зокрема: собача 
рож а  (сер. наддніпр. та ін. [Авг.; ВхПч., IV: 14; Рог.: 126; Гр., IV: 29]), рож а 
польова (галиц. [Нов.: 99; Волк.: 173; Гр., IV: 29]), слезінь, хлезінь (гуцул,- 
покут. [ВхН.з.: 47; Мел.: 156]), слизйця [ВхГик.: 140; Жел.: 883], слюзик 
(волин. [Нов.: 99; Мак.: 204]). Означення собйча, польовй у складених назвах 
к лють значення 'несправжня; дика’, бо справжня —  це Alcea rosea L. (див. п. 
2.23.3). Слезінь, слизйця —  від слиз, слюзик —  від слюз 'M alva sylvestris’ (див. 
вище, а також [ЕСУМ, V: 297]). Хлезінь —  фонетичний варіант назви слезінь. 
Останній номен М.Мельник запропонував як науковий термін [Мел.: 156], а



в [СБН: 85] у цій функції був ухвалений складений фітономен еобйча рожа, 
проте в сучасній українській науковій термінології з незрозумілої причини 
кодифіковано латинізм лаватера [ОВРУ: 142] (< нов. лат. lavatera id.), хоча 
у [РУСб: 282] у цій ролі подаються лаватера і собйча рожа. До речі, назву 
лават іра  у джерелах української мови XIX —  поч. XX ст. ми не виявили. У 
[Кобів: 246] у цій ролі подається єдиний термін собйчарож а.

3.55. Звіробійні (Нурегісасеае). Поряд із відомими зі 
староукраїнського періоду назвами рослини Hypericum perforatum L. (зростає 
по всій Україні) звіробой (сер. наддніпр. та ін. [Б.-Н.: 151; Авг.: 38; ВхПч., IV: 
14; Сред.: 135; Рот.: 125; Піск.: 88; Жел.: 289]), святого Яна зілє (волин. 
[1889, Мак.: 186]), святоянське зіллє (галиц. [ВхПч., І: 10; Тм., І: 141; Піск.:
233]), святоянске зілє [Парт., І: 364], святояньске зілля [Парт.: 164; Гр., II: 
152] в описуваний нами період появляються нові варіанти цих номенів та 
інші новотвори: звіробойник діравий [Вол.: 240; Жел.: 289], св. Йвана кров 
[ВхПч., І: 10], кров св. Іоанна [Вол.: 240], свінтояньске зіллє [Рог.: 125], ивана 
кров, иванок [Парт., І: 364], и(і)ванок (галиц. [ВхПч., І: 10; Парт.: 364; Гр., II: 
195, 310]), иванове зіллє [Петр.: 15], крівця [Рог.: 125; Ум., І: 279; Гр., II: 309], 
божа крівця (галиц. [ВхПч., II: 32]), біжа кровця (лемк. [ВхН.з.: 46]; біжа < 
божа), зйяча крівця (сер. наддніпр., катер. [Б.-Н.: 149, 197; РО: 56; Рог.: 125; 
Волк.: 168; Піск.: 87; Гр., II: 120]), заячий крівець [Волк.: 168; Піск.: 87; Гр., 
II: 120], кровник (гуцул. [Шух., І: 21; Гр., II: 310]), кровавник (київ. [Ан.: 172]), 
стокрівця (лемк. [ВхГЛ: 470; Гр., IV: 209; ВхН.з.: 46]), кравник [Рог.: 125; 
Піск.: 115; Жел.: 374; Руб., VI: 53], коров’як  (волин. [Нов.: 99; Гр., II: 285]), 
косЛ боголштерина [Волк.: 169; Піск.: 113], коса богоматери [Руб., VI: 46], 
бождеревок, деревій (обидва галиц. [Нов.: 99; Гр., І: 81, 368]), прозірнйк 
(галиц., гуцул. [ВхПч., IV: 14; Жел.: 771; Шух., І: 21; Гр., III: 466]), смілка (сх. 
укр. [ВхПч., II: 32; Гр., IV: 158]), журавець [1893, Мак.: 186; Гр., 1: 492], 
діробой іівпнок [ВхГик.: 145; Жел.: 186], діравець [Петр.: 10], матери бож ої 
сльози [РО: 56; Ум., І: 279], молодецька кров (уман.), криштальки, здорова 
трава [Ан.: 172; Ум., І: 279; Руб., VI: 60; Мел.: 141], здорівник (буков. [НІ.: 7; 
Мак.: 186]).

Звіробойник —  від звіробой (про походження останнього див. 
[Сабадош 1996: 123— 124]). Назви, у складі яких є компонент кров та його 
похідні, мотивуються кольором соку рослини. Означення зйячий у складених 
фітономенах має значення 'несправжній’; пор. біл. кроу, крьівауник, 
крьівавец, заячча кроу, божа кроу і под. id. [ЛАБНГ, І: 234]. До цієї групи 
належить, можливо, також номен кравник (< кровник id., пор. [ЕСУМ, III: 72, 
78]). Компонент Іван (або Ян < пол. Jan [ЕСУМ, VI: 546— 547]) та його 
похідні пояснюються періодом цвітіння (від червня по серпень) звіробою, пік 
якого припадає на свято Івана Купала та християнське свято різдва Івана

Хрестителя (7 липня); пор. біл. Іванова кроу [ЛАБНГ, І: 234], пол. swiqtego 
Jana korzenie, ст. чес. svateho Jana kofenie, sv. Jana bylina, серб., хорв. иванова 
трава, трава святог Ивана, слвн. ivanovka, kri sveto(e)ga Janeza id. [Сим.: 
241— 242], див. ще [Mach.: 148— 149]. За цією мотиваційною ознакою 
виникла і назва коса богомйтерина чи коса богоматери, пов’язана зі святом 
Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня) —  часом завершення цвітіння 
звіробою; пор. біл. богорбдньїк [ЛАБНГ, І: 234], болг. богородична трава 
[Ахт.: 184], серб., хорв. богородична трава, богородична рука, госпин цвет, 
госпина трава і под. id. [Сим.: 241] (госпин 'богородичин’). Цілком імовірно, 
що фітономени, пов’язані з Богородицею, а також матери бож ої сл&ози, 
бождеревок (від боже дірево) мотивуються вірою людей, що Діва Марія 
цією рослиною оберігає від злих сил [Mach.: 148]. Означення свінтояньске < 
святояньске (зілля) < пол. swiqtojaskie (ziele) 'Hypericum perforatum’ [Maj., II: 
401].

Сильними лікувальними властивостями зумовлені назви здорова 
трава, здорівник (від здоровий), молодецька кров. Назви діробой (від ό'ιρά і 
бити), діравець (від όίρά 'д іра’), прозірник (від прозірний 'прозорий’), 
крииіптльки (від кришталь < пол. krysztal < лат. ctystallus < гр. κρύσταλλος 
'кришталь’ [ЕСУМ, III: 96]) мотивуються наявністю на листочках звіробою 
світлих (прозорих) цяток (пор. [ЕСУМ, II: 92]); пор. той же мотив номінації в 
біл. дзюравец [Кис.: 67], пол. dziurawiec, dziurkawiec, przezorek [Maj., II: 401], 
чес. діал. (морав.) prostfelenec [Mach.: 149], серб., хорв. npoempuje/ьник, 
npocmpuje/ьно зе/ье id. [Сим.: 241], а також латинське видове означення 
perforatum, утворене від perforo  'пробиваю, продіравлюю’ [Кг.: 161].
Можливо, до цієї мотиваційної групи належить і флорономен .журавець як, 
імовірно, «результат видозміни і зближення з основою журавель 
деетимологізованого запозичення від польської мови; пол. dziurawiec id. 
пов’язане з dziura 'д іра’» [ЕСУМ, II: 210]; пор., однак, ще болг. журавец, 
журавлек 'Hypericum perforatum’ [Ахт.: 184]. Смілка —  демінутив від смолй, 
в українських говорах називає також ряд інших рослин, у яких окремі 
частини стебла липкі, пор. [ЕСУМ, V: 322— 323]. Деревій —  від дерево, 
фітономен зумовлений твердістю стебла звіробою.

Дивує те, що в такої відомої в народі цілющими властивостями, 
поширеної скрізь у слов’янських землях рослини, як звіробій, немає 
спільнослов’янської назви. В українській літературній мові нормою став 
звіробій [ОВРУ: 101; СУМ, III: 485]. Показово, що в джерелах української 
мови XIX —  поч. XX ст. документується тільки варіант звіробой. Як 
науковий термін М.Мельник із цим значенням запропонував іванок прозірнйк 
[Мел.: 140], уперше введений у науковий ужиток І.Верхратським



[ВхБот.1905: 16], а в [СБН: 77] у ролі терміна було ухвалено зйяча крівця 
'Hypericum L.’

Для ще одного виду звіробою Hypericum montanum L., поширеного у 
Карпатах, Поліссі, на півночі Лісостепу, фіксуються назви божа трійця 
(волин. ВхПч., І: 10; Шейк., V/1: 83; Жел.: 984), яка зумовлена початком 
цвітіння рослини в період християнського свята Трійці (3 червня) і божа 
крбвця [Жел.: 37].

3.56. Руслицеві (Elatinaceae). Уперше документуються назви двох 
видів, поширених у стоячих неглибоких водах майже по всій Україні, роду 
Elatine L. руслиця очертаста 'Elatine absinastrum L .’ [ВхГик.: 145; Жел.: 844], 
воронець (буков. [НІ.; Мак.: 136]), перечничка 'Elatine hydropiper L .’ [Петр.: 
28]. Руслиця —  від русло, мотивується місцем зростання рослини [ЕСУМ, V: 
147— 148]. Із наголосом на першому складі (руслиця) цей номен став 
нормативним в українській мові [СУМ, VIII: 912; ОВРУ: 102], ухвалений як 
науковий термін у [СБН: 55].

3.57. Чистові (Cistaceae). Уперше фіксуються назви рослини 
Helianthemum nummularium Mill. (Helianthemum vulgare Gaertn.), поширеної у 
лісових та лісостепових районах, північно-східному Степу, зрідка в Криму, 
це: нітник [Рог.: 124; Піск.: 157; Гр., II: 567], жовтух [ВхН.з.: 46; Мел.: 133], 
куряча сліпопш  (волин. [ВхПч., І: 10; Гр., IV: 152]), соніика звичайна [ВхГик.: 
134; Жел.: 895], сонянка звичайна [ВхБот.1896: 124; Мел.: 133], сонішник 
(буков. [Maj., II: 379; СБН: 72]). Походження фітономена нітник поки що не 
з’ясоване [ЕСУМ, IV: 103]. Гадаємо, що він є дериватом від нітитися з 
діалектним значенням 'жаться, сьеживаться’ [Гр., II: 567], мотивується тим, 
що в сиру, дощову погоду пелюстки закриваються і квітки звисають [Нейшт.: 
389]. Дієслово нітитися —  від діал. ніт 'немає’ < не є ту < прасл. ne je(stb) tu 
[ЕСУМ, IV: 103]. Властивістю суцвіття закриватися в негоду пояснюється, 
очевидно, і назва куряча сліпопш  (пор. [ЕСУМ, V: 304— 305]). Жовтух (від 
ж овтий) зумовлене яскраво-жовтими пелюстками квітки [ВРУ: 468].

Назви сонянка, сонінка, сонішник (в останніх двох [і] < [ ’а]) —  похідні 
від сонце, зумовлені яскраво-жовтими пелюстками і зростанням рослини на 
відкритих сонячних місцях; пор. латинську родову назву helianthemum, 
утворену від двох грецьких слів ηελιος 'сонце’ і ανθεμον 'квітка’ [РО: 35; 
Нейшт.: 389]. Або ж, як уважав В.Махек, пояснюються тим, що квітка цієї 
рослини, як і соняшника, у сонячну погоду повертається за сонцем [Mach.: 
70; ЕСУМ, V: 354]; пор. ще ст. пол. sloneczny kwiat, чес. slunecny levit 
'Helianthemum vulgare Gaertn.’ [Maj., II: 378— 379]. Номен сонянка id. (із 
наголосом на другому складі) став нормативним в українській мові 
[ВТССУМ: 1357; ОВРУ: 105]. У цій ролі використовується також сонцецвіт; 
пор. рос. солнцецвет  [ib.], біл. сонцацвіт  id., а також наведені вище польську

і чеську ботанічні назви. Все це, очевидно, переклади лат. helianthemum  id. Як 
ботанічний термін лексему сонянка вперше використав І.Верхратський, потім 
М.Мельник [Мел.: 133]. Ухвалена в цій ролі в [СБН: 72].

3.58. Фіалкові (Violaceae). Із багатьох видів Viola L. найвідоміший у 
народі і поширений на більшій частині України Viola tricolor L. Уперше 
багаторазово документується його назва праслов’янського походження 
братки [Вол.: 241; Hoelzl: 152; Волк.: 165; Ум., IV: 174], братки [Сред.: 131; 
Рог.: 141; Піск.: 288; Тм., І: 4; Гр., І: 95] (< прасл. *bratbki id. [Сабадош 1996: 
48]), а також новотвори брдтіки [РО: 38; Рог.: 141; Піск.: 288; Гр., І: 55; Руб., 
І: 281], бртпчики (зах. укр. [Гол.: 372]), сестрички (галиц. [ВхПч., II: 37; 
ВхГик.: 133; Гр., IV: 117]), бршпчик і сестричка (галиц. [ВхПч., II: 37; Гр., І: 
95]), брат з сестрою  (катер. [Ан.: 382; Жел.: 42; Ум., І: 174]; пор. пол. brat у  
siostra, brat z siostrq id. [Maj., II: 825], а також за схожим принципом номінації 
болг. день и нощ [Ахт.: 311], серб., хорв. дан-и-ноН id. [Сим.: 500]), івтн-та- 
марія [Ум., IV: 174], іван-да-мар’я  (сер. наддніпр. [Авг.: 84; ВхПч., IV: 17; 
Рог.: 141; Піск.: 288]), ивші-да-лшря [Жел.: 320], полуцвіт  (полт. [Авг.: 84; 
Рог.: 141; Піск.: 288; Тм., І: 4; Гр., III: 290; Руб., IX: 116]), полуцвіт  [Жел.:
694], полуцвітки [Ан.: 382; Жел.: 694; Ум., IV: 123] полуцвіток [Гр., III: 290], 
троїчник [Петр.: 38] (від числівника три за кількістю пелюсткових кольорів), 
трощин цвіт (буков. [НІ.: 13; Мак.: 403]), сиріткй (закарп. [ВхН.з.: 61; Мел.: 
303]), зозульки [Волк.: 169; Гр., II: 177], зозулині черевички [Ан.: 382; Ум., І: 6; 
Мел.: 303], удодів чобіт [РО: 38; Шейк., V/2: 164; Ум., IV: 123] (помилково 
удовів у [Гр., IV: 467] і удобів у [Піск.: 288]), сокирки [1898, Мак.: 403], 
топірчик (гуцул. [Шух., І: 21; Гр., IV: 274]), команиця (бойк. [Нов.: 102; Гр., 
II: 274]), зірочки [РО: 38; Мел.: 303], гуцул, маржече зілє і берладйнка, галиц. 
порушка [ВхН.з.: 61; Мел.: 303], глистник, зашорник, пузирятник, сокирки, 
поділ, заиовать, уман. олія [Ан.: 382; СБН: 168— 169], підліщка [Петр.: ЗО], 
фіалка трибарвна [ВхБот. 1905: 15].

Про поширення більшості цих назв у сучасних українських говорах 
див. [САБЛ: № 61]. Переважна частина наведених номенів мотивується 
кольорами пелюстків: «дві верхні блідо-жовті або темно-синьо-фіолетові, 
бокові досередини і нижня по краю синьо-фіолетові, синюваті або жовтуваті» 
[ВРУ: 474]. Означення трощин у складеній назві утворене, очевидно, від 
буков. трбстя, трбща 'очерет (Phragmites australis)’ [СБГ: 553], пояснюється, 
вірогідно, також кольором квіток цього виду очерету —  темно-синьо-бурих із 
фіолетовим відтінком, див. [АБ: 140]. Із назвою сиріткй пор. пол. sierotki 
[Maj., II: 824], в.луж. syrotka id. [Zeman: 453], чес. sirotka, слвц. sirotka [Mach.: 
71], серб., хорв. сирота, сиротица [Сим.: 500]. Отже, сиріткй —  спільне 
українсько-західнослов’янське утворення. Мотивацію цієї назви В.Махек 
пояснює перифразою «осиротіла травинка»: рослина одиноко цвіте ще у



вересні-жовтні на полях, із яких уже зібрано врожай, а вона там сама, як 
сиротинка [Mach.: 71— 72].

Фітономени сокирки, топірчик, а також компоненти черевички, чобіт 
у відповідних складених назвах зумовлені формою квітки, пор. [ЕСУМ, V: І: 
300, 336] (найменування сокирки також могло бути перенесено від Consolida 
S.F.Gray), означення зозулині (від зозуля), удодів (від діал. у  дід 'одуд’) [Гр., 
IV: 319]) —  тим, що ця рослина цвіте ранньою весною, коли кують зозулі і 
подають звуки одуди. Цієї мотивації і зозульки, див. ще [ЕСУМ, II: 273— 274]. 
Фітономени глистник (від глист), порушка (від діал. поруха 'зміщення матки 
або іншого внутрішнього органа’), пузирник (від пузйр 'пухир’) пояснюються 
використанням рослини у народній медицині при лікуванні шкірних, 
внутрішніх (зокрема після родів) хвороб, проти глистів тощо [ЕСУМ, І: 525; 
IV: 532; Носаль: 201— 202]. Назва марж єче зілє (лшржсче —  від діал. марга 
'худоба’ < угор. marha id. [ЕСУМ, III: 390]) зумовлена тим, що цю рослину 
«в соли дають худобі, аби ся правила» [ВхН.з.: 61], тобто поправлялася. 
Вірогідно, цим зумовлена і назва команйця (від діал. комонь 'к інь’ [Гр., II: 
276]), а не перенесена від більш уживаного в західноукраїнських говірках 
команйця 'конюшина (Trifolium L.)’. Цілком імовірне припущення про 
походження гуцульського номена берладйнка, який пов’язують із Берладь, 
давньою назвою місцевості між Прутом і Серетом, пор. [ЕСУМ, І: 175].

Ст. укр. подл ііска, фіалок, фіялок 'Viola odorata L .’ (ця рослина 
поширена по всій Україні) у досліджуваний період продовжують уживатися з 
тим самим значенням у вигляді підлісок [Рог.: 141; Гр., III: 170], підлісок 
[Жел.: 644] (< прасл. *podb/esbkb/-a id. [Сабадош 1996: 48, 124]), фіялок 
[Жел.: 1029], фіалка [Вол.: 241], фіялка [Рог.: 141; Жел.: 1029; Гр., IV: 377], а 
також як нові фонетичні варіанти хвіялка, хвиялка [Гр., IV: 393— 394], бінарні 
назви фіялка пахуча [ВхГик.: 133; Тан.: 64; Мел.: 302], душиста фіялка [Рог.: 
141; Гр., І: 460] і бишишник (уман. [Ан.: 381— 382]), бешйнник [Ум., IV: 74; 
Мел.: 302], кінські копйтці (уман. [Ан.: 382; Ум., IV: 174; Мел.: 302]). 
Бишишник —  від беиїйха, діал. бешйґа, бишиґа і под. 'інфекційне запалення 
шкіри’ [ЕСУМ, І: 179— 180]. Варіант бешйнник < бешйшник унаслідок 
асимілятивних змін приголосних ([шн]  > [нн]). Назва кінські копйтці 
мотивується подібністю листка цієї рослини до відбитка кінського копита.

Для виду Viola mirabilis L., поширеного майже по всій Україні, 
задокументовано назви: лісов0 фіялка (сер. наддніпр. [Рог.: 141; Піск.: 127; 
Гр., IV: 377; ЯЧ: 127]), підлісок [Рог.: 141; Піск.: 187; Гр., III: 170], підлісок 
[Жел.: 644; Ум., IV: 174; Тм., І: 194], живокбстник (галиц. [Нов.: 102; ВхГик.: 
133; Жел.: 221]). Останній номен, утворений від живити і кість, зумовлений 
використанням рослини для стимулювання зрощення кісток, пор. [ЕСУМ, II:
196].

Вид Viola arenaria DC., поширений по всій Україні, в Степу рідко, має 
назви драб [Рог.: 141; Піск.: 70; Гр., І: 439], проліски [Волк.: 174], піднімок 
[Рог.: 38; СБН: 168], лісовп фіялка [Рог.: 141; Гр., IV: 377; ЯЧ: 127], лісова 
фіалка [Руб., VII: 22]. Припускається, що фітономен драб виник як 
експресивне утворення внаслідок переосмислення драб 'бідняк, волоцюга’, 
пор. сиріткй 'Viola tricolor’ (див. вище) [ЕСУМ, II: 118]. Піднімок —  від 
піднімшпи, зумовлене, можливо, лікувальним застосуванням рослини. 
Нормативною для роду Viola L. в українській мові стала назва фіалка, пор. 
рос. фиалка id. [СУМ, X: 582; ОВРУ: 102]. Так було у [Мел.: 301— 303] і в 
[СБН: 168]. В останньому для виду Viola odorata був ухвалений термін 
браткй, який залишився в цій функції як синонім до фіалка триколірна до 
наших днів [СУМ, І: 231; ВРУ: 474; РУСб: 280], проте до [ОВРУ: 102] він не 
внесений. У [Кобів: 436] у цій функції подаються фіялка триколірна і браткй 
дйкі, а для роду Viola L. —  фіялка. [ib.: 434].

3.59.1. Плакунові (Lythraceae). Джерела фіксують назви рослини 
Peplis portula L. (Lythrum portula D.F.Webb), яка зростає розсіяно по всій 
Україні, крім південної частини Степу і Криму: іцабра болотяна [ВхГик.: 
159; Жел.: 1103] і бьіблик (буков. [НІ.: 9]). Вважається, що іцпбра —  давній 
фонетичний варіант слова чйбер 'Satureja hortensis L .’ (< прасл. *сфгь  id.). 
Подібна фонетична відповідність наявна в укр. діал. щолопок 'верх гори’ і 
чолопок id. [ЕСУМ, VI: 499]. Походження флорономена бьіблик неясне; пор. 
ще гуцул, библа 'назва собаки’, 'неповороткий чоловік’ [Jan.: 20].

3.59.2. Більш відома рослина по всій Україні Lythrum salicaria L. має
назви: плакун [Рог.: 127; Піск.: 260; Ум., III: 40; Тм., II: 20; Гр., III: 191], 
твердяк (сер. наддніпр. та ін. [РО: 95; Рог.: 127; Піск.: 189; Шейк., V/1: 28; 
Жел.: 951; Гр., IV: 251; ЯЧ: 127]), залізняк червоний (там само [Рог.: 127; 
Піск.: 189; Тм., І: 93; Гр., І: 59; ЯЧ: 127]), залізняк чорний [Ан.: 205; Ум., Ill:
40], дубняк і дубник (ставроп.) [Ан.: 205], жерстель [Ан.: 205], жерстень 
[Руб., V: 6], тройчак [Шейк.; Жел.: 986; Піск.: 260; Гр., IV: 286], утрббник 
[Ан.: 206; Шейк., V/2: 217], золотница (буков. [НІ.: 8]), лугові васильки,
васильки плавиьові (степ. [Сред.: 500; ЯТ: 20]), польові васильки, дикі васильки 
(київ., полт., катер.), вербй ιηραβά (Суми), кервань [ВхГик.: 159; Ан.: 205; Ум., 
III: 40; Жел.: 341], кервана [ВхБот.1896: 101], кровавница [Петр.: 19], гірчак 
(катер. [Ан.: 205; СБН: 92]), болотний борячок (полт. [Ан.: 205; Мак.: 222]), 
водогляд (волин. [1889, Мел.: 170]), підбережник [Ан.: 205; Ум., III: 40], 
дербенник (полт. [Гор.-І: 13; Мак.: 222]), Ядвига гола [Петр.: 42], гола Яга 
(зах. волин. [ib.; Гавр.: 141]),махорка [Ан.: 205; Руб., VII: 12; Мак.: 222].

Назва плакун утворена, без сумніву, від плакати, проте наявні спроби 
встановлення її мотивації на основі повір’я (див. [ЕСУМ, IV: 424— 425; Даль, 
III: 119; Фасм., III: 272— 273]), на наш погляд, невдалі, бо, як правило, не



ботанічні назви виникають на основі повір’їв, а навпаки. Насправді 
фітономен плакун пов’язується з тим, що на листках рослини Lythrum salicaria 
L. наявні великі щілини, з яких виділяється краплями рідина, якщо нею 
переповнена рослина [Нейшт.: 398], отже, створюється враження, що рослина 
ніби плаче. Флорономени твердяк (від твердіш; пор. рос. смол, твердянка 
id.), залізняк (від залізо), дубняк, дубник (від дуб), жерстель (від жерсть) 
мотивуються твердістю дерев’янистого кореневища рослини [ЕСУМ, V: 532; 
БА: С. 193]. Непереконливою є спроба пов’язувати назву залізняк із 
лікарськими властивостями рослини, всупереч [ЕСУМ, II: 228]. Проте такими 
властивостями зумовлені назви утрдбник (від утроба), золотница (від діал. 
золотник 'анат. матка’ [Гр., II: 178], 'хвороба матки’ [Яв.: 310]), позаяк 
рослину використовують у народній медицині для лікування різних 
внутрішніх хвороб, пор. [ЕСУМ, VI: 53].

Кровоспинними властивостями плакуна зумовлені назви кровавниця, 
кервань (від кров, діал. кервсгвий 'кровавий’) і кервана (останній номен виник, 
очевидно, внаслідок субстантивації прикметника, так само похідного від 
кров; пор. пол. krewawnica id., чес. kn>avnica id. (< пол.) [Mach.: 149]. 
Означення червоний і чорний у складених назвах залізняк червоний і залізняк 
чорний пояснюються темно-червоним, аж чорним, кольором квітки рослини, 
як і її родова латинська назва lythrum, що походить від гр. λύθρον 'чорна кров 
(кров, яка запеклася)’ [РО: 95]. Тройчак (від діал. тройка 'трійка’) 
пов’язується з наявністю на стеблі нижче квітки трьох пар супротивно 
розміщених листків [БА: С. 194; Табл. 75/1].

Номен ββρδά ηιραβά зумовлений тим, що листки плакуна подібні до 
вербових і він зростає, як верба, на вологих лугах; пор. латинський видовий 
епітет salicaria —  від salix 'верба’ [РО: 95]. Метафоричного походження 
флорономен водогляд (від вода і глядіти) зумовлений місцем зростанням 
плакуна —  поблизу води. Ця обставина лягла і в основу дендрономена 
підберіж ник (від під берегом). Дербенник (пор. рос. літ. дербенник 'росл. 
плакун’; очевидно, від діал. дерба 'дерен’; пор. ще укр. діал. дербйна 
'дернина’, дербін0 'цілина, переліг’) мотивується місцем поширення рослини, 
пор. [ЕСУМ, II: 35]. Із усіх наведених назв нормативною в українській 
літературній мові для роду Lythrum L. стала назва плакун [СУМ, VI: 560; 
ОВРУ: 206], яка у ролі наукового терміна була ухвалена в [СБН: 92].

3.60.1. Онагрові (Onagraceae). Джерела фіксують кілька назв різних 
видів Epilobium L., зокрема для Epilobium palustre L., поширеного в лісових 
районах Лісостепу, рідше Степу, —  зніт дівочий (галиц. [Нов.: 98; Гр., II: 
175]), знітйлник дівочий (галиц. [ВхБот.1905; Мел.: 105]), для Epilobium 
roseum Schreb. —  вербичка (буков. [НІ.: 5; Мак.: 138]), для Epilobium 
tetragonum L. (Epilobium adnatum Griseb.) —  верблюдка (галиц. [ВхПч., I: 10;

Гр., I: 133]). Раніше до цього роду належав і вид Chamaerion angustifolium 
Holub (див. нижче). Зніт  (похідне від знітитися 'пригнувшись зіщулитися’) 
мотивується тим, що квітка рослини схиляється на ніч для збереження пилку 
від роси [ЕСУМ, II: 272]. Означення дівочий зумовлене тим, що цей вид є 
жіночим особнем на противагу виду Chamaerion angustifolium, який є 
чоловічим особнем. Знітйлник —  похідне від зніт  id. Номен вербичка (від 
верба) пояснюється подібністю листків цієї рослини до вербових; пор. пол. 
wierzbownica, чес. vrbka, vrbovka, verbice, verbina, слвц. vrbica, vrbina 
'Epilobium L .’ [Mach.: 150], болг. вьрбовка [Ахт.: 349], серб., хорв. врбовка, 
врбовица, врболика, слвн. vrbovec id. [Сим.: 181]. Можливо, і назва верблюдка 
етимологічно пов’язана із верба, але змінилася в результаті 
народноетимологічного зближення з верблюд, а також із флорономеном 
верблюдка, який цілком правомірно називає степові види роду Corispermum 
L. і, отже, справді пов’язаний зі словом верблюд [ЕСУМ, І: 351].

3.60.2. Для виду Chamaerion (Chamaenerium, Epilobium) angustifolium 
Holub документуються назви: уперше номен праслов’янського походження 
кипрей [РО: 91; Рог.: 121; Мел.: 104] (< прасл. *кургь/ь : *курге]ь < *кургь/-ь 
id. [ЕСУМ, II: 134; Slaw., II: 168— 169; Меркулова: 128— 129; Сабадош 1996: 
48]; дивно, що Б.Грінченко, максимально використавши [Рог.], не вніс цю 
назву до зредагованого ним словника), а також інновації: кипрінец [Петр.-З: 
44], зніт  [ВхГик.: 158; Шейк., V/2: 158; Жел.: 311], зніт узколйстий [Жел.: 
311], знітійник [ВхГик.: 158], знітийник хлопскій (галиц. [Нов.: 98; Петр.:
14]), знітйлник хлопский (галиц. [ВхН.з.: 44]), бесіт (гуцул. [Нов.: 98; Петр.: 
1; Гр., І: 53]), іван-чай [Рог.: 121; Піск.: 97], дикий льон, льонок (уман [Ан.: 
132; Ум., II: 14; III: 40]), ніцаю за  (черніг. [Ан.: 133; Мак.: 137]), ценцелія 
(бойк. [Нов.: 98; Мак.: 137]). У складеній назві іван-чай компонент Іван 
пов’язується, вірогідно, із часом цвітіння рослини —  у період свята Івана 
Купала (7 липня), а чай —  із тим, що з цієї рослини готують сурогат чаю [БА:
С. 195]. Ніцалоза —  складне слово, утворене від ніца 'ниця’ (мотивація та 
сама, що й назви зніт —  див. вище) і лозй 'верба’, — за подібністю листків до 
вербових. Номен иенцелія, —  очевидно, від ценцерія 'Centaurium erythraea 
Rafn’ [Гр., IV: 426] < центорія id., пор. [ЕСУМ, VI: 238].

3.60.3. Уперше документуються назви рослини Circaea lutetiana L. 
(зростає в лісових та лісостепових районах): відьмино зіллє [Рог.: 118], 
відьмене зіллє [Піск.: 38], відьмине зілля [Тм., І: 171], відьмине зілє (сер. 
наддніпр. та ін. [Жел.: 99; ЯЧ: 128]), відьмине зіля [Ум., І: 138], кіняче зіллє 
[ВхПч., І: 9; Гр., II: 152] (кіняче —  від коняче), коняче зілля [Мел.: 80], 
конятйч [ВхГик.: 158; Жел.: 364], осот  [Рог.: 118; Жел.: 580; Гр., III: 70], 
чорноцвіт (буков., поділ. [НІ.: 4; Мак.: 98]). Уважається, що відьмине зілля і 
под. —  переклад лат. circaea id., яке від гр. кіркаіа id., котре в свою чергу



походить від імені міфічної чарівниці Цірцеї. Аналогічні переклади для 
називання цієї рослини наявні не тільки в багатьох слов’янських, але й у ряді 
інших європейських мов, пор. із цим значенням рос. волиіебная трава, пол. 
czarownica, чес. carovnik, серб., хорв. vilenicka trava (пор. vila 'фея, 
чарівниця’), нім. Hexenkraut (букв, 'відьмина трава’), фр. her be aux sorciers 
(букв, 'відьмине зілля’) і т.д. В.Махек уважав їх перекладами вчених- 
ботаніків латинської назви. На його думку, у греків це була якась інша 
рослина, бо трава із сучасною латинською назвою Circaea lutetiana L. не була 
ніколи магічною [Mach.: 150]. Конятйч, означення коняче пов’язуються з 
кінь, род. в. коня, однак мотивація й творення цих слів не зовсім ясні, пор. 
[ЕСУМ, II: 563]. Осот перенесено від осот  'Sonchus L .’: хоча описувана 
рослина не колюча, як справжній осот, проте має чіпкі плоди. Чорноцвіт — 
від чорний і цвіт; пор. пол. czarnokwit, луж. cornokvetk, чес. cernokvet id. [Ан.: 
99]. Мотивація назви неясна, позаяк, напр., пелюстки квітки рослини білі 
[ОВРУ: 209].

3.60.4. Для адвентивної (занесеної до нас) рослини Oenothera biennis 
L., яка зараз поширена по всій Україні, документуються назви: люлочник 
(галиц. [Нов.: 100]), люльочник [ВхБот.1896: 100], дівина (галиц. [Нов.: 100; 
Гр., І: 386]), перелет (сер. наддніпр. та ін. [Рог.: 129; Жел.: 618; Гр., III: 124; 
ЯЧ: 128]), перелета (буков. [НІ.: 8; Мак.: 245]), жовтець (слобож. [1892, Яв.: 
227]). Етимологія флорономена люлочник остаточно не з ’ясована. 
Припускають його зв’язок з укр. діал. люльок 'блекота’ або виводять від пол. 
діал. lulecznik 'отруйна рослина’, яке, як і укр. люльок, пов’язують із лат. 
lolium 'рослина пажитниця, дурійка’ [ЕСУМ, III: 325; Bezlaj, II: 146]. Дівина, 
ймовірно, перенесено від дівина 'види Verbascum L.’, можливо, за жовтим 
кольором квіток рослин. Перелет, перелета (від перелітати) пояснюється 
тим, що насіння цієї рослини переноситься вітром [ЕСУМ, IV: 345]. Номен 
жовтець (від жовтий) мотивується ясно-жовтим кольором пелюстків квітки 
[ВРУ: 484].

3.61. Водяногоріхові (Тгарасеае). Уперше документуються назви 
поширеної в Закарпатті, Розточчі-Опіллі і Західному Поліссі водяної рослини 
Trapa natans L.: водяні оріхи [Рог.: 139; Піск.: 41; Ум., І: 87; Гр., І: 247], 
болотні оріхи [Рог.: 139; Піск.: 22; Жел.: 575; Ум., III: 273], плавньові оріхи 
(степ. [Lind.: 206; Сред.: 499; СБН: 157]), чортові оріхи [Рог.: 139; Жел.: 575; 
Ум., IV: 197; Гр., III: 63], чбртови горіхи [Піск.: 290], водоріиіник [ВхГик.: 
158; Жел.: 115], рогульки [Рог.: 139; Піск.: 22; Гр., IV: 27], котелкй [РО: 93; 
Рог.: 139; Піск.: 22; Ум., І: 170; Гр., II: 292], котевка [Ан.: 356— 357; Мак.: 
374], котвичка [Петр.: 18], їжачок (буков. [НІ: 12; Мак.: 374]). У складених 
назвах компонент оріхи зумовлений їстівним плодом рослини, подібним до 
каштана (пор. пол. kasztan wodny id. [Maj., II: 786]). Означення водяні,

болотні, плавньові мотивуються зростанням рослини у воді, плавнях; 
означення чортові зумовлене тією самою ознакою, що й рогульки  (див. 
нижче); пор. також щодо принципу номінації серб., хорв. враголиҐг [Сим.: 
472] (компонент враг в останньому слові має значення 'диявол, чорт’).

Паралелі для назви водяні оріхи наявні в більшості слов’янських мов: 
рос. водяной орех, біл. вадзяньїя арзхі [Кис.: 132], ст. пол. orzech wodny [1568, 
Maj., II: 786], в. луж. wodny vorjech [Lajnert: 74], чес. vodni orech, слвц. vodny 
orech [Mach.: 151], болг. воден ο ρ ^χ  [Ахт.: 295], серб., хорв. водени орах 
(ореиіак), слвн. povodni oreh [Сим.: 472]. Зважаючи на ці дані, а також на те, 
що плоди цієї рослини були важливою їжею здавна, ще в доісторичні часи, 
можна з великою вірогідністю припустити наявність у праслов’янській мові 
назви *vodqnb (vodbub) огехь id. Композит водорішник утворений від вода і 
оріх. Назва рогулькй  (дериват від ріг, род. в. рога) пояснюється наявністю у 
плоду чотирьох рогів; пор. серб., хорв. рогате шишке, жиророг id. [Сим.: 
472] (компонент жир у цьому композиті означає 'жолудь’). Таку саму 
мотивацію має й назва їжачок, як, зрештою й запозичені від польської мови 
котевка, котвичка і котелкй: рогатий плід нагадує якорець; пор. з тим самим 
значенням пол. kotwiczki, ст. пол. kotewki [Maj., II: 786], в. луж. kotwica 
[Lejnert: 74], чес. і ст. чес. koh’ice (1568 p.), слвц. kotvica [Mach.: 151] (див. 
[ЕСУМ, III: 57]). Ці ботанічні номени у західнослов’янських мовах —  
результат переосмислення kotva 'якір’ (< прасл. *kotv, род. в. kotve, від *ко(ь 
'к іт’; пор. укр. діал. κϊιηβά 'як ір’ [ЕСУМ, II: 451; Slaw., III: 16; Mach.: 151]).

Фонетичний варіант котелкй виник як гіперизм від котевки на 
українському мовному ґрунті в південно-західному наріччі внаслідок 
відштовхування від широковідомого тут явища переходу [л] > [у] (горіука, 
гоука, сопіука, скаука і под., див. [Дзендзелівський 1965: 58— 60]) та, 
можливо, народноетимологічного зближення із назвою посудини котелкй, 
позаяк плід цієї рослини якоюсь мірою подібний до котелка. Із усіх 
перелічених українських назв нормативним у літературній мові для роду 
Trapa L. став номен водянйй горіх [ОВРУ: 210], ухвалений як науковий термін 
у [СБН: 156]. Правда, в [СУМ] подається тільки як синонім до слова рогулька
з цим значенням [VIII: 592]. Так само і в [ВТССУМ: 1230].

3.62. Столисникові (Haloragaceae). У джерелах цього періоду 
виявляються назви двох водяних рослин, поширених по всій Україні, зокрема 
виду Myriophyllum spicatum L.: водопериця [Шм.; СБН: 100], водоперйця 
колосйста [Мел.: 182], орлине крило [Петр.: 27], гушнйк колосйтий [ВхГик.: 
158; Жел.: 166], куишр [Ум., І: 87; Тм., І: 40; Мел.: 182] і виду Myriophyllum 
verticullatum L.: водоперйця кругоцвітна [Мел.: 182; СБН: 100], перець 
водяний [Шест.; Мак.: 237], друт  (степ. [Lind., : 207; СБН: 100]), у  рут  (степ. 
[Шест.; Мак.: 237]).



Назва водопериця (від вода і перо) мотивується тим, що листочки 
рослини розділені на велику кількість тонких лопатей; пор. рос. діал. 
водоперица id., біл. вадаперьіца болотная 'Hottonia ulustris L .’ [Кис.: 66], див. 
ще [ЕСУМ, І: 415; ЗСБМ , II: 15]; пор. ще лат. myriophyllum  id., яке утворене 
від гр. μυρίος 'незліченний’ і φύ/Λον 'лист’ [РО: 93]. Очевидно, цієї мотивації і 
флорономен орлине крило, що виник унаслідок метафоризації синтаксичного 
словосполучення. Найменування куиїйр, вірогідно, перенесене від іншої 
водяної рослини Ceratophyllum demersum L. (див. π. 3.33).

Гушніїк утворено, ймовірно, від туші 'ш иш ки’ [Жел.: 170],
пояснюється, очевидно, формою бруньок, які восени падають на дно 
водоймища, а весною з них виростають нові пагони [Нейшт.: 405]; пор. біл. 
шьішняк балотньї, діал. шьішачкі id. [Кис.: 86], утворені від шьішка 'гуля; 
шишка’; пор. ще [ЕСУМ, І: 631]. Із цих назв нормативною в українській мові 
стала водопериця [СУМ, І: 721; ОВРУ: 212]. Уперше запропонував її як 
термін М.Мельник із наголосом на передостанньому складі [Мел.: 182]. У 
[СБН: 100] водотриця  тільки пропонується, але ще не ухвалюється в цій 
функції. У літературі наявна спроба зробити нормативним із цим значенням 
також номен уруть (див. [УРЕ-1, XV: 165; УРЕ-2, ХІ/1: 507; ВТССУМ: 
1514]), у такому вигляді взятий, очевидно, від російської мови (пор. рос. 

уруть id.), у якій він неясного походження, пор. [ЕСУМ, VI: 45].
3.63. Водянососонкові (Hippuridaceae). Для відомої майже по всій 

Україні водяної рослини Hippuris lanceolata Retz. (Hippuris vulgaris L.) 
записано назви: сосонка болотна [Рог.: 125; Піск.: 243], сосонка болотяна 
[Гр., IV: 170; Руб., І: 252], сосновка, хвойка [Петр.: 36, 39], хвостняк [Рог.: 
125; Шейк., V/2: 271; Гр., IV: 395], пасмер звичайний [ВхГик.: 158], пасмер 
[Жел.: 604]. Компонент сосонка у складеній назві —  результат
переосмислення сосонка 'Equisetum arvense L. (хвощ польовий)’ на основі 
подібності рослин. Що це саме так, а не переосмислення сосонка 'маленька 
сосна’, свідчать означення болотня, болотяна, вжиті для розрізнення рослин 
Hippuris lanceolata і Equisetum arvense; пор. ще [ЕСУМ, V: 359]. Сосновка, 
хвойка —  похідні від сбаш, хвоя, мотивуються подібністю рослини до гілки 
сосни чи взагалі хвойного дерева. Хвостняк (від хвіст, род. в. χβοαηά; пор. 
рос. хвостник 'Hippuris lanceolata’), пасмер (можливо, від пасмо, пор. [ЕСУМ, 
IV: 306]), мабуть, також зумовлені зовнішнім виглядом рослини,
асоціюючись із хвостом чи пасмом. Нормативною в українській мові для 
Hippurus L. стала назва водянй сосонка [СУМ, IX: 470; ОВРУ: 212]. У [СБН: 
75] було ухвалено в статусі наукового терміна хвосняк.

3.64.1. Велика родина зонтичні (Аріасеае) об’єднує трав’янисті 
рослини 66 родів —  дикорослі і культурні. У джерелах уперше фіксуються 
найменування лікарської трави Sanicula europaea L. (зростає в Закарпатті,

Карпатах, на Правобережжі і в Східному Поліссі): підлісник [Шм.; Мел.: 348; 
СБН: 138], навротин (галиц. [Нов.: 101; Гр., III: 473]), здоровник звичайний 
[ВхГик.: 117; СБН: 138], підойма челєдіїньска (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., III:
173]), жентіл (буков. [НІ.: 11]). Підлісник (префіксально-суфіксальний 
дериват від ліс) мотивується місцем зростання рослини, здоровник (від 
здоровий, пор. [ЕСУМ, II: 255]) і підойма (від підіймшпи) —  використанням у 
народній медицині як ефективного лікарського засобу (див. [Ком.: 202—
202]); пор. ще лат. sanicula id., утворене від sanare 'допомагати, лікувати’ 
[Ан.: 315].

Навротин —  полонізм (неповноголосна форма; пор. укр. діал. 
наворотник 'Tanacetum vulgare L.’ — від наворотити, пол. діал. nawrotnik 
'Alchemilla vulgaris L .’ —  див. [ЕСУМ, IV: 19]). Означення челсдйньска (від
ч 'ельидь 'ж іноцтво’ [Шух., V: 295]) пояснюється, очевидно, використанням 
рослини при лікуванні жіночих хвороб, зокрема при кровотечах, пор. [Ком.:
203]. Й.Глібовицький уважав, що номен жентіл походить від рум. cincf-foi 
[НІ], але, мабуть, правильніше буде виводити його через пол. zankiel (у 
буковинських, гуцульських говірках [а] після шиплячих переходить у [е], 
пор. ж еба < жаба; перехід [к] > [т] можна пояснити гіперистичним 
відштовхуванням від відомої у цих говірках зміни [к] перед [і] в [т ’]: кісто, 
с'кіна) < нім. Sanikel < лат. sanicula, пор. [Mach.: 154]. Назва підлісник 
виникла, можливо, під впливом рос. подлесник id. [Ан.: 315]. Уперше її як 
термін використано в [Мел.: 248] із покликанням на [Ан.], а потім ухвалено в 
цій ролі в [СБН: 138] і закріплено в сучасній українській науковій ботанічній 
термінології; пор. рос. подлесник id. [ОВРУ: 228; РУСб: 248].

3.64.2. Для рослини Astrantia major L., поширеної в Закарпатті, 
Карпатах, Західному Поліссі і Західному Лісостепу, документуються назви: 
любймене (бойк. [Нов.: 97; Гр., II: 386]), гояче зіллє (галиц. [Нов.: 97]), гоюче 
зіллє (галиц. [ВхПч., І: 9; Жел.: 156; Гр., II: 152]), напрасник, напрасниця 
[1880, Мак.: 48], скусівник (гуцул. [Шух., V; Мак.: 48]), звіздянка [1880, 
ВхГик.: 117; Мел.: 45; Жел.: 288]. Номен любймене зумовлений, імовірно, 
використанням рослини як приворотного зілля при чаклуванні, пор. інші 
українські народні назви рослин із коренем люб- в [ЕСУМ, III: 318— 321; 
Шамота: 145— 148]. Можливо, ту саму мотивацію має і скусівник (від діал. 
скусити 'спокусити’ [Гр., IV: 147]), пор. [ЕСУМ, V: 293]. Використанням 
рослини у народній медицині зумовлені назви зіллє (гоюче від гоїти) і, 
вірогідно, напрасник, напрасниця; пор. сер. наддніпр. напрасниця 'лихоманка’ 
[Б.-Н.: 238]. Фітономен звіздянка, —  мабуть, переклад І.Верхратського лат. 
astrantia id., утвореного від гр. αστήρ 'зірка’; пор. такий же штучний витвір 
чес. hvezdovka id., здійснений Й.Преслом [Mach.: 155]. На жаль, жодна з 
перелічених українських назв Astrantia major L. не стала нормативною в



сучасній українській мові. Цю роль виконує аст рт ція  (пор. рос. астранция 
id.) [ОВРУ: 228; РУСб: 162] < нов. лат. astrantia id., хоча в [Мел.: 45] 
пропонувалося звіздянка, а в [СБН: 20] —  гоюче зіллє. Ю.Кобів подає як 
єдиний науковий термін для роду Astrantia L. напрйсник [Кобів: 75].

3.64.3. Документуються назви двох видів Eryngium L. —  Eryngium 
planum L., поширеного майже по всій Україні, крім Карпат і Криму, і 
Eryngium campestre L., що зростає в Закарпатті, Лісостепу, Степу, Криму, 
зрідка на півдні Полісся. Для першого засвідчені назви: миколайчики [Рот.: 
122; Ум., II: 30; Гр., II: 423; Руб., VII: 20], миколайки [ВхПч., І: 10; Волк.: 171; 
Піск.: 236; Жел.: 437; Гр., II; 423], м иколш ці [Волк.: 171; Ум., II: 30], 
миколаєвці (сер. наддніпр. [ЯЧ: 128]), николаєць (волин. [Нов.: 98; ВхГик.: 
117; Гр., II: 564]), николайки [Ан.: 137], ніколайок (поділ. [Maj., II: 315]), 
будячок [Ан.: 137; Ум., II: 30], бодячок польовий (волин. [Нов.: 98; Гр., І: 81; 
Руб., І: 240]), синій будяк (полт. [Ан.: 137; Ум., IV: 25]), сині колючкй (катер., 
харк. [Рог.: 122; Ан.: 137; Піск.: 236; Ум., IV: 25]), синеголов [Рот.: 122; Піск.: 
236; Гр., IV: 120], синій головник (буков. [Maj., II: 315; Мак.: 142]), 
синеголовка (степ. [Lind., І: 231; СБН: 58]), синеголовник [Петр.: 34], 
перекотиполе (гуцул.), перекитйполе (покут.) [ВхН.з.: 44], покитйполе 
[ВхГик.: 117; Жел.: 684], перелетник [Ан.: 137; Мак.: 142], любймене (гуцул.- 
покут. [Нов.: 98; Петр.: 22; Гр., II: 386]), любка, любки (херс., катер.), перенос- 
зїллє, переполошник [Ан.: 137; Ум., II: ЗО; Мел.: 109].

Назва миколайчики утворена від миколайки, яке в свою чергу є 
дериватом від Миколті, мотивуючись тим, що рослина стоїть у полі, 
незважаючи на морози, у період зимового християнського свята св. Миколая 
[RS: 243— 244]. Миколййчики могло утворитися і безпосередньо від власного 
імені Миколті. Уважати ці ботанічні номени запозиченнями від польської 
мови, як стверджується в [ЕСУМ, III: 459— 460], немає достатніх підстав. 
Варіант николайки (ніколаєк) як полонізм бере свій початок від 
староукраїнської мови; пор. николаєкь id. [1642, Слав.: 117], див. [Сабадош 
1996: 125]. Назви будяк, бодячок перенесені за подібністю колючих квіток 
(плодів) і листя до будякових. Цю мотивацію має і номен колючкй. 
Компонент синій у складених і складній назвах пов’язується з кольором 
яйцеподібної квітки, яка асоціюється з головкою, чим зумовлені компоненти 
голов, головка в цих найменуваннях; пор. ще рос. синеголовник, діал. 
синеголов id. [Ан.: 137].

Копозити перекотиполе, перекитйполе, покотйполе (від перекотйти, 
покотити і поле), перелетник (від перелетіти), перенос-зіллє (компонент 
перенос —  від переносити) пояснюються тим, що суха рослина відривається 
вітром і переноситься, котиться полем; пор. той самий мотив у рос. 
перекотиполе, покатун, покатичник, пол. wietrznik, чес., слвц. kotuc, болг.

вихрогон, серб., хорв. vetrovalj, kotrljan id. [Mach.: 155; Ан.: 137]. Назви 
любймене, любки  мотивуються, очевидно, магічним використанням рослини 
як приворотного зілля подібно до рослини Astrantia major L. (див. вище). 
Флорономен переполошник (від переполошйти) пов’язаний із використанням 
рослини в народі з магічною метою —  для відлякування нечистої сили, 
чортів; пор. укр. чортополох 'Carduus L. (будяк)’, рос. діал. переполошник, 
чертополох, чертогон 'Eryngium campestre L .’ [ЕСУМ, IV: 345; Ан.: 137; 
Mach.: 155].

Для другого виду Eryngium campestre L. виявляються назви: адамова 
голова [Рог.: 122; Піск.: 4; Жел.: 2; Ум., III: 24; Гр., І: 4], білий будяк (катер., 
херс. [Ан.: 137; Ум., III: 24; Мел.: 109]), плідень (буков. [НІ.: 6; Мак.: 142]), 
татарський катран, вдовина срака (степ. [Сред.: 503; ЯТ: 16]), а також 
спільні з попереднім видом: миколайки, миколайчики, николай, николайчики 
(уман. [Ан.: 137; Мак.: 142]), колючка (степ. [Сред.: 81; Ум., III: 24; ЯТ: 16]), 
перекотйполе [Ан.: 137; Мел.: 109], переполошник [Вол.: 177; Жел.: 622]. 
Найменування адамова голова, білий будяк мотивуються круглою, колючою, 
білого кольору квіткою (плодом) рослини. Із цим плодом етимологічно 
пов’язується назва плідень. Компонент καιηράπ в українських говірках 
позначає ще рослини Crambe L., Bunias orientalis L., із якими описувана 
рослина нічим не схожа; слово походить від якоїсь східної мови [ЕСУМ, II: 
406]. Мотивація назви вдовина срака не зовсім ясна; пор. пол. babia rzyc id. 
[RS: 244] (пол. rzyc 'задній прохід, відхідник’), див. ще [Mach.: 155]. 
Літературною нормою в українській мові для роду Eryngium L. стала назва 
миколайчики [СУМ, IV: 702; ОВРУ: 228] (в СУМІ —  також миколтіки id.). 
Термін миколайчики для наукового вжитку вперше запропоновано в [Мел.: 
109] і ухвалено у функції наукового терміна в [СБН: 58].

3.64.4. Уперше джерела фіксують кілька назв різних видів 
Chaerophyllum L., зокрема для виду Chaerophyllum aromaticum L. (росте в 
Закарпатті, Карпатах, Розточчі-Опіллі, Лісостепу): борщ [Волк.: 165; Гр., 1:
89], свербигузи о [Волк.: 165; Мак.: 91], морківник (закарп.), морквяніщя 
(лемк.) [ВхН.з.: 41; Мел.: 75], дудва (закарп. [ВхЮж.: 16; Гр., І: 453]), мирга, 
мирргіс, (буков. [НІ.; Мак.: 91]). Фітономен борщ —  від борщ 'Heracleum L. 
(борщівник)’ (див. нижче). Зауважимо, що корені Chaerophyllum aromaticum 
L. подекуди вживають у їжу [Ан.: 93]. Назва свербигузно —  композит, 
утворений від свербіти і укр. діал. гузно 'сідниця’ [Гр., І: 337], мотивація, 
ймовірно, та сама, що й у назви свербйгуз і под. 'Rosa canina L., шипшина 
собача’ (див.). Морківнйк, морквяніщя пов’язуються із морква, очевидно, за 
запахом рослини, пор. [РО: 113]. Номен дудвй виник унаслідок звуження, 
спеціалізації значення діал. дудва 'бур’ян’ [ССк.: 80] < угор. dudva id. 
невідомого походження [ЕСУМ, II: 141; TESz, І: 683] (див. ще дудвй в



π. 3.64.7); мирргіс, мирга < лат. myrrhis 'M yrrhis odorata Scot.’ (рослина цієї 
самої родини).

Інший вид Chaerophyllum bulbosum L., поширений по всій Україні, 
стає відомим під назвами бутень (степ, та ін. [Ан.: 93; Lind., І: 263; Мел.: 75]), 
бугила [РО: 113; Мел.: 75], болиголова [Волк.: 166; Гр., І: 109], пупирі, 
пупирьє, дика петрушка, харк. лісна морквиия [Ан.: 93; Мак.: 91]. Номен 
бутень, —  вірогідно, віддієслівний дериват із суфіксом -ень; пор. ботіти 
'жиріти, товстіти’ [Жел.: 41], бутіти 'розростатися’, перен. 'бродити (про 
кисле молоко, вино і под.)’ [ССк.: 80], діал. бутний 'пихатий, чванькуватий’ 
[СУМ, І: 266], рос. ботеть 'товстіти, розростатися, розжиріти’ < прасл. 
*bo(eti, яке, ймовірно, того самого походження, що й прасл. *bylbje, *byti, укр. 
билина, бути, ботвй, див. [ЕСУМ, І: 239]. Бугила перенесено від Anthriscus 
Pers., болиголова —  від Conium maculatum L., пупирі (одн. nynitp) —  від укр. 
діал. купир 'Anthriscus sylvestris Hoffm.’ з наступною деетимологізацію його 
[ЕСУМ, IV: 635— 636] (див. наступний абзац). Назви інших видів 
Chaerophyllum L. повторюють найменування вже описаних двох видів. 
Нормативним в українській науковій термінології для цього роду став номен 
бутень [ОВРУ: 228; РУСб: 169].

3.64.5. Документуються назви кількох видів Anthriscus Pers., серед 
яких найвідоміший і поширений по всій Україні вид Anthriscus sylvestris 
Hoffm. (Chaerophyllum sylvestre L.), для нього поряд із успадкованим від 
староукраїнської мови номеном снідок (степ. [Шест.; СБН: 14]) зафіксовано 
також новотвори: бугилй (сер. наддніпр. [Ан.: 39; Гр., І: 105; ЯЧ: 128]), богила 
[Гр., І: 79 (Шевч.); Руб., І: 233], богила, бугила, бугиль [Жел.: 36, 47], 
болиголов [Гр., І: 84], смовдь (полт.), дикий рябчик [Ан.: 39; СБН: 14], 
борщівнйк [Рог.: 111; Ум., II: 37; Гр., І: 89], ганус [Рог.: 111; Піск.: 48], 
свербйгуз (полт., херс. [Ан.: 39; Ум., II: 59]), купир [1879, Мак.: 34; СБН: 14].

У ботанічній назві дикий рябчик другий компонент (від рябйй) 
зумовлений плямами на стеблі рослини [Ан.: 39]. Можливо, первинно це була 
рослина Fritillaria L. (пор. [ЕСУМ, V: 153]), доказом чого є означення дикий, 
тобто 'несправжній’. Назва купир уважається запозиченням від рос. купьірь 
id., яке зіставляють із рос. діал. копер 'кр іп’ (< прасл. *коргь id. ), кипіти (< 
прасл. Чурегі id., а також 'пахнути’) [ЕСУМ, III: 147]. Більшість цих назв 
перенесена від інших подібних і більш відомих у народі рослин, зокрема 
борщівнйк перенесено від Heracleum L., болйголов (пор. рос. болиголов 
'Anthriscus sylvestris’ [Ан.: 39]) —  від Conium maculatum L. (див. ще 
[Меркулова: 70]), ганус — від Anisum vulgare Gaertn. (Pimpinella anisum L.), 
свербйгуз (пор. рос. діал. свербейка 'Anthriscus sylvestris’) —  від Bunias 
orientalis L., смовдь —  від Peucedanum L. (див. ще [Ан.: 39]).

Щодо етимології фітономена бугилй (богила) висловлено різні точки 
зору. Згідно з однією він пов’язаний із праслов’янською основою *bog- 
'поїдати, пожирати’, наявною в укр. діал. бог, богун 'ш лунок’ і спорідненою 
із гр. φό.γω 'пожираю’. [ЕСУМ, І: 220— 221]. Нам видається
правдоподібнішою версія, висунута Я.Рудницьким [Rud., І: 165— 166, 232] і 
розвинута В.А.Меркуловою про те, що бугила (богила) < болйголов 'Conium 
maculatum’. На думку останньої, ця зміна відбувалася через стадії, засвідчені 
українськими діалектними назвами рослини Conium maculatum буглав, булав, 
булига, бугила, богила, наявними в [Мак.: 107], див. [Меркулова: 70] (див. ще 
булйголова 'Conium maculatum L’ —  π. 3.64.7). Як свідчить наш досвід 
дослідження української народної ботанічної номенклатури (див. [Сабадош 
1982а), складні ботанічні назви досить часто деетимологізуються. Назва 
бугила стала для роду Anthriscus Pers. нормативною в українській 
літературній мові [СУМ, І: 246; ОВРУ: 228], вона ухвалена як науковий 
термін у [СБН: 14].

Для ще одного виду цього роду Anthriscus cerefolium Hoffm., 
поширеного зрідка на півдні Полісся і в Правобережному Лісостепу, 
фіксується відома ще зі староукраїнського періоду назва требуля [Парт.; 
Мел.: 33], теребуля, трембулька [Ум., II: 13; Тм., І: 166; СБН: 14], а також 
новотвори кружсшець [ВхГик.; Жел.: 383], кервель [Рог.: 135; Піск.: 104; Гр., 
II: 235], кербель [Петр.: 16]. Кружалець (від кружало 'круг’) мотивується 
круглим суцвіттям рослини, пор. [ЕСУМ, III: 108]. Номен кервель (кербель) 
запозичений через польську мову (пол. діал. kierwel, kierbel id.) від 
нижньонімецької (н.нім. Kervel, н.в.нім. Kerbel id.) або від голландської (гол. 
к еп ’е!) < лат. caerofolium  < гр. χαιρέψνλλον id. [ЕСУМ, II: 424; Mach.: 168].

3.64.6. Задокументовано назви виду Torilis japonica DC. (Torilis 
anthriscus Ledeb.; росте по всій Україні, крім Карпат, але поширений у 
Закарпатті): опуцьки [Рог.: 139; Ум., III: 220; Гр., III: 61], опуцьки [Жел.: 574], 
свербйгуз [РО: 113; Рог.: 139; НІ.: 12; Гр., IV: 105], а також без указівки на 
конкретний вид гнйдавець [ВхГик.; Жел.: 145]. Опуцьки (дериват, імовірно, 
від онук 'опуклість’, опука 'м ’яч’, 'опукла частина, напр. у бочки’ [Гр., III: 
61]), мотивується, вірогідно, круглим суцвіттям рослини; пор. кружапець 
'Anthriscus cerefolium Hoffm.’ (див. π. 3.64.5). Номен гнйдавець (від гнйда або 
гнйдавий) зумовлений, мабуть, використанням рослини проти гнид. Свербйгуз 
перенесено від Bunias orientalis L .’

3.64.7. Джерела української мови цього періоду вперше документують 
назви праслов’янського походження, що стосуються поширеної по всій 
Україні отруйної рослини Conium maculatum L., це болйголов (сер. наддніпр. 
та ін. [Шевч., І: 39; Авг.: 26; Рог.: 119; Гр., І: 84]), болиголова (сер. наддніпр., 
степ. [Евст.1847: 2; Сред.: 507; Степовик 1886, II: 11]) < прасл. *boligolvb id. і



омег [Рог.: 119; Гр., III: 53], омег [Жел.: 568] < прасл. *omegb id. (див. 
[Сабадош 1996: 49]). Продовжує фіксуватися назва свиня вош [Вол.: 182], 
свиняча вош  [Парт.; РО: 114], відома зі староукраїнського періоду, пор. 
свинняя вьшь  id. [1642, Слав.: 138]. Виявляються також новотвори булїіголова 
[Гр., І: 109], болиголовка (степ. [Сред.: 85; ЯТ: 14]), буглав [РО: 114; Шейк., І: 
119; Рог.: 119; Гр., І: 105], булав [1893, Мак.: 107], булііга (сх. поліс, та ін. 
[Гр., І: 109; Мел.: 83]), блекіт  (волин. та ін. [Шейк., І: 71; Піск.: 20; Гр., І: 72]), 
блекота (волин. [Шейк., І: 71; Рог.: 119; Тм., І: 94; Гр., І: 72]), блекотица 
(буков. [НІ.: 4]), бортівка  (гуцул. [Шух., І: 21; Гр., І: 99]), сикавка [Рог.: 119; 
Ум., І: 177; Гр., IV: 119], свистюля [РО: 114; Рог.: 119; Піск.: 168; Гр., IV:
107], дудвд (гуцул. [ВхЮж.: 16; Гр., І: 453; ВхН.з.: 42]).

Варіанти булїіголова, бугл0в, булав, булііга —  результати 
деетимологізації фітономена болйголов(а) (див. вище бугила 'Anthriscus 
sylvestris Hoffm.’ —  π. 3.64.5). Процес деетимологізації назви болйголов(а) 
проходив, очевидно, таким шляхом: болйголов(а) > булйголов(а) > булига, 
далі внаслідок метатези виникли буглав (булав), бугила (богила). Блекіт, 
блекота перенесено від рослини Hyoscyamus niger L. (див. нижче), боршєвка
— від Heracleum sibiricum L. (пор. діал. бориіевка 'росл. борщівник’ [Жел.:
41]), переосмислення цих слів мотивується схожістю відповідних рослин. 
Сикавка —  від ст ат и  'бризкати тонким струменем’, а свистюля —  від 
свистіти, свиспшти; обидва флорономени пояснюються порожнистим 
стеблом рослини, з якого діти роблять сикавки і свистки, пор. [ЕСУМ, V: 
193]; пор. ще в [Піск.: 235] сикавка 'спринцовка’, 'Conium maculatum L .’ Про 
походження дудвй див. п. 3.64.4. Літературною нормою української мови для 
роду Conium L. стала назва болиголов [СУМ, І: 214; ОВРУ: 230]. Уперше як 
науковий термін її використав І.Верхратський [ВхГик.: 115], удруге — 
М.Мельник [Мел.: 83], і ухвалено її в цій функції в [СБН: 43].

3.64.8. У перший раз фіксуються назви поширеної по всій Україні, 
крім Карпат і прилеглих до них районів, рослини Bupleurum rotundifolium L. 
ласкавець (волин., поділ., степ, та ін. [ВхПч., І: 9; ВхГик.: 116; Тм., І: 44; Гр., 
II: 345; Мак.: 67]), ласкавець (гуцул. [Шух., І: 21]), ласкавці (степ, та ін. [РО: 
105; Сред.: 505; Ум., І: 94; ЯТ: 11]), лас, ласик, лйсоч-трава (ставр. [Ан.: 73; 
Мел.: 56; СБН: 27]), приніт  (буков. [Н1.3]), перерост  [Петр.: 28]. Номен 
л0ск0вець утворився не від ласкавий 'який виявляє ласку, ніжність’, як 
стверджується в [ЕСУМ, III: 197], а від ласка 'тварина ласка, ласиця’, яке в 
свою чергу є дериватом від прикметника діал. ласий 'чорний або рудий із 
білим черевом чи грудьми’ (< прасл. */asb id.), від останнього утворені 
внаслідок переосмислення назви цієї рослини лас, ласик і похідне від лас — 
лйсоч. Про правильність нашої думки свідчить і наголос на першому складі в 
гуцул, ласкавець, записаному В.Шухевичем від народу, див. ше [ЕСУМ, III:

196; Фасм., II: 460], тому що наголос у слові ласкавець М.Комаров і 
Б.Грінченко, на наше переконання, поставили на власний розсуд. Ці ботанічні 
номени мотивуються, треба гадати, яйцеподібною формою листків рослини, 
які асоціюються з плямою на хутрі ласиці (ласки).

Найменування приніт, —  очевидно, похідне від принітити (пор. 
буков. нітувати 'ліквідовувати дірку в посудині за допомогою заклепки —  
ніта’ [СБГ: 336]), зумовлене тим, що листки рослини пронизані стеблом 
[Нейшт.: 412], пор. щодо принципу номінації чес. діал. prorost id. [Mach.:
156]. Перерост  (від переростати) пов’язується, очевидно, із значною 
висотою стебла рослини (до 70 см, а деякі інші види цього роду досягають до 
150 см), тобто переростає інші рослини. Літературною нормою української 
мови став номен ласкавець [СУМ, IV: 450; ОВРУ: 231]. Уперше його як 
термін ужив І.Верхратський [ВхГик.: 116], потім М.Мельник [Мел.: 56], і 
ухвалений він у цій ролі в [СБН: 27]. В останніх двох джерелах наголос 
проставлено, на наш погляд, неправильно (ласкдвець), треба лсіскавець.

3.64.9. Уперше документується також назва праслов’янського 
походження віха [Рог.: 116; Гр., І: 242], віха [Жел.: 109; Тм., І: 27], віх [РО: 
102; Мак.: 97] (< прасл. *\>еха/-ь id. [Сабадош 1996: 49]), що стосується однієї 
з найотруйніших рослин, поширеної майже по всій Україні Cicuta virosa L.; 
документуються її фонетичні і граматичні варіанти: вех [Б.-Н.: 74], веха [Гр., 
І: 143; Мел.: 80], вюха [Жел.: 132], вес [Hoelzl: 156] весь [1880, Мак.: 97; Мел.: 
80], бех [Рог.: 116; Жел.: 25; Ум., І: 142; Гр., І: 54], а також новотвори 
болйголов (сер. наддніпр. та ін. [Б.-Н.: 59; Жел.: 38; Тан.: 57; Кміц.: 93]), 
блекіт (закарп. [Гр., І: 72; Мел.: 80]), омег [Петр.: 26], вомйга [Рог.: 116; 
Піск.: 16; Жел.: 120], смертільник  (гуцул. [Вол.: 183; Гавр.: 138; ВхГик.: 114; 
Жел.: 887]), бішениця [Вол.: 183; Парт.], шапій [Вол: 183; ВхГик.: 114], 
дурійка (буков. [НІ.: 97]), цикута [1880, Мак.: 97]. Уважається, що бех, вес 
(весь) —  деетимологізовані варіанти номена вех, як і вйха, вюха —  варіанти 
лексеми віха [ЕСУМ, І: 179, 365, 442]. Назви болйголов і омег (від останнього 
утворений протезований дериват вомйга) перенесені від Conium maculatum 
L., а блекіт  —  від Hyoscyamus niger L. (див. вище). Із негативними 
наслідками для життя та психіки від уживання людиною цієї рослини 
пов’язуються назви смертельник (від смертельний), бішениця (від діал. 
бішений 'біснуватий, 'божевільний’, утвореного від біс, пор. укр. діал. бішені 
огірки 'отруйна рослина дурман, Datura stramonium L.’ [СБН: 51]), дурійка 
(від дур).

Із цих назв цілком умотивовано було ухвалено науковим терміном 
лексему βίχά в [ib.]. Була спроба його зберегти в цій ролі як віха (з наголосом 
на першому складі) поряд із латинським запозиченням цикута (< лат. cicuta 
id. [ЕСУМ, IV: 247— 248] в академічному [РУСб: 174], проте в наступних



наукових і навчальних (ботанічних виданнях закріпився тільки останній номен 
(пор. [ОВРУ: 232; ВРУ: 499] та ін.; у [Кобів: 127] —  тільки віха), хоча віха id. 
на правах нормативного подається в загальномовних нормативних словниках 
української мови, див. [СУМ, І: 690; ВТССУМ: 191].

3.64.10. Починають фіксуватися назви рослини Falcaria vulgaris Bemh. 
(Falcaria Rivini Host), поширеної по всій Україні, крім Карпат, зокрема: різак 
(степ. [Ум., III: 120; ЯТ: 17]), різак степний (харк. [Рот.: 123; Ан.: 143]), різак  
степовий [Піск.: 224; Жел.: 806; Гр., IV: 21], різйчка  (степ. [Сред.: 509; ЯТ: 
17]), різушка  (херс. [Ан.: 143; СБН: 62; Мак.: 150]), серпоріз [Рот.: 123; Піск.: 
235; Гр., IV: 166], серпачка [Жел.: 862], серпачка звичайна [ВхГик.: 116], 
сокиркй (київ. [Ан.: 143; Ум., III: 120; Мел.: 116]), степ, мошник і вонючка 
[Я'Г: 17; Мел.: 116; СБН: 62]. Номени різак, різачка, різушка (похідні від 
різати) мотивуються зубчастими краями листків рослини (пор. [ЕСУМ, V:
91]), а серпоріз (від серп і різати) та серпачка (від серп) — або попередньою 
ознакою, або серпоподібними долями листка рослини (див. [Mach.: 157; ЦА: 
№ 95]); пор. пол. sierpnik, sierpnica, ст. пол. sierpak [Maj., II: 327], чес. srpek 
[Mach.: 157], srpenec, серб., хорв. srpak id. [Ан.: 143]. Мотивація назв мошник 
(від діал. мошна 'мош онка’ [Жел.: 455]), вонючка (від вонь або вонючий), 
сокиркй (переосмислення загальновживаного демінутива) нам не ясна. 
Літературною нормою української мови став номен різак  [СУМ, VIII: 560; 
ОВРУ: 232]. Уперше його запропоновано як науковий термін у [Мел.: 116] і 
ухвалено в цій функції в [СБН: 62].

3.64.11. Поряд із успадкованою від праслов’янської мови назвою 
рослини Pimpinella saxifraga L. бедринець (сер. наддніпр., зах. укр. та ін. 
[Авг.: 53; Гол.: 362; Рог.: 131; Гр., І: 37]), бедренець [ПСМ: 103; Парт.], 
бедренець [Гол.: 362; Закр.: 262], бедрінець (волин. та ін. [ВхПч., І: 12; 
ВхГик.: 116; Жел.: 16]), бедрець [Закр.: 262; Ум., І: 17], бедрйч [Вол.: 179; 
Гол.: 362; Петр.: 1], беридеревець (галиц. [Гавр.: 142; Вол.: 179]), ядринець 
(київ. [Ан.: 252; СБН: 113]), козел, козлики [РО: 104; Рог.: 131; Жел.: 356; Гр., 
II: 265, 266], дрібчасте зіллсчко (полт. [Авг.: 53; ВхПч., IV: 15]). Більшість 
наведених назв —  суфіксальні утворення, очевидно, із коренем бедр-, який, 
можливо, той самий, що і в укр. бедро 'стегно’ < прасл. *bedro id. (пор. 
[ЕСУМ, І: 160]), тоді фітономен бедринець мотивується веретеноподібним 
коренем рослини [ЦА: № 687], який, крім того, має неприємний запах козла, з 
чим пов’язуються назви козел, козлики; пор. рос. діал. козлец, козелец, дикий 
козелец 'Pimpinella saxifraga’ [Ан.: 252].

Назва беридеревець виникла, гадаємо, внаслідок деетимологізації 
лексеми бедринець, ймовірно, внаслідок народноетимологічного зближення 
його із бери (від брати) і деревці. Що ж до походження фітономена ядринець, 
то. вважаємо, слід погодитися з думкою М.Анненкова, що ця назва, всупереч

[ЕСУМ, VI: 536], також від бедринець, хоча могла зазнати
народноетимологічного зближення з діал. ядерний 'здоровий, міцний, 
твердий’ [Гр., IV: 536] у зв’язку з використанням цієї рослини в народній 
медицині як сильного антисептика. Нормативною в українській літературній 
мові стала назва бедрйнець [СУМ, І: 118; ОВРУ: 233], яка вперше була 
термінована у [ВхГик.: 116], потім у [Мел.: 203] як бедрінець і ухвалена в ролі 
наукового терміна в [СБН: 113] як бедрйнець. Слід зазначити, що ми не 
виявили в писемності XIX —  поч. XX ст. таких назв цієї рослини, як 
ломикамень, фонетичні варіанти ведренец, вендрінец, задокументованих 
староукраїнською писемністю (див. [Сабадош 1996: 124]).

3.64.12. Для позначення поширеної по всій Україні рослини 
Aegopodium podagraria L. поряд із успадкованими від праслов’янської мови 
назвами яглиця (сер. наддніпр., слобож. та ін. [Б.-Н.: 412; РО: 103; Волк.: 178; 
ЯЧ: 128; Гр., IV: 535]), яглиця (галиц. [ВхН.з.: 37; Мел.: 15]) < jaglica  id. 
[ЕСУМ, VI: 533— 534], снить [Парт.; Lind., І: 234; Жел.: 890; СБН: 4] < прасл. 
*snetb : *snitb 'їстівна зонтична рослина’ [ЕСУМ, V: 333] фіксуються 
новотвори: дяглиця [Войц.: 296; Закр.: 321; Тм., І: 112; Гр., І: 461], снитка 
[Рог.: 110; Жел.: 890; Гр., IV: 161], снітка [Піск.: 302], яглйчка (галиц.), 
боріиєвка (бойк.), χαβά (закарп.) [ВхН.з.: 37; Мел.: 15], гірошник [Кміц.: 204; 
Мак.: 8], шелест  (буков. [НІ.: 1]), Тер (волин. [ВхПч., II: 37; Жел.: 168; Гр., І:
348].

Номен дяглиця, вірогідно, перенесений від дуже подібної іншої 
зонтичної рослини Archangelica officinalis’ (див. п. 3.64.19), пор. ще [ЕСУМ, 
III: 152— 153; VI: 533— 534]. Яглйчка —  похідне від яглиця id., снитка —  від 
снить id., гірошник —  від огірочник, яке є дериватом від огірок і вживається 
на позначення ряду рослин (див. [ЕСУМ, IV: 153]), бориієвка перенесено від 
Heracleum sibiricum L. за подібністю рослин та вживанням їх у їжу. Очевидно, 
цією ознакою мотивується і χαβά, що не є наслідком подовження *xv- (див. 
*xvoja), усупереч [ЗССЯ, VIII: 23; ЕСУМ, VI: 147], а пов’язане з дієсловом 
звуконаслідувального походження χάβκαηηι 'жадібно їсти’; пор. ще укр. діал. 
χάβα, χάβκα 'щ елепа’, хавдій, хавчура 'ненажера’ [Жел.: 1032], див. ще [Фасм., 
IV: 215]. Номен тер запозичений від німецької мови (пор. н.в.нім. Giersch, 
с.в.нім. geres, girst, gers id.), можливо, через польське посередництво (пор. 
пол. gierz, діал. giers, ст. пол. gier, gir, girz id.) [ЕСУМ, I: 497]. Сумнівне, на 
наш погляд, віднесення до цього генетичного гнізда згаданого вище укр. діал. 
гірошник id. [ib.]. Нормативною в сучасній українській мові стала назва 
яглйця [СУМ, XI: 623; ОВРУ: 233], яку було терміновано в [Мел.: 15] та 
ухвалено в ролі наукового терміна в [СБН: 4].

3.64.13. Уперше фіксуються назви болотної, поширеної по всій Україні 
рослини Sium latifolium L. вех [Ан.: 332; Жел.: 66; Гр., І: 143], польовий ганус



(катер. [Ан.: 332; Мак.: 347]), морш вець  [ВхГик.: 116; Жел.: 452; СБН: 146], 
поручейник (степ. [Lind, І: 237; СБН: 146]). Назва вех перенесена від Cicuta 
virosa L. (див. π. 3.64.2). Узагалі вважається спорідненою із віха id., як 
«колишня редукована форма кореня *уьх- < *νέχ~ при повній формі *\>ех- < 
*voix-» [ЕСУМ, І: 366]. Компонент ганус у складеному номені польовий ганус 
перенесений від рослини Anisum vulgare Gaertn. (див. π. 2.24.5). Поручейник < 
рос. поручейник id., утвореного від ручей  'ручай, потік’ і мотивованого місцем 
зростання рослини [ЕСУМ, IV: 531]. Нормативним у науковій ботанічній 
термінології української мови став номен вех [ОВРУ: 233; РУСб: 251], що був 
термінований у [Мел.: 365] і ухвалений у функції наукового терміна в [СБН:
146]. У загальномовних словниках української мови вех подається зі 
значенням 'Cicuta L .’ [СУМ, І: 344] чи 'отруйна рослина’ [ВТССУМ: 125].

3.64.14. Так само в перший раз відзначаються у джерелах назви 
поширеної майже по всій Україні рослини Seseli annuum L. (росте в сухих і 
світлих лісах, на полянах, у Степу рідко): жабриця (степ. [Lind., І: 243; СБН: 
143]), кропильце (буков. [НІ.: 11; Мак.: 343]), кропень [ВхГик.: 116; СБН: 143], 
тмин, цмин [Коб.: 557], кульондра (галиц. [ВхПч., І: 12; Жел.: 388; Гр., II:
323]), тапабан (катер. [Ан.: 328; СБН: 143]). Кропильце і кропень —  
суфіксальні деривати від кріп, род. в. кропу 'Anethum graveolens L .’, 
мотивуються подібністю рослини до кропу; пор. пол. koprownik 'Seseli L .’, 
kopr kobyli, kopr lesny 'Seseli hippomaranthrum’ [Maj., II: 711— 712]. Тмин, 
цмин перенесено від Carum carvi L., пояснються зовнішньою схожістю 
рослин; пор. серб., хорв. dueju кумин, коїьски кумин id. [Сим.: 435]. Номен 
кульондра виник унаслідок переосмислення діалектної назви коляндра 
'Coriandrum sativum L .’ з наступною деетимологізацією її [ЕСУМ, III: 137]. 
Нормативним в українській літературній мові став номен жпбриця 
[ВТССУМ: 363; ОВРУ: 234], ухвалений як науковий термін у [СБН: 143].

3.64.15. Для отруйної рослини Oenanthe aquatica Poir. (Oenanthe 
phellandrium Lam.), поширеної по всій Україні на болотах, по берегах річок та 
озер і на вологих луках, задокументовано назви: ом іг водяний [Рог.: 129; 
Піск.: 41; Гр., III: 53], омег водянйй [Жел.: 568], омежник (степ., слобож. та 
ін. [Lind., І: 240; СБН: 103], водяний укріп (сер. наддніпр., степ, та ін. [Авг.: 
48; ВхГик.: 116; Lind., І: 240; Жел.: 1008; Гр., І: 247]), водяний кмин (волин., 
поділ. [Ан.: 230]), весь (волин., галиц. [Нов.: 100; 186; ВхПч., І: 12; Гр., І:
143]), весей (галиц. [ВхН.з.: 51; Мел.: 186]), галухи (поділ. [Руб., II: 5; Мак.: 
245]), пупник (буков. [НІ.: 8; Мак.: 245]), гірча (степ. [Lind., І: 240; Шест.; 
СБН: 103; Мак.: 245]). Компоненти омег, укріп, кмин у складених назвах 
перенесено відповідно від Conium maculatum L., Anethum graveolens L. i 
Carum carvi L., всі ці рослини належать до однієї родини зонтичні і дуже 
подібні; пор. пол. koi'rski koper, koper wodny, ст. пол. kobyli koper, [Maj., II:

533], чес. vodni kmin [Mach.: 160], серб., хорв. конзски кумен id. [Сим.: 321]. 
Означення водянйй мотивується місцем зростання рослини, омежник —  
похідне від омег id.

Номен весь (весій  —  дериват від останнього) перенесений від Cicuta 
virosa L. Із галухи пор. пол. galucha [Maj., II: 533], чес. halucha id. (< пол.); 
пор. ще укр. діал. галуха 'велика галушка’ [Гр., І: 268], яке є первинним у 
стосунку до флорономена, має паралелі в ряді інших слов’янських мов. 
Елемент гал- уважають запозиченням від германських мов; пор. с.в.нім. galle, 
д.в.нім. gealla 'пухлина на нозі коня’ < лат. galla  'наріст’ < д.інд. gidma- 
'пухлина’ [ЕСУМ, І: 455] (див. ще [Mach.: 160; Вг.: 133]) і, отже, мотивується 
тією ознакою, що й назва пупник, яка етимологічно пов’язується з пуп, 
п уп ’янок і, вірогідно, зумовлена наявністю на стеблі над коренем рослини 
помітного потовщення [ЕСУМ, IV: 636]. Назва гірча подана в помилковому 
написанні, треба гирча (див. п. 3.64.18). Із перелічених номенів нормативним 
в українській літературній мові став омег [ВТССУМ: 842; ОВРУ: 235], 
ухвалений у ролі наукового терміна в [СБН: 103].

3.64.16. Уперше відзначаються писемністю назви дуже отруйної і 
поширеної майже по всій Україні, крім Степу і Криму, рослини Aethusa 
cynapium L.: кокориш  [Ан.:12; Петр.: 32; Ум., IV: 52; Тм., II: 17], собйча 
петрушка [Рог.: 110; Піск.: 242; Гр., Ill: 349; Руб., XI: 65], псяча петрушка 
(буков. [НІ.; Мак.: 9]), петрушка песся [Вол.: 182; Петр.: 29], собачниця (степ. 
[Lind., І: 241; СБН: 41]), блікіт  [Вол.: 182; Жел.: 32; ВхБот.1896: 126; Кміц.: 
227], блекіт простий [Вол.: 182], блекот (волин. [1889, Мел.: 16]), блекіт 
(блекот) городний [ВхГик.: 115; ВхБот.1896: 34], блекотець [Петр.: 2]. Номен 
кокориш, —  імовірно, спільносхіднослов’янське утворення (пор. рос. 
кокориш, біл. какориш  id. [Кис.: 9]): *kokorysb —  від назви якоїсь рослини 
*kokor- (детальніше [ЕСУМ, II: 505; Mach.: 270; Вг.: 244]). У складеній назві 
собача петрушка другий компонент мотивується подібністю рослини листям 
до петрушки (правда, запах у неї часниковий [Мел.: 16]), а означення соб0ча, 
псяча, песся —  отруйністю рослини; пор. латинське видове означення 
cynapium, утворене від гр. κύων 'собака’ і απιον 'петрушка’ [РО: 106]; пор. ще 
нім. Hundspetersili 'Aethusa L .’ [БНРС, I: 652] (букв, 'собача петрушка’). 
Тому, можливо, цей фітономен в українській мові —  переклад німецького або 
латинського, див. [Ан.: 12], пор. ще [Mach.: 160]. Блікіт  і под. перенесено від 
Hyoscyamus niger L. за отруйністю обох рослин. Нормативною в українській 
мові стала назва собйча петрушка [ОВРУ: 235; СУМ, VI: 345], ухвалена в 
ролі наукового терміна в [СБН: 4].

3.64.17. Появляються назви поширеної на більшій частині України 
рослини.Cnidium dubium Thell. (Cnidium venosum Koch.) ст ож ш ник  [Волк.: 
175; Рог.: 119], стожйльник [Піск.: 249; Гр., IV: 208; Руб., XI: 100], жгун-



корень (херс. [Lind., I: 245; Гор.-2; СБН: 42]). Мотивація номена стожйльник 
(мабуть, утворений від стожйльний 'дуже витривалий, сильний, міцний’ 
[СУМ, IX: 724]) не зовсім ясна, можливо, пов’язується з лікувальними 
властивостями рослини, яка є, зокрема, сильним спазмалітиком [Смик 1991: 
237] (у цьому композиті компонент сто має значення 'багато’). Жгун-корень,
—  імовірно, від рос. жгун-корень id. [Ан.: 103] (він є також нормативним у 
сучасній російській мові), в якому компонент жгун від жечь, жгу, 
пояснюється пекучим смаком рослини; пор. лат. cnidium  —  від гр. κνίδη 
'жгучесть’ [РО: 107]. Стожйлник —  нормативний термін в українській 
ботанічній номенклатурі [ОВРУ: 235; РУСб: 132]. Уперше цю назву 
терміновано в [Мел.: 82] і ухвалено як науковий термін у [СБН: 42].

3.64.18. Документуються назви для рослини Selinum carvifolia L., 
поширеної в Закарпатті, Карпатах, Поліссі, Лісостепу, зрідка на півдні Степу: 
гирча (степ. [Парт.; Lind., І: 227; СБН: 142; Мак.: 240]), дика морква [Ан.: 325; 
СБН: 142], петрушка болотна [Петр.: 29], петруха [Жел.: 630], петруха 
дрібчаста [ВхГик.: 116], пук (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., III: 498]). Назва гирчд 
етимологічно пов’язана, вірогідно, із гиря, зменш, гіірка і в такому випадку 
мотивується широкоеліптичними плодами [ВРУ: 505]. Доказом цього є рос. 
гйрча 'Selinum carvifolia’. Отже, український нормативний ботанічний термін 
гірча id. [ОВРУ: 235; РУСб: 180] є помилковим написанням, сприймається як 
пов’язаний із прикметником гіркий. Про це свідчить не тільки зміна [и] на [і], 
але й переміщення наголосу з другого складу на перший; пор. пропоноване як 
науковий термін гирча в [СБН: 142]. Номен дика морква зумовлений 
подібністю листя рослини до морквяного. Компонент петрушка в складеній 
назві перенесено від Petroselinum crispum A.W.Hill. Петруха того самого 
етимологічного гнізда, що й петрушка. Означення болотна (від болото) 
зумовлене поширенням рослини на вологих лугах. Номен пук виник, 
імовірно, внаслідок переосмислення загальновживаного пук 'пучок, в ’язка’; 
пор. рос. діал. пучки 'Angelica silvestris L .’ [Ан.: 36]. В українській науковій 
ботанічній термінології, крім гірча (в [Кобів: 374] —  гірча), як нормативне 
подається в окремих виданнях назва дйка морква [РУСб: 180].

3.64.19. Для рослини Angelica sylvestris L., поширеної по всій Україні, 
крім Криму, фіксуються назви дягель [Рог.: 111; ВхГик.: 115; Піск.: 73; Жел.: 
212; Петр.: 11; Гр., І: 461], дягиль [Закр.: 321; Жел.: 212], дягіль [Закр.: 321], 
дзйнґель (бойк., галиц. [Нов. : 96; ВхПч., І: 8; Гр., І: 379]), дяглиця, яглиця 
[Закр.: 599], дягильник [Петр.: 11], любщик [Жел.: 418], дудник [1889, СБН: 
13], дудошник [1893, Мак.: 31], свербйгузь [Б.-Н.: 322]. Дягель і под., дяглиця, 
яглиця перенесено від Archangelica officinalis Hoffm. (див. π. 3.64.21). Номен 
любщик виводять від пол. lubszczyk 'Levisticum officinale L .’ (від 1534 p. [Maj., 
II: 441]) [ЕСУМ, III: 322], тобто польський номен називає іншу рослину (див.

ще [Maj., І: 200]), хоч і цієї родини. Тому, можливо, більш переконливо 
кваліфікувати любщик 'Angelica sylvestris’ наслідком перенесення назви від 
рослини Levisticum officinale (пор. любчик id. [Мак.: 209]) на українському 
ґрунті, а останнє вважати запозиченням від польської мови. Дудник, 
дудошник пов’язуються з дуда 'дудка’, зумовлені дудчастим стеблом 
рослини, з якого виготовляють дудки [Нейшт.: 419]; пор. рос. ствольник id. 
[Ан.: 36]. Імовірно, номен дудник, який уперше виявляється у пам’ятках 
української мови XIX —  поч. XX ст., —  давнє, спільносхіднослов’янське 
утворення (< дудьникь id.); пор. рос. дудник, біл. дудник id. [Кис.: 15]. Назва 
дудник уперше термінована із цим значенням у [Мел.: 31], ухвалена як 
науковий термін у [СБН: 13] і вживається в цій функції у сучасній 
українській науковій термінології [ОВРУ: 236; РУСб: 190]. Свербйгузь — 
композит, утворений від свербіти і гуз-; пор. укр. діал. гузок 'задня тупа 
частина’ і под. [ЕСУМ, І: 604], конкретна мотивація цього фітономена неясна.

3.64.20. Поряд із назвою праслов’янського походження рослини 
Archangelica officinalis Hoffm. (Angelica archangelica L.), поширеної в 
Закарпатті, Карпатах, Лісостепу, подекуди в Степу, дягель [Жел.: 212; Гр., І: 
461], дягиль (сер. наддніпр. [Б.-Н.: 127; Авг.: 13; Рог.: 112; Піск.: 73; Жел.: 
212; Тм., І: 112] < прасл. *d?gylb : *d%glb id. [ЕСУМ, II: 152; ЗССЯ, V: 25]), а 
також поряд із запозиченням від польської мови ще в староукраїнській мові 
дзенгель [Гол.: 536; РО: 109; Піск.: 73; Жел.: 180; Ум., II: 59; Гр., І: 378] 
(< прасл. *dqg)’lb : *degib id. [SP, III: 97— 98]) появляються новотвори: ягйль 
(cep. наддніпр. [Б.-Н.: 412]), яглиця, дяглиця (сх. укр., зах. укр. [Павл.: 74; 
Парт.: 49]), енгелик, янгелик (сер. наддніпр. [Авг.: 13; ВхПч., IV: 13; 1914, Яв.: 
3; Мел.: 35]), коровник, медвеж і пучки [Гор.-2: 368], дурйло [Гр., І: 456], дудка 
[1904, Яв.: 210], веретень, кукотина, путча [Ан.: 36; СБН: 13].

Номен яглиця < дяглиця не без впливу яглиця 'Aegopodium podagraria 
L .’, а ягйль < дягиль id. Енгелик, янгелик виникли на основі лат. angelica, 
можливо, через посередництво нім. Angelika id. (пор. чес. andelika, слвц. 
archanjelika, серб., хорв. ан1)елика id. [ЕСУМ, VI: 547; Mach.: 163]) з 
наступною деетимологізацією слова. Дурйло появилося, пов’язуючись із дур, 
на помилковому уявленні, що рослина отруйна, насправді, усупереч [Шамота: 
140], вона неотруйна. Припускається, що веретень утворено від веретено за 
зовнішньою подібністю вертикального кореня рослини до веретена [ЕСУМ, І: 
355], дудка виникло внаслідок переосмислення демінутива від дудй 'вид 
сопілки’ (< прасл. *duda 'трубка’ [ib., II: 140]), мотивується дудчастим 
стеблом рослини (пор. рос. дудка, дудель 'Angelica archangelica’ [Ан.: 36]), 
кукотинй —  похідне від кукота 'Pimpinella L .’, утвореного внаслідок 
деетимологізації назви цикута [ЕСУМ, III: 129]. Нормою в українській мові



стала назва дягель [СУМ, II: 450; ОВРУ: 236]. Термінована в [Мел.: 35] та 
ухвалена у ролі наукового терміна в [СБН: 13].

3.64.21. Уперше документується назва праслов’янського походження 
рослини Peucedanum oreoselinum Moench (зростає в Закарпатті, Поліссі, 
Лісостепу, зрідка в Лівобережному Степу) смовдь (сер. наддніпр., слобож. та 
ін. [Рог.: 131; Волк.: 175; Гор.-І: 15; Гр., IV: 159]), а також новотвори: мовдь 
[Рог.: 131; Піск.: 137— 138; Жел.: 448; Гр., II: 437] (< прасл. *snibldb id. 
[Сабадош 1996: 49], пор. [ЕСУМ, V: 324]), гадюча морква [Рог.: 131; Волк.: 
166; Піск.: 46; Гр., І: 264], гіркан скальний [ВхГик.: 116], свинушник (слобож. 
[Гор.-І: 15; Мак.: 261]), узик, сузик [1902, Мак.: 261]. У складеній назві 
гадюча морква другий компонент перенесено від Daucus sativus Roehl. за 
подібністю листя цієї рослини до морквяного, а означення гадюча має 
загальне значення 'несправжня’, 'непридатна для їжі людини’. У номені 
гіркан скальний компонент гіркан —  від гіркйй [ЕСУМ, І: 516]; пор. рос. літ. 
горйчник id., а скальний від скала (за місцем зростання). Свинушник 
пов’язується або зі свиня, мотивуючись тією ознакою, що й гадюча, або зі 
*сьвивати 'звивати’ чи звйнути < прасл. *sbvinqti 'звити’ [ЕСУМ, V: 190— 
191], пояснюється, вірогідно, численними відігненими вниз обгортками 
(чашечками суцвіття), див. [Нейшт.: 421]. Назви узик, сузик, вірогідно, 
споріднені з прикметником вузькі'/й, діал. узькйй  за вузькими листочками цієї 
рослини, пор. [ЕСУМ, V: 469].

Інший вид Peucedanum cervaria Cuss., поширений у західній частині 
України до Дніпра, називається: бедрйнець [Рог.: 131; Жел.: 16; Гр., І: 37], 
гіркан оленячий [ВхГик.: 116; Жел.: 142], серняний корінец (буков. [НІ.: 9]), 
крученйці (гуцул.-покут. [ВхН.з.: 51; Мел.: 199]). Бедрйнець перенесено від 
Pimpinella saxifraga L. (див. π. 3.64.11). У складеній назві гіркйн оленячий 
означення мотивується тим, що ця рослина —  улюблений корм оленів та, 
мабуть, інших лісових травоїдних; пор. латинське видове означення cervaria, 
утворене від с е п ш  'олень’ [РО: 110]. Очевидно, цією самою обставиною 
пояснюється й означення серняний (від серна, сарна 'гірська коза’) в іншій 
складеній назві серняний корінец. Номен крученйці (від кручений) 
зумовлений, мабуть, відігнутими обгортками, див. [ВРУ: 509].

У джерелах задокументовані ще такі інноваційні назви інших видів 
роду Peucedanum L.: адамове ребро [Рог.: 138; Піск.: 4; Жел.: 2; Гр., І: 4], 
чортове ребро [Рог.: 138; Мел.: 199], млачник [ВхГик.: 116; Жел.: 445] 
'Peucedanum palustre Moench (Thysellinum palustre L .)’; кукотйна (степ. 
[Сред.: 84; 1892, Яв.: 402; ЯТ: 23]) 'Peucedanum lubimenkoanum Kotov.’ Номен 
млйчник (від діал. млика 'заболочена низина’ [СУМ, IV: 764]) зумовлений 
природним середовищем рослини. З усіх перелічених назв нормативною в 
українській мові для роду Peucedanum L. стала смовдь [СУМ, IX: 414; ОВРУ:

237], уперше термінована в [Мел.: 198— 199] і ухвалена в статусі наукового 
терміна в [СБН: 110].

3.64.22. Рослина Pastinaca sativa L. росте по всій Україні як бур’ян, 
проте її подекуди культивують задля їстівного кореня. У джерелах 
описуваного періоду продовжують документуватися відомі в українській мові 
від XVI ст. (див. [Сабадош 1996: 125]) назви пастернйк [Кв., II: 385; Hoelzl: 
152; Рог.: 131; Жел.: 604; Гр., III: 100], постерішк [Шевч., II: 134; Гр., III:
370], пастириак (степ, та ін. [Lind., І: 254; Парт.; ВхБот.1905: 33; Мел.: 196]), 
а також варіанти-новотвори: постирнак (волин., степ. [ВхПч., І: 12; Сред.: 
506; Lind., І: 254; ЯТ: 23]), пустернак [Рог.: 131; Lind., І: 254; Піск.: 180], 
пустирнак [ВхГик.: 114; СБН: 109], пусторнак [Гор.-І: 15; Мак.: 258]. 
Останні три виникли, можливо, внаслідок народноетимологічного зближення 
назви пастернйк та її фонетичних варіантів із прикметником пустйй. 
Нормативним у сучасній українській мові став номен пастернйк [СУМ, VI: 
90; ОВРУ: 238]. У такому фонетичному вигляді його вперше терміновано в 
[Мел.: 196] і ухвалено як науковий термін у [СБН: 109].

3.64.23. Поширений по всій Україні вид борщівника Heracleum 
sibiricum L. у джерелах української мови представлений поряд із 
успадкованою від праслов’янської мови назвою борщ [КотлЕ: 15; Б.-Н.: 60; 
Шейк., І: 93; Рог.: 124; Гр., І: 89] (< прасл. *Ььг§сь id. [ЕСУМ, І: 236]) ще 
такими інноваціями: борщівнйк [Сред.: 506; Ум., І: 43; Гр., І: 89; ЯТ: 18], 
борщовник [Б.-Н.: 60], борщевник [РО: 111], борчівка, боршевка [Жел.: 41; 
Кміц.: 73], козел [Рог.: 124; Ум., І: 177; Гр., II: 265], фрицик (степ. [ЯТ: 16; 
Мел.: 134]). Борщівнйк, борчевка і под. —  деривати від борщ id. Номен козел, 
можливо, перенесено від Pimpinella saxifraga L., пор. [ЕСУМ, II: 497], проте 
мотив переосмислення слова неясний.

Інший вид борщівника Heracleum spondylium L., який зростає в 
Карпатах, репрезентований у джерелах, крім спільних із попереднім видом 
назвами борщ [Вол.: 180; Парт.: 118] і борщівнйк [Жел.: 41; ВхБот.1896: 126; 
Ум., II: 96], також новотворами: щербйч [Вол.: 180; Парт.: 118; ВхГик.: 116; 
Жел.: 1105], щирбач (гуцул. [Гавр.: 140]), щербак, щербан [Петр.: 42], миіаль 
(лемк. [ВхЛем.: 437; Гр., II: 459; ВхН.з.: 46]), гуцул, пук [ВхН.з.: 46; Онищук: 
155] і божа рука  [Шух., І: 21; Гр., IV: 86], цвиндух (бойк. [ВхПч., IV: 14; 
Жел.: 1050]). Назви щербйч, щербак, щербан — похідні від щербй 'юшка, 
навар’ [Гр., IV: 524; ЕСУМ, VI: 505, 506] (цю рослину широко 
використовують у їжу). Миіаль, мабуть, не від мох, усупереч [ЕСУМ, III: 546], 
а, можливо, від діал. міиа 'меса, католицька обідня’ [Гр., II: 458] (за тією ж 
мотивацією, що й щербйч і под.). Щодо пук див. п. 3.64.18. У складеній назві 
божа рука  другий компонент мотивується подібністю п ’ятиперистого листка 
рослини до п ’ятірні (кисті руки). Із цвиндух пор. бойк. цвйндри, цундри



'лахміття’, 'дрантя’ [Он., II: 350, 358], закарп. цундра id. [ССк.: 410], яке 
походить від рум. діал. tundra 'довгий і широкий селянський одяг’ < угор. 
condra id. [ЕСУМ, V: 266]. Фітономен міг виникнути за асоціацією великого 
лапатого листя борщівника із лахміттям, дрантям. Нормативним у сучасній 
українській мові став борщівник [СУМ, І: 222; ОВРУ: 238], ухвалений у ролі 
наукового терміна в [СБН: 73].

3.64.24. Уперше задокументовано назви для поширеної на більшій 
частині України, крім Степу, рослини Laserpitium latifolium L.: стародуб (сер. 
наддніпр. та ін. [Авг.: 40; Рог.: 126; Піск.: 247; Жел.: 915; Гр., IV: 158]), 
верходуб (волин. [Нов.: 99; Гр., І: 140]), дубилйст  (галиц. [ВхПч., IV: 17; 
Мел.: 153]), ощерт верходуб [ВхГик.: 116; Жел.: 589], лиходійна ιηραβά 
(полт.), волошнева трава (київ.) [Ан.: 187; Ум., І: 146; Тм., І: 75; Руб., VII: 16; 
Мел.: 153]. Назва стародуб в українських говорах позначає і ряд інших 
рослин (див. [СБН: 290]), але, зважаючи на те, що інші дві назви Laserpitium 
latifolium L. верходуб і дубилйст  як найменування інших рослин в 
українських говорах поки що не виявлені (див. [Кобів: 481, 582]), можна 
припустити з великою долею упевненості, що значення 'Laserpitium 
latifolium’ лексеми стародуб —  первинне. Ця ботанічна назва дуже давня, 
позаяк відображена в назві міста Стародуб у Чернігівсько-Сіверській землі у 
пам’ятці української мови від 1438 р. [ССУМ, І: 381]; пор. ще рос. стародуб, 
стародубка 'горицвіт’, біл. стародубка 'назва деяких видів рослин родин 
жовтцеві та тирличеві’ [ЕСУМ, V: 399]. Утворилася від старий і дуб, 
мотивується, вірогідно, подібністю листка деяких видів Laserpitium L., напр. 
Laserpitium hispidium Rieb., до дубового, пор. інші дві назви цієї рослини 
верходуб (від верх і дуб) і дубилйст  (імовірно, первинно було *дуболйст — 
від дуб і лист ; так його усвідомлював і С.Маковецький, пор. дуболист  [Мак.: 
201] з покликанням на [Мел.], де подається, як у [ВхПч.], дубилйст). В 
останніх двох складених назвах мотивація означень лиходійна (від лихо і 
діяти) і волошнева (мабуть, від волохи 'волоски на тілі людини’) неясна: адже 
рослина не отруйна і жодна її частина не волохата. Стародуб —  
кодифікований у сучасній науковій ботанічній номенклатурі української мови 
термін [ОВРУ: 239; РУСб: 180], ухвалений ще в [СБН: 85], проте до 
загальномовних словників української мови не внесений.

3.65.1. Грушанкові (Ругоіасеае). Уперше відзначаються в джерелах 
української мови назви рослини Orthilia secunda House (Pyrola secunda L., 
Ramischia secunda Garcke), поширеної в Карпатах, Прикарпатті, Поліссі, 
рідше в Лісостепу і Криму: грушка (черніг. [Гр., І: 333; Мел.: 205]), грушка 
лісова (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., І: 333]), кислички [Волк.: 169; Гр., II: 240], 
кислички [Жел.: 343], боровинка (черк. [ЯЧ: 128; Мел.: 205]), подвйгник 
чоловічий (волин. [1889, Мел.: 205; СБН: 114]). Номен грушка появився

внаслідок переосмислення загальновживаного демінутива грушка через 
схожість листків цієї трав’янистої рослини із грушевими; пор. ще лат. pyrola  
(pirola) id., утворене від pyrus 'груш а’ [ЕСУМ, І: 607], а також чес. hrustice 
'Orthilia secunda’, слвц. hrustica id. [Mach.: 175]. Кислички (пов’язується із 
кислий) мотивується смаковими якостями рослини, боровинка (від боровші, 
бір) —  зростанням рослини у хвойних лісах, подвйгник (від подвигатися) —  
використанням її у народній медицині (дають відвар рослини чоловікам, 
«коли вони подвигаються» [Мел.: 205], тобто надриваються при підніманні 
важкого).

3.65.2. Для виду Chimaphila umbellata W.Barton (Pyrola umbellata L.), 
який зростає в Розточчі, на Поліссі, в середньому Наддніпров’ю, 
Лівобережному Степу, Гірському Криму, зафіксовано назви боровик (київ. 
[Ан.: 95; Ум., І: 42; Гр., І: 87]), барвінок (київ.), хрещатий барвінок (харк. 
[Ан.: 95; Ум., І: 42; Мак.: 271]), вередовник (волин. [Ан.: 95; СБН: 38]), 
порушник [РО: 164; Жел.: 711; Ум., І: 42; Гр., III: 356], подвйгник жіночий 
(волин. [1889, Мел.: 205]), стандвник (полт. [Авг.: 25; Рог.: 116; Гр., IV: 209]). 
Боровйк пояснюється зростанням рослини в соснових лісах, барвінок, 
хрещатий барвінок перенесені від Vinca L. за подібністю вічнозеленого листя 
рослини до барвінкового. Інші фітономени мотивуються використанням 
рослини в народній медицині (див. [Ан.: 95]), зокрема при запаленні черевної 
порожнини (вередовник —  від веред 'нарив, болячка’ [ЕСУМ, І: 353]), коли 
людина надірветься, піднімаючи важке, при зміщенні матки у жінок 
(подвйгник —  від діал. подвигшпися 'надірватися’, див. вище; порушник —  від 
поруха 'смещение матки или другого органа’ [Гр., III: 355]; станбвник —  від 
становити, установити 'повернути зміщений орган на попереднє місце’ 
[ЕСУМ, V: 396]). Тому вважаємо, що в [ЕСУМ, IV: 532] услід за В.Махеком 
[Mach.: 175] український флорономен порушник неправомірно виводиться від 
*погруишик, нібито утвореного від груша.

3.65.3. Для виду Pyrola minor L. (росте в Карпатах, Прикарпатті, 
Розточчі, Поліссі, Лісостепу, Гірському Криму) зафіксовано найменування: 
боровйк [Рог.: 133; Гр., І: 87], стандвник [Руб., XI: 101], стондвпик [Рог.: 113; 
Піск.: 249; Гр., IV: 209], всезелень [ВхГик.: 112]. Варіант стонбвник виник 
унаслідок деетимологізації лексеми станбвник (див. п. 3.65.2). Композит 
всезелень (від все 'постійно, завжди’ і зелень) зумовлений тим, що ця рослина 
вічнозелена; пор. рос. зимолюбка, чес. zimozelen, слвц. zim ol’ub, діал. brzlen 
'Chimaphila umbellata’ (< brslen 'завжди зелений’,), серб., хорв. zimzelen id. На 
думку В.Махека, все це переклади нім. Wintergrun id. [Mach.: 176].

Інший вид Pyrola rotundifolia L., поширений майже на тій самій 
території, що й попередній вид, у джерелах української мови представлений 
назвами грушстка (сх. укр. [1890, СБН: 114; 1894, Яв.: 166; Мак.: 271),



грушочка (буков. [НІ.; Мак.: 271]), грушинка [ВхГик.: 112] (тут [и] < [а] після 
шиплячих та м ’яких приголосних, що характерне для ряду південно-західних 
говорів); пор. рос. грушанка, грушка, груиювка, пол. gruszyczka, чес. hrusticka, 
hrusnik, hrustice, слвц. hrustica, серб., хорв. b'uscica, слвн. grusica id. [Mach.: 
175]. Усі ці назви того самого походження, що й грушка O rth ilia  secunda 
H ouse’ (див. 3.65.1). Літературною нормою сучасної української мови для 
роду Pyrola L. стала грушанка [СУМ, II: 183; ОВРУ: 137], вперше термінована 
в [Мел.: 205] і ухвалена в ролі наукового терміна в [СБН: 113— 114]. 
Зауважимо, що всі види рослин, описані в п. 3.65.1— 3.65.3, раніше належали 
до одного роду —  Pyrola (Pirola) L., тому окремі назви в них спільні чи 
подібні.

3.66. Монотропові (Monotropaceae). Уперше відзначаються 
найменування рослини Hypopithys monotropa Grantz (Monotpopa hypopithys 
L.), зростає на більшій частині України: безлист  [Парт.; Петр.: 1; Мак.: 233], 
безлист накорінний [ВхГик.: 112; Жел.: 18], маслєнкє (гуцул. [1909, Мак.:
234] < маслянка), громовий корень (буков. [Мак.: 233; НІ.: 8]). Номен бізлист  
мотивується тим, що маленькі яйцевидно-видовжені листочки рослини 
прилягають до стебла, як луска, і створюється враження, що стебло безлисте. 
У складеній назві громовий корень другий компонент зумовлений тим, що в 
цієї рослини на корені утворюється мікориза [ВРУК: 225] — співжиття гриба 
з коренем вищої рослини. На специфіку кореня цієї рослини натякає і пол. 
korzeniowka id. [Maj., II: 498] — похідне від korzeii 'корінь’. Означення 
громовий вказує, вірогідно, на часову ознаку [Шамота: 78]. Жодна з 
перелічених назв не стала літературною в українській мові. У науковій 
номенклатурі використовується п ід ’ялинник [ОВРУ: 138; РУСб: 249; Кобів: 
249] —  переклад лат. hypopithys, утвореного від гр. υπό 'п ід ’ і πίτνς 'ялина, 
сосна’ [Кг.: 103, 170], мотивується тим, що ця рослина зростає в хвойних 
лісах; пор. рос. подьелочник 'Hypopithys monotropa’. М.Мельник свого часу 
запропонував термін п ід ’ялйчник [Мел.: 179], утворений від ялйця 'хвойне 
дерево Abies alba M ill.’

3.67.1. Первоцвіті (Primulaceae). Уперше фіксується велика кількість 
нових назв ранньовесняної рослини Primula veris L. (Primula officinalis Hill), 
поширеної на узліссях та лісових галявинах у лісових та лісостепових 
районах, рідше в Прикарпатті і північно-східних районах Степу, а саме: 
баранчики (сер. наддніпр., степ, та ін. [Авг.: 55; Вол.: 156; ВхПч., IV: 15; 
Жел.: 13; Гр., І: 28]), божі ручки  (сер. наддніпр. [Авг.: 55; ВхПч., IV: 15; Ум., 
III: 10]), божа ручка  [Рог.: 132; Піск.: 21; Гр., І: 31], буквиця (сер. наддніпр. 
[ЯЧ: 129; Мел.: 221]), біла буквиця (волин. [Рог.: 132; Ан.: 273; Жел.: 48; Гр., 
І: 108]), жовта буквиця (черніг.), жовтуха (київ., черк.) [Ан.: 273; ЯЧ: 129; 
Мак.: 294]), ключики (галиц. [ВхПч., І: 12; Ум., І: 14; Гр., II: 255]), ключик

[Жел.: 351], первінець (волин., поділ. [Вол.: 156; ВхГик.: 108; Ан.: 273; Жел.: 
608]), первен0ць [Тан.: 62], первоцвіт [ВхГик.: 108; Піск.: 181; Ум., І: 14; Гр., 
III: 108], первесниия [Жел.: 608], веснянка, веснснка [Гол.: 395; Жел.: 66], 
веснівка [Жел.: 66; Мак.: 294], скороспілка [Ан.: 273; Петр.: 34; Мел.: 221], 
стигнячки (полт. [Ан.: 273; Ум., І: 14; Мак.: 295]), просерен (полт. [Евст.1847: 
21]), медяник [Рог.: 132; Ум., III: 10; Гр., II: 415], медянйк-зіллє [РО: 165; 
Піск.: 134; Ум., І: 14], медяничкй [Рог.: 132; Волк.: 171; Ум., III: 10], раст  
(гуцул. [Шух., І: 22; Гр., IV: 7]), ряст  (сх. укр. [Б.-Н.: 319; Тм., II: 5; Гр., IV: 
94]), сорочі лапки [Рог.: 132; Ум., І: 14; Гр., IV: 169], кур і дупки (галиц. [Гавр.:
143]), куряча дупка [Петр.: 46], котики (харк. [Ан.: 273; Гор.-І: 16; Мел.: 
221]), куделькй [Руб., VI: 66], кукурічка (бойк.-галиц. [ВхГик.: 108; ВхПч., II:
34]), серіж ник  [Жел.: 867; СБН: 123], лепушкй (галиц.-волин. [ВхН.з.: 52; 
Мел.: 221]), гадйнниця (галиц. [ВхПч., II: 34; Жел.: 134; Ум., Ill: 10]), 
николайки, лісове зіллє (київ. [Ан.: 273; Ум., III: 10; Мел.: 221]), проліска 
(катер.), опуцьки (черніг.) [Ан.: 273; СБН: 123], коростан [Вол.: 156; Мак.:
294], перелет  [РО: 165; СБН: 123], сліпота, курина сліпота [1893, Мак.: 294], 
сліпульки [Петр.: 35], малвка жовта (київ. [Ан.: 273]), малква жовта [1898, 
Мак.: 294], малька жовта [СБН: 123] (із покликанням на [Ан.], в якому чітко 
вичитується малвка —  І.С.), лиферія [Рог.: 132; Руб., VII: 16].

Номен баршічики (результат переосмислення загальновживаного 
демінутива) мотивується тим, що зморшкуваті й опушені листочки рослини 
нагадують хутро ягняти (див. [АБ: 52]), а не «подібністю квіток первоцвіту до 
баранячих ріжків», усупереч [ЕСУМ, І: 139]; пор. рос. баранчики, бараиіки 
[Ан.: 273], слвн, ovcica id. [Сим.: 178]. Вірогідно, до цієї мотиваційної групи 
слід віднести і назви котики, куделькй, куряча дупка (як переосмислені 
демінутиви, в тому числі й другий компонент в останній назві). Складена 
назва божі ручки, в якій другий компонент (теж переосмислений демінутив) 
виник через подібність 5— 6 трубчастих квіток суцвіття до пальців руки; пор. 
болг. петопьрст, петопрьст  [Ахт.: 250], мак. петопрс id. [Сим.: 377]. Назва 
буквиця перенесена, очевидно, від Betonica officinalis L. (пор. у [Б.-Н.: 64] 
буквиця з обома значеннями). Означення біла зумовлене білим стеблом, 
жовта — жовтим суцвіттям рослини; пор. ще рос. діал. буквица белая [Ан.: 
273], біл. діал. буквіца белая [Кис.: 105], пол. hukwica (ЬиІ<міпа) hiala [Maj., II: 
628], болг. б'кла буквица id. [Ахт.: 249]. Номен раст (ряст) перенесений від 
Corydalis Vent. [Ан.: 273]. Назва ключики виникла внаслідок переосмислення 
демінутива за асоціацією трубчастого суцвіття рослини зі зв’язкою ключиків 
[АБ: 52]; пор. біл. ключьікі [Кис.: 105], пол. kluczyki [Maj., II: 628], чес. кіїіс, 
klucicek  [Mach.: 172], слвц. Petrov kluc, klucikv [Buffa: 305], болг. кл/очанка id. 
[Ахт.: 250]. Подібністю квіток до сережок зумовлена назва сережник.



Із раннім цвітінням цієї рослини пов’язано кілька назв: скороспілка 
(від скоро і спіти), стигнячка (від стигнути), веснівка і под. (від весна); пор. 
серб., хорв. vesnacak, jaruc  [Сим.: 377] (від ja r  'яровий, весняний’ < прасл. 
*/агь < *jarb(jb) id., похідного від *]агь 'весна’), слвц. vesienka [Mach.: 172], 

pn-Osienka, prvosna  id. [Buffa: 350]. До цієї мотиваційної групи належать ще 
первіж ць  (від ηέρβιιύ 'перш ий’; пор. слвц. prvnicka  id. [ib.: 349]), первесття 
(очевидно, від *первовесниця, яке утворене від первий і веснй, зазнавши 
гаплології, тобто мотивується як 'рослина, котра весною перша цвіте’, пор. 
[ЕСУМ, IV: 337], а ще пол. piei-wisnka 'Primula veris L .’ [Maj., II: 628]), a 
також первоцвіт  (від ηέρβιιίι і цвіт); пор. рос. первоцвет  [Ан.: 273], серб., 
хорв. prvi cvit id. [Сим.: 378], лат. primula  id., утворене від prim us 'перш ий’. 
Назва первоцвіт стала нормативною в українській літературній мові [СУМ, 
VI: 123; ОВРУ: 139], ухвалена у ролі наукового терміна в [СБН: 123]. 
П росерін  (від про 'наскрізь’ і серен 'замерзла поверхня на снігу’ [ССк.: 328]) 
називає рослину, яка пробивається крізь сніг [ЕСУМ, IV: 601].

Найменування курина (куряча) сліпота в українських говорах 
вживається на позначення ряду інших рослин, квітки яких переважно жовті 
чи пурпурові. Мабуть, ці значення вторинні, виникли на основі значення 
'втрата здатності бачити при ослабленому освітленні (присмерком, уночі)’; 
пор. рос. діал. куритина 'Primula veris L .’ [Ан.: 273]. На основі курина 
сліпота виникли однослівні назви сліпота, сліпульки. Найменування з 
коренем мед- мотивуються медоносністю цієї рослини. [СУМ, VI: 120; 
ОВРУ: 139]. Флорономени проліска, лісове зіллє (від ліс) пов’язуються із 
місцем зростання рослини, лепушкй (від діал. лепух 'лопух, Arctium lappa L .’)
—  із подібністю листків обох рослин (пор. [ЕСУМ, III: 224— 225]), николайки
—  із іменем св. Николая, весняне свято якого 22 травня (період цвітіння 
рослини), гадинниця (від гйдина) —  із використанням рослини при укусах 
гадюки («зелом підкурюють, як гадина вкусить» [ВхПч., II: 34]). Очевидно, 
використанням у народній медицині мотивується і назва коростан (від 
короста!). Опуцьки виникло, як уважав М.Анненков, від лопуцьки [Ан.: 273], 
походження якого неясне [ЕСУМ, III: 290].

Для виду Primula elatior Hill. (Primula veris L. var. elatior L.), крім 
спільних із попереднім видом первенець [ВхБот.1905; Мак.: 294], веснянка 
[Вол: 156], задокументовано в перший раз назву неясного походження оведян 
(гуцул. [Нов.: 101; Жел.: 552; Гр., III: 34]). Можливо, пов’язується із овид 
'обрій, горизонт’, але мотивація незрозуміла.

3.67.2. Уперше фіксуються назви рослини Soldanella hungarica Simonk. 
(Soldanella alpina L., Soldanella carpatica Vierh.), поширеної у Карпатах, 
звінчик альпейський [ВхБот.1905: 64] і кустянка (буков. [НІ.: 12]). Перша 
утворена від діал. звінок 'дзвінок’ (квітки нагадують дзвіночки, див. [ЦА:

№ 837, 839]; пор. ще звінчик гірський 'Soldanella montana W illd.’ [ВхГик.:
108]), а друга —  від зах. укр. куст 'кущ ’ [Жел.: 392].

3.67.3. Водяна рослина Hottonia palustris L., що зростає в Поліссі, 
Лісостепу, зрідка в Закарпатті і по долинах рік у Степу, називається 
плавушник [Рог.: 125; Жел.: 656; Гр., III: 191], пероч болотяна [ВхГик.: 109; 
Жел.: 628], перник [Петр.: 28]. Номен плавушник —  від плавати (за 
зростанням у воді, див. ще [ЕСУМ, IV: 422]), пероч, перник —  від перо (за 
перистими, гребінчастими листками рослини [ib.: 353]). Нормативною в 
українській мові стала назва плавушник [СУМ, VI: 557; ОВРУ: 140]. Уперше 
її запропоновано як науковий термін у [Мел.: 139] і ухвалено в цій ролі у 
[СБН: 76].

3.67.4. У перший раз джерела української мови фіксують назви
рослини Lysimachia vulgaris L., що зростає у вологих місцях по всій Україні. 
Так, поряд із успадкованим від староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 
125— 126]) польським запозиченням бажаиовець [Петр.: 1] —  також
інновації: р0нник (київ. [Ан.: 205; Рог.: 127; Ум., І: 69; Гр., IV: 6]), раник 
луговий (черніг.), натягам (київ.), чисцік (волин). [Ан.: 205, 636; СБН: 92], 
кривйвник (київ. [Ан.: 205; Ум., І: 69; Тм., І: 31]), вербейник (степ. [Lind., II: 
113; Мак.: 292]), вербівнйк [Жел.: 62; СБН: 92], шелюжник [Петр.: 41], 
зімодра (черніг. [Ан.: 205; Рог.: 127; Жел.: 301; Гр., II: 153]), дубричка (галиц. 
[ВхГик.: 108; Жел.: 208; Мел.: 170]), варохобник (закарп. [ВхН.з.: 49; Мел.: 
170]), тоя ліснй  (галиц. [Нов.: 100; Гр., IV: 278]), чорне зіллє, францьовшпе 
зіллє (волин. [1889, Мел.: 291; Мак.: 221— 222]), зановець (буков. [НІ.: 8; 
Мак.: 222]).

Назви р0нник (від рана), натягач (від натягшпи [ЕСУМ, IV: 50]), 
κριιβάβπιικ (від кривавий або кров), чисцік (від чистий або чистити), 
фраицьовате зіллє (від діал. φρώηια  'сифіліс’ [СБГ: 600]) мотивуються 
використанням рослини у народній медицині як кровоспинного засобу, 
очисника і стягувача ран, для лікування венеричних хвороб (див. ще [ЕСУМ, 
V: 24— 25; VI: 328]). Вербейник, вербівнйк (від верба 'Salix L .’; пор. чес. zluta 
vrbina id. [Mach.: 173]), шелюжник (від шелюга або шелюжник 'вид верби 
Salix acutifolia W illd.’ [СБН: 135]) пояснюються подібністю листя цієї 
рослини до вербового. У складеному найменуванні тоя лісна перший 
компонент перенесений від Aconitum napellus L., зановець походить, 
очевидно, від пол. zanowiec 'рокитник, Cytisus L .’ (пор. [ЕСУМ, II: 264]). 
Номен зімодра, —  ймовірно, композит, утворений від зими і -дра [ЕСУМ, II: 
264]. Другий компонент, гадаємо, пов’язаний із дієсловом зріти, діал. здріти 
'достигати’ [ЕСУМ, V: 282] і мотивується тим, що ця рослина тримається до 
самих холодів, тобто дозріває під зиму. Назва дубричка споріднена із діал.



дуброва діброва’; пор. найменування іншого виду дубрівник 'Lysimachia 
nummularia’.

Для виду Lysimachia nummularia L., поширеного в Закарпатті, лісових і 
лісостепових районах, зрідка в Криму, документуються назви: перерва (галиц. 
[Нов.: 100; ВхПч., II: 33; Жел.: 622— 623; Гр., III: 124]), дубричка перерва 
[ВхГик.: 108], дубрівник (гуцул. [Гол.: 530; Гавр.: 141]), розхідник, заяча 
буквиця (сер. наддніпр. [ЯЧ: 129]), прірва, пристріт  (галиц. [Мел.: 169; Мак.:
221]), пристрітник (галиц. [ВхПч., II: 33; Жел.: 759; Гр., III: 443]), барвінок 
дикий (галиц. [Нов.: 100; Гр., І: 29]), жовтець лісовий, адамове ребро  (волин. 
[1889, Мел.: 169]), волокник [Парт.; Мак.: 221], підорва (гуцул. [Шух., IV; 
Мак.: 221]).

Більшість цих найменувань зумовлена особливостями повзучого 
вузлуватого стебла, з бруньок якого появляються і укорінюються пагінці, з 
котрих наступного року виростають нові рослини, це: перірва  (від nepepedmu 
[ЕСУМ, IV: 345, 587]), прірва (< ηρόρβα, яке від прорвати), розхідник (від 
розходитися, пор. [ЕСУМ, V: 116], пор. також слвц. діал. roschodnik id. 
[Buffa: 355]), волокник (від волок 'мотузка’, волока 'ремінці або мотузки до 
постолів’ та ін. [Жел.: 118; Гр., І: 250]), імовірно, ще підорва (від підорвтпи; 
можливо, також пов’язується з використанням рослини у народній медицині 
при надривах нутрощів [Шамота: 69]). Супротивно розміщеними на стеблі 
листками зумовлений компонент ребро  в складеній назві адамове ребро. 
Пристріт, пристрітник мотивуються використанням рослини від пристріту
—  хвороби, викликаної, за народними уявленнями, злим поглядом [Ан.: 205], 
пор. ще [ЕСУМ, IV: 578]. Означувані компоненти у складених назвах 
барвінок дикий і заяча буквиця перенесені —  відповідно від Vinca minor і 
Betonica officinalis. Означення діїкий і заячий у цих назвах мають загальне 
значення 'несправжній’. Дубрівник —  від діал. дуброва 'діброва’ (за місцем 
зростання), а компонент жовтець у складеній назві —  від жовтий (за 
кольором квіток рослини).

3.67.5. Уперше виявляються в джерелах назви болотної рослини 
Naumburgia thyrsiflora Rchb. (Lysimachia thyrsiflora L.), поширеної в Поліссі і 
Лісостепу, кизляк (сер. наддніпр. [ЯЧ: 129; 1912, Яв.: 347; Мел.: 170]) і 
дубричка китиста [ВхГик.: 108; Мак.: 221]. Припускається, що кизляк (у 
[Мак.: 221] помилкове кизлик із покликанням на [Мел.], де насправді кизляк)
—  тюркське запозичення, при цьому джерело не зазначено [ЕСУМ, II: 430]. 
Ми схильні вважати його власним українським утворенням із суфіксом -ак, 
можливо, від кизил 'Cornus mas L .’, у такому випадку мотивується, мабуть, 
кислим смаком; пор. ще, очевидно, споріднені укр. діал. кизлик 'сорт слив’ 
[Жел.: 342], кизлярка 'горілка із виноградних вичавок’ [ВТССУМ: 537].

Кизляк є нормативним у сучасній українській ботанічній термінології [ОВРУ: 
140; РУСб: 233].

3.67.6. Фіксуються назви поширеної в Поліссі, Карпатах, зрідка в 
Лісостепу рослини Trientalis europaea L. одинарник звичайний [Ан.: 357; Мел.: 
284] і семти [Жел.: 860]. Перша утворена від одинарний і мотивується 
однією, як правило, квіткою на квітконіжці в пазусі верхніх листків; пор. чес. 
jednokvitek  id. [ЕСУМ, IV: 160; Mach.: 174; БА: Табл. 83/1]. Друга назва 
утворена від сім, род. в. семи і пояснюється наявністю в квітки найчастіше 
семи пелюстків; пор. рос. седмичник, біл. семачок, діал. седмачок [Кис.: 132], 
пол. siodmaczek, в.луж. sedmacek id. [Lajnert: 81], чес. sedmikvitek, слвц. 
sedmokvietok [Mach.: 174; ЕСУМ, V: 211]. Нормативною в українській 
літературній мовідля роду Trientalis L. стала назва одинарник [СУМ, V: 628; 
ОВРУ: 140], уперше запропонована як науковий термін у [Мел.: 284] і 
ухвалена в цій ролі у [СБН: 157].

3.67.7. У перший раз фіксуються назви рослини Glauch maritina L., яка 
зростає на півдні Лісостепу і в Степу, молозка [ВхБот.1896: 130; СБН: 69] і 
млезиця [Жел.: 445; Мак.: 168]. Перша споріднена із молозиво < прасл. 
*melzivo id., етимологічно пов’язаного із *melzti 'доїти’ індоєвропейського 
походження, а друга споріднена з першою і, як свідчить її фонетика, походить 
від чеської або словацької мови; пор. чес. mlezivo, слвц. mledzivo 'молозиво’ 
[ЕСУМ, III: 489, 502; SSJ, II: 159]. Фітономени мотивуються тим, що 
споживання коровами цієї трави стимулює утворення в них молока [Mach.:
175].

3.67.8. Відома в староукраїнських джерелах, запозичена від польської 
назва поширеної по всій Україні рослини Anagallis arvensis L. куросл'кпь 
[1642, Слав.: 82] у текстах XIX —  поч. XX ст. не виявляється, але, очевидно, 
на її основі виник фітономен куросліпник (поділ, та ін. [Ан.: 31; Мак.: 28]); 
крім нього, задокументовані ще такі новотвори: курячі очки [Рог.: 111; Піск.: 
120; Жел.: 392; Тм., І: 186; Гр., III: 331], курячі главки (сер. наддніпр. [Авг.; 
ВхПч.: IV: 13; Мел.: 28]), куряча c.ninomd [Парт.; Тм., І: 186; Ум., II: 61; Мел.: 
28], курячі сліпоти (буков. [НІ.: 2]), огничок [Жел.: 554; Мак.: 28], вогничок 
(галиц. [Піск.: 40; ВхПч., II: 29]), кочатшічка (галиц. [Жел.: 372; Мел.: 28]), 
мокрець польний [Петр.-3: 49].

Назви куряча c.ninomd, куросліпник мотивуються народним уявленням, 
ніби ця рослина, як і Primula veris L. (див. 3.67.1), є ліками від хвороби 
курячої сліпоти [RS: 265— 266]. Можливо, також пояснюються
непридатністю Anagallis arvensis L. як корму для курчат; пор. ст. пол. 
kurzymor, в.луж. kurymor [Slaw., Ill: 426], чес. кип тог, слвц. kuri тог id., що 
є перекладами лат. morbus gallinae id. [Mach.: 174], див. ще [Шамота: 61— 62]. 
Номени курячі очки, вогничок і под. зумовлені яскравою жовто-червоною



квіткою, яка нагадує пташине око [ib.: 62]; пор. за тим же принципом 
номінації утворені назви рос. очньїй цвет [Ан: 31], в. луж. діал. cenvienv 
mysonc, cenviowe zele, слвц. діал. iskricka, серб., хорв. цр/ьена вида, слвн. діал. 
crvivka, crvivnek і под. id. [ЕСУМ, І: 413]. Назва кочатнйчка утворена, 
вірогідно, від діал. кочат  'півень’ [Жел.: 372], знаходиться, ймовірно, в 
одному мотиваційному ряду із синонімічними назвами курячі очки чи куряча 
сліпоти id., пор. [ЕСУМ, III: 65— 66]. У складеній назві мокрець польний 
перший компонент перенесений від Stellaria media Vili. [Mach.: 174]. Номен 
курячі очки став нормативним в українській науковій термінології [ОВРУ: 
140; РУСб: 242], ухвалений як науковий термін у [СБН: 11].

3.67.9. Для маленької рослини Centunculus minimus L., що зростає в 
Поліссі, Лісостепу, північній частині Степу і зрідка на Херсонщині, 
задокументована назва ніічка непримітна [ВхГик.: 109; Жел.: 529].
Компонент тічка утворений від нйкнути 'припадати до землі’ і мотивується 
тим, що в цієї рослини стебло довге, простягнуте [ЕСУМ, IV: 93].

3.68.1. Кермекові (Limoniaceae). Уперше фіксуються назви степової 
рослини Goniolimon tataricum Boiss. (Statice tatarica L.): кермек [Сред.: 542; 
Рог.: 137; Гр., II: 236], кермек [Жел.: 341], кірмак (катер. [РО: 208; Ан.: 342; 
Мел.: 272]), кирмяк (катер. [Ан.: 342; СБН: 150]), куряк (херс. [Ан.: 342; Lind., 
II: 119; СБН: 150]), жовтило (херс. [Рог.: 137; Ан.: 342; Жел.: 224; Гр., І:
489]), ту.тн (херс. [Ан.: 342; Шейк., V/1: 100; Жел.: 991]), невмирающий цвіт 
(херс. [Ан.: 342; Мак.: 359]). Кермік, кірмак, кирмяк —  тюркізм (відомий і в 
російській мові, пор. рос. кермек id. [Ан.: 342]); пор. кирг. кермек 
'багаторічна рослина, з коріння якої добувають жовту фарбу’, казах, кермак 
'гірка трава’, 'гіркий’ [ЕСУМ, II: 424— 425; Фасм., II: 225; Радлов, II: 1108]. 
Номен жовтило (від жовтити) мотивується використанням кореня рослини 
для добування барвника жовтого кольору, пор. [СДБ: 254]. Варіант куряк 
виник, гадаємо, на основі кірмак, кирмяк унаслідок деетимологізації слова 
кермек та народноетимологічного зближення з курити. Припускається, що 
назва ту.тн утворена від тулити (у [Мак.: 359] помилково тилан) і 
зумовлена кровоспинними властивостями рослини («стуляє» рани) [ЕСУМ, 
V: 671].

3.68.2. Для рослини Armeria elongata Koch (Armeria vulgaris Willd., 
Statice armeria L.), що зростає в Закарпатті, Карпатах, Прикарпатті, Західному 
Поліссі, зафіксовані назви: рядник звичайний [ВхГик.: 75],ряднйк  [Жел.: 846], 
рівнушка звичайна [ВхСпис; Мел.: 36], застіжка (буков. [НІ.; Мак.: 38]). 
Ряднйк (від ряд  [ЕСУМ, V: 154]) мотивується, ймовірно, зростанням рослини 
рядами; рівнушка  (від рівний) пояснюється, мабуть, тим, що стебла рослини 
прямі й голі [ib.: 87]; застіжка (дериват від застігтпи або результат 
переосмислення застіжка 'застібка’) пов’язується, можливо, із

використанням довгих стебел для зв’язування, пор. [ЕСУМ, II: 241]. Із цих 
назв Ю.Кобів запропонував для роду Armeria Willd. у науковій термінології 
ухвалений ще в [СБН: 16] номен ряднйк [Кобів: 65] замість уживаного досі 
чужомовного армерія, якого ми не виявили в джерелах української мови XIX
—  поч. XX ст.; пор. рос. армерия id. [ОВРУ: 99; РУСБ: 160].

3.68.3. Уперше фіксуються назви виду Limonium platyphyllum Lincz. 
(Limonium latifolium Kuntze, Statice latifolia Sm.), що зростає в південній 
частині Західного Лісостепу та в Степу: кермек (харк., степ. [Ан.: 342; Lind., 
II: 118; Ум., І: 217; Тм., І: 144; Мел.: 272]), кірлшк [Рог.: 137; Жел.: 346; Ум., І: 
217; Тм., І: 114], кормяк (ставр. [Ан.: 342; СБН: 150]), киромш  [Рог.: 137; 
Піск.: 105; Жел.: 346; Гр., II: 238], дубйльний корінь [Ан.: 342; Мел.: 272; 
СБН: 150], дубйльник (степ. [Lind., II: 118; ВхСпис; Мел.: 272]), жовтокорінь 
(степ. [1912, Шест.; СБН: 150; Мак.: 359]), чинбарник [Ан.: 342; Мел.: 272; 
СБН: 150]. Номени кормяк, киромбн виникли, очевидно, внаслідок
деетимологізації іншомовного слова кермек (див. п. 3.68.1), пор. [ЕСУМ, II: 
436]. Назви жовтокорінь (від жовтий і корінь), дубйльний корінь, чинбарник 
(від чинбарний 'який стосується до чинення шкіри’ або від чинбарити 
'займатися чиненням шкіри’) пов’язані з використанням жовтого барвника і 
дубильної речовини, добутих із цієї рослини, для чинення шкіри. Дубйльник,
—  імовірно, універб, який виник на основі складеної назви дубйльний корінь.

Як позначення рослини Limonium sareptunum Gams. (Limonium 
tomentellum Kuntze, Statice tomentella Boiss.), крім найменувань, спільних із 
попереднім видом кермек, кермик (степ. [ЯТ: 28; Мак.: 360]),
документуються ще варіанти солоній  [Рог.: 137; Гр., IV: 167], солоній [Піск.: 
243], утворені від солоний і мотивовані тим, що ця рослина поширена на 
засолених ґрунтах [ЕСУМ, V: 349].

Нормативною для роду Limonium Mill, в українській мові стала назва 
кермік  [СУМ, IV: 142; ОВРУ: 99], ухвалена у ролі наукового терміна ще в 
[СБН: 150].

3.69.1. Тирличеві (Gentianaceae). Крім відомих зі староукраїнського 
періоду назв поширеної по всій Україні рослини Centaurium erythraea Rafn 
(Centaurium umbellatum Gilib., Centaurium minus Moench, Erythraea centaurium 
Pers.) сердечник (гуцул. [Нов.: 98; Петр.: 34; Мак.: 114]), центурія (галиц. 
[ВхПч., II: 31; Рог.: 122; Гр., IV: 427]), засвідчуються новотвори: сердушник 
(сер. наддніпр. [Авг.: 29; Рог.: 122; Піск.: 280— 281; Гр., IV: 115; Коб.: 89]), 
золотник (буков. [ВхН.з.: 44; Мел.: 111]), семисйльник (полт. [Ан.: 138; Ум., І: 
287; Мел.: 111]), гризнйк (зах. укр. [Гавр.: 139; Гол.: 492]), труд [Парт.; Жел.: 
988], центбврія [Рог.: 122; Піск.: 280— 281; Гр., IV: 427], ценцерія (лемк. 
[ВхЛем.: 273; Гр., IV: 427; ВхН.з.: 44]), дзендзелія (лемк. [ВхПч., IV: 14; Гр., І: 
378; ВхН.з.: 44]), золототйсячник (полт., степ, та ін. [Б.-Н.: 158; Авг.: 29;



Рог.: 122; ВхПч., IV: 14; Жел.: 312; Гр., II: 179]), ясеніць  [Парт.; Тм., І: 147; 
Мак.: 144], горечавка (катер.), васильок малий (полт.), юзефка (херс.), жарка 
(галиц. та ін. [Hoelzl: 152; Жел.: 218; Коб.: 89]), ж арка сердушник 
[ВхБот.1905: 88], красноцвітник (поділ.) [Ан.: 138; СБН: 59], краснянка (херс. 
[Lind., II: 8; Гор.-1: 372; Мак.: 144]), зірки (волин. [1889, Мел.: 111]), нюхтин 
(волин. [Ан.: 138]).

Зафіксовані в староукраїнських джерелах назви цієї рослини стокрот, 
цептуржия (запозичені від польської мови), а також кеитаврий, кентаврія, 
сотниця (див. [Сабадош 1996: 126]) у текстах української мови XIX —  поч.
XX ст. ми не виявили. Номен сердушник, як і ст. укр. сердечник, пов’язується 
із серце у  зв’язку з використанням рослини для лікування хвороб серця. 
Широким застосуванням її у народній медицині зумовлені також назви 
золотник (пор. буков. золотник 'біль у черевній порожнині після підіймання 
важкого’, 'матка (мед.)’ [СБГ: 172]; пор. ще рос. золотник, золотуха, 
золотьішник 'Centaurium erythraea’ [Ан.: 138], золотник 'матка’, 'кишечник’ 
[ЕСУМ, II: 275]), семисіїльник (від сім, род. в. семи і сила; пояснюється 
використанням рослини від багатьох хвороб [Ан.: 138]), гризник (див. у 
[Мел.: 111]: «п’ють, щоб гризь перервати»; пор. укр. діал. гризь 'гризота’ 
[Он., І: 193], 'ломота’ [СУМ, II: 167], 'пупкова грижа’ [Гр., І: 326]; 
пов’язується, як і грижа, із гризти [ЕСУМ, І: 594]), труд має стосунок до 
трудний 'тяжко хворий’; пор. ще рос. заст. труд 'хвороба, біль’ [ЕСУМ, V:
655].

Фітономеии центаврія, ценцерія (пор. слвц. cencelija id. [Buffa: 276]) 
репрезентують різний ступінь засвоєння і деетимологізації в українській мові 
лат. centaurium  id. < гр. κεχταύριον 'трава кентаврів’, пор. [ЕСУМ, VI: 237— 
238; Фасм., II: 104; Кг.: 40]; дзендзелія < пол. dzendzelija id., яке також 
зводиться до лат. centaurium  [ЕСУМ, II: 57]. Золототисячник —  переклад 
нім. Tausendguldenkraut id., яке виникло на основі лат. centaurium  id. у 
результаті народноетимологічного (помилкового) сприйняття останнього як 
centum 'сто’ і aurum 'золото’. Насправді лат. centaurium  походить від гр. 
κενταύριον (див. вище) [ЕСУМ, II: 276; Фасм., II: 104].

Кілька назв перенесено від інших рослин за схожістю листків чи 
кольору суцвіття: ясеніць  —  від Dictamnus albus L., горечавка —  від Gentiana 
L. (пор. пол. gotyczka  'золототисячник’ [Ан.: 138]), васильок —  від Ocimum 
basilicum L., юзефка —  від Hyssopus officinalis L. Номен жбрка (від жар) 
трактується як калька гр. έρθρός 'червоний’ (> лат. erythraea 
'золототисячник’, яке пояснюють червоним кольором квіток цієї рослини 
[РО: 170]), див. ще [ЕСУМ, II: 187]. Такої самої мотивації і краснянка та 
красноцвітник, а назва зірки також зумовлена квіткою, точніше її формою, 
що нагадує п ’ятикутну зірочку. Нюхтин, —  очевидно, пов’язується з діал.

нюхтіти 'нюхати, обнюхувати, чути носом’ [Жел.: 534] (вірогідно, за 
запахом квіток); пор. укр. діал. нюхтом 'нюхаючи’ [Жел.: 534; СУМ, IV: 
122]. Нормативною в сучасній українській мові стала назва золототисячник 
[СУМ, III: 683; ОВРУ: 257], ухвалена як науковий термін ще в [СБН: 59].

Джерела документують назви кількох видів Gentiana L. Поряд із 
відомою зі староукраїнського періоду назвою виду Gentiana cruciata L. 
(зростає в лісових районах, Карпатах, Лісостепу і Криму) терлич (волин. 
[Нов.: 99; Жел.: 958]), терлич [Гр., IV: 256], тирлич (полт. [Ан.: 154; Ум., І: 
64; Мел.: 125]), тирлич [Тм., І: 156] функціонують і новотвори: товстуха 
[Рог.: 124; Шейк., V/1: 59; Ум., І: 64], товстушка [Шейк., V/1: 59; Жел.: 971; 
Гр., IV: 270], толстушка (київ. [Ан.: 154; Жел.: 973]), лихоманник [Рог.: 124; 
Піск.: 258; Жел.: 406; Гр., II: 364], таралгішник (харк. [Ан.: 154; Шейк., V/1: 
16; Жел.: 948]), матерянка (київ.), соколій переліт  [Ан.: 154; Мел.: 125; СБН: 
67], соколник [Петр.: 35], звіробой білий [Б.-Н.: 150], синії петушки (полт. 
[Ан.: 32]), гуцул, джинджор, джиджора [Нов.: 99; Гр., І: 376], джінджура, 
джінзора [ВхЮж.: 14; Жел.: 179, 180; Гр., І: 379; ВхН.з.: 45], бойк. 
дженджура [Гоц.1900: 121], галиц. тензура [Жел.: 168; Гр., І: 348; ВхН.з.: 45].

Товстуха (або перенесено від товстуха 'товста, повна жінка, дівчина’, 
або утворено від прикметника товстіш), товстушка (або демінутив від 
товстуха 'тирлич’, або результат переосмислення загальновживаного 
демінутива товстушка 'товста, повна жінка, дівчина’) мотивуються товстим 
кореневищем рослини, лихомшіник (від лихоманний) —  застосуванням 
рослини від лихоманки [ЕСУМ, III: 250; Ан.: 154], матерянка (т лм ат и , род. 
в. матері) —  використанням при лікуванні жіночих внутрішніх хвороб (ця 
рослина —  дуже ефективний засіб загоєння різних ран [Ан.: 154]), компонент 
звіробой у складеній назві перенесено від Hypericum perforatum L. Назва 
таралйшник < укр. діал. тирилишник id., утвореного від діал. тирилич id. 
[СБН: 67] < тирлич id., див. ще [ЕСУМ, V: 553; Смик 1991: 268]. Номен 
соколник виник, мабуть, як універб на основі складеної назви соколій 
переліт. Джиджора, джінджура, джінзора і под. —  запозичення від 
румунської мови, які зазнали фонетичних змін на українському мовному 
грунті; пор. рум. діал. gindura, gintura і под. id.; ґензура < рум. ghintura 
[DLRM: 336; ДЕМ: 86].

Вид Gentiana asclepiadea L., поширений у Карпатах та околицях 
Львова, має назви: свічник (бойк. [Нов.: 99]), свічурник (буков. [ib.; Жел.: 
857]), свічурник (гуцул. [Шух., І: 20; Мел.: 125]), свічурник свічка [ВхГик.:
92], чочурник [Жел.: 1077]. Номен свічник і компонент свічка у  складеній 
назві виникли внаслідок переосмислення загальновживаних свічка (для 
освітлення) і свічніік 'підставка для свічки’ за асоціацією форми квітки у



більшості видів терличу зі свічником. Чочурник, —  імовірно, результат 
деетимологізації лексеми свічурник.

Фіксуються назви виду Gentiana pneumonantha L.: дзвонкй (сер. 
наддніпр. [Ан.: 155; ЯЧ: 129; Мел.: 125]), горечйвка (гуцул. [Шух., V; Мел.:
125]), лазурки [Ан.: 155; Мел.: 126], лазурько [Руб., VII: 6], курача сліпотй 
(волин. [1889, Мел.: 126]). Назви дзвонкй і лазурки зумовлені квіткою 
рослини: перша —  її формою (нагадує дзвіночок), друга (від лазур 'блакить; 
блакитна фарба’) —  її кольором (див. [ЦА: № 780]). Горечавка етимологічно 
пов’язується із гіркий, мотивуючись смаком рослини [ЕСУМ, І: 516].

Для виду Gentiana verna L. зафіксовано назви: свічурнйк веснянйй 
[ВхГик.: 93; ВхБот.1905: 88; Мел.: 126], олесиик (буков. [НІ.: 6; Мак.: 165]). 
Остання як неясного походження зіставляється з пол. olesnik 'Libanotis H ill’, 
'Peucedanum silvestre DC.’, із рос. олешник 'M eum L.’, чес., слвц. olesnik, пол. 
olszenik 'Selinum L .’ [ЕСУМ, IV: 180]. Можливо, етимоном цих слів є вільха < 
ольха < прасл. *оІьха : */е!ьха, але мотивація фітономена неясна.

Крім спільної для більшості видів Gentiana L. назви тйрлич [Рог.: 123; 
Ум., IV: 80], терлич [Гр., IV: 256], вжитої і як найменування виду Gentiana 
amarella L. (Gentiana axillaris Murb.), із цим значенням зафіксовано також 
розлшй-зілля [Гр., III: 50; Мел.: 125], розмті-зілє [Жел.: 823], гірке зіллє 
(буков. [НІ.: 6; Мак.: 164]). Розмай, —  мабуть, від розмйяти 'розвівати, 
розвіяти’, тобто р о зм т  —  щось таке, що розвіюється (див. ще [Гр., І: 50]); 
пор. у цьому зв’язку назву рослини Gentiana cruciata L. сокблій перелет (див. 
вище).

Нормативною в сучасній українській мові для роду Gentiana L. стала 
назва терлич [СУМ, X: 121; ОВРУ: 257]. У загальновживаній лексиці 
використовується також варіант тирлйч, який із цим значенням був 
ухвалений як єдиний науковий термін у [СБН: 67].

3.69.2. Уперше відзначається назва рослини Swerdia perennis L. (росте 
зрідка в Карпатах, Розточчі-Опіллі та ще подекуди) пітушок тревалий 
[ВхГик.: 93; Жел.: 655; Мак.: 362]. Перший компонент цієї назви виник 
унаслідок переосмислення діал. пітушок 'півник’ [Жел.: 655] за подібністю 
суцвіття рослини до півнячого гребеня.

3.69.3. Поряд із відомою від попереднього періоду української мови 
назвою бобовник [Б.-Н.: 58; Гол.: 368; Рог.: 128; Гр., І: 128], бобівник [ВхПч., 
IV: 15; Жел.: 35; Ум., І: 36; Гр., І: 77], бобівник [Б.-Н.: 58] рослини Menyanthes 
trifoliata L., поширеної по всій Україні, появляються інновації: бібнйк [Гр., І: 
59], бібнйк-трилйстник [ВхГик.: 93; Жел.: 27], трилйстник (полт. [ВхПч., IV: 
15; Рог.: 128; Піск.: 260; Шейк., V/1: 96]), тройлйстник [Шейк., V/1: 140; 
Мак.: 231], тройзіллє [Б.-Н.: 357], зйяча капуста (гуцул. [Шух., І: 21; Гр., II: 
219]), ж бблячі вогирбчки (волин. [ВхПч., І: 11; Гр., І: 246]), зубовнйк (київ.

[Ан.: 215; Ум., IV: 124]), зубовнйк [Мел.: 178], боброк [Парт.: 161; Мак.: 231], 
бабенник (полт. [Ан.: 215; СБН: 97]), бабинник [Руб., І: 63], трифблія [Рог.: 
128; Жел.: 985; Ум., II: 122; Тм., І: 213], трифбль [Шейк., V/1: 85], тріфбль 
[Жел.: 985]. Із бобовник пор. рос. бобовник [СРНГ, III: 36], біл. бабоунік [Кис.:
84], пол. bobownik id. [Maj., II: 487], також 'Veronica beccabunga L .’ [ib.: 818], 
в.луж. bobownik 'Veronica beccabunga L .’ [Zeman: 27], бобовляк, боболяк 
[Ахт.: 307], чес., слвц. bobovnik [Mach.: 213; Buffa: 271], слвн. bobovnik id. 
[Сим.: 703], серб., хорв. бобовник 'Ficaria verna Huds. (Ranunculus ficaria)’, 
'Sedum telephium L .’ [ib.: 522].

Реконструюють праслов’янський ботанічний номен *bobovbnikb, 
утворений від *ЬоЬь 'біб, Faba bona Medik. (Vicia faba L .)’ [ЕСУМ, I: 217]. 
Вірогідність відтвореної праслов’янської назви посилюється ще й тим, що ця 
рослина фігурує вже в творах Теофраста [Нейшт.: 446]. Обидві рослини, 
Menyanthes trifoliata і Veronica beccabunga, мають плоди у вигляді кулястої 
коробочки (див. [АБ: 77; ЦА: № 845]), що нагадує біб. Крім того, листки обох 
рослин подібні до бобових. У зв’язку з цим викликає сумнів стосовно 
твердження В.А.Меркулової про те, що назва бобовник у східнослов’янських 
і польській мовах перенесена на Menyanthes trifoliata від конюшини 
[Меркулова: 37] (цю версію некритично запозичено і в [ЗСБМ, І: 256]), хоча 
б тому, що в українській мові, за даними найбільших зібрань української 
ботанічної номенклатури, зовсім відсутня ця лексема як позначення 
конюшини (див. [Мел.; СБН; Мак.; Кобів] та ін.), водночас із значенням 
'Menyanthes trifoliata’ відома в ряді говірок усіх трьох наріч української мови 
[САБЛ: № 70]. Про те, що бобовник 'Menyanthes trifoliata’ не перенесено, а 
утворено від біб, свідчить і подана вище назва цієї рослини бібнйк; пор. ще 
біл. бабок id. [ЛАБНГ, І: 269].

Що ж до назви боброк, то вона, очевидно, запозичена від пол. bobrek 
id., утвореної від bober, bober 'б іб ’ [Меркулова: 36]. До речі, В.Махек також 
виводив чес. діал. bobrek 'Menyanthes trifoliata’ від пол. bobrek id., яке в свою 
чергу виникло під впливом нім. Biberklee id. (буквально 'боброва конюшина’) 
[Mach.: 183]. Трилйстник, тройзіллє і под. пояснюються наявністю на стеблі 
рослини трьох листків; пор. рос. троелистник, троелистка і под. [Ан.: 215], 
біл. трьіліснік [Кис.: 85], пол. trojan, trzylist [Maj., II: 487], чес. tfilistnik 
[Mach.: 183], болг. воден трилистник [Ахт.: 212], серб., хорв. тролистина, 
тролистица id. [Сим.: 301], а також латинське видове означення trifoliata 
'трилиста’. Зубовнйк (від зуб) зумовлене застосуванням рослини від зубного 
болю [Ан.: 216]. У складених назвах означення збяча має загальне значення 
'несправжня; дика’, а прикметник жбблячі мотивується болотним 
середовищем, у якому водяться жаби і поширена ця рослина. Означувані 
компоненти капуста і вогирбчки цих назв зумовлені деякою подібністю



листків цієї рослини до капустяних чи огіркових. Трифолін, трифбль і под. < 
лат. trifoliata, утвореного від tri- 'три’ і fo lium  'лист’ [ЕСУМ, V: 641]. 
Нормативною в сучасній українській мові стала назва бобівник [СУМ, І: 206; 
ОВРУ: 258], ухвалена як науковий термін у [СБН: 97].

3.70. Барвінкові (Аросіпасеае). Крім відомих зі староукраїнського 
періоду назв рослини Vinca minor L. барвінок [ПСМ: 102; Максимович 1827: 
184; Б.-Н.: 51; Жел.: 13; Гр., І: 29], хрещатий барвінок [ВхПч., І: 14; Рог.: 141; 
Піск.: 12; Гр., І: 29], у досліджуваний період функціонують також новотвори: 
барвін [ПСМ: 102; Жел.: 13; Гр., І: 29], бервінок (зах. укр. [Hoelzl: 160; 
ВхГик.: 92; Піск.: 12; Чопей: 11; Гр., І: 50]), баравінок (галиц., надсян. [1899, 
Мак.: 400; ВхН.з.: 61]), барвінець (зах. укр. [Гол.: 360]), барвінець (сх. поліс, 
та ін. [Гр., І: 29; Руб., І: 103]), могйльниця [Рог.: 141; Руб., VII: 31; Мел.: 301], 
могш ьник  [Жел.: 448]. На основі назви барвін можна зробити висновок, що 
лексема барвінок у народі помилково сприймається як суфіксальне утворення 
(детальніше див. [Сабадош 1882а: 72]), насправді походить від лат. pervinca 
id. [ЕСУМ, І: 141]. Номени могйльниця, могильник (від могіїла) мотивуються 
тим, що барвінок як вічнозелену рослину садили на могилах. Нормативною в 
українській мові стала форма барвінок [СУМ, І: 105; ОВРУ: 255], яку вперше 
як науковий термін використав В.Волян [Вол.: 172], потім І.Верхратський 
[ВхБот.1905: 88], М.Мельник [Мел.: 301], і узаконено її в цій функції в [СБН:
168]. Bidens tripartita L.

3.71. Ластівневі (Asclepiadaceae). У перший раз джерела фіксують 
українські назви поширеної по всій Україні рослини Vincetoxicum hirundinaria 
Medik. (Vincetoxicum officinale Moench, Cynanchum vincetoxicum R.Br.), це: 
чортова 6οροόά [РО: 169; Рог.: 141; Піск.: 22; Гр., І: 87], бородата трава 
[Руб., І: 262], бородйч (сер. наддніпр. та ін. [РО: 169; Рог.: 141; Ум., І: 42; ЯЧ:
129]), ломиніс (галиц. [ВхПч., II: 37; Жел.: 412; Тм., І: 186]), ломонос [Жел.: 
412], ломоніс [Ум., І: 42], лом ш іс  [ВхПч., II: 37; Жел.: 412; Ум., II: 67], лупиніс 
(галиц. [ВхПч., II: 37; ВхГик.: 92; Ум., І: 42]), рйнник [Рог.: 141; Ум, II: 67; 
Гр., IV: 6], натягач (харк. [Гор.-2: 383]), зміїний корінь [Жел.: 306; Ум., І: 42], 
зміїний корінь [Рог.: 141; Гр., II: 166], троян [Петр.: 38], стручки (полт., черк. 
[Ан.: 381; ЯЧ: 129; Мел.: 92]), стручник (полт. [Ан.: 381; Мак.: 401]), стручна 
трава (катер. [Ан.: 381]), ластовень (степ., харк.), горлач (степ.) [Ан.: 380; 
Lind., II: 4; СБН: 49]), горлачник [Ан.: 380; СБН: 49], полт. котові сімена і 
волики степні, катер, сторчик, бергамет, гавяз, молочник і норичник [Ан.: 
380— 381; Мак.: 401], харк. стули(в)\сся , зб. [ib.; СБН: 49], стулиус [1898, 
Мак.: 401].

У складеній метафоричній назві чортова бородд переосмислення 
другого компонента відбулося за подібністю сухого суцвіття рослини до 
бороди, означення чортова мотивується отруйністю рослини, пор. [Нейшт.:

417]. На основі номена чортова бородй утворився універб бороддч id. Із 
отруйністю рослини пов’язується й означення зміїний у назві зміїний корінь; 
у зв’язку з цим пор. ще найменування цієї рослини троян (від труїти, див. 
[ЕСУМ, V: 653]; пор. ще рос. противуядная трава id. [Ан.: 380]). Рослину 
використовують від укусів змій [ib.]. Крім того, повзуче товсте жовте коріння 
цієї рослини нагадує гадюк. Номен р т н и к  (від рана) зумовлений властивістю 
листків рослини роз’їдати шкіру й утворювати рани [ВхПч., II: 37]. Сюди 
належить і норичник —  від нориг^я 'фістула, свищ’ [ЕСУМ, IV: 112]. 
Очевидно, цієї мотивації і складна назва ломиніс і под. (від ломити і ніс), яка 
перенесена від Clematis vitalba L.: обидві рослини отруйні, подразнюючи 
слизову оболонку носа, викликають кровотечу, рани, пор. [ib., III: 285].

Варіанти ломшіс, лупиніс, ломоніс виникли внаслідок деетимологізації 
лексеми ломйніс під впливом народної етимології [ib.: 284— 285, 308]. Номен 
стручки виник у результаті переосмислення загальновживаного демінутива в 
зв’язку із подібністю плоду рослини до стручка, див. [ib., V: 455]; пор. рос. 
діал. стручковатое зелье, стручковатая трава id. [Ан.: 381]. Стручник —  
від стручки, на основі якого появився і деетимологізований варіант сторчик 
[ЕСУМ, V: 285]. Молочник (від молоко або молочний) пояснюється білим 
соком рослини; пор. рос. діал. молочньїе стручки id. [Ан.: 381], див. ще 
[ЕСУМ, III: 503]. Складена назва стулиус, зб. стули(в)усся (від стулити і 
(e)vc) мотивується особливістю квітки, яка виконує роль пастки для комах, 
прищемлюючи лапки останніх, як капкан, див. [Нейшт.: 447].

Горлач, —  очевидно, від горло, а горлачник —  похідне від горлач, 
проте мотивація не зовсім зрозуміла, див. [ЕСУМ, І: 568], можливо, та сама, 
що й у стулиус. Для назви ластовень паралелями є рос. ластовень, 
ластовичньїй корень, біл. діал. ласточник [Ан.: 380], чес. lastovicnik, слвц. 
vlastovicnik [Mach.: 184], серб., хорв. ластовка, ластавина, ластавичгьак, 
ластович]и корен id. [Сим.: 156] (про походження й мотивацію цих назв див. 
п. 2.26). Гавяз перенесено за схожістю листків від Symphytum officinale L. 
Нормативним в українській мові для Vincetoxicum N .M .W olf став номен 
ластовень [СУМ, IV: 452; ОВРУ: 256], запропонований як науковий термін 
уперше в [Мел.: 92] і ухвалений у цій функції в [СБН: 49].

3.72.1. Березкові (Convolvulaceae). Крім назв праслов’янського 
походження поширеної по всій Україні рослини Convolvulus arvensis L. повій 
(лемк., надсян. та ін. [Жел.: 669; ВхЛем.: 260; Мак.: 108] < прасл. *povojb id.) і 
повійник [Вол.: 173; Парт.: 36 Жел.: 669] < прасл. *povojbnikb id. [Сабадош 
1996: 50] (повійник у джерелах української мови описуваного нами періоду 
фіксується вперше), появляються інновації: повійка (волин. та ін. [Вол.: 173; 
ВхПч., І: 9; Рог.: 119; Жел.: 669; Гр., III: 221]), овййка (лемк., бойк. [ВхПч., II: 
30; ВхГЛ: 441; Гр., III: 34; Мел.: 84]), вюнчик [Вол.: 173; Гол.: 465; Петр.: 6],



в ’юнок [Рог.: 119; Гр., І: 260], вілець [1893, Мак.: 108; Руб., II: 105], повилюха 
[Вол.: 173; Парт.: 36; Жел.: 668], повилйця [Жел.: 668], повитиця [Вол,: 173; 
ВхЛем.: 260; Жел.: 668; Гр., III: 217], павипгіщя (закарп. [ВхЗак.: 243]), 
паветиия (закарп. [Чопей: 245]), павутйця (волин. [ВхПч., І: 9; Ум., II: 27; 
Гр., III: 85]), паутиця (галиц. [Нов.: 98; Жел.: 605]), паутиця польова [ВхГик.:
97], паутниця (буков. [НІ.; Мак.: 108]), палутгщя (поділ. [Ан.: 107]), полятиця 
(галиц. [ВхПч., І: 9; Жел.: 695; Гр., III: 292]), полотиця (галиц.-волин. [ВхПч., 
II: 30; Гр., III: 287]), повилика [Руб., IX: 64], повелика (степ. [ЯТ; Мак.: 108]), 
полевая повелика [Рог.: 119; Мел.: 84], попона, попонець [Петр.: 30], опбнець 
(лемк. [ВхЛем.: 256; Тан.: 62; Гр., III: 59]), припонець (надсян. та ін. [Жел.: 
754; Мак.: 108]), привертиця (сх. укр. [Манж.: 190; Гр., Ill: 408]), оплітка 
(лемк. [ВхГЛ: 444; Гр., III: 58]), берізка  (сер. наддніпр., степ, та ін. [Б.-Н.: 54; 
Авг.: 27; Сред.: 527; Рог.: 119; Гр., І: 51]), берізка (сх. укр. [ВхПч., II: 30; 
Волк.: 165; Левч.: 105; Гр., І: 52; ЯТ: 14]), сх. поліс, бирюзки, берестень [Ан.:
107].

Більшість поданих назв пов’язується із дієсловом вйти(ся), в'ю  чи 
похідними від нього овйти, повити, бо позначають витку рослину [ЕСУМ, 
IV: 150, 248, 468]. Частина з них деетимологізувалася повністю або частково, 
зокрема па(в)утйця [ib.: 250], повилйця, повелика [ib.: 466—467], полотиця 
[ib.: 501], полятиця, палутйця, паутниця, паветиця та ін. внаслідок 
фонетичних змін, народноетимологічного зближення з іншими словами 
(павутйна, полоти тощо). Номени опбнець, попона, попонець, припонець 
етимологічно пов’язуються з дієсловом пнути(ся) та префіксальними 
похідними від нього, мотивуючись тим, що ця рослина пнеться по інших 
рослинах, плотах та інших предметах [ЕСУМ, IV: 202] (пор. ще слвц. оропес 
id. [Mach.: 184]), обплітаючи їх, у зв’язку з чим виникло і найменування 
оплітка [ib., 200— 201].

Назву берізка (берізка) (спільносхіднослов’янське утворення; пор. рос. 
березка, біл. бярбзка id.) пропонують виводити від *berz- < *ob-verz- 
'обплітати’ (пор. слов’ян. *verz- : *vbrz- 'в ’язати, плести’, проте більш 
переконливим є пояснення цього фітономена як результату переосмислення 
демінутива березка (берізка) 'мала береза, берізка’ у зв’язку з подібністю 
листочків цих рослин [ЗСБМ , І: 439]. До такої думки наштовхує також інша 
вищенаведена назва берестень, яка етимологічно споріднена із береза 'Betula 
L .’ [ЕСУМ, І: 173]. Найменш аргументованим є трактування березка 
'Convolvulus arvensis L .’ як наслідку деетимологізації слів типу рос. берлозгб 
’гірчак повійковий’, біл. берачезка id. [ЕСУМ, І: 172]. Березка стала, як 
найуживаніша в більшості сучасних українських говорів [САБЛ: № 2], 
нормативною в сучасній українській мові [СУМ, І: 160; ОВРУ: 264], ухвалена 
як науковий термін у [СБН: 43]. У загальновживаній лексиці української

літературної мови з цим значенням функціонують також фонетичний варіант 
берізка (рідше) і споріднені назви повій, повійка [СУМ, VI: 671].

3.72.2. Для Calystegia sepium R.Br., виткої, дуже подібної до 
попередньої рослини (Convolvulus arvensis L.), також поширеної по всій 
Україні, задокументовано значною мірою схожі назви: повійка плотова 
[ВхБот.1905: 75; Мел.: 84], повелика [Рог.: 119; Руб., IX: 64; Мел.: 84], 
паутиця плотова [ВхГик.: 98; Мак.: 109], в ’юнок [Рог.: 119; Піск.: 44; Жел.: 
132; Гр., І: 260], овййка (бойк. [ВхПч., II: 30; Мак.: 109]), березка [Жел.: 24], 
плавньова березка (степ. [Сред.: 528; ЯТ: 11]), плітуха [Рог.: 119; Піск.: 63; 
Гр., III: 96], плетуха, звонки [РО: 172; Мак.: 109], дзвонкй [Рог.: 119; Піск.: 63; 
Гр., І: 172], дзвоники (буков. та ін. [НІ.: 4; Гр., І: 378; Мел.: 84]). Плітуха, — 
можливо, від пліт (в’ється по плотах) або, як і плетуха, —  від плести, плету. 
Звонки, дзвонкй і под. виникли внаслідок переосмислення загальновживаних 
діалектних демінутивів на основі подібності квіток рослини до дзвіночків, 
пор. [ЕСУМ, II: 56]. Із цих назв нормативною в українській науковій 
термінології стала плетуха [ОВРУ: 265; РУСб: 247], уперше запропонована і 
ухвалена в ролі наукового терміна у [СБН: 29].

3.73. Повитицеві (Cuscutaceae). Крім назви праслов’янського 
походження повилйця [Рог.: 120; Жел.: 668], повілиця [Піск.: 192], павилиця 
[Петр.: 28] (< прасл. *povilica id. [Сабадош 1996: 50]), фіксуються назви- 
інновації поширеної в Поліссі і Лісостепу рослини Cuscuta epilinum Weihe: 
повітйця [Рог.: 120; Ум., III: 50; Гр., III: 223], повитйцс червона (бойк. 
[ВхН.з.: 43; Мак.: 120]), привитуха (харк., волин. [Ан.: 118; 1889, Мел.: 90]), 
берізка (сх. укр. [ВхПч., II: 31; Жел.: 25; Гр., І: 52]), сплітачка (лемк. [ВхГЛ: 
469; Гр., IV: 180; ВхН.з.: 43]), черевка (гуцул., бойк.-галиц. [Вол.: 174; Гавр.: 
138; Жел.: 1066; ВхН.з.: 43]), черевець (галиц. [ВхБот.1905: 76; ВхН.з.: 43; 
Мел.: 91]), черевці [Петр.: 40], золотник (зах. укр. [Гавр.: 138; Вол.: 174; Гол.: 
606]), лемк. червена нйтка ([ВхГЛ: 469; ВхН.з.: 43]), казйлен і паршивка 
[ВхН.з.: 43], перстенець (буков., галиц. [Вол.: 174; ВхПч., II: 31; НІ.: 5; Гр., 
III: 147]), каня [Вол.: 174; Мак.: 120], канянка (буков. [Гр., II: 216; Мел.: 90]), 
вилип (надсян. [ВхПч., II: 31; ВхБот.1905: 76; Мел.: 90]), фена (закарп. 
[ВхЗак.: 266; ВхН.з.: 43; Мел.: 91]).

Ця рослина також витка, чим пояснюється ряд спільних або 
споріднених із Convolvulus L. назв (повітйця, повилйця, привитуха, берізка 
та ін.). На цій основі виникли і номени хмелик (від хмель 'Humulus lupulus L.’, 
витка рослина), сплітачка (від сплітати; повитиця —  паразит, в’ється по 
інших рослинах, від яких живиться, пор. [ЕСУМ, V: 377]), казйлен (від діал. 
казйти 'псувати’ [ССк.: 137] і лен 'льон’; ця рослина часто паразитує на 
льону, завдаючи йому шкоди [Мел.: 91], див. ще [ЕСУМ, II: 342]; пор. також 
чес. hubilen, слвц. tratidlen id. [Mach.: 185]), паршивка (від паршивий;



фітономен виражає негативне ставлення до рослини-паразита [ЕСУМ, IV:
302]; пор. чес. діал. prasina, prasinec 'Cuscuta europaea’, пов’язані з prasivina
—  грубою назвою всього поганого [Mach.: 186]). Найменування перстеніць 
(від т рст ень) мотивується тим, що ця рослина, обвиваючись навколо стебла 
іншої, утворює кільця, які нагадують персні [ЕСУМ, IV: 355].

Назва червена нитка зумовлена тим, що достигле стебло стає 
червоним [ВхН.з.: 43] і схожим на нитку; пор. рос. кур. пряжа, пряжка id. 
[Гор.-2: 371]. Вірогідно, кольором стебла зумовлені й найменування черевка, 
черівець, які можуть бути пов’язані етимологічно з діал. червлений 'багряний, 
темно-червоний’, спорідненим із черв 'черв’як’ (із черв’яка кошеніль 
добували червону фарбу) або мотивуватися подібністю червоного стебла 
рослини до черв’яка. Можливо, також пов’язуються зі словом черв як назвою 
паразита або із черево у зв’язку з використанням рослини для лікування 
нутрощів, див. [ЕСУМ, VI: 300], пор. іншу назву цієї рослини золотник. 
Вилип, може, споріднене з липнути (пор. укр. липчйця 'Cuscuta europaea L .’ 
[Б.-Н.: 209] —  див. нижче) і мотивується тим, що рослина присмоктується 
(«липне») за допомогою присосків до стебла іншої рослини і в такий спосіб 
живиться від неї [Нейшт.: 449— 450]. Фітономен каня (канянка —  похідне від 
нього) виник унаслідок переосмислення каня 'вид шуліки’: паразит тримає 
рослину, наче шуліка свою жертву; пор. пол. kanianka id., kania 'Cuscuta L .’ 
[Maj., II: 259]. Фена в західних закарпатських говірках уживається в 
прокльоні Фена бьі тя вбила! Очевидно, це мадяризм; пор. угор. fene  
'виразка, гнійна рана’, 'лютий, злий’ [MOSz, І: 762— 763].

У джерелах виявляються і назви деяких інших видів Cuscuta L.: буракй 
[ВхН.з.: 43] (переосмислення діал. буряк 'столовий буряк’, очевидно, на 
основі червоного кольору стебла рослини, подібного до бурякового), липчйця 
[Б.-Н.: 209] (від липкий) 'Cuscuta europaea L .’; привітиця [Рог.: 120; Гр., III: 
409], привитйця [Жел.: 740] (від вити, в ’ю) 'Cuscuta monogyna V ahl’; вязалець 
[Жел.: 132; Кміц.: 308] (від в ’язати) 'Cuscuta trifolii Bab.’; привйтниця (харк. 
[1889, Гр., III: 409]), повитиця (бойк. [Нов.: 98]) 'Cuscuta L .’ (без зазначення 
виду). Нормативною в українській мові для роду Cuscuta L. стала назва 
повитиця [СУМ, VI: 662; ОВРУ: 265], уперше запропонована і ухвалена як 
науковий термін у [СБН: 48].

3.74. Синюхові (Polemoniaceae). Уперше документуються назви 
рослини Polemonium coerlum L., поширеної в Поліссі, Лісостепу і на 
північному сході Степу: синюха [Lind., II: 9; Мел.: 211; СБН: 117], красбтка 
[Ан.: 262; Мел.: 211], прощівка (буков. [НІ.: 9; Мак,: 282]), торонка синя 
[ВхГик.: 98; Жел.: 977], брань-трава [РО: 171; Рог.: 132; Піск.: 24; Жел.: 42; 
Руб., І: 279]. Номен синюха (від синій) зумовлений кольором квіток, красбтка 
(від краси, або крбсний 'гарний’, красивий чи красота) —  їх красою,

прощівка (від простий 'прямий’) —  довгим прямим стеблом [ЕСУМ, IV: 
615]. Із компонентом торонка у складеному номені пор. пол. діал. tronek 
'лікувальний напій’, заст. trank, чес. заст. trank id, які разом із укр. трунок 
походять від н.в.нім. Trunk, Trank 'напій’, пов’язаних із дієсловом trinken 
'пити’. Отже, український фітономен зумовлений лікувальними 
властивостями рослини [ЕСУМ, V: 606], яка, взагалі, широко
використовується в народній медицині від різних хвороб. Компонент брань у  
складній назві —  старослов’янізм, який є перекладом гр. πόλεμος 'війна’ > 
лат. polemonium. За історичним переказом, ця рослина стала причиною війни 
через розголошення її властивості [РО: 171; Ан.: 262]. Нормою сучасної 
української мови стала назва синюха [СУМ, X: 189; ОВРУ: 264], уперше 
запропонована як науковий термін у [Мел.: 210] і ухвалена в цій функції в 
[СБН: 117].

3.75.1. Шорстколисті (Boraginaceae). Поряд із відомими зі 
староукраїнського періоду назвами поширеної по всій Україні рослини 
Lithospermum arvense L. воробляче просо [Вол.: 160], воробяче просо, 
воробляче сімя [Вол.: 160; Гол.: 414; Мак.: 214], документуються і новотвори: 
горобейник [Рог.: 127; Піск.: 56; Жел.: 153; Тм., І: 45; Гр., І: 314], воробейник 
[Рог.: 127; Жел.: 121; Мел.: 163], воробине просо (катер. [Ан.: 196; СБН: 89]), 
камінне просо [Вол.: 160; Жел.: 332; Петр.: 16], саморідник [Жел.: 850], 
саморідник польовий [ВхГик.: 96], шерстке зілля (сер. наддніпр., степ. [ЯЧ: 
130; Мел.: 163; Мак.: 214]), красильна трава (херс.), марина (катер.) [Ан.: 
196; СБН: 89]).

Із воробяче просо (сімя) пор. рос. воробьиное просо, ст. пол. wroble 
proso, чес. ст. і діал. vrabi sime, болг. діал. врабчено семе, птичи прусо, серб., 
хорв. врапсеме, врабчи/е семе, vrebce proso, слвн. vrabje seme, нім. Vogelhirse 
id. Як уважав В.Махек, первинно було «воробине просо», в якому компонент 
просо перенесений від культурної рослини Panicum miliaceum L. у зв’язку із 
просоподібним насінням описуваної нами рослини, а воробине має загальне 
значення 'несправжнє; дике’; пор. серб., хорв. dixje proso, нім. Waldhirse id. 
[Mach.: 188; ЕСУМ, I: 569] (серб., хорв. divji, дивіьи 'дикий’, а нім. Waldhirse
— від Wald 'л іс’ і Hirse 'просо’, тобто теж дике). На основі цих складених 
назв виник універб горобейник (воробейник) id., пор. рос. воробейник, біл. 
верабейник [ib.], слвц. діал. vrabecnik id. [Buffa: 383]. У назві камінне просо 
означення (від камінь) мотивується твердістю насіння; пор. ст. чес., kamejka, 
слвц. kamienka [Mach.: 187— 188], а також лат. lithospermum  id., утворене від 
гр. λίθος 'камінь’ і σπέρμα 'с ім ’я ’, тобто насіння тверде, як камінь [РО: 177].

Саморідник (від сам і родити) мотивується тим, що квітки цієї 
рослини дуже бідні на нектар, тому на них рідко сідають комахи і вони 
самозапилюються [Нейшт.: 457], пор. [ЕСУМ, V: 174]. Означення шерстке в



іншій складеній назві зумовлене шерсткістю всієї рослини від волосків 
[Нейшт.: 457]. Красильна (від заст. красило 'барвник’, діал. 'червона фарба’ 
[СУМ, IV: 326]) мотивується використанням як рум’ян коріння рослини до 
появи в неї листків [Ан.: 196]. Мабуть, ця властивість рослини лягла в основу 
і назви марина, вживаної в українських діалектах також для позначення 
рослин Anthemis tinctoria, Rubia tinctorum та ін. (див. [СБН: 242]), які 
використовуються як барвники. Очевидно, номен марина  виник унаслідок 
деетимологізації фітономена маруна (можливо, через народноетимологічне 
зближення із власним іменем Марина [ЕСУМ, III: 394].

Для виду Lithospermum officinale L., який також зростає по всій 
Україні, зафіксовано, крім спільних із попереднім видом назв воробійник 
[Рог.: 127; Гор.-І: 12], саморідник [ВхГик.: 90], також оригінальні новотвори 
покоронник (поділ., сер. наддніпр. [1886, Мак.: 214]), несптдник (волин. 
[ВхПч., І: 11; Гр., II: 559; Мел.: 163]). Покоронник (від корона) пояснюється 
п ’ятидольною чашечкою із зубцями, подібною до корони [ЕСУМ, IV: 483]. 
Пов’язування номена несптдник із словами студити, студінь [ib.: 78] нам 
видається сумнівним. Очевидно, його доцільніше узгоджувати зі стид 
'сором’, правда, мотивація флорономена неясна. Нормативною в українській 
мові для роду Lithospermum L. стала назва горобейник [СУМ, II: 134; ОВРУ: 
268], уперше запропонована як науковий термін у [Мел.: 163] і ухвалена в 
цьому статусі в [СБН: 89].

3.75.2. Уперше фіксуються найменування степової рослини Onosma 
visianii Clementi (Onosma echioides L.) краснокорень [Рог.: 130], краснокорінь 
[Жел.: 376; Гр., II: 301], дівочий корінь (дон. [Гор.-2: 376]), жирица (буков. 
[НІ.: 8; Мак.: 347]). Краснокорінь (від діал. крпсний 'червоний’ і корінь), 
дівочий корінь мотивуються вживанням дівчатами розтертого кореня з олією 
замість рум’ян [Ан.: 232; Mach.: 189]; пор. рос. румянка, румяница, румяная 
трава, пол. rumianica id. [Ан.: 232; Mach.: 189]. У [Мел.: 188] подаються ще 
назви цієї рослини громовик і шарило з покликанням на словник Анненкова, 
проте в останньому їх немає (ні в основній частині, ні в додатках), однак вони 
потрапляють до [Мак.: 247], а громовик —  і до [СБН: 104] із покликанням в 
обох джерелах уже на [Мел.]. Парадоксально, але М.Мельник пропонує 
лексему громовик як термін, а в [СБН] він ухвалюється і зрештою стає 
нормою наукової термінології української мови [ОВРУ: 269; РУСб: 237].

3.75.3. У цей період стають відомими назви рослини Cerinthe minor L. 
(зростає зрідка в Прикарпатті, Розточчі-Опіллі, Поліссі і звичайно в 
Лісостепу, Степу, Криму): восчанка [РО: 174], вощанка [Мел.: 75], вощатка 
менша [ВхГик.: 96], вощшпка [Жел.: 123], воскоцвіт (ставр. [Ан.: 93; Ум., І: 
42; Мел.: 75]), буков. білий мох  і островец [НІ.: 4], заячина капуста (волин. 
[Нов.: 97]), дика капуста (степ .), зйяча крівця [Ан.: 93; Ум., І: 42; Мел.: 75].

Вощанка і под. мотивуються тим, що рослина покрита сизуватою восковою 
поволокою [ВРУ: 543]; пор. пол. woskowka, чес. voskovenka, слвц. voskovnik id. 
[Buffa: 383]. В.Махек уважав, що всі ці назви, як і нім. Wachsblume id., —  
переклади лат. cerinthe id. < гр. κήρινθον, утвореного від κηρός 'в іск’ [Mach.:
189]. О.Рогович лат. cerinthe виводив від гр. κηρός 'в іск’ і άνθη 'квітка’: квітка 
цієї рослини жовтого кольору, ніби зроблена з воску [РО: 174]. М.Анненков 
також дотримувався думки, що рос. діал. восковая трава 'Cerinthe L .’ є 
перекладом латинської назви [Ан.: 92]. Із українських ботанчних номенів 
такого походження, мабуть, тільки воскоцвіт , а інші, вірогідно, утворені на 
українському ґрунті від воск, пор. [ЕСУМ, І: 431].

Островец (пор. гуцул, острева 'стряпатий кіл для сушіння сіна в 
горах’ [Шух., І: 166, 167; Гр., III: 72]) пояснюється подібністю рослини до 
«острови». У складеній назві заячина капуста і под. другий компонент 
зумовлений схожістю листків цієї рослини із капустяними, а прикметник 
заячина має загальне значення 'несправжня; дика’; пор. іншу назву цієї 
рослини дйка капуста. Нормативною в українській мові стала назва вощанка 
[СУМ, І: 746; ОВРУ: 270], уперше запропонована як науковий термін у [Мел.: 
75] і ухвалена в цій функції в [СБН: 36].

3.75.4. Багатоманітністю відзначаються в джерелах назви рослини 
Echium vulgare L., поширеної по всій Україні: синяк (сер. наддніпр., степ, та 
ін. [Сред.: 529; Рог.: 121; Піск.: 236; Жел.: 865; Гр., IV: 121]; ЯЧ: 130), син0і{ь 
(сер. наддніпр. [Авг.: 88; Рог.: 121; Піск.: 236; Гр., IV: 120]), синка (волин. 
[Нов.: 98; Петр.: 73 зв.]), синька [Кміц.: 382], синюха (поділ.), синій цвіт 
(катер.) [Ан.: 130; СБН: 55], сивак (галиц. [Нов.: 98; ВхГик.: 96; Жел.: 862; 
Петр.: 36]), пазмій сивак [ВхСпис; ВхБот.1905: 74; Мак.: 135], громовик [Ан.: 
130; Мел.: 103] (пор. сер. наддніпр. грімник id. [СБН: 55]), румянка [Шм.; 
СБН: 55; Мак.: 135], румянй проста [Вол.: 160; Жел.: 843], краснокорінь 
[Жел.: 376], краснокорень, крдсний корінь [Ум., І: 10], шарило [Рог.: 121; 
Піск.: 292; Ум., І: 10; Гр., IV: 274]), колючки (сер. наддніпр. [Авг.; ВхПч., IV: 
14; Рог.: 121; Гр., II: 274]), їживнйк (харк. [1894, Яв.: 326]), медунка [Руб., 
VII: 13], меденишник (полт. [Ан.: 130; Руб., VII: 14; Мел.: 103]), володка 
[Кміц.: 382], меж евник (волин.), марковей (черніг.) [Ан.: 130; Руб., VII: 8, 15; 
СБН: 55], змія (буков. [НІ.: 5; СБН: 55]).

Кілька назв перенесені від інших рослин, чимось подібних до 
описуваної: материнка (поділ. [Ан.: 130; Руб., VII: 11; СБН: 55]) —  від 
Origanum vulgare L. (через комбінацію голубого і червоного кольорів у 
суцвітті), компонент васильки в складеній назві польові васильки (полт., катер. 
[Ан.: 130; СБН: 55]) —  від Ocimum basilicum L. (на вигляд суцвіття обох 
рослин схожі), рднник (полт. [Ан.: 130; Тм., І: 113; Руб., X: 4]), ранник синій 
(степ. [Ан.: 130]) —  від видів Scrophularia L. (за подібністю квіток обох



рослин), івйн-зілля нільське (гуцул. [Шух., І: 21; Гр., II: 195]) —  від Hyossopus 
officinale L. [ib.] (обидві рослини подібні листям, стеблом, голубими 
квітками; означення нільське —  від поле, пояснюється місцем зростання 
рослини), заячі бурячки (київ. [Ан.: 130; Мел.: 103]) —  за кольором кореня, 
подібним до бурякового (у цій складеній назві означуване слово зумовлене 
переосмисленням загальновживаного демінутива, а заячі має значення 
'несправжні’).

Синяк і под. (від сйніії) і сивак (від сивий) мотивуються кольором 
квітки (світло-голубим, ніби сивим), румянка  і под. (від рум ’яна), ш аріло  (від 
шаріти 'червоніти’ за червоним кольором, який дають квітки рослини [ВРУ: 
544], пор. ще ст. сл. шар'ь 'фарба’ [ЕСУМ, VI: 382]); медунка (від мед), 
меденишник (від медяник; пор. медяшаиник, медет ш ник  'Anchusa officinalis 
L .’, див. 3.75.7) —  добрими медоносними якостями рослини (пор. біл. 
медунка, чес. medunica id. [Mach.: 190]); колючки, Їживтїк (мабуть, від діал. 
їж  'їж ак’) —  колючими плодиками, володка (від волоть 'суцвіття рослини’, 
[д] < [т], очевидно, внаслідок дисиміляції) —  пишним і барвистим суцвіттям 
(можлива й інша версія походження фітономена володка —  від вологлодка, 
пор. вологлод, вологлодка 'Anchusa officinalis L .’, див. 3.75.7); панок 
(переосмислення загальновживаного слова), —  мабуть, також за 
попередньою ознакою і струнким стеблом.

Номен змія —  переклад лат. echium  id. < гр. εχις 'зм ія’, мотивується 
формою плоду, який нагадує голову змії, а також використанням рослини від 
укусів змії, гадюки [Ан.: 130; Mach.: 190]. Пазмій, імовірно, теж штучно 
утворене (можливо, Верхратським) слово від змій за допомогою преф. па-, 
пор. [ЕСУМ, IV: 254]. Нормативною в українській мові стала назва синяк 
[СУМ, X: 190; ОВРУ: 270], уперше запропонована і ухвалена як науковий 
термін у [СБН: 55].

Для іншого виду Echium maculatum L. (Echium rubrum Jacq.) 
задокументовано назви: краснокбрінь [Рог.: 121; Піск.: 116; Гр., II: 301; ЯЧ:
131], краснокорень [Гор.-І: 9], червоний корень [ЯЧ: 131], громовик [Тм., І: 6; 
Мел.: 103], пазмій червоний [ВхБот.1905: 74; Мак.: 135], шарилб [Руб., XIII:
21], бабині румняки (херс. [Ан.: 635; Мак.: 135]), урвант  (київ. [Ан.: 635; 
Шейк., V]; неясного походження, можливо, пов’язується ізpedmu  [ЕСУМ, VI:
42]). Краснокбрінь і под. (від діал. красний і корінь), червоний корень 
мотивуються червоним кольором кореня рослини. Прикметно, що в [СБН: 55] 
для цього виду, на відміну від попереднього, запропоновано і ухвалено в ролі 
наукового терміна краснокбрінь,

3.75.5. Для поширеної майже по всій Україні рослини Symphytum 
officinale L. документуються назви: успадковані від праслов’янської мови 
живокіст  (сер. наддніпр. [Авг.: 69; Рог.: 138; Тм., І: 278; Гр., І: 482]),

живокіст  [Гол.: 543; Жел.: 221; Тан.: 58], живокост  (галиц. [Hoelzl: 153]) 
живокість [Вол.: 159; Закр.: 609; Нов.: 102; ВхПч., І: 13; Волк.: 168], 
живокість [Тм., II: 149], < прасл. *zivokostb/-b id. [Сабадош 1996: 51], уперше 
задокументовані ж ива кіст (лемк. [ВхН.з.: 58]), жива кість (бойк.-галиц. 
[ВхПч., II: 36]), гдвяз (галиц. [Вол.: 159; ВхПч., II: 36; Жел.: 221; Тан.: 58]), 
гавяс (катер. [Ан.: 346]), га в ’язь (гуцул. [Шух., І: 21; Гр., І: 263]) і костолбм 
(полт. [Ан.: 346; Ум., І: 220; Мел.: 275]) < прасл. *kostolomb id. [Сабадош 
1996: 51] та відома зі староукраїнського періоду [ib.: 127] назва костіваль 
(закарп. [ВхН.з.: 58]), коштівал, коштивал (лемк. [ВхЛем.: 246]), а також 
новотвори: прбвокіст  [РО: 176; Рог.: 138; Піск.: 209; Ум., II: 235], жилокост  
(полт.), жиловник (харк.) [Ан.: 346; СБН: 151], живосток (харк. [Ан.: 346; 
Мак.: 362]), воловий язик  [Рог.: 138; Ум., І: 220; Гр., І: 250], говяжий язик 
[Вол.: 159], лошакове вухо (степ. [Lind., II: 25; СБН: 151]), говяж еухо  [Петр.: 
1\,ріж ник  (галиц. [ВхН.з.: 58]), окбпник [1878, Мак.: 363; СБН: 151].

Ця рослина має чудодійні властивості зцілювати рани і к і с т к и  при 
переломах; пор. лат. symphytum  < гр. ςύμφυτος 'який зрісся’ [РО: 175; Нейшт.: 
453]. Цим пояснюються усі перелічені давні назви-композити, а також 
ηράβοκίαη (від правити і кіст 'кість, кістка’). Лікувальною дією рослини 
зумовлені, очевидно, і назви жилокост  та жиловник. Номен живосток 
виник, вірогідно, від живокост  унаслідок метатези в другому компоненті: 
-сток < -кост. Назви воловий язик, говяжий язик, лошакове (від лошак 
'молодий кінь’) вухо, говяже ухо  мотивуються подібністю листка рослини до 
язика чи вуха тварини. Схожі назви є і в інших мовах, як слов’янських, так і 
неслов’янських, див. [Mach.: 191]. Ріжник —  від рїж а  (пор.: «Як ріжа вчіднит 
сє, зберут тото зілє і прикладают» [ВхН.з.: 58]), можливо, зі значенням 
'гриж а’ за використанням рослини як засобу, «що видаляє омертвілі тканини 
і сприяє регенерації» (пор. [Носаль: 114]).

Окопник (від копати, окіп, окоп 'рів із земляним насипом, валом 
навколо чого-небудь’) зумовлене зростанням живокосту переважно на 
вологих луках, розораних грунтах, біля ярів, канав, по берегах річок [ВРУ: 
544]; пор. ще рос. окбпник id. [ЕСУМ, IV: 172]. Нормативною в українській 
мові стала назва живокіст, род. в. ж ивокосту [СУМ, II: 526; ОВРУ: 271; 
РУСб: 237], уперше запропонована і ухвалена в статусі наукового терміна в 
[СБН: 151]. У загальновживаній лексиці використовується на правах 
розмовного ще жйвокость. Нормативність цієї назви в українській мові 
цілком обґрунтована: живокіст  і под. відоме в багатьох сучасних говірках 
усіх наріч української мови, див. [САБЛ: № 18].

3.75.6. Усі задокументовані назви поширеної майже по всій Україні 
рослини Borago officinalis L. нові, хоча ця трава відома в джерелах 
української мови від середини XVII ст. під назвою бура(к) [1642, Слав.: 104].



Новотвори переважно похідні від бурйк або огірок: бурачник [Рог.: 114; Піск.: 
28; Жел.: 50; Гр., І: 111], бурячник [РО: 175], бурачки [1893, Мак.: 60], 
огірочна ιηραβά [Рог.: 114; Жел.: 553; Ум., II: 229], огіроиіна ιηραβά [Ум., І:
41], огірочник [Рог.: 114; Ум., II: 229; Тм., І: 274; Гр., III: 35], огірошник [Ум., 
І: 41; Гр., III: 35], угірочніїк [Шейк., V/2: 155], гирочник [ВхГик.: 97; Жел.: 
141]. Первинно слово бурак позначало саме цю рослину. В українській мові 
воно появилося через пол. borak, burak (від XV ст.) < лат. borrago id. Пізніше 
ця назва була перенесена на столовий буряк (Beta vulgaris subsp. esculenta), 
зокрема в польській мові в І пол. XVII ст. [Slaw., І: 50], в українській —  на 
поч. XVIII ст., детальніше див. [Сабадош 1996; 97].

Можливо, укр. бурйчник 'Borago officinalis L .’ утворено не від бур0к, а 
від не виявленого нами *бурач чи *борач id.; пор. рос. діал. бор0ч, ст. пол. 
boracz id., а також укр. бурачок 'A lyssum ’ [Кобів: 472], див. ще [ЕСУМ, І: 298, 
305— 306; Фасм., І: 93; ЗСРЯ, 1/2: 229]. Назви, пов’язані з огірок, 
мотивуються огірковим запахом цієї трави, яка, до речі, використовується як 
салат [Ан.: 68]; пор. ще рос. огуречная трава, біл. агурочнік, агурзчнік [Кис.: 
24], пол. ogorecznik [Maj., II: 126], а також серб., хорв. краставец id., [Сим.: 
74], первинне значення якого 'огірок’. Нормативним в українській мові став 
номен огірочник [СУМ, V: 614; ОВРУ: 272]. Першим термінував у цьому 
значенні фонетичний варіант гирочник І.Верхратський, але в [Мел.: 51] у цій 
функції пропонується огірочник, ухвалений у [СБН: 24] як науковий термін.

3.75.7. Зафіксовано значну кількість назв поширеної в лісових і 
лісостепових районах, частково в Поліссі і Степу рослини Anchusa officinalis 
L. Крім відомої зі староукраїнської мови назви праслов’янського походження 
воловий язик [Рог.: 111; Ум., II: 45; Гр., І: 250] < прасл. *volovb jqzykb  id. 
[Сабадош 1996: 51], виявляються ще інновації: воловик (степ., буков. та ін. 
[Lind., II: 21; НІ.: Мел.: 29; СБН: 11; Мак.: 29]), вологлод (харк., київ. [Ан.: 
390; СБН: 11]), вологлодка проста [Вол.: 159]; вологлодка синька [ВхГик.: 96; 
Жел.: 118], румян  [Жел.: 843; СБН: 11], рум 'янка (сер. наддніпр. [Рог.: 111; 
Піск.: 230; Жел.: 943; Гр., IV: 88; ЯЧ: 130]), румянчик (сер. наддніпр., степ. 
[Авг.: 87; Сред.: 529; Жел.: 843; Ум., І: 51]), шарило (уман. [Ан.: 31; СБН:
11]), красний корінь [1878, Мак.: 29], краснокорень [Рог.: 111], краснокорінь 
[Жел.: 376], червяниця [Петр.: 40], синяк [Волк.: 175; Гр., IV: 121], синька 
(волин. [Нов.: 96]), синець [Волк.: 175; Мел.: 29], свинюшник (полт. [Ан.: 32; 
Ум., II: 35; Мел.: 29]), медуниця [Ум., II: 45; Тм., І: 44; Мел.: 29], польов0 
медуниця (уман. [Ан.: 32; Ум., І: 51; Мел.: 29]), медятішник, меденишник 
[Ум., І: 51; Мел.: 29], мединишник [Ум., II: 45], медунка [РО: 176; Мел.: 29], 
курячі дупки (галиц. [ВхПч., І: 8; Жел.: 382; Гр., І: 456]), кукурічка [Жел.: 388], 
кукурічка муж еська (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 29; Мел.: 29]), рйнник (полт. 
[Ан.: 32; Ум., І: 51; Мел.: 29]), серпоріз [Волк.: 174; СБН: 12], сліпота (полт.),

галочка (степ.) [Ан.: 32; СБН: 12], анютині глазки (харк. [Ан.: 32; Гор.-І: 4; 
СБН: 12]).

Номен воловйк виник на основі складеної назви воловий язйк. Вологлод 
(у [СБН: 11] із покликанням на [Ан.] змінено, вірогідно, безпідставно, на 
вологлід), на наш погляд, утворене від віл, род. в. во.ш і глодати (пор. укр. 
харк. глодянка 'камінна сіль’ [Гр., І: 290]), тобто «те, чим віл глодає», 
фітономен утворений за тим самим принципом, що й назва воловий язик (за 
подібністю листка рослини до волового язика). Менш вірогідне пояснення 
назви вологлод як результату контамінації лексем воловик і глід, усупереч 
[ЕСУМ, І: 418]. Румян і похідні пов’язуються із р у м ’яна, утвореного від 
прикметника румяний < прасл. *гитепь < *гис!тепь 'червоний, пурпуровий’ 
[ЕСУМ, V: 141; Wrobel: 122; Фасм., III: 517]: із коріння цієї рослини 
добувають червону фарбу [Ан.: 390]; пор. ще лат. anchusa < гр. ανχουσα 
'рум ’яна’ [РО: 176].

Синяк та інші споріднені назви (від синій) мотивуються тим, що в цієї 
рослини суцвіття складається з квіток червоного і синього кольорів, див [БА: 
Табл. 98/2]. Свинюшник пов’язується, мабуть, зі свиня, позаяк цей бур’ян 
полюбляють домашні свині. Медуниця і под. споріднені з мед, тому що ця 
рослина —  добрий медонос. Номен курячі дупки (пор. діал. дута 'задница’ 
[Гр., І: 456]) зумовлені, мабуть, горішкоподібними плодиками рослини, 
ράπΗίικ (від р0на) —  уживанням рослини для загоєння ран [Ан.: 32]. 
Кукурічка < кокорічка, подібні назви використовуються в українській і 
більшості інших слов’янських мов також для позначення інших рослин, що 
мають розгалужене кореневище, розчепірене в усі боки гілля, листя. 
Загальноприйнятої етимології цього слова немає. Припускається, що в його 
будові праслов’янський корінь *kokor~, який, як уважав Ф.Славський, виник 
унаслідок редуплікації слова *ког-епь 'корінь’ [Slaw., І: 335— 337], див. ще 
[ЕСУМ, II: 505— 506; Фасм., II: 282— 283; Вг.: 244; Mach.: 270; БЕР, II: 537; 
III: 111— 112]. Нормативною в українській мові стала назва воловик [СУМ, І: 
727; ОВРУ: 272], спочатку запропонована і ухвалена в ролі наукового терміна 
в [СБН: 11].

3.75.8. Уперше в джерелах української мови виявляються назви 
рослини Lycopsis arvensis L. (зростає в лісових, рідше в лісостепових і 
степових районах) кривух [ВхГик.: 96; Жел.: 379] (від кривіш), кривоцвіт 
[1912, Мел.: 169; Мак.: 221] (від кривіш і цвіт), кривошийник [Петр.: 19] (від 
кривий і шия). Усі ці назви мотивуються кривим, вигнутим віночком квітки 
рослини [Нейшт.: 454; ЕСУМ, III: 88]; пор. рос. кривоцвет  id. Нормою 
української наукової термінології став номен кривоцвіт  [ОВРУ: 273; РУСб: 
212], уперше запропонований і ухвалений як науковий термін у [СБН: 92].



3.75.9. Так само в перший раз документуються назви поширеної в 
південно-західних, лісових районах, Лісостепу, Степу, зрідка в Криму 
рослини Nonea (Nonnea) pulla DC. (Lycopsis pulla L.): куряча сліпота (степ. 
[Сред.: 529; Lind., II: 24; ЯТ: 22]), слгпка (степ., харк. [Ан.: 227; Lind., II: 24; 
Гор.-1: 14; СБН: 102]), катер, вовчук і вовчуг [Ан.: 227; СБН: 102], чортів хліб 
[Рог.: 129; Піск.: 290; Мел.: 185], чортов хліб  [Волк.: 177], чортів хлібчик 
[Гр., IV: 402] (з покликанням на [Рог. і Волк.], у яких другий компонент не 
хлібчик, a х л іб — І.С.), медунка [РО: 175; Рог.: 129; Мел.: 185], медунки чорні, 
смокталки і чмин (уман.), повевки (харк.) [Ан.: 227; СБН: 102], підшипник 
звичайний [ВхГик.; Мак.: 242], підтинник [Жел.: 650— 651], рбнник  (степ. 
[ЯТ: 22; Мел.: 185; СБН: 102]).

Назву куряча сліпота в українських говорах мають здебільшого 
рослини із жовтими квітками, а в цієї рослини квітки синьо-жовті, див. [БА: 
Табл. 98/4; ЦА: № 813]. Проте, напр., у виду цього самого роду Nonea lutea 
DC. (зростає зрідка на сході Лісостепу і на півдні Степу) віночок квітки 
блідо-жовтий [ВРУ: 273]; пор. ще в [СУМ, X: 415]: «куряча сліпота (Nonnea 
Med.) —  народна назва трав’янистої рослини з жовтими квітками». Сліпка —  
від сліпіш, мотивація, ймовірно, така, як і в попередньої назви. Вовчук, вовчуг,
—  очевидно, універби, що виникли, мабуть, на основі фітономена, за 
будовою синтаксичного словосполучення типу чес. морав. vlci ocas id. 
[Mach.: 190] (чес. ocas 'хвіст’), зумовленого подібністю густолистого 
опушеного стебла рослини до вовчого хвоста.

Найменування чортів хліб, вірогідно, пов’язується із плодом рослини
—  кулеподібним, сітчасто-зморшкуватим, пухнастим горішком [БА: С. 234]. 
Медунка пояснюється тим, що ця рослина —  добрий медонос [СДБ: 293]. 
Можливо, ця ознака лягла в основу і номена смокталки (від смоктити). 
Підтйнник (від тин) мотивується місцем зростання рослини, рт тик (від 
рана) —  використанням її для загоєння ран [Мел.: 185]. Нормативною в 
українській мові стала назва куряча сліпота [СУМ, X: 415; ОВРУ: 273], 
уперше запропонована і ухвалена як науковий термін у [СБН: 102].

3.75.10. Поряд із назвами праслов’янського походження рослини 
Pulmonaria officinalis L. (зростає на крайньому заході України) медунка [РО: 
178; Рог.: 133; Жел.: 432; Тм., І: 200; Гр., II: 415] (< прасл. *medunbka id.) і 
медуніщя [Авг.: 56; Вол.: 158; ВхПч., IV: 15; Жел.: 432; Гр., II: 415] (< прасл. 
*medunica id. [ЕСУМ, III: 429— 430]) документуються і інновації: медяник, 
медунчики і меденика (полт. [Ан.: 276; Мел.: 226; СБН: 126]), медовичок і 
медуничник (харк. [Ан.: 276; Гор.-І: 17; СБН: 126]), мідунка [Жел.: 441], 
роєвик  [Гор.-І: 379], медянка, медуніш ник  [Ум., II: 97; Мел.: 226], буков. 
чмелена [НІ.: 10] і чмелина [Maj., II: 642], щ емеліна  (сер. наддніпр. та ін. 
[Авг.: 56; Рог.: 133; Жел.: 1104; Гр., IV: 524]), щемелина [Ум., II: 91],, цицак

[Волк.: 158; Мак.: 392], цицаки (зах. укр. [Гавр.: 144]), ряст  (сер. наддніпр. 
[Авг.: 56]),раст  (степ, та ін. [ВхПч., IV: 15; Жел.: 796; Мел.: 226— 227]), згар 
(уман.), воловий язйк (полт.), дзвоники [Ан.: 279; Мел.: 226; СБН: 126], брат і 
сестра (уман.), жива трава лісова (київ.) [Ан.: 279; Ум., II: 97; СБН: 126].

До тієї самої мотиваційної групи (як назви медоносної рослини), до 
якої належать медунка, медуніщя і под., належать номени роєвик  (від рій, род. 
в. рбю  'бджолина сім’я ’), чмелина, чмелена (від діал. чміль, род. в. чмеля 
'джміль’ [Гр., IV: 466]: джмелі вважаються найкращими запилювачами 
багатьох рослин), усупереч [ЕСУМ, VI: 334], де назву чмелина непереконливо 
споріднюють із цмин 'Helichrysum arenarium M oench’ Вірогідно, від чмелина 
внаслідок фонетичних змін та деетимологізації витворилася назва щемеліна. 
Із солодким смаком квітки пов’язаний, мабуть, і номен цицаки (від ц ’іц  ’ати 
'ссати, смоктати’ [ССк.: 411]; пор. ще назву медоносної рослини цієї самої 
родини смокталки 'Nonea pulla DC.’ —  див. вище, пор. також [ЕСУМ, VI: 
255]). На основі двоколірності квітки описуваної тут рослини виникли назви 
брат і сестра (або ж перенесено від Viola tricolor) і ряст (раст); остання, 
ймовірно, перенесена від Crocus heufelianus Herb.; пор. крокіс і под. 
'Pulmonaria mollissima Kern.’, див. нижче. Подібністю квітки до дзвоника 
зумовлена назва дзвоники. Згар пов’язується, очевидно, із згоріти, згбрище; 
пор. укр. діал. згарь 'гарь’, 'вьігоревший лес’ [Гр., II: 137], мотивується, 
можливо, місцем зростання цієї рослини.

Вид Pulmonaria angustifolia L. (Pulmonaria azurea Bess.), поширений на 
більшій території, ніж попередній, —  у лісових і лісостепових районах, 
рідше в Степу, —  має спільні з попереднім видом назви медунка, медуніщя 
[Рог.: 133; Піск.: 134; Гр., II: 415], щ емеліна  [Рог.: 133; ВхГик.: 96; Гр., IV: 
524; ЯЧ: 130].

Для виду Pulmonaria mollis Wolf, ex Homem. (Pulmonaria molissima 
Kern.) зафіксовані найменування крокіс (гуцул. [Нов.: 101; ВхПч., II: 29; Гр., 
II: 310]), кракіс [Жел.: 374], крокус [Гр., II: 310; Мел.: 226], крокіш  (волин. 
[ВхПч., І: 12; Жел.: 382; Гр., II: 310]), які, ймовірно, перенесені від Crocus 
heufelianus Herb, на основі кольору і форми квітки, пор. [ЕСУМ, III: 101]. 
Нормативною в українській мові для роду Pulmonaria L. стала назва медунка 
[СУМ, IV: 666; ОВРУ: 274], спочатку термінована і ухвалена в цій ролі в 
[СБН: 126].

3.75.11. Уперше джерела української мови засвідчують назви болотної 
рослини Myosotis palustris L. (Roth.), поширеної в лісах Опілля, в Поліссі, 
Лісостепу, північному Степу, рідше на півдні Степу: незабудка (степ, та ін. 
[Вол.: 158; Гавр.: 142; Сред.: 530; ВхГик.: 96; Рог. 128]), незабудька [Жел.: 
510; Ум., II: 183; Тан.: 61; Мел.: 181], незабудь (галиц. [ВхПч., І: 11; Гр., II: 
547; Мел.: 181]), не забудь мене [Павл.: 71; Піск.: 129; Ум., II: 183], люби м ені



(київ, та ін. [Павл.: 71; Закр.: 388; Левч.: 80; Жел.: 418]), мйлость божа 
(гуцул. [Шух., І: 21; Гр., II: 424]), павйні вічки (поділ. [Ан.: 220; Ум., II: 119; 
Мел.: 181]), миші очка, птиче очко [Петр.: 25, 31], зубрівничок (бойк. 
[Гоц.1900 122]), світуян (галиц. [ВхПч., І: 11]).

Номен незабудка (незабудька) утворений від дієслівної форми 
наказового способу не забудь, подібні назви є в більшості слов’янських і в 
ряді неслов’янських мов (німецькій, англійській, французькій, шведській, 
данській). М.Фасмер уважав, що це кальки німецького флорономена 
Vergissmeinnicht id. (букв, 'не забувай мене’), відомого в німецькій мові від 
XV ст. [Фасм., III: 59]. Мотивується звичаєм дарувати разом із подарунком і 
цю квітку, яка довго не в ’яне і, отже, сприяє отримувачеві подарунка не 
забувати про дарувальника (не забудь мене). Крім того, за народним повір’ям, 
носій цієї квітки оберігає себе від невірної коханої людини (любії мене) 
[ЕСУМ, IV: 65; Mach.: 188; Черн., І: 567; ЗСБМ , VII: 309].

Властивість бути красивою квіткою і довго не в ’янути, ймовірно, лягла 
в основу назви мйлость божа. Номени павині вічки, миші очка, птиче очко 
зумовлені квітками рослини, які нагадують очко (очі); пор. чес. rybi ocka, zabi 
оска, слвц. hadie, straze око id. [Mach.: 188], укр. жабині очі (вочка) 'Myosotis 
arvensis Hill’, гадячі очі 'Myosotis alpestris Koch.’ (див. нижче). Зафіксована 
І.Верхратським назва світуян перекочувала до інших джерел у 
деетимологізованому вигляді як світцян [Гр., IV: 1104; Мел.: 181; Мак.: 236] 
із покликанням на [ВхПч.], в якому чітко видно: світуян, яке виникло, 
вірогідно, на основі складеної назви типу пол. swiqty Jan [ЕСУМ, V: 198], 
тобто флорономен мотивується періодом піку цвітіння рослини, ЯКИЙ 

припадає на свято Івана Купала.
Документуються також поодинокі назви інших видів Myosotis L.: 

жабині вочка [ВхПЧ., І: 11; Мел.: 181], жабині очі (галиц. [Нов.: 100; Гр., III:
48]), синявкй (черк. [ЯЧ: 130; Мел.: 181]) 'Myosotis arvensis Hill (Myosotis 
intermedia Link.)’; гадячі очі 'Myosotis alpestris Koch.’ (гуцул. [Нов.: 100; Гр., 
III: 48]), польовий льонок 'M yosotis arenaria Schrad.’ (черк. [ЯЧ: 130]). Назва 
синявкй (від синій) і компонент льонок у складеному номені польовий льонок 
мотивуються синім кольором квітки, як у льону. Нормативною в українській 
мові для роду Myosotis L. стала назва незабудка [СУМ, V: 305; ОВРУ: 274], 
уперше запропонована як науковий термін спочатку у [Вол.: 158], потім 
використана в цій ролі у [ВхГик.: 96], пізніше у формі незабудька в [Мел.:
181], яка ухвалена в [СБН: 99].

3.75.12. Уперше в джерелах української мови виявляються назви 
поширеної по всій Україні рослини Lappula squarrosa Dumort. (Lappula 
echinata Fritsch, Lappula myosotis Moench, Echinospennum lappula Lehm.): 
липка (степ, та ін. [Сред.: 530; ЯТ: 15; СБН: 83]), липучка (сх. укр. [Lind., II:

17; ЯЧ: 130; Мел.: 102]), репей, репешки (катер.), ріпяшок, собачки [Ан.: 130; 
СБН: 83], ріплятка гпвязка [ВхГик.: 97; Жел.: 808; Мак.: 135], туриця 
[Манж.: 193; Сред.: 530; Шейк., V/1: 108; Гр., IV: 296], кожушкй [Рог.: 121; 
Піск.: 108; Гр., II: 264; Руб., VI: 31]. Майже всі ці назви мотивовані плодом 
рослини —  круглим горішком, покритим шипиками з якореподібними 
кінчиками, завдяки яким він, як реп’ях, «прилипає» до шерсті тварин, одягу. 
Липка, липучка —  від липнути; репей, ріпяшок, ріплятка етимологічно 
пов’язані із р е п ’ях  'Arctium lappa L .’, кожушкй —  результат переосмислення 
демінутива, глвязка  перенесене від гавяз 'Symphytum officinale L .’ (на основі 
подібності листків обох рослин). Для назви липучка  є точні відповідники в 
інших східнослов’янських мовах: рос. липучка, біл. ліпучка id. [Кис.: 71]. 
Номен турйця перенесений від Carex L. [ЕСУМ, V: 680— 681]. Нормативною 
в українській літературній мові для роду Symphytum L. стала назва липучка 
[СУМ, IV: 489; ОВРУ: 276], уперше запропонована й ухвалена в ролі 
наукового терміна в [СБН: 83].

3.75.13. Документуються назви поширеної по всій Україні рослини 
Asperugo procumbens L.: лйпчиця [Волк.: 170; Піск.: 125; Гр., II: 360], липчйця, 
лептйця [Жел.: 402], лепчйця [Рог.: 113; Піск.: 124; Гр., II: 356], липка [Волк.: 
167; Мак.: 43], лйпчик (галиц. [ВхПч., І: 9 Жел.: 404; Гр., II: 360]), лепець 
[Рог.: 113; Жел.: 402; Гр., II: 355; Руб., VII: 12] лепиць [Ан.: 53; Ум., II: 252], 
лепбк [Жел.: 402; Мак.: 43], дереза липка [Волк.: 167], ліпчиця [РО: 180; Мак.:
43], ліпйця [РО: 180; Гр., II: 355], гострйця [1894, Яв.: 157], острйця (степ., 
харк. та ін. [РО: 180; Сред.: 530; Жел.: 581; Гр., III: 72]), острець [РО: 180; 
Мел.: 40], рипяіики (поділ. [Ан.: 53]), репяшки весінні (одес. [Ан.: 53; Lind., II: 
17; СБН: 18]), мокрець [РО: 180; Рог.: 113; Жел.: 449; Гр., II: 439], мокрец 
(буков. [НІ.: 3; Мак.: 43]), скаїа  (1893 p.), скала трава (1878) [Мак.: 43], скала 
зіллє [Петр.: 34].

Назви із коренем лип- та його фонетичним варіантом леп- пов’язані з 
дієсловом лйпнути < прасл. *lbpeti, *1ьрпаі id., а з коренем ліп- —  із 
спорідненим дієслом ліпити < прасл. *lipiti id., див. [ЕСУМ, III: 238— 240]; 
пор. пол. lepczica 'Asperugo procumbens’ [Ан.: 53], чес. валас. lepik id., яке, за 
В.Махеком, походить від української мови [Mach.: 187]. Фітономен рипяиіки 
виник унаслідок переосмислення демінутива, утвореного від pen ’ях, острйця, 
острець —  похідних від діал. дстрий 'гострий’; пор. пол. ostre ziele, чес., 
слвц. ostrolistec, чес. ostrolist [Mach.: 187], рос. острйца id. Найменування 
мокріиь  (від мокрий) зумовлене або зростанням цієї рослини на вологих 
грунтах, або перенесенням від Stellaria media Vili., пор. [ЕСУМ, III: 500], 
дереза перенесено від Caragana Lam. Нормативним в українській науковій 
термінології став номен гострйця [ОВРУ: 277; РУСб: 240], уперше 
запропонований і ухвалений у ролі наукового терміна в [СБН: 18].



3.75.14. Крім успадкованої від праслов’янської мови назви поширеної 
по всій Україні рослини Cynoglossum officinale L. гавяз (буков., степ, та ін. 
[Сред.: 109; Жел.: 133; Кміц.: 287; ЯТ: 15]), гавєз (бойк. [Гоц.1902: 147]), 
гавяс [РО: 180; Мел.: 92] (< прасл. *gavqzb id., 'Symphytum officinale L .’ 
[ЕСУМ, I: 417— 418; Mach.: 187]), документуються також інновації: воловий 
язик  (сер. наддніпр., буков. та ін. [Авг.: 27; Рог.: 120; Гр., І: 250; Мак.: 123]; 
перенесено від Anchusa officinalis L.), собачий язик (сер. наддніпр. [Авг.: 27; 
ВхПч., IV: 14]), соббча медунка (полт. [Ан.: 119; Ум., IV: 52]), соббчий корінь 
[Ан.: 119; Ум., III: 34; Гр., IV: 163], соббчка [РО: 180; Ум., IV: 197; Гр., IV: 
163], собачник (степ. [Шест.; СБН: 49]), чорнокорінь [Рог.: 120; Піск.: 290; 
Ум., IV: 197; Гр., IV: 471], куряча сліпопш  (степ. [Ан.: 119; Ум., III: 34; ЯТ: 
15]), сліпняк степний (полт. [Ан.: 119; СБН: 49]), репяхи здорові [1886, СБН:
49], чепак, череда [Петр.: 40], чередник (степ. [Lind., II: 19; СБН: 49]), зурка 
(волин. [Парт.; ВхПч., І: 9; Жел.: 318]), живокість, живокіст  (уман. [Ан.: 
119; Ум., IV: 196; Мел.: 92]).

Із назвою собачий язик  пор. ст. чес. p s i jazyk, нім. Hundszunge id. За
В.Махеком, це переклад лат. linguva canis, а також лат. cynoglossum  id. —  від 
гр. κνων 'собака’ і γλωσσά 'язик’ (мотивується подібністю листків рослини до 
собачого язика). Очевидно, на основі цієї складеної назви (собачий язик) чи 
також іншої собйчий корінь утворені універби собйчка, собачник. У складеній 
назві соббча медунка другий компонент зумовлений тим, що ця рослина —  
добрий медонос [БА: С. 233]. Номен живокість перенесено від Symphytum 
officinale L. [Mach.: 187], а череда —  від Bidens tripartita L. (за схожістю 
чіпких, крючкуватих плодиків [Нейшт.: 459]). Від останнього утворився 
дериват чередник. Цієї ж мотивації також чепак (від дієслова чептпи 'чіпати’ 
[ЕСУМ, VI: 331]) та репяхи здорові. Назви куряча сліпопш, сліпняк (від 
сліпнути), степний мотивуються тим, що від споживання цієї трави кури 
сліпнуть [ЯТ: 15], мабуть, тому, що рослина отруйна [ОВРУ: 278]. Можливо, 
цим пояснюються означення у складених найменуваннях собйчий корінь, 
соббча медунка. Номен чорнокорінь (від чорний і корінь) пов’язується з 
кольором кореня. У [СБН: 49] із цим значеням він був уперше
запропонований та ухвалений як науковий термін і до сьогодні є 
нормативним в українській літературній мові [СУМ, XI: 359; ОВРУ: 278].

3.76. Вербенові (Verbenaceae). Фіксуються вперше назви поширеної по 
всій Україні рослини Verbena officinalis L. порплйшник (київ. [Волк.: 173; 
Рог.: 140; Жел.: 710; Ум., І: 218]), пбрпличник [Гр., III: 354; Руб., X: 139], 
порплйчник [Мел.: 296], порилишник [Піск.: 204], порилишина (сер. наддніпр. 
[ЯЧ: 131; Мак.: 395]), порплйшина [Мел.: 296] (із покликанням на [ЯЧ], але в 
останньому тільки порилишина, див. ще [Мак.: 395]), порти (галиц. [ВхПч., 
II: 37]), порйш [Гр., III: 344], ж елізняк (буков. та ін. [РО: 194; Рог.: 140; Жел.:

219; НІ.: 13]), зелізник [Парт.; Мак.: 394], зелізняк, остудник [1893, Мак.: 394], 
коиійця [Закр.: 373; Піск.: 115; Тм., І: 114], сухб нехворощ  (полт.), червоні 
зіркії [Ан.: 376; Мел.: 296].

Ряд поданих назв пов’язаний із використанням рослини в народній 
медицині, позаяк вона здавна вважається універсальним засобом від усяких 
хвороб [Ан.: 376], зокрема порплйшник (від діал. порплиця 'струпи на голові’ 
[Волк.: 173; ЕСУМ, IV: 528]). Порилишник утворене, вірогідно, від
порплйшник. Від твірної основи слова порилишник виникло також 
порилишина. Мабуть, уживанням у народній медицині зумовлена і назва 
остудник (від остудити). На думку В.Махека, пбріш  —  від спориш  id.; пор. 
аналогічні чес. sporis, spor, ст. чес. spoiyss, болг. спориш, спорища, серб., 
хорв. spor, sporis, sporisok, sporisica, слвн. sporis, sporis 'Verbena L .’ Подібні 
лексеми вживаються в українській, інших слов’янських мовах як позначення 
інших рослин, проте в стосунку до Verbena L. пояснюються, очевидно, 
великою кількістю насінин цієї рослини [Mach.: 192]. Припускається також 
виникнення цієї назви у зв’язку зі зближенням із порплйшник [ЕСУМ, IV: 
522].

Ця рослина здавна використовується в різних народів проти чарів та 
інших небезпек, тобто з магічною метою, тому вважається, що желізняк, 
зелізняк і под. —  переклад пізньолат. ferraria  'Verbena L .’, утвореного від 
ferrum  'залізо’ (ботанічний номен мотивується повір’ям, що ця рослина, як і 
залізо, відвертає зло; пор. аналогічні рос. діал. железняк, пол. zeleznik, чес. 
zeleznik, нім. Eisenkraut id. (Eisen 'залізо’ і Kraut 'зілля’) [ЕСУМ, II: 258; Ан.: 
176; Mach.: 193]. Назва кошйця (пор. рос. діал. кошйща ιηραβά, біл. кошьічкі, 
пол. koszyczek, діал., ст. koszyczko id.), як уважав Ф.Славський, пов’язується із 
кіш, род. в. коиш  (< прасл. *kosb id.), проте мотивація ботанічної назви неясна 
[ЕСУМ, III: 68; Slaw., II: 548— 549]. Компонент нехворощ  у складеному 
номені суха нехворои( перенесений від окремих видів полині (Artemisia L.), 
мотивується подібністю стебла і листочків цих рослин. Інша складена назва 
червоні зірки зумовлена кольором і формою квіток рослини. Із усіх назв 
Verbena L. уперше в ролі терміна був запропонований порплйшник у  [Мел.: 
296] і у формі порплйчник у  цій функції ухвалений у [СБН: 164], однак 
нормативним у сучасній українській мові утвердився номен вербена (пор. 
рос. вербена id.) [СУМ, І: 326; ОВРУ: 298], запозичений від лат. verbena id. 
[ЕСУМ, І: 350].

3.77.1. Губоцвіті (Labiateae). Документуються назви поширеної по 
всій Україні рослини Ajuga genevensis L. лойбк [Рог.: 110; Жел.: 412; Гр., II: 
375; Руб., VII: 19], лоюк [Рог.: 110; Жел.: 412; Мел.: 19], суховершки [Рог.: 
110; Піск.: 228; Гр., IV: 233], синяк, синоцвіт, васильки, лісові васильки, 
польовий васильок, барвинок (катер.), солодкий крапивник (катер., харк.),



маточник (волин.), медунка і починочки (київ.), дубровка (харк.) [Ан.: 19; 
СБН: 6; Мак.: 17— 18]. Лойок, лоюк утворені, ймовірно, від лій, род. в. лойу 
'жир рогатої худоби’, етимологічно пов’язується з лити, проте мотивація 
ботанічної назви неясна, див. ще [ЕСУМ, III: 246— 248, 281]. До речі, в [Гр., 
II: 375] для лойок в одній словниковій статті подаються два значення: 1) 'ум. 
от л ій ’’ і 2) 'раст. Ajuga genevensis’. Назви синяк, синоцвіт  (від синій і цвіт) 
зумовлені кольором квіток рослини. Кілька найменувань перенесені від 
інших подібних рослин: суховершки, —  очевидно, від Prunella vulgaris L. (див. 
нижче), васильки —  від рослини цієї ж родини Ocimum basilicum L. 
(означення лісові, польовий у скаладених назвах лісові васильки, польовий 
васильок указують на місце зростання рослини), барвинок —  від Vinca minor 
L. Компонент крапивник у складеній назві солодкий крапивник утворений від 
діал. крапива 'глуха кропива, Lamium L .’ або 'собача кропива, Leonurus L .’ 
(обидві рослини цієї ж родини). Місцем зростання рослини зумовлений і 
номен дубровка (від діал. дуброва 'діброва’). Маточник, —  вірогідно, від 
матка (бджолина), медунка —  від мед, пояснюються тим, що рослина 
медоносна, пор. ще означення солодкий у складеній назві солодкий крапивник 
id., пор. також [ЕСУМ, III: 429— 430].

Для іншого виду Ajuga reptans L., поширеного в лісових районах, 
Правобережному Лісостепу, зафіксовано назви: суховершки [Волк.: 175; Ум., 
І: 168; Тм., І: 117; Гр., IV: 233], островершки (уман. [Ан.: 19]), гостровергики 
[Ум., І: 168; Тм., І: 108; Мел.: 19], дубрівка (буков. [НІ.: 1; Мак.: 18]), 
дубровка (катер, та ін. [Вол.: 163; Парт.]), дубртс [ВхГик.: 95; Жел.: 208], 
дівчбча краса [Ан.: 19; Ум., І: 203; СБН: 7], горлянка (київ. [Ан.: 18; Ум., І: 
168; Тм., І: 117]), івняк [Вол.: 163; Мак.: 18], сенегіь (полт. [Ан.: 19]), 
головешечки (волин. [1889, Мел.: 19]), живучка (херс. [Ан.: 19; Lind., II: 105; 
СБН: 7]), богородичник (катер. [Ан.: 19; СБН: 7]).

Назва (г)островершки (від гострий і вершок) зумовлена гострим 
вершком суцвіття рослини. Дубрдк етимологічно споріднене із дубрівка 
(дубровка —  див. вище); пор. рос. дубровка id. [Ан.: 19]. Метафоричного 
походження номен дівчача красй зумовлений красивим суцвіттям рослини. 
Сенец, —  очевидно, від синець (деривата від синій —  за кольором суцвіття). Із 
івняк пор. рос. ивка, чес. yvka, серб., хорв. iva, ivica id. На думку В.Махека, це 
похідні від iva 'вид верби, Salix L .’ [Mach.: 193]. Правда, стосовно укр. івняк 
'Ajuga reptans L .’ ця назва могла бути утворена і безпосередньо від іва 'Ajuga 
chamaepitys L .’; пор. ст. укр. ива id. [1642, Слав.: 76, 119]. Головешечки, —  
мабуть, від головешка 'недогоріле обвуглене або тліюче поліно’, живучка — 
від живучий; пор. рос. моск., біл. могил, живучка id. [Ан.: 19]), мотивація 
останніх номенів неясна, пор. [ЕСУМ, І: 552; II: 197]. Назва горлянка або 
утворена від горло, або перенесена від горлянка 'горло’ і пояснюється

використанням рослини у народній медицині для лікування горла; пор. ще 
біл. діал. горловинка 'Ajuga reptans’ [Ан.: 19], див. також [ЕСУМ, І: 568]. 
Номен богородичник —  від богородичний; пор. богородичне зілля, богородне 
зілля, богородська трава 'Ajuga chamaepitys’ (див. наступний абзац).

Документуються назви ще двох видів Ajuga L.: косарське зілля, іван- 
трава (харк. [Гор.-І: 3; Мак.: 18]) 'Ajuga laxmannii L .’; богородичне зілля 
(катер. [Ан.: 18; Мел.: 19]), богородне зілля (степ. [Lind., II: 107; СБН: 6]), 
богородська трава (дон. [Гор.-2: 367]), кадило (степ. [Сред.: 120; Lind., II: 
107; ЯТ: 8; Мел.: 19]), перелет  (степ.), паклун [Ан.: 18; Мел.: 19; СБН: 6] 
'Ajuga chamaepitys Schreb.’ Назва іван-трава пов’язується з часом цвітіння 
рослини (в період свята Івана Купала), кадило, ймовірно, перенесено від 
Melittis L. (правда, ще ст. укр. кадило документується зі значенням 'Ajuga 
chamaepitys Schreb.’ [1642, Слав.: 119]), паклун перенесене від рослини цієї ж 
родини Teucrium polium L., пор. [ЕСУМ, IV: 258], перелет  (від перелітати) 
пояснюється тим, що насіння рослини розноситься вітром, пор. [ib.: 343]. Із 
усіх назв Ajuga L. нормативною в українській науковій термінології для цього 
роду стала горлянка [ОВРУ: 299; РУСб: 193]. Уперше запропонована і 
ухвалена як науковий термін у [СБН: 7].

3.77.2. Фіксуються назви трьох видів Teucrium L., зокрема поширеної 
по всій Україні рослини Teucrium chamaedrys L. такі: самосш  (сер. наддніпр. 
[Рог.: 138; Піск.: 232; Ум., III: 266; Гр., IV: 100]), чебрець лісовий [Волк.: 176; 
Піск.: 285; Тм., І: 108; Гр., IV: 449], київ, братки польові [Ум., II: 282], полеві 
братки і полевий маточник, васильки полеві (поділ.) [Ан.: 351; Мел.: 278; 
Мак.: 368], польовий мшпошник [Ум., II: 282], чесночок (буков. [Maj., II: 773; 
НІ.: 12; Мак.: 368]), кадильниця [Тм., І: 160], камандра звичайна [ВхГик.: 95; 
ВхБот.1905: 77; Мел.: 278]. Самосш  (від сам і ст а)  мотивується сильною 
лікувальною дією рослини [Ан.: 351; ЕСУМ, V: 174]. У складених назвах 
перенесені компонент чебрець від Thymus serpyllum L., васильки — від 
Ocimum basilicum L., οράιηκύ, —  мабуть, від Viola L. Номен чесночок 
(похідний від діал. чеснок 'часник’) зумовлений часниковим запахом рослини 
[РО: 206]; пор. часник дикий 'Teucrium scordium L .’ [Мак.: 368]. Кадшьниця
—  дериват від кадило 'Melittis L .’ Із компонентом камандра пор. чес. 
kalamandra id. < нім. Gamandr < сер. лат. gamadraea = chamaedrys [Mach.:
193].

Для іншого виду Teucrium scordium L., поширеного в Степу, 
Лісостепу, рідше в лівобережній частині Полісся, документуються назви: 
скордія (сер. наддніпр. та ін. [Авг.: 90; Рог.: 138; Тм., І: 143; Гр., IV: 140]), 
дикий часник (харк. [Ан.: 351; Ум., II: 31; Мел.: 279]), чісник кінський (зах. 
укр. [Парт.; Мак.: 368]), свиняча бульба (волин. [1889, Мел.: 279; СБН: 153]). 
Номен скордія утворений від видового означення scordium  латинської



наукової назви цього виду, яке походить від гр. σκόρδον (σκορόδιον) 'часник’; 
ботанічний номен мотивується часниковим запахом рослини [РО: 206; 
ЕСУМ, V: 280— 281]. У складеній назві чісник кінський означення має 
загальну семантику 'несправжній; дикий’. Номен свиняча бульба виник 
унаслідок переосмислення (у зв’язку з формою кореня рослини) 
синтаксичного словосполучення, тобто як 'несправжня бульба (картопля)’.

Уперше записано нові назви ще одного виду Teucrium polium L., який 
зростає в Правобережному та Донецькому Лісостепу, в Степу і Криму: паклун 
[Рог.: 138; Піск.: 176; Жел.: 597; Гр., III: 88], ягодовишник (катер.), крейдовник 
[Ан.: 350; СБН: 153], сідбч, сідник, сивбиі [Ан.: 350; Мел.: 279]. Назва 
крейдовник (від крейда або прикметника крейдовий 'крейдяний’) мотивується 
зростанням рослини на крейдяних відслоненнях [ВРУ: 560]. Мотивація 
номена ягодовишник (від ягода і вишня?) не зовсім ясна, можливо, 
пояснюється зовнішнім виглядом плодів рослини, пор. [ЖР, V/2: 404]. Усі 
інші назви (сідач, сідник —  від сі din і 'сивий’, сиваш  —  від сивий, паклун, —  
мабуть, від діал. пакля 'клоччя’, паклі 'довгий тіпаний льон або коноплі’ та ін. 
[ЕСУМ, IV: 258]), зумовлені сірим (сивим) кольором повстистого опушення 
рослини [ОВРУ: 300]; пор. видове означення латинської наукової назви 
рослини polium  'білий’ за білими волосками, якими густо покрита рослина 
[РО: 207], див. ще [ЕСУМ, IV: 250]. Нормативним для роду Teucrium L. в 
українській науковій термінології став номен самосій [ВТССУМ: 1291; 
ОВРУ: 300], який як науковий термін уперше запропонований і ухвалений у 
[СБН: 153], але тільки для виду Teucrium chamaedrys L., а для виду Teucrium 
scordium L. —  скбрдія і для Teucrium pollium L. —  паклун.

3.77.3. Документуються у перший раз назви трьох видів роду 
Scutellaria L. (зростають майже по всій Україні): иаемівник (степ. [Lind., II: 
103; СБН: 141]), мариновка, розхідник, синій цвіт (усі три катер. [Ан.: 322; 
СБН: 141]), ощитець більший [ВхГик.: 95; Мак.: 377], ощитець [Жел.: 589] 
'Scutellaria galericulata L.’; кулинка (київ. [1912, Яв.: 403; СБН: 141]), акулька 
(сер. наддніпр., харк. [Рог.: 135; Ан.: 323; Піск.: 5; ЯЧ: 131]), чебрець простий 
(черніг. [Ан.: 323; СБН: 141]) 'Scutellaria pastifolia L .’; шлемник (степ. [Lind., 
II: 102; СБН: 141]) 'Scutellaria altissima L .’; без указівки на конкретний вид 
роду Scutellaria L. подається у [Жел.: 949] лексема тарівка. Мариновка 
вважається результатом деетимологізації ботанічної назви маруна під 
впливом співзвучного імені Марина [ЕСУМ, III: 394], проте його можна 
також зіставляти, на нашу думку, із рос. діал. марь 'болотиста місцевість у 
тайзі’, яке пов’язується із марь 'туман, сире повітря’, якщо зважити на 
зростання рослини Scutellaria galericulata L. на заплавних луках, по берегах 
водоймищ [ВРУ: 562]. Кулинка, можливо, перенесено від рослини
Majanthemum bifolium F.W.Schmidt, назва якої кулинка утворена від куля

(ботанічний номен мотивується круглою червоною, коли дозріє, ягодою, пор. 
[ЕСУМ, III: 133; Нейшт.: 464]), тоді акулька —  результат деетимологізації 
кулинка під впливом російського імені Акулька (від Акуліна) [ib., І: 58]. 
Тарівка (< тарілка) пояснюється схожістю суцвіття рослини з тарілкою 
[ЕСУМ, V: 523].

Номени шлемівник, шлемник уважають кальками лат. scutellaria id. 
(див. трохи нижче) або нім. Helmkraut 'Scutellaria L.’ (букв, 'шолом-зілля’) і 
зумовлені шоломоподібною верхньою губою квітки рослини, див. [ЕСУМ, 
VI: 452; Ан.: 322; Нейшт.: 465]. У [Мел.: 265] для роду Scutellaria L. як 
науковий термін пропонується лексема шелбмниця, якої ми не виявили в 
жодному іншому джерелі української мови XIX —  поч. XX ст., проте вона 
була ухвалена у цій функції в [СБН: 141] і стала нормативною у сучасній 
українській науковій термінології у формі шоломниця [ОВРУ: 301; РУСб: 
290]. Назва ощйтець утворена від щитіїти 'захищати’ [СУМ, XI: 588], 
можливо, також калька лат. scutellaria, етимоном якої є scutella 'миска, 
чашка, щитик’ або scutum  'щ ит’. Мотивація ощіипець така сама, як і назви 
шлемівник та под. [ЕСУМ, IV: 246; РО: 201].

3.77.4. Для рослини Marrubium vulgare L., поширеної по всій Україні, 
крім відомих від II пол. XVIII ст. полонізмів шандра (полт., степ, та ін. [Авг.: 
43; Сред.: 541; Рог.: 128; Жел.: 1083; Гр., IV: 483]) і июнта (волин. та ін. 
[ВхПч., І: 11; РО: 202; Жел.: 1083; Гр., IV: 484]), фіксуються також інновації 
иімшідра (лемк.), сяндра (галиц.) [ВхН.з.: 49; Мел.: 173], жилава (степ. [ЯТ: 
21; Мел.: 173]), терпке зілє (буков. [HI.; Maj., II: 475; Мак.: 225]). Шмандра і 
сяндра, —  вірогідно, наслідки деетимологізації назви шандра (пор. [ЕСУМ, 
V I; 444]; пор. ще пол. діал. santa, sajta  id. [Maj., II: 475]). Номен жилава 
етимологічно пов’язується, мабуть, із жила, але його мотивація неясна. 
Найменування терпке зілє зумовлене, ймовірно, смаком рослини; пор. лат. 
marrubium  id., яке виводять від єврейського mar 'гіркий’ і rob 'багато’ [РО: 
202].

Інший вид Marrubium peregrinum L., що зростає подекуди в Степу і 
Криму, представлений у джерелах назвами: перекіп [Жел.: 617; Гр., III: 121], 
перекоп (харк. [Рог.: 128; Ан.: 208; Піск.: 19; Жел.: 617]), пижма і шандра 
(херс. [Ан.: 208; СБН: 94]), білий жилізняк (степ. [Сред.: 540]), білий желізняк 
(степ. [Рог.: 128; ЯТ: 21; Мел.: 172]), білий залізняк [Піск.: 19, 182], білий 
залозняк [Руб., І: 373]. Припускають, що номен перекіп (перекоп), утворений 
від перекопати, пов’язується із Перекопом у Криму, де ця трава зростає 
[ЕСУМ, IV: 342]. Проте Анненков пише, що ця рослина в старовинних 
травниках має також назви переколь, перенос, перекос, перейде, переломи 
[Ан.: 208]. Номен пижма, очевидно, перенесений від Tanacetum vulgare L. 
Компонент желізняк у складеній назві, вірогідно, похідний від залоза, як і



інший варіант залозняк, але деетимологізованій, мабуть, під впливом діал. 
ж елізо  'залізо’, пор. [ЕСУМ, II: 192]. Укр. заноза походить від давнішого 
желоза (пор. рос. железа) < прасл. *zelza < *gelza id., можливо, пов’язаного із 
*zelezo 'залізо’ [ib.: 229].

Нормативною в українській мові для роду Marrubium L. стала назва 
шйндра [СУМ, XI: 403; ОВРУ: 302]. Уперше її термінував І.Верхратський 
(шандра, шанта 'M arrubium vulgare’ [ВхГик.: 94]). Як науковий термін 
шандра 'Marrubium L .’ було ухвалено в [СБН: 94].

3.77.5. Уперше документуються назви поширених по всій Україні двох 
видів рослин —  Nepeta cataria L. і Nepeta pannonica L. (Nepeta nuda Smalh.), 
зокрема для першого такі: котяча мята  (сер. наддніпр. [Гавр.: 142; ЯЧ: 131; 
Мел.: 184]), котяча мнята  [Тм., І: 177; Руб., VI: 51], котяча мятка  [Вол.: 
161; Парт., І: 408; Жел.: 462; ВхБот.1896: 130], кошача мята (сх. укр. [Рог.: 
129; Гор.-І: 14]), кошача мнята (степ, та ін. [Сред.: 539; Ум., II: 41; ЯТ: 22]), 
пісяча мята  [Жел.: 462], т сяча мятка (волин. [ВхПч., І: 11; ВхГик.: 95; Гр., 
II: 459]), польовй мнята (полт. [Ан.: 225; Ум., II: 41]), песяча трава, котяча 
трава [Парт.: 408], кошеча трава (сер. наддніпр. [Авг.: 48; ВхПч., IV: 15]), 
котовик (сх. укр. [Гор.-І: 14; Мак.: 240]), котячка (закарп. [ВхН.з.: 50; Мел.: 
184]), кошки [РО: 199; Рог.: 129; Жел.: 373], коитче ηύβο [РО: 199; Мел.: 184], 
шанта (полт., бойк.-галиц. [Авг.: 48; ВхПч., IV: 15; Жел.: 1083; Гр., IV: 484]), 
іит дра  (полт., харк. [Ан.: 225; Ум., II: 41; Мел.: 184]), шенда (волин.), 
глушник (полт.) [Ан.: 225; СБН: 101], маточник (катер. [Ан.: 225; Мел.: 184]), 
мтпоіиник [Ум., II: 41], утренник (черніг. [Ан.: 225; Шейк., V/2: 217; СБН: 
101]).

Назви котяча трава, кошеча трава, —  очевидно, переклад лат. herba 
catti, herba gatta  id.; пор. аналогічні нім. Katzenmiintz, Katzennept, фр. herbe au 
chat id. Сюди В.Махек відносить також ст. чес. kocurnik, слвц. косіїт ік  id. 
Латинська назва мотивується тим, що коти полюбляють запах цієї трави і 
качаються по ній [Mach.: 194— 195]. Однак в [ЕСУМ, III: 60— 61] ця думка 
взагалі не взята до уваги і стверджується, що назва котовик id. виникла на 
українському ґрунті. У зв’язку зі сказаним нам видається ближчим до істини 
погляд М.Анненкова, який уважав, що «всі ці назви первинно, ймовірно, були 
запозичені, але потім багато з них стало загальновживаними» [Ан.: 225]. 
Тому ми вважаємо, що українські назви типу котяча (кошеча) трава, без 
сумніву, запозичені, але найменування типу котяча (кошеча) мята (мнята, 
мятка) або утворені на власному ґрунті (при цьому компоненти мята, 
мнята, мятка мотивуються приємним лимонним запахом рослини [Нейшт.: 
465]), або запозичені від польської мови; пор. пол. косі a (kotcza) miqta 
(miqtka), а також хорв. macja (тасіпа) meta (meh’a) і под. id. [Maj., II: 519]. А 
такі номени, як котовик, кошки, ймовірно, виникли як універби в українській

мові на основі складених назв типу котяча (кошеча) ιηραβά (мята) і под.; 
пор. ще рос. літ. котовник id. Означення песяча в поданих складених назвах 
має загальне значення 'несправжня’.

Можна би припустити, що ш0нта (а отже, й шандра) перенесено від 
Marrubium L. (див. вище), однак заслуговує на увагу також думка В.Махека 
про те, що шйнта запозичено до української від польської мови, в якій 
лексема szanta в середньовіччі називала рослину Marrubium L., а в новітні 
часи —  Nepeta L. [Mach.: 195], тобто перенесення назви відбулося, мабуть, у 
польській мові. Варіант шенда, вірогідно, того самого походження, що й 
шйнта (шандра) [ib.]. Маточник —  від матка  (бджолина), пояснюється тим, 
що ця рослина медоносна; пор. ще укр. поділ, медунка id. [Мак.: 240]. Номен 
глушник утворений, імовірно, як універб на основі складеної назви глуха 
κροηιιβά 'Lamium L.’ (пор. [ЕСУМ, І: 531]) за подібністю листків обох рослин. 
Утренник —  від діал. утро  'ранок’, мотивація неясна, пор. [ЕСУМ, VI: 51]. 
Нормативною в українській літературній мові стала назва котяча мята 
[СУМ, IV: 312; ОВРУ: 302]. Уперше вона термінована у [Мел.: 184] і 
ухвалена як науковий термін у [СБН: 101].

Для виду Nepeta pannonica L. фіксуються назви: синецвіт  (сер. 
наддніпр. [Рог.: 129; Піск.: 236; ЯЧ: 131; Мел.: 184]), синоцвіт  (степ. [Lind., 
II: 85; Гор.-1: 14]), синьоцвіт  [Гр., IV: 121; Руб., XI: 34], черевйшник [Волк.: 
177; Мел.: 184], черевичник [Гр., IV: 455], лшточник [Рог.: 129; Жел.: 430; Гр., 
II: 411], мамошник [Волк.: 171], цар-зілля, цар-сил [Піск.: 236], катер. 
вихляник і дівина, поділ, польовий дзиндзер, степ, живокость [Ан.: 225; СБН: 
101]. Вихляник, —  очевидно, від вихляти. Цар-зілля і цар-сил мотивуються 
сильною лікувальною дією рослини (використовується від лихоманки, 
ломоти, сухот, тобто туберкульозу [Ан.: 225]). Назви дівина і живокость, 
вірогідно, перенесені відповідно від Verbascum L. і Symphytum L. Мабуть, 
переосмислений також компонент дзиндзер, який виник, можливо, внаслідок 
деетимологізації дзіндзівер 'M alva L .’ У назві мдмошник, очевидно, описка, 
правильно, на нашу думку, мало би бути маточник.

3.77.6. Уперше джерела засвідчують назви поширеної по всій Україні 
рослини Glechoma hederacea L . росхіднйк  (сер. наддніпр. [Авг.: 34; Рог.: 124; 
Гр., IV: 82; ЯЧ: 131]), розхідник (степ, та ін. [ВхПч., IV: 14; Жел.: 47; Ум., І:
14]), росходник [Ум., II: 124], розходник [Тм., 1: 214], котячка розхідниця 
[ВхГик.: 95; Жел.: 372], котячка (галиц., поділ. [ВхПч., II: 32; Мак.: 169]), 
котовник (буков. [HI.; Maj., II: 362; Мак.: 168]), коцурник (лемк., закарп. 
[ВхЛем.: 246; Гр., II: 295; ВхН.з.: 45]), котики [Рог.: 124; Ум., І: 14; Тм., І: 7; 
Гр., II: 292; ], коіи0чки [РО: 200; Піск.: 114; Гр., II: 296], кошечник [РО: 200; 
Ум., II: 41; Гр., II: 296], кошачник [Піск.: 26], кошача мята  [Рог: 124; Піск.: 
26; Руб., VI: 52], кінська мята (бойк., галиц. [ВхПч., II: 32; Мел.: 129]),



кіньска мятка [ВхГик.: 95], лісовй мята  [РО: 200; Ум., І: 14], котячи булки 
(надсян. [Гавр.: 140; Вол.: 161; ВхН.з.: 45]), котячі яйця (волин. [ВхПч., І: 10; 
ВхГик.: 95; Гр., IV: 537]), котячі муди  [Петр.: 19], мудики (волин. [ВхПч., І: 
10; Волк.: 172; Гр., II: 452]), коцимунда [Гавр.: 140], плющ (полт., степ., 
надсян. та ін. [Авг.: 34; ВхПч., IV: 14; ВхГик.: 95; ВхН.з.: 45]), блющ  (катер. 
[Гор.-2: 376]), блющок земний [Парт.; Мак.: 168], ишндра (уман. [Б.-Н.: 395; 
Ан.: 158; Ум., II: 41; Тм., І: 7]), будра [Рог.: 124; Жел.: 47; Гр., І: 106], 
кротбвник [Вол.: 161; Жел.: 382; Петр.: 19], кудра (уман.), крапива (харк.), 
ряс  (харк., катер.), яблонове зіллє (катер.), орлики (черніг.) [Ан.: 158; СБН: 69], 
задужник, опонець [Петр.: 13, 27], кундерман (бойк., галиц. [ВхПч., II: 32; 
ВхБот.1905: 78; Мел.: 129]), кундерман, кудермбн, [Жел.: 386, 389].

Назва розхідник і под. перенесена від Sedum acre L. Компонент 
розхідниця того самого походження, іцо й розхідник, тобто утворений від 
розходишся, мотивується тим, що ця рослина, як і Sedum acre, розпускає 
пагони, які стеляться (розходяться) по землі, укорінюються, даючи життя 
новим рослинам, пор. [ЕСУМ, V: 116]. Перенесені від подібних рослин і деякі 
інші назви цієї рослини: кошача мята  —  від Nepeta cataria L. (пор. [Mach.:
195]), ишндра —  від Marrubium L., плющ, блющ  —  від Hedera helix L. (пор. 
латинське видове означення hederacea —  похідне від hedera 'плю щ ’ [Mach.: 
195; Нейшт.: 466]; пор. ще пол. bluszcz 'Glechoma hederacea’ [Maj., II: 362]), 
крапива —  від Lamium L. (за схожістю листків), компонент мята (мятка) в 
складених назвах —  від Mentha L. (пор. латинську родову назву glechoma —  
від гр. γλήχων 'вид м ’яти’ [Кг.: 93; Нейшт.: 466]), орлики, —  можливо, від 
Aquilegia vulgaris L. Перенесена, мабуть, і назва кудра (пор. діал. кудра 
'кучерява жінка’) або утворена від кудрявий 'кучерявий’ (пов’язується в 
такому випадку із зовнішнім виглядом листків рослини), пор. [ЕСУМ, III: 
124].

Як універби виникли котячка, котовник, кбтики на основі складених 
номенів котячі яйця (муди, булки), в яких компоненти яйця, муди, булки 
мотивуються плодами цієї рослини у вигляді коричневих горішків (пор. [БА:
С. 237]); пор. ще укр. діал мудо 'ядро (у мужчиньї, самца)’ [Гр., II: 452]; як 
універби витворилися коишчки, кошечник на основі кошача мята  і под.; 
мудики —  на основі котячі муди. Номен кбцурник —  дериват від діал. кбцур 
'к іт’, яке, очевидно, від пол. kocur id. [ЕСУМ, III: 64]. Коцимунда, — 
ймовірно, результат схрещення діал. кбцур 'к іт’ і мудо з наступною 
деетимологізацією композита. Ця назва мотивується тим самим, що й кошача 
мята, кбтики і под.; пор., однак, ще ст. чес. kocurnik, слвц. kociirnik 'Nepeta 
cataria L.’ (див. вище). Отже, укр. кбцурник як ботанічна назва, —  можливо, 
західнослов’янське запозичення. Кротбвник, —  вірогідно, від кріт, род. в. 
крота, але мотивація не зовсім ясна, можливо, пояснюється характером

розмноження рослини, пор. іншу її назву розхіднйк. Опонець —  від чес. 
оропес id. [Mach.: 195]. Задужник, ймовірно, від діал. задужати
'перевершувати кого’ [Жел.: 243], у такому разі пов’язується з лікувальними 
властивостями рослини. Назва яблонове зіллє зумовлена, очевидно, приємним 
запахом рослини. Кундерман (кудермбн), вірогідно, запозичена через пол. 
діал. kundram, kundran або прямо від нім. Gundermann id., пор. [ЕСУМ, III: 
141]. Походження номена будра неясне; пор. ще чес. морав budra id., 
запозичене, на думку В.Махека, від українських карпатських діалектів 
[Mach.: 195]; пор. також рос. літ. будра id. Нормативною в українській 
літературній мові стала назва розхідник [СУМ, VIII: 850; ОВРУ: 303], уперше 
вжита і ухвалена як науковий термін у [СБН: 69].

3.77.7. Фіксуються у перший раз назви поширеної у Поліссі і 
Лісостепу рослини Dracocephalum ruyschiana L. мир-зіллє (сер. наддніпр. 
[Рог.: 121; Піск.: 136; ЯЧ: 131]), мир-зілє (гуцул. [Онишук: 155]), мир-зілля 
[Гр., II: 426], синявка (степ. [Шм.; Мак.: 133]), синеворот  (харк.), обморочник 
(київ.), чистик головний (черніг.) [Ан.: 128; СБН: 54], гаднйк [ВхГик.: 95; 
Жел.: 134]. Номен синявка (від синій) пов’язується з кольором квітки 
рослини, пор. [ЕСУМ, V: 235]. Найменування обморочник, чистик головний 
пояснюються, ймовірно, використанням рослини у народній медицині як 
засобу від головного болю [Ан.: 128]. Можливо, цей мотив ліг і в основу 
назви мир-зілля (від мир  'спокій’ за заспокійливою дією рослини), тому нам 
видається непереконливим виведення компонента мир у назві мир-зілля від 
діал. марь 'лобода’ [ЕСУМ, III: 463— 464]. Гаднйк —  або калька лат. 
dracocephalum  id. (детальніше див. п. 2.28.3), або утворене на українському 
грунті від гад 'зм ія’ (квітка рослини нагадує голівку гадюки). Номен мир- 
зілля був ухвалений як науковий термін у [СБН: 54], проте в українській 
літературній мові в цій ролі закріпився змієголовник [СУМ, III: 620; ОВРУ: 
303]. У [Кобів: 164] зроблено спробу повернути мир-зічля як нормативний 
термін для виду Dracocephalum ruyschiana.

3.77.8. Для позначення поширеної майже по всій Україні рослини 
Prunella (Brunella) vulgaris L. уперше джерела фіксують назви суховершки 
(сер. наддніпр., поділ., галиц. та ін. [Волк.: 175; Ан.: 274; Гр., IV: 233; ВхН.з.: 
52; ЯЧ: 131]), суховершка (харк. [Гор.-І: 5]), суховерх (гуцул., галиц. [Гавр.: 
143; ВхПч., II: 34; Жел.: 938; Тм., І: 81; Гр., IV: 233]), купатень суховерх 
[ВхГик.: 95], сухбвчик (галиц. [Нов.: 101; ВхН.з.: 52; Мел.: 55]), сухотник 
(галиц. [Гавр.: 143; Петр.: 36]), сухован (галиц. [ВхН.з.: 52; Мел.: 55]), 
суховили (галиц. [Гавр.: 143]), горлянка (сер. наддніпр. [Авг.: 89; ВхПч., IV: 
15; Ум., IV: 96]), горляна пбмоч [Ан.: 274; Мел.: 55; СБН: 26], купатень 
(галиц. [ВхПч., І: 12; Жел.: 389; Гр., II: 326]), чорноголовка (буков., степ.



[Lind., II: 104; HI.; Мак.: 66]), сережки (черніг.), польові васильки (харк.) [Ан.: 
274; СБН: 26], брунелька (черніг. [Рог.: 115; Ан.: 274; Жел.: 45; Гр., І: 102]).

Композит суховірх (від сухіш і верх) мотивується тим, що квітки, 
зближені у верхівковий колос, знаходяться в пазухах сухуватих прицвітників 
[Шамота: 94; Нейшт.: 468]; пор. ще укр. суховерхий 'із сухою, засохлою 
верхівкою (про дерево)’ [СУМ, IX: 867]. Суховершки —  дериват від суховерх. 
Етимологічно спорідненими з цими назвами є також сухбвчик, сухован, 
утворені за допомогою суфіксів -овчик та -ован, пор. ще [Шамота: 100]. 
Номен горлянка (від горло) зумовлений, як і горля/ιά пбмоч, застосуванням 
рослини при лікуванні горла, пор. [ЕСУМ, І: 568] (можливо, ботанічна назва 
горлянка виникла внаслідок переосмислення горлянка 'горло’; пор. ще рос. 
горлянка, гортанная помочь, біл. могил., мін. гарлянік, горлянка, гарлянка 
палявая [Кис.: 105; ЛАБНГ, І: 237], серб., хорв. гортанка id. [Сим.: 82]. 
Купатень (від купати) пов’язується з використанням рослини для миття 
голови, від лущення шкіри, пор. [ЕСУМ, І: 145; Ан.: 274].

Компонент васильки у складеній назві перенесено від Ocimum 
basilicum L. Композит чорноголовка, очевидно, похідний від чорноголов (пор. 
укр. діал. чорноголов 'Equisetum arvense L .’ [СБН: 57]) < прасл. *cbrnogolvb 
'Prunella та інші рослини з темною квіткою’ [Сабадош 1996: 11, 51]; пор. ще 
рос. черноголбвка, діал. черноголовник, черноголовок 'Prunella vulgaris L .’, біл. 
діал. чарнагалбука, чарнагалбунік, чарнагапбвец і под. [ЛАБНГ, І: 237], пол. 
glowienka (ст. пол. від XVI ст.) [Maj., II: 631], чес. hlavenka (< пол.), hlavuska, 
cernohldvek (і ст. чес.), cernohlavka, слвц. cernohldvok [Mach.: 196], серб., хорв. 
г/рноглав, ирн>, цріьеваи, чрнглавка id. [Сим.: 82]. Із брунелька пор. рос. волог. 
брунец [Ан.: 274], вруніла, біл. брунзлька, бурнзлька [Кис.: 105], пол. 
brunelka, серб., хорв. прунелииа id. [Сим.: 82]. Українська назва вважається 
запозиченням через польське, можливо, німецьке (нім. Brunelle id.) 
посередництво від іт. prunella  id., пов’язаного з лат. prunella  'сливове дерево’
—  деривата від prunus id. < гр. πρύμνη id., вірогідно, запозиченого від якоїсь 
малоазійської мови [ЕСУМ, І: 267; Фасм., І: 220]. Нормативною в українській 
мові для роду Prunella L. стала назва суховіршки  [ВТССУМ: 1418; ОВРУ:
303], ухвалена як науковий термін у [СБН: 26].

Для виду Prunella grandiflora Scholl, задокументовано назви: 
крутоголбвчики (волин. [Нов.: 101; Гр., II: 315]), крутоголовник [Петр.: 19], 
горлянка [Рог.: 114; Жел.: 153; Гр., І: 313], горянка [Рог.: 114; Піск.: 57; Гр., І: 
317; Руб., II: 34]. Композити крутоголбвчики і крутоголовник утворені від 
крутити і голов0, але мотивація віддієслівного компонента не зовсім ясна, 
пор. [Шамота: 59]. Назва горянка виникла, можливо, на основі горлянка 
внаслідок деетимологізації останньої.

3.77.9. Фіксуються найменування поширеної в лісових районах 
Правобережжя, а також у західному та правобережному Лісостепу рослини 
Melittis melissophyllum L. кадило (гуцул., волин. та ін. [Гавр.: 141; Нов.: 100; 
Рог.: 128; Жел.: 329; Гр., II: 206]), пахуче кадіїло [Ум., II: 113; Тм., І: 209; 
СБН: 96], меднб кадило [ВхГик.: 94; Жел.: 432; Мел.: 177], медниця [Тан.: 60], 
волин. гадин язіік [Ан.: 215; Ум., II: 113; Тм., І: 209] і пижельник [Ан.: 215; 
СБН: 96]. Ст. укр. кадило означало іншу рослину цієї ж родини Ajuga 
chamaepitys Schreb. [1642, Слав.: 119]. Зважаючи на те, що лексема кадило в 
джерелах української мови XIX —  поч. XX ст. більше відома зі значенням 
'M elittis melissophyllum L .’, очевидно, саме його слід визнати первинним; 
пор. ще рос. кадіїло, біл. кадзіла id. [Кис., II: 83], ст. пол. (від XVII ст.) 
kadzidlo 'Melittis L .’ [Maj., II: 483]. Вважається, що номен кадіїло —  дериват 
від кадити, пов’язується з ефіроносними властивостями рослини [ЕСУМ, II: 
358], рослина справді дуже пахуча (пор. іншу її назву пахуче кадіїло), проте 
цілком можливо пояснювати фітономен кадило як наслідок переосмислення 
загальновживаного слова кадіїло, в такому випадку він мотивується формою 
квіток рослини.

Назва медніщя та компонент меднб в складеній назві, вірогідно, 
пов’язуються етимологічно з мед; пор. пол. miodowmik, miodunka, ст. пол. 
pszczelnik, луж. medunka, хорв. medika, medenika [Maj., II: 483— 484], лат. 
melittis id., утворене від melitta 'бджола’ [Ан.: 215]. Флорономен пижельник, 
можливо, пов’язаний із пиж, але мотивація його неясна [ЕСУМ, IV: 367]. 
Нормативною в українській літературній мові стала назва кадило [СУМ, IV: 
68; ОВРУ: 304], вперше вжита як науковий термін у [ВхГик.: 94] та ухвалена 
в цій ролі в [СБН: 96]; пор. у [Мел.: 177] із цим значенням кадільник.

3.77.10. Уперше фіксуються назви для видів Phlomis L., зокрема 
поширений у більшій частині України, крім гірських районів та північного 
Полісся, вид Phlomis tuberosa L. називається 6ά6κα (степ, та ін. [Ум., III: 126; 
ЯТ: 23]), свиняча бабка (харк., катер.), нечуйвітер (катер.), глуха кропива 
(херс.) [Ан.: 249; Ум., І: 260; Мел.: 201], шйндра (сх. поліс. [Волк.: 178; Гр., 
IV: 483]), вовче ухо  (степ. [Ан.: 249; Шейк., V/2: 221]), христбв посошок [Рог.: 
131; Піск.: 278; Мел.: 201], поломка [ВхГик.: 96; Жел.: 691], медовйк (сер. 
наддніпр., катер., степ. [Сред.: 542; Ум., І: 260; Ан.: 249; ЯЧ: 131]), медовка 
(катер. [Ан.: 249; СБН: 112]), чужеварник [Рог.: 131; Руб., XIII: 16], 
чужовйрник [Гр., IV: 476; Мел.: 291]. Більшість цих назв перенесена від 
інших схожих чимось (листям та ін.) рослин або інших предметів, а саме: 
бабка —  від Plantago major L. (означення свиняча у складеній назві має 
загальну семантику 'несправжня’), нечуйвітер —  від Hieracium pilosella L., 
глухб кропива —  від Lamium L., шандра —  від Marrubium L. Перенесені 
також вовче вухо (за формою листків) і компонент посошок у складеній назві



(стебло рослини пряме й голе). Номен поломка виник, можливо, внаслідок 
переосмислення загальновживаного поломка 'пошкоджене, поламане місце’ 
[СУМ, VII: 93] у зв’язку з застосуванням цієї рослини в народній медицині, 
напр., від грижі [Ан.: 407]. Медовйк, медовка —  від мед або медовий, 
зумовлені медоносністю рослини. Композит чужовбрник утворений від 
чужий і варити, проте його мотивація неясна.

Для іншого виду цього роду Phlomis pungens Willd., поширеного в 
південній частині Лісостепу, в Степу і Криму, документуються назви: 
залізняк (степ. [Сред.: 542]), козацький залізняк [Рог.: 131; Піск.: 109; Ум., І: 
258; Гр., II: 59], желізняк (київ., полт., катер.), буквиця (полт.) [Ан.: 249; СБН:
111], перекотиполе (степ. [Сред.: 543; Ан.: 249; Ум., І: 258]), чистець (степ. 
[ЯТ: 23; Мел.: 201]). Залізняк, желізняк (від залізо і діал. желізо) 
мотивуються народним повір’ям про чудодійну силу рослини, пор. [ЕСУМ, 
II: 228]. Варіант залізняк став в українській літературній мові нормативним 
для роду Phlomis L. [СУМ, III: 190; ОВРУ: 304]. Як науковий термін уперше 
запропонований у [Мел.: 201] і ухвалений у цій ролі в [СБН: 111]. Композит 
перекотиполе (від перекотити (ся) і поле) пов’язується з тим, що висохле 
стебло рослини відривається вітром від кореня і переноситься далі, пор. 
[Шамота: 121]. Назва чистіць (від чйстити) зумовлена використанням 
рослини в народі для очищення шкіри від прищів та ін. [ЯТ: 23].

3.77.11. Уперше джерела документують назви всіх видів роду 
Galeopsis L., які зростають в Україні, зокрема для виду Galeopsis ladanum L.
—  жабрей [РО: 204; Рог: 123; Піск.: 74], жабрій польовий [ВхГик.: 94; Жел.: 
219; Гр., І: 470], васильок польовий [Волк.: 166; Мел.: 122]; для виду Galeopsis 
speciosa Mill. —  собачі коноплі [Рог.: 123; Піск.: 242; Гр., IV: 163], жебрій, 
зюбрій [ВхПч., І: 10; Нов.: 98; Жел.: 319], медовник [РО: 204; Рог.: 123], 
медівник [Гр., II: 414; Мел.: 122]; для Galeopsis tetrahit L. —  жабрій [Ум., II: 
61], жебрій [ВхГик.: 94; Жел.: 219], лісовий жабрей [Рог.: 123; Піск.: 127; 
Ум., І: 124; Руб., VII: 27], лісовий жабрій [Піск.: 127; Гр., І: 470], жабрик 
[Рог.: 123; Піск.: 74; Жел.: 216; Ум., II: 61; Гр., І: 470], зябрій (гуцул. [Жел.: 
319]); для Galeopsis pubescens Bess. —  жебрій [ВхГик.: 94], конотлька  
(галиц. [Нов.: 98; Гр., II: 278]). Без указівки иа конкретний вид роду Galeopsis 
L. документуються гуцул, зябрій, зубрій [Гавр.: 139].

Із назвами жабрій і под., зябрій, зубрій і под. пор. рос. діал. жабрей, 
жабер, зябрий, біл. зябер, зябра, жабрзй, ж абрій ка, жабрьік і под. [Кис.: 56; 
ЛАБНГ, І: 238], чес. zabr, слвц. ziabor 'різні види Galeopsis L .’ [Mach.: 196]. 
Ці слова, гадаємо, пов’язані з зябра : жббра 'зябра’, які є похідними від 
праслов’янської основи *ζφ - : *ζφ-, що є в свою чергу фонетичним 
варіантом основи *ζφ - : *ζφ~; пор. рос. діал. жаба 'рот’, див. [ЕСУМ, II: 
183— 184; 285; Фасм., II: 31— 32; 91]. Фітономени мотивуються тим, що два

різнокольорові пелюстки квітки нагадують губи, тобто рот. Непереконливим, 
на нашу думку, є пов’язування флорономена зябрій : жабрій із зябля 'зоране 
(на зиму) поле’, ст. сл. з а б ж  'проростаю’ (первісно 'роздираю’) або жбба зі 
значенням 'ж аба’, див. [ЕСУМ, II: 184]. Подібністю рослини до конопель 
зумовлені назви соббчі коноплі (означення собачі тут має загальне значення 
'несправжні’), конопелька; пор. ще біл. діал. канбпля, канапелька, канапельцьі 
[ЛАБНГ, І: 238], ст. пол. psi konop (від 1472 p.), чес. konopice, слвц. konopnica 
'Galeopsis tetrahit’ [Mach.: 196], сер. лат. cinocanabs id. (букв, 'собачі 
коноплі’) [RS: 283]. Медівник (від мед або медовий) пояснюється
медоносними якостями рослини, пор. [ЕСУМ, III: 429— 430; Ан.: 151], а 
також біл. діал. мядунка, мядулькі, мядуніца id. [ЛАБНГ, І: 238]. Із усіх цих 
назв нормою в українській літературній мові для роду Galeopsis L. є жабрій 
[СУМ, II: 500; ОВРУ: 305], ухвалене як науковий термін у [СБН: 66]. Уперше 
в цій функції варіант жебрій використано у [ВхГик.: 94], а М.Мельник 
запропонував варіант зябрій [Мел.: 122— 123].

3.77.12. Документуються вперше назви поширеної майже по всій 
Україні, крім Криму та півдня Степу, рослини Lamium album L. —  
успадкована від праслов’янської мови глуха кропива (сер. наддніпр. та ін. 
[Авг.: 39; Рог.: 126; Піск.: 19; Ум., IV: 227]), глуха копрйва (півд. лемк. [1880, 
Мак.: 198; Петр.: 7; ВхН.з.: 47]) < прасл. *gluxa kropiva (kopriva) id. [Сабадош 
1996: 51], відома зі староукраїнського періоду мертва кропива [РО: 205; Рог.: 
126; Гр., II: 419] (пор. ст. укр. кропива мертвая id. [1642, Слав.: 205]) і 
новотвори біла кропивб [Піск.: 19; Ум., І: 95; Руб., І: 373], глухб біла кропива 
(сер. наддніпр. та ін. [Авг.: 39; Рог.: 126; Ум., IV: 227]), біла глухб κροηιιβά 
(сер. наддніпр. [Ан.: 184; ЯЧ: 132]), глххб жслйва (бойк. [ВхН.з.: 47; Мел.:
151]), глушйця (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 32; Жел.: 145; Гр., І: 291]), глушиця 
біла [ВхГик.: 93], глушник (бойк. [ВхПч., II: 32; Мел.: 151]), глухавка [Петр.: 
7], мертвяк [Піск.: 19; Мак.: 199], галиц. медунка, медулька і медушка, 
гуцул.-покут, медуниця [ВхПч., II: 32; Тан.: 60; Мел.: 151], мідянки (закарп. 
[ВхН.з.: 47]), мідниця  [Тан.: 60; Мак.: 198], чар-зілс, чарівне зілє [Кміц.; Мак.: 
198].

Означення біла у складених назвах пов’язується з кольором квітки; 
пор. пол. діал. bialapokrzywa, pokrzywa hlucha biata [Maj., II: 423], серб., хорв. 
бела копрйва id. [Сим.: 260]. Метафоричне означення мертва  у подібній 
назві, як і глухб в інших складених, мотивується тим, що види роду Lamium L. 
не жалять, на відміну від справжньої кропиви (Urtica L.). Глушиця, глушник, 
глухавка, —  очевидно, універби, які виникли на основі складеної назви глухб 
кропивб (пор. чес. hluchavka, hluchavec id. [Mach.: 197]). Номен мертвяк 
утворений також на основі складеної назви мертва кропива; пор. пол. (і ст. 
пол.) martwa pokrzywa [Maj., II: 423], чес. mrtva kopriva, слвц. mrtva zihlava,



mrtvica [Mach.: 197], серб., хорв. мртва коприва бела, мртвица, мртвача 
'Lamium L .’ [Сим.: 260]. Медунка і под. (також мідянки —  від діал. мід  'м ед’) 
пояснюється медоносними якостями рослини; пор. чес. medunica, medulka, 
meduvka id. [Mach.: 197].

Джерела фіксують ще назви інших видів Lamium L., зокрема Lamium 
maculatum L. (зростає по всій Україні, крім південної частини Степу) —  глуха 
кропива (сх. укр. [Рот.: 126; Ум., І: 95; Гр., І: 251; ЯЧ: 132]), глуха кропива 
(зах. укр. [Вол.: 162; Гол.: 479; Волк.: 167]), глухавка пятновата [Вол.: 162], 
глушиця плямовата [ВхГик.: 94; Мак.: 199], кадіїло дике (галиц. [Нов.: 99; Гр., 
II: 206]), медунка плямиста [ВхБот.1905: 77; Мел.: 151], куряча сліпота 
[Вол.: 162; Жел.: 884], оклпдник (полт. [Ан.: 184; Ум., І: 95]); виду Lamium 
purpureum L. (поширений майже по всій Україні) —  κράαια кропива (уман. 
[Ан.: 184; Ум., IV: 227; СБН: 83]), медунка [ВхПч., І: 10; Жел.: 432], 
медуниця, медівка [Жел.: 432], ишндра (уман. [Ан.: 184; Ум., І: 95; Тм., II: 
116]), дівка (галиц. [ВхПч., І: 10; Мел.: 152]), дрімлюх (гуцул. [Шух.; Мел.: 
152]); виду Lamium amplexicalle L. (розповсюджений у Закарпатті, Поліссі, 
Лісостепу і Криму) —  кінська мята  [Рог.: 126; Піск.: 106; Гр., II: 425], кінська 
кропива (буков. [НІ.: 7; Maj., II: 423; Мак.: 199]).

Окремі з цих назв перенесені від інших рослин: шйндра —  від 
Marrubium L., у складених назвах компонент кадило —  від Melittis sarmatica 
Klok. (Melittis melissophyllum L.), мята —  від Mentha L. Номен дівка, —  
ймовірно, результат метафоричного переосмислення загальновживаного 
слова за асоціацією яскравої і гарної квітки рослини з дівчиною; пор. іншу 
назву цієї рослини крйсна κροηυβά, в якій означення може мати як діалектне 
значення 'червона’ (пор. серб., хорв. црвена коприва id. [Сим.: 269]), так і 
'гарна, красива’. Дрімлюх пов’язується з дріхшти, мабуть, у зв’язку з 
обвислим листям і суцвіттям. Означення кінська у назві кінська мята  має 
значення 'несправжня; дика’, а плямовата, плямиста, пятновата у  
відповідних складених назвах (від пляма або діал. п ’ятнб) мотивується 
плямами на листках рослини. Із усіх назв видів роду Lamium L. нормативною 
для останнього в сучасній українській мові стала глуха κροηιιβά [СУМ, II: 89; 
ОВРУ: 505], уперше термінована І.Верхратським у [ВхБот.1905: 76] і 
ухвалена в цій ролі в [СБН: 83]. Ця назва поширена у більшості сучасних 
українських говорів [САБЛ: № 13].

3.77.13. Документуються назви поширеної майже по всій Україні 
рослини Galeobdolon luteum Huds. (Lamium galeobdolon Crantz) губйня жовта 
[ВхГик.: 94; Жел.: 162], зеленчук (степ. [Lind., II: 91; СБН: 83]), земляний 
ладан (полт., степ. [Lind., II: 91; Гор.-2: 374; СБН: 83]). Компонент губаня (від 
губа) мотивується подібністю двох пелюстків квітки до губ, означення 
жовта —  кольором квітки. Зеленчук пов’язується із зелений за яскраво-

зеленим кольором листя рослини. Компонент ладан у  складеній назві 
перенесений від тропічного дерева Bosvella sacra та ароматичної смоли з 
нього (остання назва документується в пам’ятці української мови від 1350 р. 
[ССУМ, І: 536]), зумовлений тим, що розтерте листя рослини Galeobdolon 
luteum дуже смердить; пор. лат. galeobdolon id., утворене від galea, gale 'тх ір’, 
'ласка (вид тварини)’ і bdolos 'сморід’ [Нейшт.: 471— 472]. Літературною 
нормою української мови стала назва зеленчук [ВТССУМ: 457; ОВРУ: 305].

3.77.14. Для поширеної в Закарпатті, Лісостепу і Степу рослини 
Leonurus cardiaca L. фіксуються назви собача κροηιιβά (сер. наддніпр. та ін. 
[РО: 204; Рог.: 126; Піск.: 242; ЯЧ: 132]), собача кропива [Руб., XI: 65], глуха 
кропива (галиц, степ, та ін. [Нов.: 99; Сред.: 541; Рог.: 126; Гр., 1: 291; II: 310; 
ЯТ: 19]), псячка (галиц. [ВхПч., II: 33; Жел.: 786; Гр., III: 496]), хвастиця 
псячка [ВхГик.: 94; Жел.: 1035; ВхБот.1896: 130], гусячий слід (буков. [Maj., 
II: 133; НІ.: 7; Мак.: 207]), курячий слід [Жел.: 883], кропівничок  (волин. [Ан.: 
191; Ум., II: 81]), курпоїн, курпоїн лісний (катер. [Ан.: 191; СБН: 86]), сіїндра 
(полт. [Ан.: 191; Тм., II: 114; Ум., Ill: 222]), сердечник [Петр.: 34], пустирник 
(степ. [Lind., II: 99; СБН: 86]).

Назва глуха κροηιιβά перенесена від Lamium album L.; пор. рос. діал. 
глухая кропива, дикая кропива id. [Ан.: 191]. Означення соб0ча у  складеному 
номені має значення 'несправжня; дика’; пор. рос. діал. собачья кропива, 
дикая кропива [ib.], серб., хорв. копривина, копривица id. [Сим.: 269]. У назві 
хвастиця псячка перший компонент —  дериват від хваст  'бур’ян’ (< прасл. 
*xvastb id.) [ЕСУМ, VI: 163] (пор. щодо принципу номінації чес. Ьиііпа 
'Leonurus L.’, яке того ж походження, що й укр. б ур ’ян [Mach.: 198]), а 
псячка, —  очевидно, універб, який виник на основі назв типу закарп. кропива 
песся, жалива псяча (песся) 'Leonurus cardiaca L.’ [Кобів: 249]. Фітономени 
гусячий слід, курячий слід зумовлені подібністю листочка цієї рослини до 
відбитку гусячої (курячої) лапки (див. [БА: Табл. 92/5]; пор. ще пол. gesi а 
stopa, wilcza stopa id. [Maj., II: 433]). Кропівничок  пов'язується з кропиво, а 
сіїндра —  результат деетимологізації слова ишндра [ЕСУМ, V: 234] (пор. укр. 
діал. сандра, шандра [СБН: 86], пол. kotcza szanta id. [Maj., II: 433]), яке 
перенесене від Marrubium L. Сердечник (від серце; ця рослина —  ефективний 
засіб для лікування хвороб серця), вірогідно, запозичене від чес. srdecnik id., 
яке, на думку В.Махека, стало джерелом також для слвц. srdcovnik, пол. 
serdecznik, рос. сердечник id. [Mach.: 197]; пор. ще серб., хорв. срдачица, 
срчаник, срченика і под., слвн. srcnik id. Пустирник —  від рос. пустьірник id. 
[ЕСУМ, IV: 639]. Нормативною в українській літературній мові для роду 
Leonurus L. стала назва собюча кропива [СУМ, IV: 365: ОВРУ: 306], уперше 
кодифікована як науковий термін у [СБН: 86].



3.77.15. Поширена майже по всій Україні рослина Ballota ruderalis Sw.
(Ballota nigra L.) у джерелах представлена назвами м ’ят очник (степ. [ЯТ: 132; 
Мел.: 48]), м ’ятошник [Ум., І: 60], собача м ’ята [Ан.: 60; 1878, Мак.: 52; Ум., 
І: 60], маточник [Рог.: 114; Жел.: 430; Ум., IV: 198; Гр., III: 411], глуха 
кропива, шандра (степ, та ін. [Сред.: 54; Ум., І: 60]), вонюча шандра, 
білокудреник (степ. [Lind., II: 98; СБН: 22]), кудренпик, чорнокудренпик [1878, 
Мак.: 52; Петр.: 40], гдбзик [ВхГик.: 94; Жел.: 146]. М  ятошник —  від 
м ятка, мотивується, можливо, характерним запахом розтертого листя цієї 
рослини; пор. іншу назву вонюча шандра, лат. ballota id., утворену від гр. 
βάλλειν 'кидати, відштовхувати’ [РО: 206]. Маточник, на думку
М Анненкова, —  вірогідно, результат деетимологізації слова м ’яточник [Ан.: 
60]; пор. собача м 'ят а  id. (означення собача у складеній назві має загальне 
значення 'несправжня’). Номен кудренник та інші сиільнокореневі (від кудрі 
'кучері’) зумовлені зовнішнім виглядом суцвіття рослини, див. [ЦА: № 530]. 
У композиті білокудреник компонент біл- пов’язаний із білими, частіше 
червоно-фіолетовими пелюстками (можливо, саме останньою ознакою 
пояснюється компонент чорн- в іншій складній назві чорнокудренпик, див. 
[ib.]). Гббзик — від діал. гобза 'Sambucus ebulus L. (бузина трав’яниста)’ < 
хабза, хабз id. [Кобів: 364]. що є дериватами від прасл. *хаЬь 'поганий’ і 
мотивується неприємним запахом бузини, пор. [ЕСУМ, 1: 540; VI: 146]. Назва 
глуха кропива перенесена від Lamium L., а ишндра —  від Marrubium L. 
Нормативним в українській науковій термінології для роду Ballota L. став 
м ’яточник [ОВРУ: 306], уперше запропонований як науковий термін у [Мел.:
48] і ухвалений у цій ролі в [СБН: 21].

3.77.16. Продовжує документуватися джерелами назва рослини Stachys 
recta L. (зростає в північно-західній і північній частинах України) чистець 
(волин., сер. наддніпр., степ. [ВхПч., І: 13; Рог.: 137; Жел.: 1072; Гр.. IV: 464; 
ЯЧ: 132; ЯТ: 28]), чистец (бойк., волин. [Нов.: 102; Гоц.1896: 106]) < прасл. 
*cistbcb id. [Сабадош 1996: 51; ЕСУМ, VI: 326— 327], а також інновації 
чистик [РО: 204; Жел.: 1072], счйсток [РО: 204; Рог.: 137; Мел.: 271], чистяк 
(галиц. [ВхПч., III: 23; Жел.: 1072]), чистняк [Рог.: 137; Гр., IV: 464], 
чистотіл (буков. [HI.; Maj., II: 739; Мак.: 358]), дикі коноплі [Волк.: 168; Гр., 
І: 383], польовий жабрей (катер.), лісовий жабрей (харк.), маточник (поділ.), 
репяшки (київ. [Ан.: 341; СБН: 149]), живичка [Петр.: 12]. Назва чистик і 
под., як і давнє чистець, пов’язуються із чистити на тій основі, що відвар 
цієї рослини використовують для очищення шкіри від прищів [Мел.: 271], а 
також для лікування чиряків, лишаїв, ран і навіть застосовують як засіб від 
зурочення [Mach.: 198]. Вірогідно, властивістю цієї рослини заживляти різні 
болячки зумовлена і назва живичка (від живити)', пор., однак, ще рос. 
живика id., яке Анненков вважав полонізмом [Ан.: 341]; пор. пол. ziwice,

ziwiczka id. [Maj., II: 739]. Отже, можливо, й укр. живичка —  полонізм. 
Окремі номени перенесені: репяшки —  від Xanthium L., чистотіл —  від 
Chelidonium majus L., хоча могло утворитися й незалежно завдяки своїм 
лікувальним властивостям, у складених назвах компоненти жабрей — від 
Galeopsis L., коноплі —  від Cannabis sativa L.

У цей період зафіксовано також назви ще двох видів Stachys L. — 
Stachys sylvatica L. i Stachys palustris L. (обидва поширені майже по всій 
Україні). Для першого виду записано назви чистець лісовий [ВхГик.: 95; 
Жел.: 1072]. бабка (полт.), буковиця (харк.) [Ан.: 342; Ум., І: 52; Руб., І: 103]; 
для другого виду —  чистець болотяний [ВхГик.: 94; Жел.: 1072], боже 
убраннс (гуцул.-покут. [ВхПч., IV: 16; Мел.: 271]), убрання боже (галиц. 
[Шейк., V/2: 146]), блошниця раменна, васильки холості (катер.), сирпушник 
(полт.) [Ан.: 341; СБН: 149]. Буковиця перенесено від Betonica officinalis L., 
бабка —  від Plantago L. або виникло незалежно на підставі зморшкуватих 
листків рослин, що нагадують обличчя старої жінки, чи від бабка 'знахарка’ 
за лікувальною дією рослини. Номен сирпушник (від серп) зумовлений 
зубчастими краями листків, пор. [ЕСУМ, V: 244], убрання боже —  красивим 
рожевим суцвіттям рослини. Із усіх поданих нормою в українській 
літературній мові для роду Stachys L. стала назва чистець [СУМ, XI: 331; 
ОВРУ: 306], уперше термінована у [ВхГик.: 94— 95], ужита як науковий 
термін у [Мел.: 271] і ухвалена у цій ролі в [СБН: 149].

3.77.17. Засвідчені назви поширеної майже по всій Україні рослини 
Betonica officinalis L. (Betonica vulgaris L., Stachys betonica Benth., Stachys 
officinalis Trev.): успадкована від праслов'янської мови буквиця [Б.-Н.: 64; 
Авг.: 20; ВхПч., IV: 13; Жел.: 48; Гр., І: 108] < прасл. *bukbvica id. [ЕСУМ, І: 
286], а також новотвори: буковник, бук-ιηραβά [Ан.: 64; Ум., І: 52; Мел.: 50], 
буковиця (уман.), бабки (катер.), божі ручки  (канів.), материнка (полт.), 
полевий канупер, солодкий дедик (харк.) [Ан.: 64; Ум., І: 52; СБН: 149], 
звоздики нільські (гуцул. [Шух.. І: 21; Гр., II: 135]), липовий квіт (зах. укр. 
[Hoelzl: 154]), деревей польовий (гуцул. [1909, Мак.: 55]), яківка (буков. 
[Парт.; Жел.: 1112; НІ.: Мак.: 55]), диман (сер. наддніпр. [Авг.: 20; ВхПч., IV: 
13; Гр., І: 54]), бетоніка [Шейк., І: 53; ВхПч., II: 29; Гр., І: 54]. бетопька 
[Піск.: 16, 26], бетонікель (поділ. [Ан.: 64; СБН: 149]) вйнда (зах. укр. [Гол.: 
399]).

Буковник і под., як і давнє буквиця, утворене від бук 'дерево бук, Fagus 
silvatica L.’ (мотивується подібністю країв листків цієї трав’янистої рослини 
до букових [Mach.: 199]; припущення П.Скока про походження буквиця від 
лат. baca 'ягода’ малоймовірне, див. [Skok, І: 183; ЕСУМ. І: 286]). Перенесено 
також назви: материнка — від Origanum vulgare L., деревей —  від Achillea L., 
звоздики —  від Dianthus L., канупер — від Pyrethrum majus Trzel.



(Chrysanthemum balsamita Schmalh.). Бабки, очевидно, також перенесено (від 
бабка 'знахарка’), пояснюється широким застосуванням рослини у народній 
медицині). Із номеном димст пор. рос. кур. дьіман id. [1897, СРНГ, VIII: 292]. 
Припускають зв’язок із чес. dym'mn 'чебрець, Thymus serpyllum L .’, яке 
вважається варіантом назви tymidn id., що походить від лат. thywum  id. < гр. 
Θυμός 'дух, запах’ [ЕСУМ,’ II: 71; Holub— Lyer: 145, 495]. Однак таке 
пояснення, на наш погляд, непереконливе, бо сумнівно, щоб сер. наддніпр. 
димст мало зв’язок із чеським словом. Могло виникнути і на українському 
грунті на основі т им ’ян 'Thymus serpyllum’. Проте більш вірогідним нам 
видається виводити укр. димст від діал. димати 'дути міхом’ (пор. ще діал. 
діїмало 'м іхур’, диминець 'пухлина’, діїминиця 'нарив’, надими 'пахова 
грижа’ та ін.) [Жел.: 182. 474], прасл. *dymati 'дути’ [ЕСУМ, II: 71]. У такому 
випадку фітономен диман мотивується використанням цієї рослини у 
народній медицині для лікування печінки, натуженого (напруженого) 
проносу, запалення кишечнику [ЛРП: 340— 342]. Бетоиіка запозичено, 
можливо, через пол. (і ст. пол.) betonika, менш імовірно, через рос. бетоиика 
id. від лат. betonica (bettonica, vettonica) id., пор. [ЕСУМ, I: 178]. Назва він їда 
походить від рум. vindecea, діал. vindeca 'виліковувати’, спорідненого з лат. 
vindicare 'відновлювати, берегти’ [DLRM: 930; ДЕМ: 75]. Із усіх цих назв 
нормативною в українській мові для роду Betonica L. стала буквиця [СУМ, І: 
252; ОВРУ: 307], уперше термінована у [ВхГик.: 94] і ухвалена в ролі 
наукового терміна в [СБН: 149].

3.77.18. Крім назв культивованого виду шавлії Salvia officinalis L. (див. 
π. 2.27.5), у цей період документуються і найменування дикорослих видів 
Salvia L., зокрема поширеного по всій Україні виду Salvia verticillata L.: 
свииїдх (волин. [ВхПч., II: 12; Жел.: 854; Гр., IV: 106]), свинушник (харк. та ін. 
[Рог.: 135; Гор.-2: 380; Гр.. І: 106]), свинюшник (степ. [Lind., II: 79: Піск.: 
233]), свинарик (волин.), жалька (закарп.) [ВхН.з.: 56; Мел.: 246], дідове сало 
(гуцул. [Шух., І: 22; Гр., IV: 98]), буквиця (катер.), криничник (волин.), 
лотчиок [Ан.: 313; СБН: 137]. Назви свииюх та інші спільнокореневі 
етимологічно пов’язують із світка зі значеннями 'дерев’яна куля, яку 
ганяють ковіньками в грі’, 'відповідна гра’ [Гр., IV: 106] < прасл. *sbvinbka 
id., утвореного від *sbvi(nQ)ti 'звити’; вірогідно, свинка первісно мало 
значення 'м ’яч, звитий із ганчір’я, шерсті’. Припускається, що фітономени 
мотивуються волосистим кільцем у трубці віночка квітки цієї рослини 
[ЕСУМ, V: 191 — 192] або, як нам видається, двома характерними вушками в 
основі нижніх листочків, див. [ЦА: № 832]; пор. ще назву ведмеже вухо 
'Salvia aethiopis L .’ (див. нижче). Деетимологізація цих ботанічних назв 
сталася, ймовірно, внаслідок зближення їх із свиня. Номен буквиця 
перенесено від Betonica officinalis L., а лопушок утворено від лопух 'Arctium

lappa L .’ (за схожістю листя). Криничник —  дериват від криниця, мотивується, 
очевидно, місцем зростання рослини. Жалька, —  можливо, результат 
деетимологізації незафіксованого *иіаль(в)ка, демінутива від діал. шальвія 
'Salvia L .’ Мотивація метафоричного найменування дідове сало неясна.

Задокументовано назви ще кількох видів Salvia L., зокрема виду Salvia 
nemorosa L. (Salvia silvestris L.), поширеного по всій Україні, —  драголюб 
[Волк.: 168; Жел.: 203], васильки (сх. укр. [Гор.-І: 18; ЯЧ: 131; ЯТ: 27]), полеві 
васильки (степ., буков. [Сред.: 135; Гор.-І: 18; НІ.]), степовий васильок [Піск.: 
248]; виду Salvia pratensis L. (зростає на більшій частині України) —  бабка 
(волин. [Нов.: 101]), бабки [РО: 198; Рог.: 135; Гр., І: 14], бабочки, шавлія [РО: 
198; Мел.: 246], шалхвея [Рог.: 135; ЯЧ: 132; Мел.: 246], шалхвея [Піск.: 292], 
шалвія лукова [Вол.: 163; ВхБот.1896: 101], шевлія лукова [ВхГик.: 95; Мак.: 
328], канупирь пільний (галиц. [Нов., 101; Гр., II: 215]), свинушки, підсвинух і 
кокіш (уман.), кукурузка (степ.), матушник і самосій (поділ.), медовка  (полт.), 
медунки (київ.), сокирки [Ан.: 313; СБН: 137]; виду Salvia glutinosa L. (зростає 
в західній частині України, на сході —  до Умані) —  сметанник і сисак (бойк. 
[Нов.: 101; Петр.: 37, 37]), моклячник (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 236; Мел.:
246]), вонечник (бойк. [Нов.: 101; Петр.: 5; Гр., І: 253]), мідуишиця (гуцул. 
[Шух., І: 22; Гр., II: 430]); виду Salvia aethiopis L. (поширеного в Степу і 
Криму, зрідка на півдні Лісостепу) —  ведмеже вухо [Піск.: 26; Шейк., V/2: 
221; ЯТ: 26], ведмеже ухо (степ. [Сред.: 539; Рог.: 134;,Гр., І: 130]), верблюже 
вухо [ЯТ: 26], перекотиполе, окіст і сметанка трава (харк. [Гор.-І: 18; Гор.- 
2: 380; СБН: 136]), буквиця (катер.), дивина (київ.) [Ан.: 312; Ум., II: 20; Мел.: 
245]; Salvia nutans L. (Лісостеп, Степ) —  бабкй (степ. [Сред.: 539; Lind., II: 79; 
ЯТ: 26]), голиш  [Рог.: 135; Піск.: 54; Жел.: 148; Гр., І: 300], дикий васильок 
(харк. [Ан.: 312; СБН: 137]).

Композит драголюб міг бути перенесений від Lycopus europaeus L. 
(див. π. З Л І.22), але мотивація такого переосмислення неясна (зовнішня 
подібність рослин відсутня). Кокіш, можливо, від діал. кокош  'півень’ [Гр., II: 
266], пояснюється, вірогідно, схожістю суцвіття рослини із півнячим 
гребенем. Мабуть, цією ознакою зумовлений і номен сокирки, пор. ще 
[ЕСУМ, V: 345]. Композити самосій (від сам і сіяти) і перекотиполе 
(перекотити і поле) мотивуються способом розмноження рослини, див. 
[Нейшт.: 475]. Ряд видів шавлії —  медоноси, чим пояснюються назви 
медовка, медунки, мідушниця (остання —  від діал. мід 'м ед’), а також 
матушник (від матка бджолина), сисак (від ссати, зумовлюється, ймовірно, 
наявністю в квітці нектару, який можна смоктати, пор. [ЕСУМ, V: 244]). 
Дивина  перенесено від Verbascum L., а сметанник —  від Agrimonia eupatoria 
L. (за подібним жовтим кольором і формою суцвіття). Моклячник (від діал. 
мокляк 'низина, залита водою’ та ін. [СУМ, IV: 781; Гр., II: 439; Он., II: 449])



мотивується місцем поширення рослини, вонечник (від діал. вонячий 
'воню чий’, 'який видає запах’; у слові вонечник, гадаємо, [е] < [а]) — 
сильним приємним запахом рослини [ЦА: № 440]), голиш  (від голий) — 
прямим, без віток стеблом (пор. дещо інакше в [ЕСУМ, І: 548— 549]), пушан 
(від пух) —  опушенням рослини м ’якими волосками [ЦА], ранник (від рана)
—  використанням рослини для загоєння ран [ЯТ: 26]. Ботанічний номен 
окіст  виник, імовірно, внаслідок переосмислення окіст  'частина туші 
тварини —  лопатка або стегно’ [СУМ, V: 664], але мотив такого перенесення 
назви нам не ясний (див. дещо інакше в [ЕСУМ, V: 169]).

3.77.19. Фіксуються назви поширеної по всій Україні рослини Acinos 
arvense Dandy (Calamintha acinos Bth., Satureja acinos Sch., Thymus acinos L.) 
щебрушка польов0 [ВхГик.: 95; Мел.: 57], васильок польовий (гуцул., волин. 
[Нов.: 102; Гр., І: 128]), муращівник (галиц. [ВхН.з.: 58; Мел.: 57]). Компонент 
щебрушка —  похідне від щебер 'Satureja hortensis L .’ (див. 2.28.7), назва 
муращівник —  від мурди/ка [ЕСУМ, III: 536], але її мотивація неясна; в 
українських говорах під цим найменуванням більш відома рослина Achillea 
millefolium L. [Кобів: 34— 35], проте схожості між цими об'єктами флори 
немає. Компонент васильок у складеній назві перенесено від Ocimum 
basilicum L. Щебрушка польова —  норма в українській літературній мові 
[СУМ, XI: 577; ОВРУ: 310]. Як науковий термін уперше появляється у 
[ВхГик.: 95], потім у [Мел.: 57] і схвалюється в цій ролі в [СБН: 138].

3.77.20. Крім успадкованих від праслов’янської мови, вживаних у 
староукраїнський період назв поширеної майже по всій Україні рослини 
Origanum vulgare L. материнка (волин., сер. наддніпр., слобож., степ, та ін. 
[Максимович 1827: 199; Кв., II: 104; Авг.: 51; Нов.: 100; Сред.: 538; Гр., II: 
409] < прасл. * mater іпька id., 'Thymus serpyllum L .’ [ЕСУМ, III: 412; Сабадош 
1996: 51, 128]) і душиця (степ. [Шм.; СБН: 105; Мак.: 250]) < прасл. 
*(materina) dusica id. [SP, V: 108— 111], документуються також інновації 
лебідка (галиц. [ВхПч., V: 26; Жел.: 94]), лвбюдка (лемк. [ВхН.з.: 50]), 
матерїіска (бойк. [ВхПч., IV: 15; Жел.: 429]), душйнка [РО: 196; Мел.: 190; 
СБН: 106], духовий цвіт (черніг. [Ан.: 234; СБН: 106]), зіндвка (гуцул, та ін. 
[Нов.: 100; Рог.: 130; Жел.: 301; Гр., II: 153]), майран [ВхГик.: 94; ВхБот.1905: 
78], majoranek (галиц. [Hoelzl: 154]), маришка (галиц. [Нов.: 100; Гр., II: 406]), 
маринка (волин. [Ан.: 234; СБН: 106]). Назва лебідка утворена від лебеда 
'Atriplex L .’, варіант лебюдка (у лемківських говірках) —  полонізм, пор. пол. 
lebiutka, lebiodka id. [Maj., II: 441]. Номен майран перенесено від Majorana 
hortensis Moench Із ним пов’язані також назви маринка і маришка (пор. 
[ЕСУМ, III: 395]) як деетимологізовані слова. Можливо, їх впливу зазнала 
назва материска, в основі якої, очевидно, материнка. Фітономен душйнка 
утворений, вірогідно, від дух (мотивується сильним приємним запахом

рослини) на основі складеної назви духовий цвіт. Припускають, що зіндвка 
етимологічно споріднюється із зіновшпь 'Genista L .’, 'Cytisus L .’, але 
мотивація зв’язку нез’ясована [ЕСУМ, III: 264]. Із усіх цих ботанічних назв 
нормативною в українській літературній мові закономірно стала материнка 
[СУМ, IV: 645; ОВРУ: 311], уживається майже в усіх сучасних українських 
говорах [САБЛ: № 34]. Уперше її як науковий термін ужито в [Мел.: 190] і 
схвалено в цій ролі в [СБН: 106].

3.77.21. Продовжують документуватися назви рослини Thymus 
serpyllum L. (зростає на Поліссі і у волинській частині Лісостепу), відомі з 
попереднього періоду розвитку української мови, це чебрець [Авг.: 72; Сред.: 
538; Волк.: 176; Жел.: 1062; Гр., IV: 449], чабрець [1878, Мак.: 371; Гр., IV:
442], иіербець (волин. [ВхПч., І: 13; Гр., IV: 525]), материнка (галиц., гуцул, 
та ін. [Hoelzl: 154; Нов.: 102; Жел.: 429; Гр., II: 409]), полонізми матерзанка 
[Рог.: 138; Піск.: 133; Ум., IV: 217] і мацерж анка [РО: 197; Мак.: 372], 
уперше фіксується номен праслов’янського походження материна душка 
(закарп. та ін. зах. укр. [Вол.: 162; Чопей: 84]) < прасл. *materina dusbka id. 
[Slaw., V: 108], а також появляються новотвори чебрик [Жел.: 1062; Ум., IV: 
217; Гр., IV: 449], чебрик материнка [ВхГик.: 94; ВхБот.1905: 77], чабрик 
(бойк.-галиц., поділ, та ін. [Нов.: 102; Ан.: 354; Тан.: 60; ВхН.з.: 59]), чіібрик 
(гуцул. [Шух., І: 22; Гр., IV: 461]; [и] після [ч] < [а]), чдбрик [РО: 197; Ум., 
IV: 192; Мел.: 281], иіабрик (лемк. [ВхН.з.: 59; Мел.: 281]), щебрець [Ан.: 354; 
Руб., XIII: 41; Мел.: 281], цебрець (галиц. [ВхПч., І: 13; Жел.: 1051]), цебрик 
(волин., поділ. [Ан.: 354; Гр., IV: 426; ВхН.з.: 59]), чебчик [Волк.: 176; Ум., 
IV: 192; Гр., IV: 449], чепчик [Рог.: 138; Мел. 281], чепчик богородишний 
[Рог.: 138; Ум., І: 37], богородичний чепчик [Гр., І: 80], чепчик степовий 
[Волк.: 177; Піск.: 286; Жел.: 1064], цепчик (галиц. [ВхН.з.: 59; Мел.: 281]), 
чебричок (галиц. [Нов.: 102]), цебричок (волин. [ВхПч., І: 13; Жел.: 1052; Ум., 
IV: 217]), чебринок [Петр.: 40], матерянка [Вол.: 162; Парт.: 287; Мак.: 372], 
мацеридушка (лемк. [ВхН.з.: 59; Мел.: 281]), богородична травд [Парт.: 287; 
Жел.: 36], богородицька трава [Рог.: 138; Жел.: 36; Гр., І: 80], богородська 
трава [Вол.: 162; Мак.: 371], вересні (полт. [Ан.: 354; СБН: 155]).

Чабрець, чебрець, чабрик, чебрик, чдбрик і под. —  деривати від чабер 
'Satureja hortensis L .’ (обидві рослини дуже подібні), чдбрик —  від полонізму 
ст. укр. чобор id., пор. [Сабадош 1996: 128]. Пізніше на їх основі виникають 
фонетичні і словотвірні, часто деетимологізовані варіанти, як иіабрик, 
щебрець, цебрець, цебрик, цебричок, чеб(п)чик, цепчик та ін., пор. [ЕСУМ, VI: 
273— 274]; пор. ще біл. діал. щ абрщ  чабурзц id. [ЛАБНГ, І: 239]. Означення 
богородичний і под., на думку В.Махека, первинно означало «душа (тобто 
дихання) Діви Марії», пов’язуючись із сильним приємним запахом чебрецю 
[Mach.: 202]. Номен мацердушка < пол. macierduszka id. [ЕСУМ, III: 421].



Нормативною в українській літературній мові стала назва чебріць  [СУМ, XI: 
289; ОВРУ: 311]. Проте в СУМІ з ремаркою розм.(овне) подаються з цим 
значенням і інші варіанти: чебрик, чебчик, а чйбрик має те саме значення, що 
й чабер, тобто 'Satureja L.’

3.77.22. На всій території України зростають два болотні види Lycopus 
L. —  це Lycopus europaeus L. і Lycopus exaltatus L. Уперше документуються 
назви для першого зюзник (степ, та, можливо, ін. [Рог.: 127; Піск.: 95; Lind., 
II: 74; Жел.: 319; Гр., II: 190]), з ’юзник [Мел.: 95] (з покликанням на [Рог.]), 
драголюб [Рог.: 127; Жел.: 203; Ум., І: 93; Гр., І: 440], дроголюб [Піск.: 72], 
беззуб (буков. [Maj., II: 464; НІ.: 8; Male.: 221]), иіанта водна [Петр.: 41], 
болотна кропива [Lind., II: 74; СБН: 92]. Для виду Lycopus exaltatus L. 
записано назви: вовконбг [Рог.: 127; Піск.: 40; Жел.: 113; Гр., І: 245], вовконіг 
[Ум., І: 93; Тм.; Мел.: 169; Мак.: 221], вовча αηνηά  (сх. укр. [ВхПч., І: 11; 
Жел.: 114; Піск.: 40; Гр., IV: 222]), вовчуг [Рог.: 127; Жел.: 113; Ум., IV: 190; 
Гр., І: 247], вовчук [Тм., І: 43; СБН: 92], водяна κροηιιβά [Волк.: 166; Ум., І: 93; 
Тм., І: 43; Гр., І: 247].

Припускають, що драголюб, яке в українських говорах називає також 
рослини Salvia nemorosa L., види Mentha L., Lamium L., варіант дроголюб ще 
'Urtica dioica’ [СБН: 205; Кобів: 530, 531], утворене від драг- 'дорогий’ і 
люб(иіі). Перша частина цього композита запозичена, можливо, зі словацької 
або чеської чи польської (пор. варіант дроголюб), чи навіть від 
південнослов’янських мов, пор. серб., хорв. драго/ьуб, уживане як позначення 
кількох різних рослин: Amaranthus L., Convallaria majalis L., Orobanche L., 
Platanthera bifolia Rich., а також як особове чоловіче ім’я Драго.ьуб. 
Український фітономен міг мотивуватися використанням рослини для 
приготування любовного (приворотного) напою [ЕСУМ, II: 120]. Походження 
назви зюзник ( з ’юзник) неясне; пор. ще рос. літ. зюзник id. Беззуб —  від 
беззубий або від без зубів, проте мотивація його неясна, усупереч [ЕСУМ, І:
162], де вона пояснюється, як нам видається, алогічно, а тому непереконливо, 
із «позубленими краями» листків рослини; пор. нижче мотивацію назви вовча 
ступ0. У складених назвах компоненти шанта і κροηιιβά перенесено 
відповідно від Marrubium L. і Lamium L.

Номен вовча ступ0 —-  переклад лат. lycopus id., утвореного від гр. 
λύκος 'вовк’ і іτούς 'нога’; флорономен мотивується зубчастими, 
перистороздільними листками рослини [РО: 196; Нейшт.: 477]; пор. ще в 
старопольських джерелах латинські назви цієї рослини pes lupi, lupipedia [RS: 
290], див. ще [Mach.: 203]. А номени вовчуг, вовчук і, напевне, вовконбг 
(вовконіг) —  утворення, які виникли на українському мовному ґрунті на 
основі назви вовча αηγηά. Нормативною в українській науковій термінології 
для роду Lycopus L. став номен вовконіг [ОВРУ: 312; РУСб: 197], уперше як

науковий термін запропонований у [Мел.: 169], проте в [СБН: 92] вовконіг 
ухвалено тільки для виду Lycopus exaltatus L., а для виду Lycopus europaeus L.
—  драголюб.

3.77.23. В описуваний період джерела документують назви, крім 
культивованих видів Mentha L. (див. п. 2.27.10— 11), ще кількох дикорослих 
видів м ’яти, зокрема Mentha arvensis L. (зростає майже по всій Україні): 
мнята, мнятка [Волк.: 171; Гр., II: 459; Мел.: 177], м ’ята, м ’ятка [Гр., II:
459], м ’ята польовй [ВхГик.: 95; Ум., II: 124; Гр., II: 459], полева мята  [Рог.: 
128; Піск.: 198], кінська мята  (сер. наддніпр. та ін. [Авг.: 45; Рог.: 128; Гр., II:
425]), козя мята (буков. [НІ.: 8]), плавньова мята (сер. наддніпр., степ. 
[Сред.: 538; Ум., II: 124; ЯЧ: 132; ЯТ: 22]), драголюб (сер. наддніпр. та ін. 
[Рог.: 128; Жел.: 203; Гр., І: 439; ЯЧ: 132]), котячка [Жел.: 372; Мак.: 230]. 
Означення польова (полева —  від поле), плавньова (від плйвні 'заболочена 
місцевість’) пов’язуються із місцем зростання рослини, кінська, козя мають 
значення 'несправжня, дика, менш цінна, ніж справжня’ [Mach.: 203]; пор. ст. 
укр. дика мята, кобилья мята  id. [1775, JIO: 66]. Справжньою м ’ятою 
вважається Mentha piperita L. (див. π. 2.28.10). Номен котячка (вірогідно, від 
кіт, род. в. кота) мотивується, ймовірно, приємним запахом цієї рослини 
(пор. [Нейшт.: 478]), який може приваблювати кішок, як напр., рослина 
Nepeta cataria L. (пор. її назви котяча м ’ята, котячка, котовик) чи Glechoma 
hederacea L. (пор. її назви коишчки, котячка, котовник, котики, кошачник і 
под. —  див. п. 3.77.6 [ЕСУМ, III: 68— 69]. У випадку пов’язування 
найменування котячка із котйти неясна його мотивація.

Фіксуються також назви інших дикорослих видів м’яти, зокрема 
Mentha pulegium L. (зростає в Закарпатті, на заході Лісостепу та Степу, зрідка 
в Криму), —  відома в джерелах староукраїнської мови від І пол. XVII ст. 
(див. [1642, Слав.: 103] та ін.) полій (сер. наддніпр. [Авг.: 46; ВхПч., IV: 15; 
Рог.: 128; Тм., II: 51; Гр., II: 284]), новотвір блоховник [Рог.: 128; Жел.: 33; Гр., 
І: 75; Коб.: 494]; Mentha aquatica L. (ця рослина поширена майже по всій 
Україні) —  водяїш м ’ята  [Рог.: 128; Піск.: 41; Гр., І: 247; II: 459], кінська 
мята (сер. наддніпр. [Авг.: 46; Ум., II: 124]), полій [Рог.: 128; Жел.: 690; Гр., 
III: 284], болотна мята [Гор-1: 13]. Означення водя/ιά, болотна в складених 
назвах обумовлені середовищем зростання обох рослин. Блоховник (від 
блоха) мотивується використанням рослини проти бліх [ЕСУМ, 1: 212].

3.78.1. Пасльонові (Solanaceae). Документуються назви двох видів 
Solanum L., поширених по всій Україні, —  Solanum dulcamara і Solanum 
nigrum L., зокрема першого —  це глйстник (сх. укр., зах. укр. [Авг.: 64; Гол.: 
479; Рог.: 136; Гр., І: 289] та ін.), глисник (галиц. [Гавр.: 145; Парт.; Мак.: 
348]), глостник (буков. [НІ.: 12; Мак.: 348]; імовірно, описка, мало би бути 
глистник), глистяк [Волк.: 167; Ум., І: 143; Гр., І: 289], глистівник (степ.



[Сред.: 532; ЯТ: 28; СБН: 147]), паслін [Закр.: 442; Ум., І: 165], пасльон [Кв., 
II: 385], паслін жовтий [ВхПч., IV: 16], пасльон жовтий [Рог.: 136; Піск.: 52; 
Гр., III: 102], жовтий паслен [Авг.: 64; ІІіск.: 144], вовчі ягоди  [Рог.: 136; Тм., 
І: 73; Гр., І: 246], гадючі ягоди [Руб., II: 2], гадюча трава (поділ. [Ан.: 333; 
Мак.: 348]), надтйнник [Рог.: 136; Піск.: 52; Жел.: 476; Гр., III: 486], блюш 
[Жел.: 34; Мак.: 348], белена глйстник [ВхГик.: 104; Гр., І: 144], белена 
солодкогірка [ВхБот.1905: 68], солодкогорч [Вол.: 149; Мак.: 348],
солодкогорич [Петр.: 73 зв.].

Назви глйстник, глистяк і под. (від глист) зумовлені використанням 
ягід рослини як глистогінного засобу [ЛРП: 530]. Номен глисник став 
нормативним в українській літературній мові для цього виду пасльону поряд 
із бінарним паслін солодко-гіркий [СУМ, II: 85; ОВРУ: 279]. Глисник id. було 
ухвалено в ролі наукового терміна в [СБН: 146]. Цікаво відзначити, що 
паслін, пасльон і под. вживаються у більшості сучасних українських говорів, а 
глисник і под., напр., у [САБЛ: № 41] взагалі не зафіксовані. Означення 
вовчий, гадючий у складених назвах виражають презирливе ставлення до 
солодко-гірких ягід рослини [Mach.: 207], споживання яких викликає в 
людини блювання і пронос [Ан.: 334]. Означення солодко-гірка, а також 
складні номени солодкогорч, солодкогорич —  переклад латинського видового 
означення dulcamara, утвореного від dulcis 'солодкий’ та amarus 'гіркий’ [РО: 
182; Mach.: 207]. Надтіїнник (від над тйном) мотивується повзучим, лазячим 
характером рослини. Саме цією ознакою пояснюється й інша назва блюш 
(< блющ), перенесена від рослини Hedera helix L., плющ звичайний), що має 
подібну властивість. Компонент беліна у  складених назвах —  також 
перенесений —  (від Hyoscyamus niger L., мотивується подібністю чорних ягід 
обох рослин).

3.78.2. Для другого виду пасльону Solanum nigrum L. поряд із 
успадкованою від праслов’янської мови і документованою 
староукраїнськими джерелами (див. [Сабадош 1996: 129]) назвою псітка 
[Рог.: 136; Гр., III: 496] (< прасл. *psim->ka id. [Сабадош 1996: 52], усупереч 
[ЕСУМ, IV: 622], де стверджується, що пейика споріднене із паслін через 
деетимологізовані форми типу песлйна id.) і староукраїнською паслін [КотлЕ: 
120; ВхПч., І: 13; Сред.: 532; Гр., III: 100], пасльон [Рог.: 136; Гр., III: 100], 
паслен [Авг.: 65; РО: 182], паслін  [Б.-Н.: 273], пбслин [Жел.: 604; Степовик 
1886, II: 6], документуються нові варіанти ішслина [Рог.: 136; Жел.: 604], 
песлини [Жел.: 629], песлень, послень, песліїнка  [Петр.: 59], пислени (гапиц.), 
прислини (волин.) [ВхПч., І: 13; Мел.: 266], пислінець (закарп.), слинник 
(гуцул.) [ВхН.з.: 57; Мел.: 266], белена паслин, писльони [ВхГик.: 104], чорний 
паслін [Ан.: 334; Ум., III: 6; Мел.: 266], белена паслін [ВхБот.1905: 68], псянка 
[ВхПч., II: 36], а також вовчі ягоди  (галиц.[Гавр.: 145; Гол.: 412; Парт., II: 61]),

иімаркотинє [Жел.: 1095], ишаркотіннс(я) (галиц. [ВхПч., II: 36; Гр., IV: 
505; Мел.: 266]), бзднюка [Ан.: 334; Мел.: 266].

Номен псянки (від пес) має ту саму мотивацію, що й псинка (див. 
[Сабадош 1996: 52]). Паслін і под., —  очевидно, східнослов’янський 
діалектизм праслов’янської мови; пор. ще рос., біл. паслен id., які М.Фасмер 
виводив від *пасльнь або *паслТ&нь id., утвореного за допомогою префікса па- 
від основи *сльн-, збереженої в рос. діал. слен 'твердий слиз, яким 
покривається риба на зиму’. Останнє пов’язується етимологічно із слина. Як 
уважає В.Меркулова, думку М.Фасмера підтверджує українська назва 
слинник 'паслін чорний’ (див. попередній абзац). Ботанічний номен паслін і 
под. мотивується тим, що споживання ягід пасльону викликає надмірне 
виділення слини [ЕСУМ, IV: 306; Фасм., III: 312, 669; Меркулов^: 127— 128], 
або слизистим соком ягід. Цими ознаками зумовлена і назва шмаркотіннс(я), 
яка виникла в результаті переосмислення шмаркотіннс(я) 'мокрота, соплі’ 
[ЕСУМ, VI: 445]. Такі варіанти, як пислени, песлень, прислини, пислинець і 
гіод., виникли внаслідок деетимологізації паслін, паслін.

Бзднюка пов’язується із бздіти; пор. рос. діал. орл. бздюха id. [Ан.: 
334]. Уважаємо припущення в [ЕСУМ, І: 181; IV: 480], згідно з яким 
флорономен бздюка походить від деетимологізованого поздника, позник id., 
«можливо, в якийсь спосіб пов’язується із пізній», непереконливим. Якщо для 
виду Solanun dulcamara L. поряд із паслін солодко-гіркий утвердився в 
українській науковій номенклатурі термін глисник (див. 3.78.1), то для виду 
Solanum nigrum L. —  паслін чорний [ОВРУ: 279], схвалений у цій ролі ще в 
[СБН: 146]. Таке розрізнення цих двох видів у термінах глисник і паслін 
наявне і в [Мел.: 266] та йде ще від І.Верхратського (див. вище). Зауважимо, 
що задокументовані в староукраїнських текстах флорономени песии виш ні, 
пенсіїягодьі 'Solanum nigrum’ у джерелах XIX —  поч. XX ст. ми не виявили.

3.78.3. Поряд із успадкованою від попереднього періоду розвитку 
української мови назвою поширеної по всій Україні рослини Physalis 
alkekengi L. міхунка [Ан.: 250; Ум., І: 81; Тм., І: 37] документуються інновації 
міхурка (буков. [НІ.: 9; Мак.: 268]), мохурка (катер.), мухурка [Ан.: 250; Гор.- 
2: 377; Ум., II: 95], моху нка [Ум., II: 95; Мак.: 266], м охункі [Рог.: 131; Жел.: 
455; Гр., II: 450; Мел.: 202], мошна [Петр.: 24], мохнухи, мохнушки [Піск.: 75; 
Мак.: 266], мошнухи [Рог.: 131; Жел.: 455; Гр., II: 451], пузируха [ВхГик.: 104; 
Жел.: 788], піхурниця [Жел.: 655], пухлятина (херс. [Ан.: 250; Ум., II: 95]), 
сердічник (волин. [1889, Мел.: 202; Мак.: 267]), жидівські груші [Рог.: 131; 
Піск.: 75; Жел.: 222; Гр., І: 483], жидівські ягоди (херс. [Ан.: 407, 637; Lind., 
II: 37; СБН: 112]), жидівська вишня (поділ., степ. [Шест.; 1913, Мак.: 267]).

Я к і міхунка, н азв и  міхурка, мохурка, мухурка, мохункі, мохнухи, 
мохнушки, мошнухи е т и м о л о г іч н о  п о є д н у ю т ь с я  із д іа л . мбшна 'анат.



мошонка’ < прасл. *то§ьпа (< *тохїпа) id., пов’язаного із *техигь 'м іхур’. 
Подібні етимологічно споріднені назви цієї рослини наявні і в інших 
слов’янських мовах, див. [ЕСУМ, III: 487, 525, 527; Фасм., II: 667— 668; 
Mach.: 206]. Моиіна —  результат переосмислення мбшна 'анат. мошонка’. Усі 
ці номени мотивуються тим, що плід рослини знаходиться в коробочці, 
схожій із мошонкою, міхурем тощо. Цією ж ознакою зумовлені також назви 
пузируха (від пузир [ЕСУМ, 628]), піхурниця (від діал. піхур 'пузир, пухир’ 
[ib.: 419]), пухлятина (від пухлий, пухнути [ib.: 645]). Сердічник (від серце) 
пояснюється використанням відвару плодів рослини, «коли болить серце» 
[Мел.: 202]. Із номеном жидівська вишня і под. пор. рос. вишня жидовская, 
яблоко жидовское, чес. zidovske visne, zidovske jagody, нім. Judenkirshe id. 
(букв, 'жидівська вишня’). В.Махек уважав, що ці ботанічні номени 
пов’язуються з малоцінними плодами рослини [Mach.: 205— 206; Ан.: 250]. 
Жодна з поданих назв не стала нормативною в науковій ботанічній 
номенклатурі української мови. У цій ролі узаконено фізаліс та марунка 
[ОВРУ: 280; РУСб: 280]. Обидві відсутні у джерелах української мови XIX — 
поч. XX ст. і в найбільших зібраннях української ботанічної номенклатури, 
див. [Мел.; СБН; Мак.; Кобів]. У [Мел.: 202] як науковий термін 
пропонується міхурниця (із українських говірок), а в [СБН: 112] у цій ролі 
було ухвалено мохунка. Ю.Кобів пропонує вживати як єдиний науковий 
термін для Phisalis L. лексему міхунка [Кобіь: 311].

3.78.4. Усі назви дуже отруйної рослини Atropa belladonna L., 
поширеної в Карпатах, Прикарпатті, Розточчі-Опіллі, Гірському Криму, 
фіксуються у джерелах української мови вперше, це: вовчі ягоди [Тм., І: 37; 
Ум., І: 27], вовча ягода [Жел.: 114; Кміц.: 87], чорні вовчі ягоди  [Степовик 
1886, II: 6; Мак.: 49], песя вишня [Вол.: 150; Парт., II: 41; Тан.: 62], песся 
ивишня (закарп. [Чопей: 257; Мак.: 49]), отровниця [Жел.: 585; Тан.: 61], 
отровниця п іся вишня [ВхГик.: 101; Мел.: 46], німиця, царичка [1882, Мак.:
49], сонна одурь, красбвиия [Вол.: 150; Парт.: 41], мадриїан (гуцул. [Шух., І: 
21; Гр., II: 411]), мадраґан (гуцул.), матридун, матридуна (буков.), надрапля  
(лемк.) [ВхН.з.: 39], покшик (поділ. [Ан.: 59; Ум., II: 231; Мел.: 46]). У 
складених назвах означення вовчі, песя мотивуються отруйністю рослини, як 
і номени отровниця (від діал. οηιρόβα 'отрута’ [Он., II: 30; ССк.: 215]), сонна 
одурь (пояснюється використанням рослини як болетамувального засобу 
[Попов: 23— 24]). Німиця перенесено від Hyoscyamus niger L. Інші назви —  
чужомовні запозичення, зокрема матритан і под. —  від рум. matraguna, діал. 
madraguna id. [Borza: 27], які, очевидно, перенесені від південноєвропейської 
рослини Mandragora officinarum (пор. ст. укр. мандрагора id.) < сер. лат. 
mandragora id. < гр. μανδραγόρα id. [Сабадош 1996: 130], див. ще [ЕСУМ, III: 
380— 381, 416]. Варіант надратуля має ту саму кінцеву етимологію, що й

попередні назви, але до української мови запозичений через угор. nadragulya 
id. [ЕСУМ, IV: 27; TESz, II: 992— 993]. Покшик < пол. pokrzyk id. [Maj., II:
101]; пор. ст. укр. покрикь 'Mandragora officinarum’ [1627, Бер.: 221]. 
Фітономен красавиця (пор. ще рос. красавица, красавка, красуха [Ан.: 59], 
чес. kmsavica, слвц. zlata krciska id. [Mach.: 204]), —  очевидно, калька лат. 
belladonna, утвореного від іт. bella 'вродлива, гарна’ та donna 'ж інка’ і 
мотивується тим, що італійки використовували сік рослини як рум’яна 
[ЕСУМ, III: 77].

3.78.5. Крім успадкованих від праслов’янської мови назв отруйної та 
лікарської, поширеної по всій Україні рослини Hyoscyamus niger L. оеленсі 
[1826, ПСМ, 103; Вол.: 151] (< прасл. *ЬеІпь/-а id. [ЕСУМ, І: 165]) і блекота 
[Шевч., І: 33; Авг.: 37; Волк.: 165; Жел.: 32; Гр., І: 72], блекота [Закр.: 263; 
Піск.: 20], бликота [Евст.1847: 1 зв.; Сред.: 532: ЯТ: 18], блекот [Рог.: 125; 
Гр., І: 72], блекот [Піск.: 20] (< blekotb/-a id. [SP, 16 257]), уперше 
зафіксованих староукраїнськими текстами (див. [Сабадош 1996: 129]) німиця 
(галиц., степ. [Hoelzl: 156; ВхПч., І: 10; ВхГик.: 100; ЯТ: 18]) і зубчик (закарп., 
бойк. [Чопей: 128; ВхЗак.: 221; ВхН.з.: 46]; див. ще [Сабадош 1996: 52, 129— 
130]), у джерелах XIX — поч. XX ст. фіксуються також інновації: білуй [Вол.: 
151; Парт.; Мак.: 184], білюн (поділ. [Maj., II: 400]), білена [РО: 181; Lind., II: 
38; Мак.: 184], олень [Петр.: 2], блекопшця (гуцул.-покут. [ВхН.з.: 32; Мел.:
140]), белькотиця (гуцул. [Maj., 11: 400]), бойк. зубівніїк, зубятник [ВхН.з.: 
46], спячка [ВхПч., II: 32; Жел.: 912] і сп юх [ВхПч., II: 32; Гp., IV: 193], 
дурман [Піск.: 156], дур-зіллс [1914, Мак.: 184], оесиво [Рог.: 125; Руб., 1. 375], 
куряча сліпота (степ, та ін. [Ан.: 171]; Степовик 1886, II: 5; Мак.: 184), 
люльок (волин. та ін. [Гавр.: 140; Вол.: 151; ВхПч., 1: 10; РО: 181]), люлек 
[Руб.. VII: ЗО], галиц.-волин. люляк ([ВхПч., II: 32; Тан.: 60]) і люлька , галиц. 
люльник [ВхН.з.: 46: Мел.: 140], люлук (волин. [Ан.: 171]), люлюк (поділ. 
[1894, Мак.: 185]), люлешниця [РО: 181].

Білена, о і л у н  виникли, ймовірно, на основі белеиа внаслідок зближення 
із білий; пор. аналогічні пол. bielun, bielon, слвц. діал. be/ian id. [Mach.: 205]. 
Блен —  західнослов’янське запозичення; пор. пол. blen, чес. blen (1517), blin, 
слвц. blen id. < прасл. *ЬеІпь id. [Mach.: 205; Maj., II: 400]. Назви спячка, 
сп 'юх (від спати), дурман, дур-зіллс, бесиво (останнє пов язується з біс, 
біситися) мотивуються тим, що споживання ягід цієї рослини спричиняє 
одурманюючий вплив на нервову систему людини, див. [ECVM, II: 148; V: 
386]; пор. інші назви цієї рослини белькотиця (від белькотіти) і німиця (від 
німий), пов’язані з паралічем язика та розладом мови від такого споживання 
[ib.: IV: 100]; пор. ще пол. szalej, sza/enice id. [Maj., II: 400] (від szalony 
'шалений, безумний’). Зубівник, зубятник, як і давніше зубнгік (усі від зуб) 
зумовлені, вірогідно, формою листків із великими зубами [Сабадош 1996:



129 130]. Складений номен куряча сліпота мотивується, мабуть, тим, що й
інші рослини із жовтим суцвіттям. Люльок, люлек, люлька запозичені через 
пол. hilek, Iulka id. від німецької мови (пор. н.в.нім. Lolch 'кукіль, Agrostemna 
L·’ < лат. lolium 'пажитниця п ’янка, Lolium temulentum L .’ [ЕСУМ, III: 326]. 
Варіанти люляк, люльник, люлеіиниця могли виникнути на українському 
грунті на основі іншомовних запозичень люльок, люлька. Нормативною в 
українській літературній мові для роду Hyoscyamus L. стала назва Спекота 
[СУМ, І: 197; ОВРУ: 280], ухвалена як науковий термін ще в [СБН: 76].

3.78.6. Для рослини Scopolia carniolica Jack. (Scopolia tubiflora Kreyer, 
Scopolia atropoides Schuit.), поширеної в Закарпатті, Карпатах. Прикарпатті, 
Розточчі-Опіллі, Західному Лісостепу, в західній частині Правобережного 
Лісостепу, в джерелах засвідчені назви галасове зілля (галиц.-волин. [ВхПч, 
II: 36; Жел.: 135; Гр., І: 267]), люлянка галаска [ВхБот.1905: 71; Мел.: 253], 
німиця, бігун [Парт.; Мак.: 336], мандри п*ля (галиц. [ВхПч., IV: 16; ВхГик.: 
101; Мел.: 253]), мандригула (бойк. [Нов.: 103; Мак.: 336]), матридгна 
[ВхГик.: 101; Жел.: 430; Гр., III: 186]. Означення галасове (очевидно, від 
галас 'крик, ш ум’) мотивується, ймовірно, використанням рослини для 
лікування від сказу (див. [Мел.: 253]). Номен галаска — універб, який виник 
на основі складеної назви галасове зілля id. Решта назв перенесена від інших 
рослин: бігун, німиця, матридуиа —  від Hyoscyamus niger L. (див. 3.78.5). 
мандриґуля —  від Mandragora officinarum.

3.78.7. Уперше виявляється в багатьох українських текстах XIX — 
поч. XX ст. назва праслов'янського походження отруйної і лікарської 
рослини Datura stramonium L., спорадично поширеної майже по всій Україні, 
дурман (сх. укр., зах. укр. [КотлЕ: 49: Кв„ 1: 425; Б.-Н.: 126; Гол.: 532; Рог.: 
121; Гр., 1: 457] < прасл. ''"chi т і а пь id. [SP, V: 106— 107]) та зафіксована в 
староукраїнських джерелах (див. [Сабадош 1996: 129— 130], діївдерево 
(галиц., поділ., сер. поліс. [Тол.: 514; Hoelzl: 153; ВхПч., І: 10; Рог.: 121: Гр.. І: 
j81]). Крім них, документуються ще такі новотвори: дур (сер. поліс. [ВхН.з.: 
43; Мел.: 95]), дурзіллс (сх. укр. [ВхПч., II: 31; Піск.: 72; Жел.: 210]). 
дурнопян  [РО: 181; Жел.: 210; Ум., І: 205; Гр., І: 458], дурніпиник [Ан.: 123; 
1893, Мак.: 127; Мел.: 95], дівдерев  чол. р. [Нов.: 98; ВхГик.: 100; Жел.: 210; 
Гр., 1: 381], діїндерево (галиц., поділ., сер. поліс, та ін. [Гол.: 515; ВхПч., І: 10; 
Жел.: 182; Гр., І: 384; ВхН.з.: 43]), галиц. дсндерево [ВхН.з.: 43; Мел.: 95], 
όύндерев [ВхПч., І: 10] і диндерева [Гавр.: 139], дендерева [1904, Мак.: 126], 
дендера (галиц.-волин., сер. поліс, та ін. [РО: 181; Рог.: 121; Піск.: 64; Гр., І: 
367: ВхН.з.: 43]), дендер [Руб., НІ: 7], галиц. дивдир і дивдур [ВхПч., І: 10; 
ВхБот.1905: 72; ВхН.з.: 43; Мел.: 95], типдара [1904, Мак.’: 127]. бісдерево 
(галиц.-волин., сх. укр. [ВхПч., II: 31; Піск.: 19; Гр., І: 69: ВхН.з.: 43]), волин. 
бізьдерево [ВхПч., II: 31; Гр., І: 63] і бузьдерево [ВхПч., II: 31; Жел.: 48; Гр., І:

107], німиця (волин. та ін. [Рог.: 121; Гор.-2: 371; Гр., II: 567]), білун [Жел.: 30; 
Мак.: 126], болиголов [Шейк., І: 87; Парт.; Жел.: 38], будяк [Ум., І: 61], бодяк 
[Руб., І: 240], боже дерево [Парт.; Мак.: 126], огурок свинський [Петр.: 26], 
закарп. діїка попріїга, дика паприка, волин. свинське насіння [ВхЗак.. 214, 
ВхН.з.: 43; Мел.: 95], коровяк (сер. наддніпр., степ, та ін. [Авг.: 28; ВхПч., IV: 
14; Сред.: 531; Волк.: 169; Жел.: 367]), колюка, колюха, колючка [Жел.: 360; 
Мак.: 127], колюки [Рог.: 121; Гр., II: 273], лопкії [Ан.: 123; Руб., VII: 21; Мел.:
95], чудофмі (закарп. [ВхН.з.: 43; Мел.: 95]).

Назва дур виникла внаслідок переосмислення загальновживаного дур 
'дурість; запаморочення’, мотивується отруйністю, неприємним, 
запаморочливим запахом рослини. Цими ознаками зумовлені також номени 
дурзіллс (від дур і зіллє), дурноп’ян (від дурніш і п яний). Від дурний утворено 
також дурніпиник; пор. ще рос. одурь трава, шалей, шальиая трава [Ан.. 
123]. Номени діндерев(о), дііндерев(а), дендера, діївдер, дивдур виникли 
внаслідок деетимологізації первинного діївдерево. Тому вважаємо 
необгрунтованим виведення діївдерево, діївдерев, дивдир і под. від дендера в 
[ЕСУМ, II: 65]. За нашими спостереженнями (див. [Сабадош 1982а]), в ряді 
випадків, коли йдеться про складну ботанічну назву, відбувається 
деетимологізація першого чи другого або й обох її компонентів, як це сталося 
з назвою дендера. Процес її деетимологізації міг відбутися, на нашу думку, 
таким шляхом: дендера < дендерева < диндерева (дендерево) < діїндерево < 
діївдерево. Зрештою, вихідною формою вважав діївдерево і О.Брюкнер [Вг.:
112], проте ця думка вченого в [ЕСУМ, II: 32] необрунтовано піддається 
сумніву. Варіант типдара < дендера [ЕСУМ, V: 569]. Композит бісдерево 
утворився від біс (пов’язується з отруйністю рослини) і дерево. Внаслідок 
асиміляції [с] у першому компоненті цієї складної назви витворився варіант 
бізьдерево, а з нього —  бузьдерево.

Кілька назв дурману перенесено від інших рослин: болиголов — від 
Conium maculatum L. (обидві рослини отруйні), будяк (бодяк) від Carduus 
L. (в обох рослин плоди колючі), боже дерево, —  вірогідно, від Artemisia L., 
німиця —  від Hyoscyamus niger L., як, очевидно, і білуй (обидві рослини 
отруйні і з дуже подібним характерним листям). Правда, номен білун міг бути 
утворений і від білий у зв’язку з білим кольором квіток рослини. У складених 
назвах компонент огурок перенесено від Cucumis sativus L., попріка (попріїга)
—  від Capsicum annuum L. (обидва мотивуються, очевидно, схожою формою 
плодів). Означення свинський у складених назвах пов’язується з отруйністю 
рослини і має значення 'несправжній , 'отруйний’. Із назвою коровяк пор. 
укр. діал. коровиця (поділ. [Мак.: 127]), рос. діал. кур. коровки, чес. kravak id. 
[Ан.: 123]). Отже, ботанічний номен коровяк —  дериват від корова, але його



мотивація не зовсім ясна, див. ще [ЕСУМ, III: 37; Mach.: 208] або ж ця назва 
перенесена від інших рослин, напр. Verbascum L. (див. п. 3.79.1).

Лопкії пов’язується етимологічно, гадаємо, зі словами лопшпа, лопать 
І ПО Д., мотивуючись широким ЛИСТЯМ рослини; йор. назви ІЗ коренем .7 0 /7-, що 
позначають інші рослини з широким листям: лопатень 'глечики жовті, 
Nuphar luteum Sm.’, 'латаття біле, Nymphaea alba L .’, 'калюжниця болотна, 
Caltha palustris L .’, лопух, 'лопух, Arctium lappa L .’, 'підбіл звичайний, 
Tussilago farfara L .’ та ін. Менш вірогідним уважаємо виведення лопкії від 
лопатися, усупереч [ЕСУМ, III: 288]. Номен чудофбй, —  мадяризм; пор. 
угор. діал. csudafa id., утворене від csiida 'чудо’ (слов’янського походження; 
пор. прасл. *cudo id.) і fa  'дерево’ [ЕСУМ. VI: 351] (у цьому джерелі вокабула 
статті чудограй надрукована помилково, треба чудофай, як у Верхратського, 
на якого тут покликаються). Колюка і под. —  похідні від колоти, 
пов’язуються з колючими плодами рослини. Нормативною в українській 
літературній мові стала назва дурман [СУМ, II: 439; ОВРУ: 281]. Уперше її 
вжив як синонім до дивдерево В.Волян, ухвалена як науковий термін у [СБН: 
5 1 ] .

3.79.1. Ранникові (Scrophulariaceae). На території України зростають
зо два десятки видів Verbascum L. Більшість їх мас назву дивина [Авг.: 80; 
Волк.: 108; Ум., І: 69; Гр., І: 382] < прасл. *divina id. [ЕСУМ, II: 66]. Для 
частини цих видів у джерелах XIX —  поч. XX ст. уперше фіксуються нові 
назви, зокрема для виду Verbascum thapsus L., поширеного в Закарпатті, 
Карпатах, Поліссі, зрідка в Західному та Правобережному Лісостепу і в 
Криму, це варіанти назви дивина: девина, дивана [РО: 183; Піск.: 65], дивипна 
[Рог.: 140] (у [Мел.: 296; Мак.: 394] з покликанням на це джерело подається 
помилкове диванна), дівеннб (гуцул. [Нов.: 102; ВхГик.: 105; Жел.: 183; Гр., І: 
386]), дівина [ВхБот.1905: 82], а також з іншими коренями: ведмеже ухо  
[Рог.: 140; Піск.: 113; Шейк., V/2: 221; Гр., І: 130], коровяк (сх. укр. [Закр.: 
371; Рог.: 140; Піск.: 65; Гор.-І: 21; Жел.: 367]), бойк. гадїінннк [Нов.: 102; 
Жел.: 134; Кміц.: 312; Гр., І: 263] і котячий хвіст  [Нов.: ВхГик.: 105; Мак.:
394], лучинник, царська свіча [Ан.: 375; Мел.: 296], свічі [ib.; Ум., II: 96], 
петрів хрест  (полт. [Ан.: 375; СБН: 165]).

Фітоназва ведмеже ухо  виникла внаслідок метафоричного 
переосмислення синтаксичного словосполучення на основі подібності 
прикореневих листків рослини до вуха тварини, див. [Сабадош 1988: 185]; 
пор. ще рос. діал. медвеж ьеухо, оленьеухо, волчьиугики id. [Ан.: 375]. Кілька 
найменувань мотивуються зовнішньою подібністю прямого і високого (понад 
їм) стебла рослини з китицеподібним вершком до тіла гадюки, хвоста корови 
чи кота (це гадіїнник, коровяк, котячий хвіст, див. [Сабадош 1988: 185— 188]) 
або до свічки (свічі, гірська  свіча, лучинник; цій асоціації сприяли також

яскраво-жовті квітки по всій довжині стебла більшості видів дивини, див. 
[ЦА: № 501]; пор. ще рос. діал. лампадочник 'Verbascum nigrum’ [Ан.: 374]). 
Щодо коровяк, то можна би було його мотивацію пов’язувати також із 
зауваженням О.Роговича про те, що відваром цієї трави поять корову, яка 
перестала давати молоко [Рог.: 140], але цьому суперечить рос. діал. 
бьікбвник 'Verbascum nigrum’ [СРНГ, III: 344]. Назва петрів хрест  
перенесена від рослини цієї ж родини Lathraea squamaria L. Нормативними в 
українській літературній мові для цього виду стали дивинб ведмежа і 
ведмеже вухо [СУМ, II: 270; І: 316; ОВРУ: 283]; пор. ухвалений у [СБН: 165] 
для цього виду науковий термін дивинб ведмеже вухо.

Для поширеного по всій Україні виду Verbascum nigrum L. фіксуються 
назви: дивина, дивбнна [Ан.: 374; Ум., IV: 26; Мел.: 395], дівенна [ВхГик.: 
105; ВхБот.1896: 101], ванна (волин. [Нов.: 102; ВхГик.: 105; Гр., І: 125]), 
горлачі (сх. укр. [Рог.: 140; Жел.: 153; ЯЧ: 133]), горлач [Піск.: 55; Руб., II:
30], о м т  [Рог.: 140; Піск.: 168; Жел.: 568; Гр., III: 52], татарськеє око [Гавр.: 
147; Петр.-З: 62], коров’як чорний (київ., херс. [Ан.: 374; Lind., II: 41; СБН: 
165]), копитень, копитець, копитняк [Тм., II: 164; СБН: 165], бородавник 
(поділ.), лимоновий цвіт (черніг.) [Ан.: 374; Мак.: 393]. Вбнна —  результат 
скорочення назви диванна та народноетимологічного зближення її з ванна 
(для купання) [ЕСУМ, І: 329]. Номен горлачі (від горло) зумовлений 
використанням рослини для лікування горла, верхніх дихальних шляхів [Ан.: 
375; ЛРП: 360], пор. [ЕСУМ, І: 568]. Оман, імовірно, перенесено від Inula 
helenium L. Складена назва татарське око виникла внаслідок метафоричного 
переосмислення синтаксичного словосполучення на основі асоціації 
фіолетових тичинкових ниток на жовтому фоні з оком (пор. [Нейшт.: 492]). Із 
яскраво-жовтим кольором квіток пов’язується найменування лимоновий цвіт. 
Копитень і под. (від копито) зумовлені схожістю форми листка рослини з 
відбитком копита. Означення чорний у складеній назві пояснюється темно- 
зеленими листками рослини.

Крім спільної з іншими видами дивинб [Рог.: 140; Гр., І: 382], дивана 
[Волк.: 166] для виду Verbascum lychnitis L., документуються ще такі назви: 
див [Ан.: 374; Ум., IV: 29; Мел.: 294], заяче ухо  [Рог.: 140; Ум., IV: 29; Гр., II:
120], збяче вухо [Тм., І: 3], коровяк (уман. та ін. [Ан.: 374; Ум., І: 3; Тм., І: 3]), 
вербишник (буков. [НІ.: 13; Мак.: 393]), будяк жовтоцвітний [Волк.: 166; Гр., 
І: 106— 107], гербшпка (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., І: 280]), фолинь (черк. [Ан.: 
374; Шейк., V/2: 245]). Номен див постав унаслідок скорочення дивинб. 
Мотивація назви з сіяч е ухо, очевидно, така, як і ведміж е ухо  'Verbascum 
thapsus’ (див. дещо вище). Подібністю листків до вербових зумовлений номен 
вербишник (від верба). Гербшпка —  похідне від полонізму гербтпа (чай і 
рослина); малоймовірним нам видається, всупереч [ЕСУМ, І: 498], виведення



гербтпка від зміненого лат. verbascum  id. Припускають, що номен фолинь 
появився унаслідок зміни слова полин(ь) [ЕСУМ, VI: 115], але в такому 
випадку мало би бути в українських говорах полин(ь) зі значенням 'дивина, 
Verbascum L.’, а його, за нашими даними, поки що не виявлено.

Із оригінальних назв інших видів Verbascum L. документуються 
вечерниця 'Verbascum phoeniceum L .’ (черк.; від вечір'), споруха 'Verbascum 
austriacum Schott (Verbascum orientale M.B., Celsia orientalis L .)’ (харк.; від 
спора?), канделя [Піск.: 280] 'Verbascum phlomoides L .’ Остання, очевидно, 
від лат. candela 'свічка’, від якого утворено candelabrum  'свічник, канделябр’ 
[ЕСУМ, II: 363]. Фітономен зумовлений зовнішньою схожістю стебла 
рослини зі свічкою, свічником; пор. свічі, царська свічд 'Verbascum thapsus’ 
(див. вище). Мотивація двох попередніх ботанічних назв неясна, див. ще 
[ЕСУМ, І: 366; V: 381].

3.79.2. Продовжує документуватися зафіксована ще в 
староукраїнському джерелі [1642, Слав.: 295] назва поширеної майже по всій 
Україні рослини Linaria vulgaris Mill, ленок [РО: 186; Ум., І: 117; Тм., І: 184], 
линок (галиц. [ВхН.з.: 47; Мел.: 161]). Крім неї, виявляються інновації: 
фонетичний варіант льонок [Сред.: 534; Рог.: 126; Тм., І: 193; Гр., II: 285; ЯТ:
20], а також люнець (зах. поліс. [Ан.: 194; Руб., VII: 30]), льнянка (буков. [НІ: 
7; Мак.: 211]), льняниця [Вол.: 166], льонець дикий (волин. [ВхПч., І: 11]), 
льонець звичайний [ВхГик.: 105; ВхБот.1905: 8], собачий лен (сер. поліс. 
[1876, Мак.: 211]), собачки (степ. [Шест.; Мак.: 211]), зайців льон [Піск.: 81; 
Рог.: 126; Жел.: 247; Гр., II: 44, 384], заяча кров (полт. [Ан.: 194; Мак.: 212]), 
дивина (степ. [ЯТ; Мел.: 211]), коров’як  (волин. [Нов.: 99; Гр., II: 285]), лісна 
німиця (поділ.), огурешник степний (полт. [Ан.: 195; Мак.: 211), огуречний дух 
(харк. [Гор.-І: 12; СБН: 88]), чистець (полт. [Волк.: 177; Ан.: 195; Ум., І: 81]), 
чистик (черніг. [Ан.: 195; Руб., XIII: 2; Мел.: 161]), остудник (херс. та ін. 
[Ан.: 195; Гор.-І: 12; Ум., II: 81; Руб., IX: 46]), молошничок (уман. [Ан.: 195; 
Ум., І: 117; Руб., VII: 29]), серпоріз, полт. стоголбвник і дрочиия [Ан.: 195; 
Руб., XI: 31, 99; II: 47], звбники (степ., катер.), сокирка (катер.) [Ан.: 195; Ум., 
І: 117; II: 81], зозулині черевички [Ан.: 195; Ум., І: 51; Мел.: 161], гладовник 
(київ. [Ан.: 195; Мак.: 211]), сосновник (катер. [Ан: 195; СБН: 88]).

Льонок і под., як і ст. укр. ленок, утворені від льон (лен) 'Linum L .’ 
(через схожість листків обох рослин). Подібні деривати зі значенням 'Linaria 
Mill.’ є в ряді інших слов’янських мов, вони не перекладені або штучно 
створені, як неправомірно уважав Анненков [Ан.: 194], а утворені на 
власному мовному грунті [ЕСУМ, III: 347; Mach.: 211]; пор. ще серб., хорв. 
дивли лан id. [Сим.: 275] (див/ьи 'дикий’, лан 'льон’). Означення зайців, 
собачий мають значення 'дикий; несправжній’; пор. льонок дикий id. (див. 
вище). Собачки —  універб, що виник на основі складеної назви собачий лен.

Номен дрочщ я  —  похідний, мабуть, від дрік, діал. дрок 'Genista L .’, 
зумовлений схожістю листя обох рослин; пор. льонець дроколйстий 'Linaria 
genistaefolia’ (див. нижче). Перенесеними є також назви дивина, коров ’як  —  
від Verbascum L., сокіїрка —  від Consolida regalis (Delphinium consolida L.), 
зозулині черевички —  від Cypripedium calceolus L. (у цих рослин форма квітки 
нагадує сокирку або черевичок), остудник —  від Hemiaria glabra L. (остання 
назва могла утворитися й незалежно від діал. остуда 'простуда’, 'вугор на 
шкірі’, 'плями на обличчі’ та ін., пор. [ЕСУМ, IV: 229]), компонент німиця в 
складеній назві перенесено від Hyoscyamus niger L. Переосмисленим є також 
демінутив звбники, зумовлений дзвоникоподібними плодами рослини 
[ЕСУМ, II: 56]. Стоголбвник (від сто 'багато’ і голова) мотивується довгим 
гроном яйцеподібних плодів рослини, сосновник (від сосна) —  місцем її 
зростання. Молошничок (від молоко або молочний) зумовлене кольором соку 
рослини [ЕСУМ, III: 503]; пор. укр. діал. волин. молочій id. [Мак.: 211]; 
компоненти огурешник, огуречний у складених назвах —  огірковим запахом 
(пор. [ЕСУМ, IV: 157]); чистець, чистик (від чистити або чистий) — 
широким використанням рослини у народній медицині; пор. рос., біл. чистик, 
рос. твер. чистяк id. [Ан.: 195].

Для виду Linaria genistaefolia Mill, (зростає майже по всій Україні) 
фіксуються назви коссюрки [Рог.: 126; Ан.: 194], косюрки [Жел.: 371; II: 292; 
Мел.: 261], косюрка [Руб., III: 59], косюрки [Ум., І: 213], дзвіночки [Рог.: 126; 
Ум., І: 213; Тм., І: 114; Руб., III: 59], дзвоники [Гр., І: 378; Мел.: 161], струга 
(степ.), буркун (катер.) [Ан.: 194; СБН: 88]. Припускається, що найменування 
косюрки утворене від косб 'заплетене волосся’ і зумовлене подібністю 
довгого і рясного суцвіття рослини до коси, пор. [ЕСУМ, III: 59]. Усі інші 
назви перенесені: буркун —  від рослини Melilotus officinalis Pall., струга —  
від стругй 'потік, струмок’, 'рівчак’, пор. [ЕСУМ, V: 450], мотивується, 
очевидно, місцем зростання рослини, номен дзвіночки зумовлений зовнішнім 
виглядом її плодиків, пор. звбники 'Linaria vulgaris’ (див. вище). Вид Linaria 
biebersteinii Bess, у джерелах називається: кукурузка польова, дивина, малий 
коровяк (степ. [ЯТ: 20; СБН: 88]). Усі назви перенесені: компонент кукурузка
—  від Zea mays L., дивина, коров’як  —  від Verbascum L. Нормативним в 
українській літературній мові для роду Linaria L. став номен льонок  [СУМ, 
IV: 586; ОВРУ: 284], ухвалений як науковий термін ще в [СБН 88].

3.79.3. Крім відомої зі староукраїнського періоду (див. [кін. XVIII, 
Лік.: 83]) назви рослини Scrophularia nodosa L. (зростає в Закарпатті, 
Карпатах, північній частині України, рідко на півдні Степу і в Криму) 
старовинб (київ., степ. [Ан.: 322; Шест.; Мак.: 337]), ще документують такі 
інновації: ранник  (сер. наддніпр. [Авг.; Ан.: 322; ВхГик.: 105; Жел.: 796; Ум., 
IV: 52; Тм., І: 121]), смовдь (сер. наддніпр. та ін. [Волк.: 175; Ум., IV: 52; ЯЧ:



133]), ломенус (зах. поліс. [Ан.: 322; СБН: 141]), чорна 6ά6κα (гуцул. [Гавр.: 
145; Ум., І: 228; Мел.: 254]), чорнобабка [Петр.-З: 69], бабка смердяча (галиц. 
[Нов.: 101; Гр., І: 14]), чорне зіллє (поділ. [Ан.: 332; Мак.: 337]), барббльки 
(галиц. [ВхПч., II: 36; Жел.: 13; Гр., І: 28]), підтйнник [Рог.: 135; Піск.: 188; 
Жел.: 650; Тм., І: 121; Гр., III: 182], широколистниця (катер. [Ан.: 322; СБН:
141]), бородавник (зах. поліс. [1889, Мел.: 254]), семисйльник (полт. [Ан.: 322; 
Мел.: 254]), норйчник (сер. наддніпр., степ. [Б.-Н.: 247; Lind.: II: 46; Шест.; 
СБН: 141; Мак.: 337]), кукулярія (сер. наддніпр. та ін. [Рог.: 135; Піск.: 118; 
Ум., IV: 80; Гр., II: 321; ЯЧ: 133]).

У джерелах XIX —  поч. XX ст. не виявлено полонізм трендовник id. 
[JIO: 75], відомий зі староукраїнського періоду. Окремі назви перенесені: 
смовдь —  від Peucedanum L. (пор. [ЕСУМ, V: 324— 325]), ломенус —  від 
Clematis vitalba L. (ломиніс), компонент бабка у складених і складній назвах
—  від Plantago major L. Означення смердяча (від смердіти) пов’язується з 
неприємним запахом рослини [Нейшт.: 493]. Номен барббльки (від діал. 
барббля 'картопля, Solanum tuberosum L .’, див. π. 2.29.1) мотивується 
бульбовиднопотовщеним м ’ясистим кореневищем рослини [ВРУ: 595], 
підтйнник (префіксально-суфіксальний дериват від тин) —  місцем зростання 
рослини, яка полюбляє затінені місця [ЕСУМ, IV: 397], широколистниця (від 
широкий і лист; за цією ознакою перенесено і компонент бабка, див. вище). 
Ряд назв зумовлений широким застосуванням рослини у народній медицині: 
рбннйк  (від рана  [ЕСУМ, V: 24]), бородавник (від бородавка, пор. [ЕСУМ, І: 
232]), семисйльник (від сім і сйла [ЕСУМ, V: 212]), норичник (від иорйця 
'фістула, свищ’ [ЕСУМ, IV: 112]). Припускається, що номен кукулярія виник, 
можливо, на основі лат. scrophularia id. із наступним зближенням із діал. 
кукулиця 'наперстянка, Digitalis L.’ (остання рослина також належить до 
описуваної тут родини) [ЕСУМ, III: 130].

Фіксуються назви рослини Scrophularia umbrosa Dumort. (Scrophularia 
alata Gilib., Scrophularia aquatica L.), поширеної в Закарпатті, Поліссі 
Лісостепу, зрідка в Степу і Криму. Вони збігаються з частиною 
найменувань попереднього виду, а саме: рбнтік  (полт. [Авг.: 61; Рог.: 135; 
Піск.: 221; Ум., II: 201; Гр., IV: 6] та ін.), старовина [РО: 185; Мел.: 254], 
норичник (степ, та ін. [Ан.: 322; Мак.: 337]), бородавник [1893, Мак.: 337]. 
Нормативним в українській літературній мові для роду Scrophularia L. став 
номен рбнник  [СУМ, VIII: 254; ОВРУ: 285], уперше як науковий термін 
уведений у [ВхГик.: 105], потім до [Мел.: 254] і ухвалений у цій ролі в [СБН: 
140].

3.79.4. Уперше документуються назви поширеної по всій Україні 
рослини Gratiola officinalis L. божа благодшпь [Рог.: 124; Піск.: 21; Гр., І: 71], 
благодбтка [ВхГик.: 107; Жел.: 31], буков. бождерево [Maj., II: 369] і

біждерево [НІ.: 6], дрислйвець (сер. наддніпр. [Ан.: 161; Ум., І: 2; ЯЧ: 134]), 
лихорадочна трава (степ. [Lind., II: 49; СБН: 71]), золототйсячник [Ан.: 161; 
Ум., І: 2; Тм., І: 17], болототйсячник [РО: 185; Мел.: 131], зажмуртік 
(черніг. [Ан.: 160; СБН: 71]), драціолея (полт., степ. [Авг.: 34; ВхПч., IV: 24]), 
αβράιι (сер. наддніпр., степ, та ін. [Сред.: 534; 1894, Яв.: 1; ЯТ: 18; ЯЧ: 134]), 
αβράιι дйкий [Ум., І: 2; Тм.; СБН: 71; Мак.: 172].

Компонент благодшпь у складеній назві —  переклад лат. gratiola id., 
утвореного від gratia 'благодать, милість’ [ЛРС: 461; РО: 185]. Благодшпка — 
похідне від благодать. Компонент біж- (бож-) у композиті та божа у 
складеній назві пов’язуються з позитивними властивостями рослини (пор. 
[ЕСУМ, І: 193]), яка є дуже сильним жовчогінним і проносним засобом [Ан.: 
161], чим пояснюється також назва дрислйвець (від дрислйвий, яке в свою 
чергу від дристати 'страждати проносом’, пор. [ЕСУМ, II: 128; Mach.: 212]). 
Золототйсячник перенесено від Centaurium erythraea Rafn (пор. [ib.: 276]; 
обидві рослини мають схоже ланцетоподібне листя), на його основі виник 
номен болототйсячник унаслідок зближення першого компонента зі словом 
болото [ib., І: 227]: ця рослина росте у вологих, болотних місцях. Означення 
лихорадочна (від лихорбдка 'пропасниця, гарячка’) пов’язане з 
використанням рослини у народній медицині. Зажмуртік —  від 
зажмурйтися, але його мотивація неясна. Драціолея, вірогідно, від лаг. 
gratiola id. Номен аврбн уважається тюркізмом; пор. уйгур, aitradan 'рослина 
Asperugo procumbens L.’, казах, ауру 'хворіти’ [ib.: 42; Радлов, І: 72]. Він став 
нормативним в українській літературній мові [ВТССУМ: 5; ОВРУ: 282], 
ухвалений як науковий термін ще в [СБН: 71].

3.79.5. Так само в перший раз фіксуються назви рослини Limosella 
aquatica L. (зростає в басейнах Дністра, Дніпра, рідше Дінця) мулянка 
[ВхГик.: 107; Жел.: 458], болотнівка [Кміц.; Руб., І: 251; СБН: 87], лужайник 
(степ. [Lind., II: 49; Шест.; СБН: 87]). Усі ці номени етимологічно прозорі: 
мулянка —  від мул, болотнівка —  від болото, луж айник —  від луг; 
мотивуються тим, що стосуються рослини, яка зростає у вологих місцях, по 
берегах річок та озер; пор. ще рос. луж ница [РУСб: 220], діал. лужайник, 
грязница, пол. namulnik, ти/піса, чес. blatenka, серб, blatka, blatnica, луж. 
blotowka id., а також лат. limosella id., утворене від limosus 'болотний’ [Ан.:
194]. Нормою в українській науковій термінології став номен мулянка 
[ОВРУ: 282], вперше вжитий як науковий термін у [ВхГик.: 107] і ухвалений 
у цій ролі в [СБН: 87].

3.79.6. В Україні зростає кілька десятків видів вероніки (Veronica L.). 
Для найвідомішого в народі виду Veronica chamaedrys L., крім відомої зі 
староукраїнського періоду (див. [Сабадош 1996: 130]) гадяче зілє (зіллє) 
(бойк., галиц. [ВхПч., II: 37; ВхН.з.: 60]), гбдяче зілля [Гр., І: 264] і полонізму



протачиик [ВхГик.: 107; Жел.: 780], документуються такі назви-новотвори: 
решітніїк гадинець (гуцул. [Шух., І: 20; Гр., IV: 14]), безвіршки  [Рог.: 141; 
Піск.: 14; Жел.: 16; Гр., І: 37], приворотки [Рог.: 141; Волк.: 173; Жел.: 741; 
Гр., III: 410], приворот  (полт. [1890, Гр., III: 410]), зрадник (бойк. [Гоц.1900:
122]), зрадник (гуцул. [ВхБот.1905: 82; ВхН.з.: 60; Мел.: 297]), блакитні очки 
(вічки) [Ан.: 376; Ум., І: 203; Тм., І: 108], блокитна (харк. [Гор.-І: 21; Мак.:
395]), клад (сх. укр. [Рог.: 141; Ум., І: 203; Мел.: 297]), полт. розходник і 
конотопець [Ан.: 377; Мел.: 297], одхдсник [Волк.: 172; Ум., І: 168], відхсісиик 
[Тм., І: 108; Мак.: 396], волин. деревянка і папороть домашній, степ. 
дубровка, київ, ціхонь, полт. дика незабудка [Ан.: 376— 377; СБН: 166].

У джерелах описуваного нами тут періоду не виявлено зафіксованого з 
цим самим значенням ст. укр. ужов, див. [XVIII, Кн.: 97]. Г0динець (від 
гадина), як і гадяче зілля (гйдяче —  від гад), мотивується використанням 
рослини від укусів гадюки [Ан.: 377], безвершки (від без вершків) —  тим, що 
квітки рослини легко відпадають (пор. чес. rezekvitek < bezekvitek, слвц. 
bezversec id. [ЕСУМ, I: 161; Mach.: 213]), блакитні очки (вічки) —  тим, що 
синя (блакитна) квітка з жовтою серединкою нагадує око (номен блокитна < 
блакитна виник унаслідок субстантивації прикметника), дубровка (від діал. 
дуброва 'діброва’; пор. лат. chamaedrys id., утворене від гр. χαμαί 'низько’ і 
δρυς 'дуб’ [РО: 187; Нейшт.: 497]) і, мабуть, конотопець (імовірно, від 
Конотоп, яке в свою чергу утворене, як уважають дослідники, від конь і топь 
'болотисте місце, де топили здохлих коней’ чи 'болотисте місце, де грузли 
коні’; від цього апелятива утворені назви міст в Україні (Конотоп), Білорусі, 
Польщі, Чехії, див. [Янко: 186; Жучкевич: 171]), фітономен зумовлений 
місцем зростання рослини, розходник (від розходитися) —  вегетативним 
способом розмноження рослини за допомогою коріння і надземних пагонів.

Кілька номенів пов’язано з використанням рослини в народі з 
магічною метою при зраді, для повернення коханої людини, відвернення 
хвороб, зокрема: зрадник (від зрйда), приворот, приворотки (вірогідно, від 
приверптти) (пор. [ЕСУМ, II: 279; IV: 14]), одхйсиик, відхасник (пор. ще 
відхсісиик, одхасник 'Valeriana officinalis L .’ —  π. 3.85, а також відшсник, 
одт сник  'Carlina L .’, 'Galium biebersteinii Ehrend. (Asperula galioides M .B.)’ та 
ін.; від *відхасати 'відганяти, лякати’; пор. сер. наддніпр. хасатися 
'сторониться, чуждаться’ [Гр., IV: 388], відкаснутися 'відцуратися,
відчепитися’, діал. відкаснути 'захистити, відгородити’ [СУМ, І: 589]) 
пояснюється використанням рослини з метою відвернення хвороби [ЕСУМ, І: 
392, 395]. Перенесені від інших рослин: у складених назвах компонент 
незабудка —  від Myosotis L. завдяки блакитному кольору квіток [Ан.: 377] і 
папороть —  від Dryopteris Adans. (чоловіча папороть), мотив номінації 
останнього неясний, як і компонента решітник (від решето) іншої складеної

назви і номенів деревянка (від дерево) та ціхонь (мабуть, від діал. ціха 'риса, 
знак’ [ВхЮж.: 78]). Про найменування клад див. трохи нижче.

Документуються назви поширених по всій Україні, але менш відомих 
у народі видів Veronica L.: Veronica teucrium L. (Veronica latifolia Koch) — 
відома зі староукраїнського періоду вероника широколиста (буков. [НІ.: 13]) і 
нові назви конопельки [Рог.: 141; Піск.: 112; Жел.: 363], шанта польова 
(волин. [Нов.: 102; Мак.: 396]), тоя [Волк.: 176; Мак.: 396]), безверха (про 
походження й мотивацію останньої див. трохи вище під безвершки) і лісний 
васильок (полт.), вероника проста (київ.), гадюча головка (поділ.), 
черепашник (волин.) [Ан.: 377; СБН: 166], зміїна травка (степ. [Lind., II: 53; 
СБН: 166]); Veronica longifolia L. —  відома зі староукраїнських джерел назва 
уж овник [Петр.: 38] та новотвори язички [Рог.: 141; Піск.: 302; НІ.: 13], 
дробниця (черніг., степ.), мелушняк і синій цвіт (катер.) [Ан.: 377; СБН: 166]; 
Veronica beccabunga L. —  бобівник [Жел.: 35; Мак.: 395], ібунка (полт. та ін. 
[Авг.: 81; Рог.: 140; Піск.: 97; Жел.: 326]), їбунка [Гр., II: 195], бунка [ВхГик.: 
107; Мел.: 297]. Кілька з цих номенів перенесено від інших рослин: бобівник
—  від Vicia cracca L. [ЕСУМ, I: 217] (пор. ще пол., луж. bobownik 'Veronica 
beccabunga’ [Ан.: 376]), тоя —  від Aconitum napellus L. [Волк.: 176], 
компоненти складених назв васильок —  від Ocimum basilicum L., шанта —  
від Marrubium L. Унаслідок переосмислення виникли також флорономени 
язички (на основі довгих і вузьких листочків рослини; пор. латинське видове 
означення longifolia, утворене від longus 'довгий’ і folium  'лист’ [Кг.: 87,
123]), черепашник (пор. череп0иіиик 'пориста порода, що складається із 
черепашок, скріплених вапняним намулом; використовується як будівельний 
матеріал’ [СУМ]; фітономен мотивується, мабуть, місцем зростання цього 
виду) і складена назва синій цвіт, зумовлена синім кольором квіток більшості 
видів Veronica L. Конопельки —  похідне від коноплі 'Cannabis sativa L .’ Назви 
ібунка, їбунка, бунка виникли в результаті засвоєння і деетимологізації 
латинського видового означення beccabunga, пор. [ЕСУМ, II: 287; Ан.: 376].

Джерелами української мови XIX —  поч. XX ст. фіксуються також 
назви деяких видів Veronica L., поширених на обмеженій частині території 
України, а саме: виду Veronica agrestis L. —  відомі зі староукраїнського 
періоду вероніка полева та протачник [Вол.: 167; Мак.: 395] і нові лежанка, 
остудник [ib.], короволітник (волин. [ВхПч., І: 13; ВхГик.: 107; Жел.: 367; 
Гр., II: 285]), обложник [Петр.: 25]; виду Veronica officinalis L. —  вероніка 
свина, вароніка [РО: 188; Мак.: 396] (< вероніка), вероніка лісгш [Рог.: 141; 
Мел.: 297]), черк, кпад [ЯЧ: 134; Мел.: 297] і окладник [Тм., І: 31; ЯЧ: 134; 
Мел.: 297], клади і  к (полт. [1891, Мел.: 396]), улож ник [Петр.: 25, 38], 
сухітник (волин. [Мел.: 297; СБН: 166]); виду Veronica spicata L. —  батож кі 
(черк., поділ, та ін. [ЯЧ: 134; Мел.: 298; СБН: 166]), андріїв хрест  (сер. поліс.,



степ. [1878, Мак.: 296; Lind., II: 55; Гор.-2: 383]), сині батожки (київ.), сині 
васильки і голубівник (харк.), голубильник, ганусок і купина (катер.), синецвіт 
(полт.), чистик (черніг.) [Ан.: 378; СБН: 166]; виду Veronica prostrata L. —  
трійця [Гр., IV: 284], тройця (сер. наддніпр. [ib.; Волк.: 176; Піск.: 260; 
Шейк., V/1: 86; Жел.: 986; ЯЧ: 134]), реиіетник (буков. [НІ.: 13; Мак.: 396]), 
стоголовник, зміїне зілля і остудник (катер.), самосій (поділ.), сокирки 
(катер., харк.) [Ан.: 378; СБН: 166]; виду Veronica arvensis L. —  яловичник 
(галиц. [Нов.: 102; Петр.: 42; Мак.: 395]); виду Veronica austriaca L. (Veronica 
dentata Schm .)— укладник (волин. [Нов.: 102; Мак.: 396]).

Назви клад, кладнйк, окладник, укладиик (від класти, окладати), 
улож ник (від уложйти; пор. чес. uloznik id. [Ан.: 377]), обложник (від 
обложити), сухітник (від сухоти 'туберкульоз’) [Ан.: 376] пов’язуються з 
тим, що при лікуванні від ряду хвороб рослиною обкладають хворі частини 
тіла, пор. [ЕСУМ, IV: 170; V: 488]. Номен леж анка (від лежати) мотивується 
тим, що рослина розмножується за допомогою як кореневих, так і надземних 
пагонів, які стеляться по землі, батожки, сокирки (виникли внаслідок 
переосмислення демінутивів) зумовлені виглядом відповідно пагонів і квітки 
рослини, компоненти син- (від синій), голуб- (від голубий) у складених, 
складних і простих назвах сині батожки, сині васильки, синецвіт  (від синій і 
цвіт), голубівник, голубильник —  синім (голубим) кольором квіток рослин, 
стоголовник (від сто 'багато’ і голова) —  великою кількістю плодиків 
(можливо, також перенесено від Linaria vulgaris Mill. —  див. 3.79.2), 
отгадина (від гадина), зміїне зілля —  використанням рослини від укусів 
гадюки, самосій (від сам і сіяти) —  випадінням насіння з дозрілої коробочки 
плоду. Назва тройця (трійця) пояснюється тим, що пік цвітіння рослини 
припадає на період християнського свята Трійця (50-й день після Великодня, 
тобто травень —  червень).

Кілька номенів чи їх компонентів перенесено від інших рослин: купина
—  від Polygonatum Mill., васильки —  від Ocimum basilicum L., остудник — 
від Hemiaria glabra L. або утворено від остуда (пор. п. 3.79.2). Ганусок — 
дериват від ганус 'Anisum vulgare Gaertn.’ Назви короволітник (від корова і 
літо 'р ік ’?) і яловичник (від яловичий 'коровий (рог, кожа и т.п .)’ [Гр., IV: 
540]), вірогідно, мають щось спільне в мотивації, але що саме, неясно, пор. 
[ЕСУМ, III: 37]. Нормативною для роду Veronica L. стала назва вероніка 
[СУМ, І: 330; ОВРУ: 286], відома в ряді сучасних українських говорів [САБЛ: 
№ 73], ухвалена як науковий термін у [СБН: 165], правда, в останньому 
джерелі для виду Veronica chamaedrys L. ухвалено як нормативний термін 
безвершки [ib.].

3.79.7. Уперше виявляються в текстах назви рослини Digitalis 
grandiflora Mill. (Digitalis ambigua Murr.), поширеної в Закарпатті, Карпатах,

Прикарпатті, Розточчі, Поліссі і Лісостепу, це: наперсток (зах. укр. [Гавр.: 
139]), наперсточниця [Вол.: 166; Мел.: 131], наперсточник [Петр.: 25], 
наперсточна трава, наперстик, наперстнянка [Ан.: 136; Мак.: 131],
наперстянка (буков., степ, та ін. [Lind., II: 50; НІ.: 5; СБН: 53]), натрстник  
[ВхГик.: 106; ВхБот.1905: 8; СБН: 53], напальки (волин. [ВхН.з.: 44; 1913, 
Мак.: 132]), волів язик [Волк.: 155; Гр., І: 249; Кміц.: 125], на тяг січ (волин., 
черніг. [Ан.: 126; Руб., VIII: 44; Мел.: 99]), стягач (степ, та ін. [Lind., II: 50; 
Гор.-1: 9; СБН: 53]), ж овті колокольчики [Рог.: 121; Мак.: 132], жовті 
дзвіночки [Мел.: 99; СБН: 53], кукулиця [1914, Мак.: 131], збаночки (поділ. 
[Ан.: 136; СБН: 53]), ползковий цвіт [Рог.: 121; Гр., IV: 425; Мел.: 99].

Більшість цих назв пов’язана з формою к в і т о к  рослини, схожих на 
наперсток, дзвіночок, дзбанок і под., отже, флорономени напальки (від діал. 
напальок 'наперсток’ [Гр., II: 506], утвореного від діал. патьок 'палець’, пор. 
прасл. *раІь id. [ЕСУМ, IV: 263]), наперсток, збаночки (від діал. збан 
'дзбан’), компоненти складених номенів дзвіночки, колокольчики (від діал. 
колокдлець 'дзвіночок’, колокіл 'дзвін’) виникли внаслідок переосмислення 
загальновживаних слів; наперсточниця та ін. под. — деривати від наперсток; 
пор. ще рос. наперстянка, наперстик, наперсточник, біл. наперстаука, пол. 
naparstek, naparstnica, ст. пол. naparstnik (1791), чес. ndprstak, чес., слвц. 
naprsnnik, болг. напрьстник, серб., хорв. naprstak, слвн. naprstec id.; див. ще 
[ЕСУМ, IV: 37, 38; Mach.: 214; Maj., II: 282; Сим.: 169]; пор. також лат. 
digitalis id., утворене від digitale 'наперсток’ [РО: 185]. Кукулиця < куколиця, 
перенесеного від Melandrium Roehl. або утворене від кукіль 'Agrostemna 
githago L .’ < прасл. *кфоІь, яке вважають варіантом прасл. *коІкоІь 'дзвін’, 
пор. [ЕСУМ, III: 128]. Наслідком метафоричного переосмислення є також 
назва волів язіїк, зумовлена зовнішнім виглядом листків рослини, подібних до 
язика великої рогатої худоби. На тяг січ (від натягати), стягач (від стягати) 
мотивуються використанням рослини в народній медицині для очищення і 
загоєння (стягування, рубцювання) ран [ЕСУМ, IV: 50; V: 460]. Із цих назв 
нормативною в українській літературній мові для роду Digitalis L. стала 
наперстянка [СУМ, IV: 141; ОВРУ: 289]. М.Мельник услід за І.Верхратським 
у ролі наукового терміна із цим значенням запропонував натрстник  [ВхГик.: 
106; Мел.: 99], який було ухвалено у варіанті нат рсник  у [СБН: 53].

3.79.8. У перший раз документуються назви поширеної в Карпатах, 
Поліссі, Розточчі, Лісостепу, зрідка в Степу рослини Melampyrum nemorozum 
L. брсїтчики (волин., галиц. та ін. [Нов. : 100; ВхПч., II: 33; ВхГик.: 106; Жел.: 
43; Гр., І: 95]), бршпики (галиц.-волин. [Нов.: 100; Ум., II: 122]), бртпіки [Ум., 
1: 289; Гр., І: 95; Мел.: 175], братки (поділ, та ін. [Ан.: 211; Lind., II: 65; Жел.: 
43; Мел.: 175]), братки [Ум., IV: 156; Тм., І: 148], брат і сест рі (волин. 
[ВхПч., І: 11; ВхГик.: 106; Ум., І: 122]), брат-сестра [Гавр.: 141], сестрики



[Рог.: 128; Піск.: 235; Жел.: 862; Гр., IV: 117], сестрички [Петр.: 34], Іван да 
м а р ’я  [Рог.: 128; Руб., VI: 84], Іван да марія (буков. [НІ.: 8]), Іван та м а р ’я 
[Ум., IV: 196], м а р ’янник  (сх. поліс. [1878, Мак.: 328]), Іван та маруся (степ.), 
день і ніч (степ. [Lind., II: 65; СБН: 95]), перестріч прицвіточник [ВхГик.: 
106; Жел.: 625; Мел.: 175], перестріч гаєва [ВхБот.1896: 100], медунка 
(галиц. [ВхПч., II: 33; Мел.: 175]).

Назви братчики і под., брат і сестра і под., сестрики, сестрички, Іван 
да м а р ’я  і под., день і ніч виникли внаслідок метафоричного переосмислення 
загальновживаних слів та синтаксичних словосполучень і пов’язані з двома 
кольорами (фіолетово-синім і золотисто-жовтим, див. [ЦА: № 384]) квітки 
рослини. Подібні назви наявні в різних слов’янських мовах; пор. рос. иван да 
марья, іоаким и анна, ниж. андріан и марія, тамб. брат с сестрой, новг. 
двуцветник, біл. брат-сестра, гродн. день и ночь, пол. dzieii і пос, ст. пол. пос 
a dzieii, луж. пос a zen, слвц. den а пос [Ан.: 211; Mach.: 214— 215], серб, ноч 
ин дан id. [Сим.: 296]. Як стверджує Анненков, більшість подібних назв 
спільна з найменуваннями фіалки триколірної (Viola tricolor L.), в якої теж 
двокольорове суцвіття, отже, ці номени не перенесені, а утворені незалежно 
завдяки спільній мотиваційній ознаці. Компонент складених назв перістріч
—  від перестрічати, але мотивація його неясна.

Джерела фіксують і кілька назв інших, менш поширених в Україні 
видів Melampyrum L.: брат-сестриия (гуцул. [Шух., І: 20; Гр., І: 93; Мел.: 
174]), 6pam-cecmpd (зах. укр. [Гол.: 372]), півеньки (поділ. [1913, Мак.: 227]) 
'Melampyrum arvense L .’; півники [Закр.; Ум., Ill: 227; Тм., II: 116], пітушки 
[РО: 192; Мак.: 228], короворіз (буков. [НІ.: 8; Мак.: 227]) 'Melampyrum 
cristatum L.’; лю біж ник  (галиц. [Нов.: 100; Гр., II: 386]), перестріч лю біж ник  
[ВхГик.: 106; Жел.: 417] 'Melampyrum pratense L .’; шіїнда (галиц. [Нов.: 100; 
Жел.: 1089]), перестріч ишнда, перестріч скальник [ВхГик.: 106; Мак.: 228] 
'Melampyrum saxosum Baumg. (Melampyrum sylvaticum L.)’. Фітономени 
півники, півеньки, пітушки (від діал. пітух 'п івень’, утвореного в свою чергу 
від дієслова піти 'співати’ < прасл. *peti id., пор. [ЕСУМ, IV: 418]) виникли 
внаслідок переосмислення загальновживаних демінутивів на основі асоціації 
суцвіття рослини з гребенем півня. Короворіз —  від корова і різат и , проте 
мотивація фітономена неясна. Назву лю біж ник  неправомірно, як нам 
видається, кваліфікують в [ЕСУМ, III: 318] як «видозмінене запозичення із 
польської мови», наводячи у якості джерела пол. lubieznka, lubieznka, lubezna, 
lubezna і под., які позначають інші рослини. Безперечно, можна погодитися, 
що український фітономен, як і наведені польські слова, етимологічно 
пов’язаний із дієсловом любити  у зв’язку з використанням перестрічу в 
народній медицині та знахарстві, чаклунстві зокрема «для встановлення згоди 
в подружжі» [ib.]. Однак укр. лю біж ник  могло утворитися від любити  на

українському мовному ґрунті, пор. аналогічні слова подвижник, грабіжник, 
драпіжник (дряпіжник).

Нормативним для роду Melampyrum L. в українській літературній мові 
став номен перістріч [СУМ, VI: 289; ОВРУ: 290], який уперше використаний 
як науковий термін у [ВхГик.: 106], потім у [Мел.: 174— 175] і ухвалений у 
цій ролі в [СБН: 95].

3.79.9. Усі назви поширеної по цілій Україні (на півдні Степу зрідка), 
крім Криму, рослини Euphrasia stricta D.W olff ex J.F.Lehm. (Euphrasia 
officinalis L.) документуються вперше: очанка [РО: 194; Рог.: 123; Піск.: 175; 
Жел.: 588; Гр., III: 81], степ, очна немощ  [Сред.: ЯТ: 16; СБН: 60] і очна 
помощ  [Lind., II: 61; СБН: 60], очне зілє [Петр.: 27], світлик, свічка [Ан.: 141; 
Ум., І: 146; Мел.: 114], каганець (буков. [НІ.: 6; Мак.: 147]), зах. укр. халиця, 
гадина і софія [Нов.: 98; ВхГик.: 106; Мак.: 148], довж нік  (гуцул, [ib.; Гр., І: 
403]), осінка (бойк.-галиц. [ВхПч., IV: 14; ВхГик.: 106; Жел.: 578]), пільний 
звінець (гуцул. [Гавр.: 139; Парт.; Мак.: 147]), київ, польовій васильок і верес 
луговій  [Ан.: 141; Ум., II: 284; Мел.: 114].

Не вдалося виявити в джерелах досліджуваного тут періоду 
зафіксованих у староукраїнських тестах назв амвросія і світлиця (див. [1642, 
Слав.: 80, 185]). Кілька з перелічених назв пов’язано з використанням здавна 
цієї рослини для лікування очей (посилює зір —  «світло очей» [ЕСУМ, V: 
197; Носаль: 47— 48]): очт ка  (від очі [ЕСУМ, IV: 243]), світлик (від світло; 
пор. рос. свет лік  'Euphrasia stricta’, пол. swietlik (< чес.?), в.луж. swetlik, чес. 
svetlik, слвц. svetlik, хорв. vidica id. [ib.; Mach.: 215]), свічка (пор. пол. swieczki 
id. [Ан.: 141]), Талиця (від пол. galy 'оч і’); щодо мотивації перелічених 
номенів пор. ще латинську наукову назву цієї рослини euphrasia < гр. 
ευφρασία 'радість’; фітономен, за О.Роговичем, пояснюється уживанням 
рослини для лікування очей [РО: 194].

Софія —  результат переосмислення гуцул, софія 'чорна гадюка’ 
[Шух., І: 22; Гр., IV: 170] у зв’язку з довгими пагонами (до 75 см) рослини, 
подібними до гадюк, а також застосуванням її від укусів гадюки [Нов.: 98]; 
пор. іншу назву цієї рослини гадина. Цієї мотивації і номен довж нік, — 
імовірно, дериват від гуцул, довга [ib.], довганка зі значенням 'чорна гадюка’ 
[Шух., І: 22]. Назва осінка (від осінь) пов’язується з тим, що ця рослина цвіте 
двічі — весною і восени [Нейшт.: 501], пор. [ЕСУМ, IV: 221]. У складених 
назвах перенесені від інших рослин такі компоненти: звінець —  від 
Rhinanthus L. (дериват від діал. звін 'дзвін’, мотивується зовнішнім виглядом 
квітки рослини), васильок —  від Ocimum basilicum L., верес —  від Calluna 
vulgaris Hill Немощ  і помощ  —  церковнослов’янізми [ЕСУМ, IV: 70, 510]. 
Означення пільний, польовій  (обидва —  від поле), луговій  (від луг) у 
складених назвах зумовлені місцем зростання рослини. Нормативною для



роду Euphrasia L. в українській літературній мові стала назва очанка [СУМ, 
V: 829— 830; ОВРУ: 290], у перший раз запропонована як науковий термін у 
[Мел.: 114] і ухвалена в цій ролі в [СБН: 60].

3.79.10. Уперше фіксуються назви поширеної по всій Україні рослини 
Odontites vulgaris Moench (Odontites serotina Dum., Odontites rubra Opiz, 
Euprasia odontites L.) кравніїк (галиц. [ВхПч., I: 11; Жел.: 374; Гр., II: 279]), 
вічникрож евий  [ВхГик.: 106; Мак.: 147], звонець (степ. [Сред.: 536; ЯТ: 23]), 
світилка (буков. [НІ.; Мак.: 147]). Припускають, що назва кравник виникла 
внаслідок деетимологізації фітономена кривавник або перенесена від 
невідомо якої іншої рослини [ЕСУМ, III: 72]. Компонент вічник —  від очі з 
протезою в та закономірним переходом [о] > [і]. Світилка (від світити) має 
ту саму мотивацію, що і світлик, свічка 'Euphrasia stricta’, див. 3.79.9; там же 
див. і про звонець (див. звінець). Нормою в українській науковій ботанічній 
номенклатурі для роду Odontites Ludw. став номен кравник [ОВРУ: 291], 
уперше запропонований і ухвалений як науковий термін у [СБН: 103].

3.79.11. Джерела документують нові назви поширених майже по всій 
Україні двох дуже подібних видів Rhinanthus L., зокрема виду Rhinanthus 
minor L. —  лемк. бренчка [ВхЛем.: 228; Гр., І: 96; ВхН.з.: 56]) і дзвінка 
[ВхН.з.: 55; Мел.: 20], дзвонець (бойк., галиц., буков. та ін. [Нов.: 101; НІ.; Гр., 
II: 135]), звінець (зах. укр. [Гавр.: 136]), звінець менший [ВхГик.: 106], звінок 
(бойк. [Нов.: 101; Гр., II: 132]), звіндчки (галиц. [ВхПч., І: 12; Гр., II: 132]), 
черніг. брязгітка і конопляних, кошульник (поділ.), липчйця (київ.) [Ан.: 295; 
Ум., III: 227; Мел.: 20], капила (харк. [Гор.-І: 17; Мак.: 310]); вид Rhinanthus 
major L. —  бубдвник [Рог.: 134; ВхГик.: 106; Піск.: 25; Гр., І: 104], бубовні/к 
[Ум., II: 56; Тм., II: 30; Мел.: 20], дзвінець (гуцул, та ін. [ВхПч., І: 12; Шух., І: 
20; Гр., І: 377]), звінець більший [ВхГик.: 106], лущ  (бойк. [Нов.: 101; ВхГик.: 
106; Жел.: 417]).

Номени бренчка (від бренчдти), дзвінка, звінок і под., брязгітка (від 
діал. брязгіт  'брязкіт’; пор. брязкітка 'брязкальце’) мотивуються тим, що 
насіння у висохлій коробочці плоду рослини від віяння вітру бреньчить, 
брязкотить; пор. рос. діал. звонец, гремок, гремушник, погремок, погремушки і 
под., біл. гродн. дзвонец 'Rhinanthus minor’ [ЕСУМ, І: 252, 272; Ан.: 295; 
Нейшт.: 502]. До цієї мотиваційної групи належить також лущ  —  від луск  або 
лущити, лускати. Спільнокореневих із цією назвою слів в українській мові 
чимало, див. [Гр., II: 384], тому припущення (див. [ЕСУМ, III: 317]), що це 
книжне запозичення від польської мови, непереконливе, позаяк луск, лущити
—  слова праслов’янського походження [ЗССЯ, XVI: 197, 207— 210]. 
Бубдвник пов’язують із бубон через вигляд плодів [ЕСУМ, І: 275]. Конопляник 
(дериват від кондт і 'Cannabis sativa L.’) мотивується схожістю листків 
рослини з конопляними, липчйця (від лйпнути) —  тим, що рослина як

напівпаразит присмоктується своїми корінцями до коріння інших рослин 
[ЕСУМ, III: 240; Нейшт.: 503]. Кошульник, —  очевидно, від діал. (галиц.) 
кошуля 'прищі на голові’ [ВхЮж.: 29], яке в свою чергу виникло на основі 
діал. кдшурь 'вугрі, прищі; личинки ґедзя’ (< рум. βο,μιή id.) через 
народноетимологічне зближення із кошуля 'сорочка’ [ЕСУМ, III: 70]. 
Ботанічний номен мотивується використанням рослини в народній медицині, 
пор. [Ан.: 296; ЛРП: 535]. Нормативною в українській літературній мові стала 
назва дзвінець [СУМ, II: 264; ОВРУ: 292]. Уперше її як науковий термін 
ужито у [ВхГик.: 106], потім у вигляді дзвоніць —  у [Мел.: 20] і ухвалено в 
цій ролі у формі дзвінець у [СБН: 129].

3.79.12. Появляються назви рослини Pedicularis kaufmannii Pinzg. 
(Pedicularis comosa Schmalh.), яка зростає в Лісостепу, на півночі Степу, 
зрідка в Поліссі, це: шолудивник [Волк.: 131; Піск.: 297; Тм., І: 55; Гр., IV: 
508], гнидиця (поділ., буков. [НІ.: 8; Maj., II: 569; Мак.: 258]), вшива трава, 
вшивиця [Парт.; Гор.- l;  Мак.: 258], цицйк [Волк.: 176; Піск.: 282; Жел.: 1054; 
Гр., IV: 430], ломотна трава (буков. [НІ.: 9; Мак.: 258]), горішник (уман. 
[Ан.: 243; Мел.: 196]), галаган, талатдн (херс. [Ан.: 243; Lind., II: 63; Мел.:
196]), терліщ (катер. [Ан.: 243; Шейк., V/1: 40; Жел.: 958]). Шолудивник (від 
шолудивий 'покритий коростою, струпами; паршивий’, шолуді 'струпи 
(переважно на голові); парші’ [ЕСУМ, VI: 452— 453]), гнидиця (від гнида [ib., 
1: 536]), вшивиця (від вшйвий, утвореного від діал. воиі < прасл. *\>ь§ь id.) 
мотивуються використанням рослини у ветеринарії, як антипаразитного 
засобу, зокрема проти вошей, гнид та ін. [Ан.: 243— 244; Нейшт.: 503; ЛРП: 
369]; пор. ще рос. вшивая трава, вшивица 'Pedicularis kaufmannii’, які 
Анненков уважав, мабуть, неправомірно перекладом лат. pedicularis id., 
утвореного від pediculus 'вош а’ [РО: 193]; пор. також пол. gnidosz, wszawiec 
[Maj.,11: 569], чес. vsivec, слвн. u.sпік, usivka 'Pedicularis kaufmannii’ [Mach.: 
216]. На думку В.Махека, вошивою ця рослина могла вважитися ще й тому, 
що вона малоцінна, отруйна, скотина її не їсть [ib.], див. ще [Нейшт.: 504]. 
Номен цицак (від цйця, діал. ці'ща 'сосок’) зумовлений тим, що ця рослина, як 
і Rhinanthus minor L. (див. π. 3.79.11), —  напівпаразит, який присосками на 
корінцях присмоктується до коріння інших рослин [ЕСУМ, VI: 255; Нейшт.: 
504]; горішник (від горіх) зумовлений зовнішнм виглядом плоду рослини 
(див. [ВРУ: Мал. 481]), як, очевидно, і галагт , ґалаґан (назва перенесена; 
гіор. діал. ґалаґан 'поплавок у рибальській сітці’ [ЕСУМ, І: 456]). 
Припускається, що терлйц того самого походження, що й номен терлич, 
більш відомий в українській мові як назва рослини Gentiana L. (терлич), 
тобто, можливо, від терти і лице (лич-): «за народним повір’ям, соком 
терличу натиралися відьми» [ib., VI: 553]. Складена назва ломотна трава 
пов’язується, вірогідно, із використанням рослини від ломоти, пор. [Ан.: 243].



Виявляються також назви виду Pedicularis palustris L. смиз болотяний 
[ВхГик.: 106; Мел.: 196] і твердяк [Ан.: 245; Шейк., V/1: 28; Жел.: 951] (у 
[Мак.: 258] помилково подається твардяк із покликанням на попередні 
джерела, в яких чітко прочитується твердяк). Компонент смиз у складеній 
назві —  неясного походження, пор. [ЕСУМ, V: 320]. Номен твердяк (від 
твердий [ЕСУМ, V: 532]) пов’язується, очевидно, із твердістю цієї рослини; 
пор. сказане про неї: «гостра трава, яку не чіпає жодна скотина» [Ан.: 244]. 
Нормативною в українській літературній мові для роду Pedicularis L. стала 
назва твердяк [СУМ, XI: 509; ОВРУ: 292], уперше запропонована і ухвалена 
як науковий термін у [СБН: 109].

3.79.13. У перший раз документуються назви поширеної по всій 
Україні рослини Lathraea squamaria L. петрів хрест  (сер. наддніпр., степ, та 
ін. [Рог.: 126; Lind., II: 69; Жел.: 630; Гр., IV: 413; ЯЧ: 135]), маслянки [Рог.: 
126; Ум., III: 35; Гр., II: 408; Дубр.: 252], лусківнйк [Парт.; Жел.: 416; Тм., II:
247], лусковішк простий [Вол.: 168; Мак.: 201], лусковець юрник [ВхГик.: 107; 
Жел.: 416; Тм., II: 247; Мел.: 153], юрник (бойк. [ВхПч., IV: 14; Тм., І: 46; 
Мел.: 153]), гуцул, юрики [Шух., V: 266; Мел.: 153] і юрівник [Онищук: 154], 
баранячі роги  (галиц., поділ, та ін. [Гавр.: 140; Вол.: 168; Гол.: 360; Мак.: 
201]), баранячі р іж к ’е (поділ. [Maj., II: 428; Мак.: 201]), бугай ник (бойк,- 
галиц. [ВхН.з.: 47; Мел.: 153]), полт. земляний виноград, уман. потаєнниця і 
шпараговий раст  [Ан.: 186; СБН: 84; Мак.: 201], шпарсіговий ряст  [Ум., II: 
132; СБН: 84], чечириця (буков. [НІ.: 7; СБН: 84]).

Із укр. петрів хрест  пор. рос. петров крест  id. [Ан.: 186], мотивація 
неясна. Номен маслянки (від масло) мотивується народним уявленням, що 
згодовування коровам цієї трави разом із сіллю поліпшує якість масла 
[ЕСУМ, III: 408; Шух., V: 266], юрник, юрики (від власного імені Юра), 
юрівник (мабуть, від Ю рів день) —  часом цвітіння рослини, пік якого 
припадає на християнське свято святого Юрія 6 травня (пор. слвц. jursky  
koreh, чес. mqjovnik id. [Mach.: 217]), барані роги  та под. і, мабуть, бугай ник 
(від бугш ) —  зовнішньою схожістю пари стебел рослини до рогів тварини 
(див. [БА: Табл. 90/1]), земляний виноград —  схожістю грона круглих 
плодиків рослини до виноградного. Назва потаєнниця (від діал. потаєнний < 
потаємний унаслідок асимілятивної зміни) вважається вірогідною калькою 
лат. lathraeae id. < гр. λαθραίος 'таємний, прихований’ і мотивується тим, що 
більша частина цієї рослини-паразита, що живиться через коріння інших 
рослин, захована в землі і під листям дерев [РО: 192], пор. [ЕСУМ, IV: 539].

Лусківнйк, лусковець (від луска) пояснюється м ’ясистою лускою на 
корінні, частково на стеблі рослини. Вважається, що це калька латинського 
видового означення squamaria id., утвореного від squama 'луска’; пор. пол. 
luskiewnik (від XVIII), серб., хорв. діал. .ьускара, слвн. luskavka, lusnec

(< lusknbcb), а також рос. чешуйник, нім. Schuppewurz id., утворене від 
Schuppe 'луска’ і wurz 'корінь’. Ф.Славський уважав укр. лусківнйк польським 
запозиченням, правда, аргументів на користь цього твердження не навів 
[Slaw., V: 356], див. ще [ЕСУМ, III: 310; Mach.: 217; Maj., II: 428; Сим.: 263]. 
Проте український флорономен лусківнйк міг бути утворений, на нашу думку, 
і незалежно від польського слова. Чечириця утворене, можливо, від укр. 
закарп. черйти 'отруювати’ [ССк.: 414], 'облуплювати кору’ [Гр., IV: 457], 
що призводить до висихання дерева. У такому випадку українську ботанічну 
назву можна пояснювати паразитичним існуванням цієї рослини. Початкове 
чечи- постало, ймовірно, внаслідок редуплікації, пор. укр. діал. чичерчик 
замість черчик 'чернець’ у народній пісні [ib: 459]. Малоймовірною нам 
видається спроба пов’язати чечириця із червіць 'кошеніль’ (комахи, з яких 
добувають червону фарбу) у зв’язку з пурпурово-червоним суцвіттям 
рослини [ЕСУМ, VI: 315]. Нормативною в українській літературній мові для 
роду Lathraea L. стала назва петрів хрест  [СУМ, XI: 140; ОВРУ: 293], 
ухвалена як науковий термін у [СБН: 84].

3.80. Вовчкові (Orobanchaceae). Усі задокументовані назви кількох 
поширених майже по всій Україні видів-паразитів Orobanche L. нові, а саме: 
виду Orobanche ramosa L. —  вовчок [РО: 191; Рог.: 130; Піск.: 40; Гр., І: 246], 
товстуха, товстуля [Шейк., V/1: 59; Мак.: 252], товстушка [Гр., І: 270], 
заполонь хрещтпа [ВхГик.: 107; Мел.: 192]; виду Orobanche alba Steph. 
(Orobanche epithymum DC.) —  зар&за, заразйха [Рог.: 130; Гр., II: 88], 
коров’яче зілє (зілля) (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., II: 285]), поділ, коров’яче ви м ’я 
[Ан.: 285; СБН: 106]) і цеце-васі [Рог.: 130], циці-васі [Піск.: 282]; виду 
Orobanche elatior Sutt. (Orobanche major L.) —  горохоядь більша, зараза [Вол.: 
168; Мак.: 251], вовк (зах. укр. [ib.; Гол.: 409]), вовки (зах. волин. [Гавр.: 142]); 
виду Orobanche purpurea Jacq. (Orobanche coerula Vili.) — літник (буков. [HI.: 
9; Мак.: 251]).

Назва вовчок перенесена: пор. вовчок 'різні шкідливі комахи’, а також 
[ЕСУМ, І: 413], адже рослини-паразити —  це теж шкідники. Саме цим 
мотивується і номен вовк (вовки), що виник унаслідок переосмислення 
загальновживаного слова. Назви товстуха і под. (від товстий) зумовлені 
м ’ясистим стеблом рослини [Нейшт.: 506]. Уважають, що зшюлоиь < пол. 
ζαρίοή 'загоряння, займання’ (пор. ще пол. zaplonqc siq 'зарум’янитися, 
зачервонітися’) під впливом дієслова полоти (цей небезпечний бур’ян 
виполюють). Фітономен мотивується жовтим або жовто-червоним кольором 
стебел цієї рослини. До цієї мотиваційної групи належить також літник; пор. 
рос. солнечний корень, нім. Sommerwurz O robanche L .’, яке утворене від 
Sommer 'л іто’ і wurz 'корінь’ [ЕСУМ, II: 236]. Укр. зардза, заразйха виводять 
від рос. зараза, заразйха id. [Ан.: 235], як і пол. zaraza id. (чес. zciraza id. <



пол.). Російський флорономен виник від зараза 'інфекційна хвороба’ і 
зумовлений паразитним існуванням рослини [ЕСУМ, II: 238]. Складена назва 
κορόβ ’яче зілє (зілля) мотивується тим, що цю траву дають коровам, які не 
прагнуть до злучки; пор. слвн. gonjak id. [Mach.: 217]. Горохоядь (від горох і 
ядь, останнє від яд  'отрута’ < прасл. *(j)edb [ЕСУМ, VI: 535]) пояснюється 
паразитуванням вовчка на бобових та інших рослинах. Цеце-васі < рум. tita- 
vacii 'виноградна лоза’, утвореного від tita 'груди’ і vac і і —  деривата від vaca 
'корова’ [ЕСУМ, VI: 255]. Із цього випливає, що українська подільська назва 
цієї рослини коров ’яче вим ’я, —  можливо, переклад румунської.
Нормативними в українській літературній мові для роду Orobanche L. стали 
вовчок і заразйіха [СУМ, І: 713; III: 287; ОВРУ: 294]. У [СБН: 106] у ролі 
наукового терміна було ухвалено тільки вовчок.

3.81.1. Пухирникові (Lentibulariaceae). Уперше фіксуються назви 
болотної комахоїдної рослини Pinguicula vulgaris L. (зростає в Карпатах, 
Прикарпатті, Розточчі-Опіллі, Західному Поліссі, на Поділлі): нечуйвітрець 
(галиц., зах. волин. [Гавр.: 142]), товстуха звичайна [ВхГик.: 107; СБН: 113], 
товстянка [Жел.: 971; СБН: 113], тлустка [Петр.: 37]. Назва нечуйвітрець, 
очевидно, похідна від нечуйвітер 'Hieracium L .’, мотивація неясна. Товстянка 
(від товстий) пов’язується із товстим, м ’ясистим листям рослини [ЕСУМ, V: 
589]. Номен тлустка (від тлустий 'гладкий, огрядний’ < пол. tfusty id. [ib.: 
585]; пор. ще пол. tlustosz 'Pinguicula L .’, чес. tucnice, слвц. tucnica (за зразком 
чес.), хорв. tucnica id.; чеська назва —  переклад лат. pinguis 'гладкий, 
огрядний’ [Maj., II: 508; Mach.: 217]. Назва товстянка стала для роду 
Pinguicula L. нормою української літературної мови [СУМ, X: 168; ОВРУ: 
296], ухвалена як науковий термін у [СБН: 113].

3.81.2. Ще одна болотяна рослина Urticularia vulgaris L., поширена 
майже по всій Україні, стає відомою в цей час під назвами виринь звичайна 
[ВхГик.: 107; СБН: 162], виринь [Жел.: 84], пливач (буков. [НІ.: 13]), 
міхурочниця [Петр.: 25], пухирник [1922, СБН: 162], пузирчатка (степ. [Lind., 
II: 111; СБН: 162]). Назви виринь (від вириншпи [ЕСУМ, І: 380]), пливач 
(перенесено від діал. пливач 'птах із роду крячок, Sterna’ [Жел.: 659] або 
утворене, як і попередня лексема, безпосередньо від дієслова пливти, пор. 
[ЕСУМ, IV: 443]) мотивуються тим, що ця водяна рослина, не маючи коріння, 
плаває в напівзануреному стані, перезимовує на дні водойми, виринаючи 
весною [СДБ: 455]. Номени міхурочниця (від міхур), пухйрник (від пухир 
[ЕСУМ, IV: 644]), пузирчатка (від пузир, пор. [ib.: 628]) зумовлені тим, що ця 
рослина живиться дрібними водяними тваринками за допомогою пухирців на 
листках; пор. латинську назву цієї рослини urticularia, утворену від urticula 
'міхурець’, 'м іш очок’ [Нейшт.: 508— 509]. Нормативною в українській

літературній мові для роду Urticularia L. стала назва пухирник [СУМ, VII: 407; 
ОВРУ: 296], ухвалена як науковий термін у [СБН: 162].

3.82. Подорожникові (Plantaginaceae). До найвідоміших і поширених 
по всій Україні видів Plantago L. належать два: Plantago major L. і Plantago 
lanceolata L. Для першого документуються назви, успадковані від
праслов’янської мови (див. [Сабадош 1996: 52— 53, 131]), це: бабка (галиц., 
поділ, та ін. [Гол.: 356; Нов.: 100; ВхПч., І: 12; Ан.: 259; Гр., І: 14]), бабка 
більша [Вол.: 175; ВхГик.: 75] < прасл. *babbka id., подорожник (гуцул, та ін. 
[Нов.: 100; Рог.: 131; Волк.: 173; Жел.: 677; Гр., III: 245)], подоріжник (лемк., 
гуцул, в Закарпатті [ВхЗак.: 248; ВхН.з.: 51]) < прасл. *podorzbnikb id.,
припутник (закарп. [Чопей: 312; ВхН.з.: 51]) < прасл. *pripqtbnikb id.,
попутник [Вол.: 175; Рог.: 131; Піск.: 131; Жел.: 707; Гр., III: 341] < прасл.
*popqtbnikb id., також успадковане від староукраїнського періоду напутник 
(закарп. [Чопей: 204; Мак.: 279]) і новотвори трипутень (черніг. [Ан.: 259; 
Шейк., V/1: 97; Жел.: 984; Гр., IV: 284]), трітутник [Ум., III: 70; Мел.: 209; 
СБН: 116], дорожник [Жел.: 199], рт тик  (катер. [Рог.: 131; Ан.: 637; Тм., II: 
38; Гр., IV: 6]), базьочкй (галиц. [ВхПч., І: 12; Гр., І: 20; Руб., І: 75]), базьки 
(поділ. [1918, Мак.: 279]), семижильник (катер.), буквиця (київ.) [Ан.: 259].

Дорож ник (від дорога), як і давні подорожник, припутник, 
мотивується зростанням рослини при дорозі, путі, пор. [ЕСУМ, II: 111— 112]. 
Трйпутник < припутник у  результаті деетимологізації слова (через зближення 
при- із числівником три; подібна зміна при- > три- і в назві трипутень, пор. 
[ib., V: 640]), а також біл. трьіпутнік id. [Кис.: 98— 99; ЛАБНГ, І: № 251]. 
Рпнник (від рана) пояснюється використанням рослини при лікуванні ран, 
наривів, порізів [ib.: 24; Ан.: 259]; пор. ще чес. ranocel id. [Mach.: 218]. 
Перенесені назви базьочкй, базьки (пор. діал. базька 'сережка на дереві’; 
фітономен мотивується зовнішнім виглядом суцвіття подорожника), буквиця 
(від Betonica officinalis L.; можливо, за зовнішнім виглядом —  обидві рослини 
прямостеблі; або буквиця —  похідне від бук 'дерево бук, Fagus L.’ через 
зовнішню схожість листя подорожника до букового, див. [Шамота: 8]). 
Семижильник (від сім, род. в. семи і жила) зумовлене тим, що на листкові 
рослини чітко виділяється кілька (3— 9) жилок [ЕСУМ, V: 212].

Крім "успадкованої від праслов’янської мови подорожник [Рог.: 131; 
Піск.: 195; Гр., III: 245] і відомої зі староукраїнського періоду (див. [Сабадош 
1996: 131]) назв виду Plantago lanceolata L. язичок (галиц. [Нов.: 100; Мак.: 
279]), язички (волин., сер. наддніпр. та ін. [ВхПч., І: 12; Жел.: 1112; Гр., IV: 
537; ЯЧ: 135]; пов’язані з зовнішнім виглядом листків рослини),
документуються нові назви: дорожник [Рог.: 131; Піск.: 70; Гр., І: 427], собачі 
язички [Рог.: : 131; Піск.: 242; Ум., III: 179; Руб., XI: 65], собпчіязикй  [Гр., IV: 
163] (пор. чес. p s ija zyk  id. [Ан,: 259]), ранник  [ib.; Ум., І: 7], поранник [Закр.:



472; Піск.: 203; Ум., III: 70; Руб., X: 135; ЯЧ: 135], гойове листя, гойиик (лемк. 
[ВхН.з.: 51; Мел.: 209]), стяг0ч [Рог.: 131; Гор.-2: 377; Піск.: 251; Ум., І: 7], 
у  шик (сер. поліс. [1878, Мак.: 259]), уж ик  [Шейк., V/2: 67], вишишник (харк.), 
козлики (київ.), солонець (степ.) [Ан.: 259; СБН: 116].

Номени порштик (від рана, пор. [ЕСУМ, IV: 520; V: 24]), порізник 
(від порізати(с’а) [ib.: 523]), гойник (від гойний; пор. гойове листя, або від 
гоїти, пор. [ib., І: 547]), стягйч (від стягати рану [ib.: V: 460]) зумовлені 
використанням рослини для загоєння, стягування ран, зокрема й від порізів. 
Припускають, що уш ик  —  від діал. ухо  'вухо’ (за формою листків, як язички 
за подібністюдо язика) [ib., VI: 58]. Тоді уж ик < уш ик  id. Анненков зауважив, 
що в старовинних рукописних травниках фіксується ботанічний номен уж ик 
'Plantago lanceolata’, який, як він припускає, ймовірно, виник унаслідок 
деетимологізації слова язик [Ан.: 259]. Мотивація назв вишишник (від 
штика?), козлики (від козел), солонець (від солоний) неясна.

У джерелах документуються назви інших видів Plantago L., а саме для 
виду Plantago scabra Moench (Plantago indica L., Plantago arenaria W.K.) — 
бабка ιηραβά, хмелик [Ум., I: 10; Мел.: 209], хмільок (полт. [Ан.: 258; СБН:
116]), головки, проклята трава (степ. [ЯТ: 24; СБН: 116]), трипутник (катер, 
та ін. [Ан.: 258; Шейк., V/1: 97; Гр., IV: 284), товстуха, товстуля [Шейк., 
V/1: 59], товстушка [Жел.: 973; Гр., IV: 270; Мел.: 209], блошнє с ім ’я  (степ. 
[Lind., II: 123; СБН: 116]); для виду Plantago media L., крім давніх бабка 
(галиц. [Hoelzl: 154; Мак.: 280]), подорожник (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., III: 
245]), —  також інновація иівйгавки польові [Волк.: 178; Піск.: 293; Гр., IV: 
489]. Назва головки виникла внаслідок переосмислення загальновживаного 
демінутива, мотивується формою плодів, подібних до хмелевих шишок, 
звідси —  хмелик, хмільок (від хміль 'Humulus lupulus L .’) [ЕСУМ, VI: 188]. 
Складений номен протята трава виник внаслідок метафоричного 
переосмислення синтаксичного словосполучення у зв’язку з тим, що ця трава 
може появитися в посівах хлібних злаків у великій кількості і через дуже 
тверде стебло важко коситься [Мел.: 209]. Товстуха і под. (від товстіш) 
зумовлені, ймовірно, досить товстим стеблом і листям рослини, див. [ЦА: 
№ 155]. Компонент иівигавки у складеній назві утворився, вірогідно, від діал. 
шептати 'бити батогом’ [ВхГЛ: 484] (< с.в.нім., с.н.нім. swingen id.) з огляду 
на подібність стебла цієї рослини до батога, пор. [ЕСУМ, VI: 397— 398].

Літературною нормою української мови для роду Plantago L. 
закономірно став подорожник [СУМ, VI: 754; ОВРУ: 297], ухвалений у ролі 
наукового терміна в [СБН: 116]. Ця назва відома в більшості сучасних 
українських говорів [САБЛ: № 49].

3.83.1. Маренові (Rubiaceae). Уперше в джерелах української мови 
появляються назви поширеної в Закарпатті, Прикарпатті, Волинському і

Правобережному Лісостепу, Криму рослини Sherardia arvensis L. брдчка, 
нивянка [Жел.: 45, 527], нивянка звичайна [ВхГик.; Мак.: 344], шерйрдія 
звичййна [Мел.: 260]. Нивянка (від нива) мотивується зростанням рослини як 
бур’яну на полях, нивах [ЕСУМ, IV: 85]; брбчка утворене від діал. броч 
'Rubia tinctorium L .’ (остання рослина належить до цієї ж родини). Нормою 
української наукової номенклатури став номен шерйрдія [ОВРУ: 259], 
ухвалений як науковий термін для роду Sherardia L. у [СБН: 144].

3.83.2. Документуються назви Cmcianella L. без зазначення в джерелах 
виду (в Україні зростають два види, обидва в Криму) дід, спюрець [Парт.; 
Ум., II: 47; Мак.: 116], дідок [НІ.: 5; Мак.: 116], крижівник [Руб., VI: 64]. 
крижівнйця [Парт.; Ум., II: 47; Тм., І: 179; СБН: 47]. Назви дід, дідок, старець 
(від старий) виникли внаслідок переосмислення загальновживаних слів за 
асоціацією шорсткодрібнощетинистого стебла [ВРУ: 623] із колючою 
бородою діда; пор. ще дід 'будяк, Carduus L .’, 'осот, Cirsium L .’ (обидві 
рослини колючі) [ЕСУМ, II: 86— 87, VI: 397— 398]. Номен крижівник, 
можливо, також перенесений, зокрема від аґрусу звичайного, Grossularia 
reclinata Mill., пор. [ЕСУМ, III: 90], мотивується тією ознакою, що й 
попередні назви (аґрус —  колючий кущ). Крижівниця, —  мабуть, від 
крижівник. Останній номен був ухвалений як науковий термін української 
мови в [СБН: 47], проте в сучасній українській науковій термінології 
закріпився термін хрестбвтщя —  переклад рос. крестбвница id. [ОВРУ: 259], 
яке в свою чергу перекладає лат. crucianella id., утворене від стих, род. в. 
crucis 'хрест’ [Кг.: 58], хоча в академічному словнику [РУСб: 212] для роду 
Crucianella L. подаються два українські терміни-синоніми: хрестбвниця і 
крижівниця; у [Кобів: 146] значиться в цій функції тільки хрестівнйця.

3.83.3. Фіксуються назви рослини Asperula cynanchica L. (зростає в 
Закарпатті, Карпатах, Прикарпатті, Розточчі-Опіллі, Лісостепу і Степу) 
марянка песяча [ВхГик.: 87; Мак.: 44], марянка рож ева  [Мел.: 40], центурія 
(галиц. [Нов.: 97; Мак.: 44]), шербшниця (сер. наддніпр., степ. [Lind., II: 261; 
ЯЧ: 135; Мел.: 40; СБН: 18]). У [СБН: 18] подається з цим значенням 
м арянка  з покликанням на [ВхГик. і Мел.], хоча в обох джерелах 
документується марянка, детальніше про це слово див. п. 3.83.4. Центурія 
перенесено від Centaurium erythraea Rafn. Назва іиербиініщя споріднена з укр. 
діал. шерхнути 'шероховатеть (о коже человека)’, шерехйтий 'шершавьш, 
шероховатьш’ [Гр., IV: 494], рос. діал. шербхий 'шершавий’, мотивується 
шершавістю нижньої частини стебла рослини [ВРУ: 260], пор. [ЕСУМ, VI: 
409]. Нормою в українській літературній мові для роду Asperula L. стала 
назва марінка  [СУМ, IV: 626; ОВРУ: 259], ухвалена у ролі наукового терміна 
в [СБН: 18].



3.83.4. Із багатьох видів Galium L. виділяються чотири види, поширені 
по всій Україні і найвідоміші в народі. Саме для них у джерелах української 
мови XIX —  поч. XX ст. уперше фіксується найбільше назв, зокрема для виду 
Galium verum L. —  це медівник (галиц., сер. наддніпр. та ін. [ВхПч., І: 10; Тм., 
II: 15; Гр., II: 414; ЯЧ: 135]), медовнйк (волин. [1889, Мел.: 124; Мак.: 163]), 
медяник [Рог.: 123; Ум., IV: 100; Гр., II: 415], медявнйк [Волк.: 171; Ум., II: 
104; Гр., II: 415], медова трава (херс. [Ан.: 152; СБН: 67]),рійник  [1880, Мак.:
163], гірчпк [Ан.: 151; Ум., III: 66; Тм., II: 36], дівунка (галиц. [Нов.: 98; Тм., 
II: 202; Гр., І: 387]), дівунка весняна [ВхГик.: 87], бобпчик (волин. [Нов.: 98; 
ВхГик.: 87; Гр., І: 77]), жовтянка [Піск.: 77; Руб., V: 12; СБН: 67], жовта 
ш ш ка  (катер. [Ан.: 152; Жел.: 338; Ум., II: 104]), жовтенька кашка (сер. 
наддніпр. [Авг.: 31; Рог.: 123; Ум., II: 104; Гр., II: 228]), жовтий цвіт (катер. 
[Ан.: 152; СБН: 67]), гуцул, золотий івйньчик [Шух., І: 21; Мел.: 124], 
золотий іванчик [Гр., II: 195], дрібноцвіт  (волин. [Ан.: 152; Ум., IV: 100; Тм., 
II: 36; Мел.: 124]), степ, підмаренник [Lind., І: 277; СБН: 67], подмаренник 
(степ, та ін. [Сред.: 509; Руб., X: 86]), галиц. затай-зіллє [ВхПч., II: 32; Жел.: 
274; Мел.: 124], затай [ВхН.з.: 45; Мел.: 124] і тайник [1912, Мак.: 163], 
пш інка  [Рог.: 123; Жел.: 972], пшінка [Гр., І: 443; Мел.: 124], громове зільє 
(галиц. [Нов.: 98; ВхГик.: 87; Мак.: 163]), буркун (ставр. [Ан.: 152]), київ. 
буркун-зілля і батіжки, черніг. дерезп [Ан.: 152; Ум., II: 104; Тм., II: 36], бріч 
(зах. укр. [Гол.: 373]), дрйсля (сер. наддніпр., слобож. [Гр., І: 443], ризик- 
дризляк (степ.), лотай (волин.), смолила (харк.), грудник [Ан.: 153; СБН: 67; 
Мак.: 163], сиворотка [Вол.: 141; Петр.: 37; Мак.: 163], сироворотка, 
сировотка [Петр.: 37].

Номени медівнйк і под. (від мед; пор. рос. псков. медвяница, медвянка, 
смол, медуница id. [Ан.: 152]; медявнйк, —  вірогідно, результат контамінації 
медівнйк і медяник), рійник  (від рій  бджолиний) зумовлені сильним медовим 
запахом квіток рослини [Нейшт.: 515], гірчйк (від гіркий) —  гірким соком 
рослини (пор. [ЕСУМ, І: 516]), бобйчик (від біб, род. в. бобу) —  круглими 
плодами або круглими біленькими наростами на стеблі, у яких знаходиться 
комарик Cecidomyia Galii [ЕСУМ, І: 216; Нейшт.: 514— 516]. Вірогідно, цими 
наростами мотивуються і назви зшпай-зіллє, зшпай (від затаїти), тайник 
(переосмислення загальновживаного слова). Композит дрібноцвіт (від 
дрібний цвіт) пояснюється суцвіттям рослини, яке утворює волоть дрібних 
жовтих квіток. Звідси й назви жовтий цвіт, жовта (жовтенька) кашка, 
жовтянка, означення золотий у складеній назві. Припускається, що номен 
дівунка виник, можливо, унаслідок пов’язування його з дивина, дивана, 
дівина 'Verbascum thapsus L .’ (пор. рос. диванка id.) та зближення з дівка, 
дівуля [ЕСУМ, II: 86], а можливо, —  із Дівою Марією; пор. серб., хорв. слама

девице Mapuje [Сим.: 208] (слама —  'солома’). Пшінка (пшінка) —  від пшоно 
'крупа з проса’, 'просо’, пор. [ЕСУМ, IV: 648].

Кілька назв перенесено: компонент складеної назви івбнчик (від 
власного імені, пов’язується з періодом цвітіння рослини, пік якого припадає 
на свято Івана Купала; пор. ще укр. сер. наддніпр., сх. поліс. Іван, Івана 
купала id. [СБН: 67]; пор. також серб., хорв. иван-цвет, иваньско (иваново) 
цвеРіе, иванова трава, иванданче id. [Сим.: 208]), батіжкй (переосмислення 
демінутива загальновживаного слова на основі форми стебла рослини), 
дрйсля (від дрйсля 'пронос’ [Гр., І: 443]; цю рослину використовують при 
лікуванні кров’яного проносу і різкого болю живота [Ан.: 153], звідси, 
очевидно, і назва ризик-дризляк, що є, ймовірно, деетимологізацією *різик- 
дрисляк (від різати і дристшпи 'страждати проносом’, пор. [ЕСУМ, II: 128]; 
пор. ще рос. резучая трава, чес. rezocha 'Galium verum L .’ [Mach.: 220]. 
Застосуванням рослини у народній медицині (відвар рослин п ’ють при 
хворому серці [ЛРП: 538] пояснюється і назва грудник (від груди або 
перенесено від грудник 'грудна клітка; грудинка’ [Жел.: 161], пор. ще [ЕСУМ, 
І: 604]). Перенесені назви від інших рослин: бріч —  від Rubia tinctorium L. 
(пор. серб., хорв. броРі 'Galium L .’ [Сим.: 207]), буркун —  від Melilotus 
officinalis Pall., дерез0 —  від Caragana Lam., лотай —  від Caltha palustris L. 
Сировотка, сиворотка і под. виникли внаслідок переосмислення 
загальновживаних слів на тій основі, що цю рослину використовують для 
зсідання молока при виготовленні сиру; пор. рос. сьівороточная трава [Ан.:
152], ст. чес. syfyst'ovd bylina [Mach.: 220], серб., хорв. сирииїте, сириштица 
id. [Сим.: 210], а також лат. galium  id., утворене від гр. γάλα 'молоко’ (за 
використанням у сироварінні) [РО: 118], див. ще [ЕСУМ, V: 225].

Для другого виду Galium aparine L. документуються назви лепчйця 
(галиц. [Нов.: 98; Жел.: 402; Гр., II: 356]), лйпчиця (галиц. [ВхПч., І: 10; Жел.: 
404; Гр., II: 360]), липчйця [Ум., І: 179; Тм., І: 74; Мел.: 123], лептйця (гуцул. 
[Гавр.: 140; Жел.: 402]),лйптиця [Жел.: 404], липтицє (гуцул. [Онищук: 155]), 
лепець (сер. наддніпр. та ін. [Рог.: 123; Жел.: 402; Гр., II: 355; ЯЧ: 135]), 
липнйк (лемк., галиц. [ВхПч., II: 32; Гр., II: 360; ВхН.з.: 45]), прилип (галиц. 
[ВхПч., II: 32; Гр., III: 423; Мел.: 123]), лйпчик [ВхГик.: 87; Жел.: 404], дівунка 
липчиця [ВхГик.: 87; ВхБот.1905: 93], дівунка [Жел.: 183], притулиця [Петр.:
31], повит щ є друча (бойк. [ВхН.з.: 45; Мел.: 123]), устелйземлю  [Ан.: 151; 
Шейк., V/2: 208; Мел.: 123], дерябка (сер. наддніпр. та ін. [Рог.: 123; Жел.: 
178; Гр., І: 372; ЯЧ: 135]), ціплянка, цап-царап (херс. [Ан.: 151, 636; Lind., І: 
274; СБН: 66]), дерез0 [Ум., І: 179; Тм., І: 93; Мел.: 123], колотовця (лемк. 
[ВхЛем.: 246; Гр., II: 273]), мокрець [Рог.: 123; Волк.: 171; Піск.: 64; Гр., II: 
440].



Назви лшгчиця, лепець і под. утворені від липнути, пов’язуючись із 
шипиками на стеблі, листках, за допомогою яких ця рослина прилипає до 
інших рослин, одягу, огорожі тощо [ЕСУМ, II: 240; Нейшт.: 514]; пор. із цим 
значенням рос. діал. липкая трава, липушник, пол. lepczyca [Ан.: 151], чес. 
діал. lepenice, lepovica, слвц. діал. lipkac, болг. діал. лепка, лепешка, лепавец, 
серб., хорв. lipavica, prilipaca, слвн. slipavka [Mach.: 219— 220], а також 
латинське видове означення латинської наукової назви цієї рослини арагіпе, 
утворене від гр. απαίρειν 'прилипати, чіплятися’ [РО: 119]. Цією властивістю 
рослини пояснюються й інші її назви: притулиця (від притулитися), ціплянка 
(від діал. ціплятися 'чіплятися’, пор. [ЕСУМ, VI: 260]), дерябка (від 
дертися). Можливо, із цим дієслом споріднений і компонент складеної назви 
друча. За цією ознакою перенесені від інших рослин дереза —  від Caragana 
Lam., компонент складеної назви повитице —  від Cuscuta L. або Convolvulus 
L. У цієї рослини слабке стебло, і якщо вона не має за що зачепитися, мусить 
стелитися по землі, чим зумовлений номен устелиземлю. Колотдвця, —  
очевидно, від колоти, коли зважити на шипики не тільки на стеблі і листках, 
але й на плодах рослини [Нейшт.: 514]. Із номеном ііап-царап пор. рос. діал. 
царапница id. [Ан.: 151]. Назва мокрець (від мокрий) пов’язується, вірогідно, 
із вологими місцями зростання рослини, пор. [ЕСУМ, III: 500], а також біл. 
могил, мокрица цветная id. [Ан.: 151].

Третій вид Galium mollugo L. у цей період стає відомий під назвами: 
брочник (галиц. [Нов.: 98; Петр.: 3; Гр., І: 101; Руб., І: 296]) кослю-трава 
[Рог.: 123; Жел.: 370; НІ.; Мел.: 123], космата трава [Піск.: 114; Руб., VI: 49], 
чистець [Волк.: 177; Гр., IV: 464], смирна [Волк.: 175; Піск.: 241; Гр., IV: 
157]. Брочник —  похідне від броч 'Rubia tinctorium L .’ [ЕСУМ, I: 264], 
чистець —  від чйстити (точна мотивація неясна), пор. [ЕСУМ, VI: 326— 
327]. Компонент кбсма складної назви виник унаслідок переосмислення діал. 
косм, косм0 'жмут, клубок, пасмо’ [Жел.: 370] у зв’язку з гіллястим 
кореневищем, суцвіттям та купками із 5— 8 листочків на стеблі, пор. ще 
[ЕСУМ, III: 50— 51]. Назва смирна, очевидно, теж перенесена (пор. смирна 
'ароматична смола із аравійського мирта’ [ЕСУМ, V: 322], а також ст. укр. 
смирна 'африкансько-аравійське дерево Commiphora myrrha та запашна олія 
з нього’ (детальніше [Сабадош 1996: 82— 83]), але мотивація неясна.

Для четвертого, також поширеного по всій Україні виду Galium 
odoratum Scop. (Asperula odorata L.) фіксуються назви: марянка воняча [Вол.: 
141; Парт.; Мак.: 44], марянка пахуча [ВхГик.: 87; Жел.: 428; Гр., II: 407], 
маренка [Піск.: 132; Руб., VII: 8], маренка пахуча (сер. наддніпр. [Рог.: 113; 
ЯЧ: 135; Мел.: 40]), степ, пахучка [Lind., І: 272; Ум., IV: 227; Мел.: 40]) і 
марена пахуча [Ан.: 53; Lind., І: 272; СБН: 19], остудник (поділ. [Ан.: 53; 
СБН: 19]), морсянка (буков. [НІ.: 3; Мак.: 44]). Марена перенесено від Rubia

L. (раніше один вид Asperula L. називався Rubia cynanchica [Ан.: 53]), а 
маренка —  дериват від марена 'Rubia L .’ Морсянка < пол. marzanka 'Asperula 
L .’ [Maj., II: 92]. У [СБН: 19] нормативним для виду Galium odoratum Scop. 
був ухвалений науковий термін марінка пахуча.

Джерела української мови документують також кілька назв інших 
видів Galium L., що зростають на невеликій частині території України, 
зокрема: липка, липчиця, перець, перчак 'Galium tricornutum Dandy (Galium 
tricorne W ith.)’ (степ. [ЯТ: 17; Мел.: 124]); тминпик (катер. [Ан.: 53; Гр., IV: 
268]), тмїнник [Жел.: 969; Мак.: 44], одкасник [Рог.: 113; Мел.: 40], откасняк 
[РО: 117; Мак.: 44], відкдсник [Гр., І: 214] 'Galium bibersteinii Ehrend. 
(Asperula galioides M .B.)’; подмаренник [Рог.: 123; Мак.: 162], підмаренник 
[Гр., III: 171; Мел.: 124], полумарена [Ан.: 152; Мел.: 124; Мак.: 162], 
ладошник, любовиць, слабина, смольданник (катер. [Ан.: 152; СБН: 66]; 
останнє слово в [СБН] подається як смольдяник) 'Galium rubioides L .’ Номен 
перець (результат переосмислення) і похідний від нього перчак пов’язуються 
із перцем стручковим (Capsicum annuum L.), проте точна мотивація неясна; 
можливо, пояснюється гірким смаком, пор. вище гірчйк 'Galium verum L .’ 
Тминник —  від тмин 'Carum carvi L .’ Про відш сник (одкасник) і под. див. 
п. 3.79.6. Підмаренник, полумарена —  від марена 'Rubia L .’ (компонент полу- 
'п ів-’ < прасл. *polu-, що є формою род. в. від *роІь 'половина’ [ЕСУМ, IV: 
503].

Нормативною в українській літературній мові для роду Galium L. стала 
назва підмаренник [СУМ, VI: 454; ОВРУ: 260], ухвалена як науковий родовий 
термін для більшості видів цього роду в [СБН: 66], крім видів Galium арагіпе 
(spurium) L. і Galium verum L., для яких було ухвалено однослівні видові 
терміни відповідно липчиця і медівник, які останнім часом починають 
уживатися ботаніками поряд із двослівними з родовим компонентом 
підмаренник (див., напр. [Кобів: 196, 198]).

Продовжує документуватися назва рослини Rubia tinctorium L. марена 
[Рог.: 134; Гр., II: 46; Мел.: 237], маренй [Ум., II: 91; Тм., І: 198], марина 
(степ. [Сред.: 509; ЯТ: 25]), марен [Піск.: 132; СБН: 132]; вперше джерела 
української мови фіксують бріч [Парт.; Мак.: 317], бріч красильний [ВхГик.: 
87; Жел.: 45], броч [Жел.: 45]. Обидві успадковані від праслов’янської мови: 
марена < прасл. *marena id., бріч (< броч) < прасл. *Ьгось id. [Сабадош 1996: 
53]. Крім цих назв, появляються інновації крап [Рог.: 134; Піск.: 115; Жел.: 
375; Гр., II: 299], крона (буков. [НІ.: 11; Мак.: 317]). Крап запозичене від нім. 
Krapp id. (< гол. krap id.), можливо, через пол. krap id. [ЕСУМ, III: 75— 76]. 
Нормою української літературної мови є маріна красильна [СУМ, IV: 626; 
ОВРУ: 263], вперше використана і ухвалена як науковий термін у [СБН:
132].



3.84. Жимолостеві (Caprifoliaceae). Із трьох видів бузини (Sambucus
L.), які зростають в Україні, два кущові (див. п. 1.49.1), а третій трав’янистий, 
це Sambucus ebulus L., поширений у правобережному Лісостепу, на 
Лівобережжі поблизу Дніпра, рідше в Карпатах і Поліссі. У джерелах 
української мови XIX —  поч. XX ст. документуються, крім успадкованих від 
праслов’янської мови гуцул, хдбза [Жел.: 1042; Шух., І: 22; Гр., IV: 406]) і 
гобза [Нов.: 101; Гр., І: 295; ВхН.з.: 56], лемк. хабз, хабза [ВхН.з.: 56] 
(< прасл. *хьЬьгь/-а id.), хабуз (покут.-буков. [Витв.: 45; Петр.: 39; Кміц.: 531]
< прасл. *хьЬнгь id.), хдбда [Жел.: 1042; Петр.: 39], гуцул, хопта  [Жел.: 1044; 
ВхН.з.: 56] < *хобта < прасл. *хьЬьіа/-ь), задокументованих у
староукраїнський період (див. [Сабадош 1996: 12, 34, 88]), ще такі його нові 
назви: ялова бузина (полт. [Авг.: 60; ВхПч., IV: 16; Рог.: 135; Піск.: 303]), 
білий боз (закарп. [Піск.: 21; ВхН.з.: 56; Мел.: 247]), базнйк (галиц.-волин. 
[ВхПч., II: 36; Шейк., І: 125; Жел.: 9; Ум., І: 51; Гр„ І: 20]), бузнйк [Шейк., І: 
125; Ум., І: 141; Мак.: 329], бознйк (галиц. [Мел.: 247]), бзюк [Рог.: 135; Піск.: 
17; Ум., І: 51; Гр., І: 55], бзік (лемк. [ВхГЛ: 391; Гр., І: 55]), бжур [Парт., І: 72; 
Жел.: 25; Петр.: 1; Мак.: 329], бзур [Парт., І: 72], хабзйна (лемк., закарп. 
[ВхГик.: 90; ВхН.з.: 56; Мел.: 247]), вязовнйк [Ан.: 313; Ум., IV: 21], вязовинб 
[Ан.: 313; Мел.: 247]. Бознйк, базнйк, бузнйк —  похідні від боз, баз, буз 
'Sambucus nigra L .’ (див. π. 1.49.1), мотивуються подібністю листків і суцвіття 
обох рослин. Із бжур пор. д.рус. бжурь 'вид рослини’ [Срез., І: 86]. Бжур 
(бзур) вважається східнослов’янським дериватом, утвореним «за допомогою 
рідковживаного суфіксального комплексу -іоиг- (як у дівчур, німчура)» від 
прасл. *bbzb 'Sambucus L .’ [ЕСУМ, I: 180]. Хабзйна —  похідне від хабз, хабза 
id. Вязовнйк і вязовшш  утворені, мабуть, від в ’яз  'Ulmus L .’ у зв’язку з деякою 
схожістю листків. Про бзік див. п. 1.49.1.

3.85. Адоксові (Adoxsaceae). Уперше документуються назви 
поширеної майже по всій Україні рослини Adoxa moschatellina L. пижмівчик 
звичайний [ВхГик.: 119], пижмівчик [Жел.: 631; Мак.: 8], пижмачка (сер. 
поліс. [1878, Мак.: 8; СБН: 4]), пижмичка (степ. [Lind., І: 268; СБН: 4]), 
пижмо [Парт.; Кміц.; Мак.: 8], пижмівка пахущик [Петр.: 28, 29], блідийщя 
[Ан.: 10; Мел.: 15; СБН: 4]. Назва пижмо виникла внаслідок переосмислення 
діал. пижмо 'мускус (запашна речовина тваринного або рослинного 
походження)’, запозиченого через західнослов’янське посередництво (пор. 
пол. рііто, чес., слвц. pizmo  id.) від д.в.нім. bisamo < сер. лат. bisamum id. < 
гебр. besem 'пахощ і’, спорідненого із сир. besmd id. [ЕСУМ, IV: 367]. 
Перенесення назви відбулося на основі мускусного запаху цієї рослини (пор. 
її фармацевтичну назву Moschatellina [Ан.: 10], див. ще [РО: 115]). Більшість 
інших наведених українських назв —  похідні від пижмо 'мускус’ або 'Adoxa 
moschatellina’ чи навіть 'Tanacetum vulgare L., пижмо’ (листя останньої

рослини замінюють корицю і мускатний горіх [Меркулова: 105]), можливо, 
також під впливом подібних назв в інших слов’янських мовах; пор. зі 
значенням 'Adoxa moschatellina’ пол. pizmowiek, pizmowe ziele, чес. pizmovka, 
луж. pizmowka, хорв. pizemce, а також нім. Bisankraut [ЕСУМ, IV: 367; Maj., 
II: 18; Mach.: 223— 224; Фасм., Ill: 259]. Пахущик (від церковнослов’янізму 
пахущий) мотивується тією самою ознакою, що й попередні назви. Номен 
бліднйия (від блідий 'неяскравий, слабо забарвлений’, 'невиразний’) 
зумовлений, мабуть, жовтувато-зеленоватими чи зеленувато-білими квітками 
рослини [Нейшт.: 522]. Жодна з цих назв не є нормативною в українській 
літературній мові (нею стала адокса), хоча І.Верхратський термінував 
пижмівчик, М.Мельник —  блідийия (див. вище), а в [СБН: 4] ухвалено в цій 
ролі пижмичка. У [Кобів: 39] пропонується пижмівка.

3.86. Валеріанові (Valerianaceae). Із усіх видів валеріани найбільше 
назв у джерелах української мови XIX —  поч. XX ст. стосується виду 
Valeriana collina Vallr. (Valeriana officinalis L., Valeriana angustifolia Tausch), 
яка зростає тільки в Карпатах, зокрема бісове ребро  (сер. наддніпр. та ін. 
[Рог.: 140; Волк.: 177; Гр., І: 69; ЯЧ: 136]), дідьчеребро  (галиц. [ВхПч., II: 37; 
Ум., І: 12; Гр., І: 389 (дідче ребро)]), чортове ребро  [Рог.: 140; Ум., І: 12; 
Мел.: 293], адамове ребро [Волк.: 177; Ум., І: 13; Гр., І: 4], оверян (харк., 
катер. [Ан.: 372; Ум., І: 282; Тм., І: 7]), овервян [Руб., VIII: 19], валер’я (поділ. 
[Maj., II: 813]), валдріян (катер.), маріяи (полт. [Авг.: 77; ВхПч., IV: 17; Мел.: 
293]), мар'ян  [ВхГик.: 76], смердючка (полт. [Рог.: 140; Піск.: 241; Гор.-І: 21; 
Ум., 1: 1; Гр., IV: 156]), козляк (буков. [HI.; Maj., II: 813; Мак.: 390]), стоян 
(сер. надніпр. [Рог.: 140; Піск.: 249; Ум., І: 1; Гр., IV: 212; ЯЧ: 136]), одолян 
лікарський [ВхГик.: 76], одолян [Жел.: 560], оделін  (гуцул. [1908, Шух., V; 
Мел.: 293]), одх0сник [Волк.: 172; Ум., І: 12], болячкдве зілє [ВхН.з.: 60; Мел.:
293], булюголова (полт.), конвалія (поділ.), пятюшник (степ.), одеян (уман.), 
хадрейник (полт.), лихорадочна трава, лихорадочиий корінь, мяун, маун, 
кошачий ладан [Ан.: 372— 373; СБН: 163— 164], котяча трава [Парт.; Мак.: 
391], булдирян (степ. [Lind., І: 2794; СБН: 163]).

Частина назв пов’язана з будовою, зовнішнім виглядом певної частини 
рослини, це компонент складених назв ребро  (вітка з листочками асоціюється 
з ребром), стоян (від стояти) мотивується прямими коренями кореневища, 
пятюшник (від п ’ять) —  кількістю пелюстків у віночку квітки [Нейшт.: 523]. 
До назв, пов’язаних із сильними лікувальними (заспокійливими) 
властивостями кореня рослини, належать болячкдве зілє (болячкдве —  від 
болячка), лихорадочне зілля, лихорадочиий корінь (означення — від 
лихорадка), одхасник (див. п. 3.79.6), болюголова (від боліти і голова), одолян
< прасл. *осіоІепь id., утвореного від *οάοΙέίί 'подолати’: у давнину валеріана 
використовувалася проти мору. Пізніше цю назву у слов’ян перенесли, як



уважав В.Махек, на інші рослини, напр., в українській мові на Euphorbia 
pilosa L., Nymphae alba L., Antirrhinum majus L. та ін. [ЕСУМ, IV: 161— 162; 
Mach.: 224], див. ще [Фасм., III: 123; Меркулова: 35]. Означення бісове, дідче, 
чортове у складених назвах зумовлені приписуваними валеріані магічними 
властивостями.

Смердючка (від смердіти [ЕСУМ, V: 317]) пояснюється специфічним 
запахом кореня валеріани, цей запах, до речі, приваблює котів [Нейшт.: 523], 
чим зумовлені назви котяча трава, кошачий ладан. Правда, Анненков рос. 
кошачья (кошкина) трава, кошачий корень id. уважав німецькими 
запозиченнями; пор. нім. Katzenkraut id., букв, 'кошача трава’, Katzenwurz 
'валеріана’, букв, 'кошачий корінь’ [Ан.: 372— 373], проте, гадаємо, подібні 
ботанічні номени могли утворитися в національних мовах і незалежно. До 
цієї мотиваційної групи належить, імовірно, також мяун (маун), утворене від 
діал. мяукати 'м ’явкати’ [Жел.: 462]. Різким запахом пояснюється і номен 
козляк (як і козлик Valeriana celtica L. [Вол.: 174; Мак.: 390], відомий зі 
староукраїнського періоду [1642, Слав.: 315]); пор. ст. пол. kozfek, kozielek, 
koziolek [Maj., II: 812], чес., слвц. kozlik 'Valeriana L .’, на основі яких 
реконструюють прасл. *kozblikb id., похідне від *когьІь 'козел, цап’ [ЕСУМ, 
II: 500]. Кілька номенів є наслідком деетимологізації слів: оделен, одеян — 
від одолян; валер ’я, валдріян, оверян, овервян —  від валер ’ян (оверян, овервян
—  через народноетимологічне зближення із особовим ім ’ям О верян  [ЕСУМ, 
IV: 149]), як і маріян, м а р ’ян, які виникли через зближення з особовим іменем 
М ар’ян), пор. [ib., III: 405]. Назва булдирян запозичена від н.в.нім. Ba/drian 
(с.в.нім. baldrian) id. < лат. valeriana id. [ib., I: 290].

Для виду Valeriana tripteris L., що зростає в Карпатах, документуються 
назви квасні зіллє (гуцул. [Нов.: 102; Гр., II: 152]), галиц. зворбвий лист, 
зворовеї/ і зворівніік [ВхН.з.: 60; Мел.: 293], одолян триплаточний [ВхГик.: 
76; Мак.: 391]. У складених назвах означення квасні пов’язується із кислим 
смаком соку рослини, зворбвий (від діал. звір, зебру 'яр ’ [СУМ, III: 484]) —  з 
місцем її поширення. На основі складеної назви зворбвий лист  виникли 
універби зворовец і зворівніік. Нормою української літературної мови для 
роду Valeriana L. стала відома зі староукраїнського періоду (див. [Сабадош 
1996: 132]) і в більшості сучасних українських говорів [САБЛ: № 8] назва 
валерібна [СУМ, І: 283; ОВРУ: 251], хоча в [Мел.] та [СБН] терміновані інші 
номени.

3.87.1. Черсакові (Dipsacaceae). Документуються вперше назви 
поширеної по всій Україні рослини Knautia arvensis Coult. (Scabiosa arvensis 
L.) свербіжниця [Ан.: 317; Ум., IV: 8; Руб., XI: 12], синявки [Рог.:126; Гр., IV:
121], синявка [Піск.: 236; Жел.: 865; Ум., IV: 27; Руб., XI: 34], жовтільниця 
(галиц. [ВхПч., І: 12; Ум., IV: 8; Гр., І: 489]), батошки (галиц.), більмачок

(волин.) [Нов.: 101; Гр., І: 33, 67], байдрачка полева [ВхГик.: 77; Мел.: 149], 
байдрбчка [Жел.: 10], чортова борода (волин. [1889, Мел.: 149]), кінські 
черевики (галиц. [Нов.: 101; Мак.: 196]), катер, купалка, наголбваток, огірчбк 
і оладошник, уман. христова псиїичка, волин. повнякії, степ, волошки лілові 
[Ан.: 317— 318; Ум., II: 37; III: 220; Мел.: 149; СБН: 81],рітниця [Парт.; Жел.: 
808; Мак.: 196], степ, короставник і одишна трава [Lind., І: 284; СБН: 81], 
вдовушка [Рог.: 126], вдовушки [Піск.: 170; Жел.: 59].

Ряд цих назв мотивується зовнішнім виглядом певної частини 
рослини: синявка (від сйній), жовтільниця (від жовтий), означення лілові у 
складеному номені —  кольором квіток, які можуть бути синювато-ліловими 
або жовтими (див. [БА: С. 247]), батошки (< батожкіі; результат 
переосмислення загальновживаного демінутива). Номен огірчбк (від огірок) 
зумовлений довгим стеблом [БА: Табл. 102/4], вкритим жорсткими волосками 
подібно до огудини огірків [ЕСУМ, І: 151; IV: 153— 154], байдрбк (від діал. 
байдрйчка 'будяк; чортополох’ [ib., І: 116]), наголбваток (від голова [ib., IV:
22]), повнякії (від повний [ib.: 470]), чортова бородб (результат
метафоричного переосмислення синтаксичного словосполучення) —  формою 
повного суцвіття за асоціацією з головою чи суцвіттям чортополоха, 
колючою бородою.

Кілька назв пояснюються використанням рослини у народній 
медицині, зокрема короставник (від короста), свербіжниця (від свербіти при 
корості), одишна трава (одишна —  від одіїшка 'задишка’, пор. [ib., II: 80]), 
імовірно, оладошник (можливо, від лбдошка 'долоня’: короста передовсім 
з ’являється на руках [ib., IV: 178]). Із вдовушки (пов’язується із удова) пор. 
рос. діал. вдовушки, серб., хорв. діал. удовица, а також нім. Witwenblume, 
Witwenkraut 'Knautia arvensis’ [ib., I: 342] (нім. Witwe 'вдова’. Війте 'квітка’, 
Kraut 'трава’). Компонент волошки перенесений від Centaurea cyanus L. на 
основі синього суцвіття та подібних продовгастих листків обох рослин. 
Нормативним в українській літературній мові для роду Knautia L. став номен 
свербіжниця [СУМ, IX: 68; ОВРУ: 253], уперше вжитий як науковий термін і 
ухвалений у цій ролі в [СБН: 81].

3.87.2. Фіксуються назви поширеного в лісових і лісостепових 
районах, Закарпатті і Криму дикорослого виду Dipsacus silvestris Huds. (про 
назви культивованого виду Dipsacus sativus Scholl, див. π. 2.31) черсак лісовий 
[ВхГик.: 76; Мел.: 100], czersakij (галиц. [Hoelzl: 153]), щітка [ВхГик.: 76; 
ВхБот.1905: 108; Жел.: 1107], щіточки (волин. [ВхПч., І: 10; Гр., IV: 527]), 
бодяки [1880, Мак.: 132], страхополох (галиц. [Нов.: 98; Мак.: 132]). Черсакій
—  похідне від черсак (див. п. 2.31; там же й про щітка та спільнокореневі 
номени). Бодяки перенесено від Carduus L., а страхополох —  від Xanthium L.



3.87.3. Для рослини Succisa pratensis Moench (Scabiosa succisa L.), яка 
зростає в Карпатах, Лісостепу, зрідка в Степу, вперше документуються назви 
чортова бородд інйкша (волин., 1889), сивщ ь  (1912) [Мел.: 279; Мак.: 362], 
любка  ( к и ї в . ) ,  ранник (поділ.) [Ан.: 318; Ум., IV: 197; Мел.: 275], відводник 
[ВхГик.: 77; Жел.: 96], комонник (київ. [1890, Мак.: 362; СБН: 151]). У 
складеній назві чортова борода інакша означення чортова (від чорт) є 
перекладом означення в іншій латинській назві цієї рослини Morsus diaboli 
(diabolus 'диявол’), а компонент бородд виник за асоціацією маленьких 
корінців рослини із бородою [Ан.: 318]. Сивець (від сивий) мотивується 
блакитним кольором квітки рослини, пор. [ЕСУМ, V: 224]; любка  (від 
любити) і відводник (від відводити) —  використанням рослини з магічною 
метою, пор. [ЕСУМ, III: 321]; ранник (від рана) —  вживанням відвару 
рослини для загоєння ран [ПАЛР: 109]. Мотивація комонник, утвореного від 
заст. комонь 'к інь’, неясна, пор. [ЕСУМ, II: 540]. Останній номен став 
літературною нормою української мови [СУМ, IV: 248; ОВРУ: 254], уперше 
вжитий і ухвалений як науковий термін у [СБН: 151].

3.87.4. У джерелах цього періоду документується кілька назв рослин 
роду Scabiosa L. без зазначення їх виду: марєник (гуцул. [ВхН.з.: 57]; [ ’е]
< [ ’а]; правда, у [Мел.: 249] ця назва з покликанням на зазначене джерело 
прив’язується до виду Scabiosa columbaria L.), сплюх (гуцул. [Гавр.: 145; 
Петр.: 36]), короставець, свербиця, сплюшки [Петр.: 18, 34, 36], грудна трава 
[Парт., І: 351]. Фіксуються також видові назви постілки (гуцул. [Шух., І: 20; 
Гр., III: 371]) 'Scabiosa columbaria L .’, постілка жовтільниця [ВхГик.: 77; 
Мак.: 333], жовтільниця [Жел.: 224; Мак.: 333], київ, бородавочник і огник, 
катер, дреб [Ан.: 318; СБН: 139] 'Scabiosa ochroleuca L .’, білі волошки (катер., 
сер. наддніпр. [Ан.: 318; ЯЧ: 136; СБН: 139]) 'Scabiosa ucrainica L .’ Μαρέηιικ 
пов’язується етимологічно із марена 'Rubia L .’ (див. [ЕСУМ, III: 392]).

Назви сплюх, сплюшки (від cndmu) мотивуються, ймовірно, тим, що 
завдяки збільшеним зовнішнім пелюсткам квітки вона стає менш помітною, 
пор. [Нейшт.: 526], тобто ніби спить. Номени жовтільниця (від жовтий), 
огник (переосмислений демінутив) мотивуються жовтим кольором квітки 
рослини, бородавочник (від бородйвка) —  використанням рослини з метою 
позбавлення від бородавок [Ан: 318], дреб, —  можливо, від діал. дреботіти 
'тріпотіти, рухати’ [Чаб., І: 296]. Перенесено у складеній назві компонент 
волошки від Centaurea L. через подібність квітки до волошкової [Ан.: 318], 
постілки так само виникло внаслідок переосмислення загальновживаного 
демінутива (від постоли), правда, мотив перенесення назви нам неясний; пор. 
ще діал. постолівка 'Centaurea scabiosa’ [Жел.: 719; ЕСУМ, IV: 538]. Із 
номенами короставець і свербиця пор. короставник і свербіжниця 'Knautia 
arvensis Coult.’ (див. π. 3.87.1). Жодна з цих назв не стала для роду Scabiosa L.

нормою української літературної мови, її функції виконує скабіоза [СУМ, IX: 
237; ОВРУ: 254], уперше вжита й ухвалена як науковий термін у [СБН: 139], 
хоча в джерелах української мови XIX —  поч. XX ст. поки що не виявлена. 
Походить від лат. scabiosa id. [ЕСУМ, V: 260].

3.88.1. Гарбузові (Cucurbitaceae). Поряд із успадкованою від
праслов’янської мови назвою дикорослої рослини Bryonia alba L., поширеної 
по всій Україні, періступ  (галиц. [Hoelzl: 157; Нов.: 97; Жел.: 625; Гр., III: 
139] < прасл. *perstqjb id. [Сабадош 1996: 54]) і відомою зі староукраїнського 
періоду переступень (сер. наддніпр., степ., волин. та ін. [Авг.: 22; ВхПч., І: 9; 
Сред.: 501; Жел.: 625; Ум., II: 94; Гр., III: 139]), переступень білий [Вол.: 155; 
ВхГик.: 135; Мак.: 66] документуються новотвори переступник (зах. укр. 
[Парт.; 1882, Мак.: 66]), перелйз (бойк. [Нов.: 97; Жел.: 618; Гр., IV: 123]), 
нечіпайзіллс [Рог.: 115; Піск.: 184; Жел.: 527; Гр., II: 562], гордобить (закарп. 
[ВхЗак.: 211; ВхН.з.: 40; Мел.: 55]). Номени переступ, перісту пень, 
переступник (від пеступати; пор. рос. переступень id.), перелаз (від 
перелазити) пов’язуються зі здатністю корінців викидати пагони, внаслідок 
чого рослина швидко розростається [Нейшт.: 527] («переступає»,
«перелазить» через інші рослини [ЕСУМ, IV: 346]). Композит нечіпайзіллс 
(від не чіпати і зіллє) зумовлений, очевидно, тим, що рослина отруйна [ib.: 
83; Нейшт.: 527]. Припускають, що гордобить утворене від гордий і діал. 
бьіти 'бути’, мотивується, мовляв, тим, що рослина, як отруйна, живе гордо, 
не підпускаючи до себе (пор. у зв’язку з цим іншу назву нечіпайзіллс), при 
цьому вважається можливим вплив діал. гордовать 'калачики’, гордовид 'вид 
калини’ [ЕСУМ, І: 564]. Нормативною в українській літературній мові для 
роду Bryonia L. стала назва переступень [СУМ, VI: 291; ОВРУ: 107], ужита 
як науковий термін уперше В.Воляном і ухвалена в цій ролі в [СБН: 26]. 
Номен ступень, зафіксований із цим значенням у староукраїнському джерелі
XVIII ст. [ЛО: 78], у текстах XIX —  поч. XX ст. поки що не виявлений.

3.88.2. Уперше відзначаються назви ще однієї дикорослої рослини 
родини гарбузові Ecballium elaterium A.Rich, (зростає на півдні Степу в 
приморській смузі) репак вихлюпник, стріляючий огірок [ВхБот.1905: 92; 
Мел.: 102], огірдк-пирсксїч, бішені огірки (1887) [СБН: 54]. У складених і 
складній назвах компонент огірок перенесено за подібністю довгастого плоду 
цієї рослини до огіркового, компоненти вихлюпник (від вихлюпнути), 
стріляючий (від стріляють), пирскач (від пирскати) мотивовані властивістю 
доспілого плоду зі силою випорскувати насіння [ВРУ: 646]. Нормативними в 
українській літературній мові стали назви огірок-пирскач і скажений огірок 
[ВТССУМ: 825; ОВРУ: 107], із яких перший був ухвалений як науковий 
термін у [СБН: 54].



3.89.1 Дзвоникові (Campanulaceae). Як загальні назви роду Campanula 
L., а також ряду його видів документуються вперше такі спільнокореневі: 
звінкй, дзвонкй (галиц. [Гол.: 513, 592; Нов.: 97; ВхПч., І: 9]), дзвоники [ib.; 
Тм., І: 171], дзвоибчки [Ум., II: 27]. Усі вони виникли внаслідок
переосмислення загальновживаного демінутива, утвореного від дзвін, діал. 
звін, і зумовлені зовнішнім виглядом квітки.

Зафіксовані також назви окремих видів Campanula L., зокрема 
Campanula glomerata L. —  скучень, скучник [Рог.: 115; Ум., III: 173; Гр., IV: 
147; ЯЧ: 136], капшучки, капшушкй (гуцул. [Шух., І: 21; Гр., II: 219; Мел.: 
60]), китайка (галиц. [ВхПч., II: 29; Жел.: 344; Мел.: 60]), страхополох 
(волин., черк, та ін. [Ан.: 80; Ум., III: 173; ЯЧ: 136]), зСюнок (галиц. [ВхН.з.: 
40; Мел.: 60]), збаночок (поділ. [Ан.: 79; СБН: 29]), лемк. паукй [ВхН.з.: 40; 
Мел.: 60] і пукалка [ib.; ВхЛем.: 458; Гр., III: 498], сказйтник [Ан.: 80; Мел.: 
60], скарітник [Руб., XI: 36]; виду Campanula rapunculoides L. —  галиц. 
збанята [ВхПч., І: 9; Жел.: 283; Гр., II: 122] і звонець [Нов.: 97; Гр., II: 135; 
Мел.: 61], курятина (степ, та ін. [Lind., І: 390; Гор.-І: 6; СБН: ЗО]), чобітки 
малі (київ. [Ан.: 81; Тм., II: 132; Мел.: 61]); виду Campanula persicifolia L. — 
звінок [Вол.: 173; ВхГик.: 86], дзвонбк [Рог.: 115; Мел.: 61], дзвоники (сер. 
наддніпр. та ін. [Гр., І: 378; ЯЧ: 136]), звбники [Ан.: 80; Мак.: 74], звонбк 
(волин. [Нов.: 97; Гр., II: 135]), звонбк лісовйй [Ан.: 80; Мел.: 61], колокольчик 
[Вол.: 173; Піск.: 110; Руб., VI: 35]; виду Campanula patula L. —  звінок 
[ВхГик.: 86; Жел.: 289], лилійка  (галиц. [ВхПч., II: 29; Жел.: 403]); виду 
Campanula rotundifolia L. —  звінок круглолистий [ВхБот.1905: 89], збаночок 
(черк. [ЯЧ: 136; Мел.: 61]), котник (буков. [НІ.: 5; Мак.: 74]); виду Campanula 
bononiensis L. —  синяк (харк. [Ан.: 79; Руб., XI: 34]).

Всі ці види Campanula L. зростають на території України повсюдно. 
Українська назва дзвоники, як і інші споріднені, виникла внаслідок 
переосмислення загальновживаного демінутива на основі зовнішньої 
подібності квітки рослини до маленького дзвоника. Схожі ботанічні номени 
наявні в більшості слов’янських мов, припускають навіть прасл. *zvonecb 
'Campanula L .’, можливо, й інші спільнокореневі [ЕСУМ, II: 56], правда, 
В.Махек уважав, що реконструювати праслов’янську назву для Campanula L. 
немає підстав [Mach.: 229]. Цієї мотивації і номен колокольник, утворений від 
діал. колокіл 'дзвін; дзвінок на шиї корови, кози’, пор. [ЕСУМ, II: 518], а 
також лат. campanula 'Campanula L .’, утворене від сатрапа 'дзвін’ [РО: 159]. 
За асоціацією квітки видів Campanula L. зі дзбанком, гаманцем, павуком, 
чобітком, квіткою лілії в результаті переосмислення переважно 
загальновживаних демінутивів виникли ботанічні назви збаночок (пор. діал. 
збан 'дзбан’), капшучки (пор. капшук 'гаманець’; квітка за сирої погоди і 
вночі закривається пелюстками [Нейшт.: 533]; може також мотивуватися

схожістю коробочки плоду з гаманцем), паукй, компонент складеної назви 
чобіткй, лилійка (від діал. лилія 'Lilium L .’). Κιηηάίικα —  також результат 
переосмислення загальновживаного киттіка 'густа синя шовкова тканина’, 
фітономен зумовлений синім (блакитним) кольором квіток рослини, як і інша 
назва синяк (від синій).

Номен пукалка (вірогідно, пов’язується з діал. пукатися 'тріскатися’ 
[Гр., III: 499]) мотивується, очевидно, тим, що плід —  коробочка, яка 
відкривається отвором біля основи [БА: С. 248], через який вискакують 
насінини [Нейшт.: 531]; пор. ще укр. діал. пукалка, пукавка 'род хлопушки: 
труба из гусиного пера, дерева, из которой пробка вьіталкивается сжатьім 
воздухом’ [Гр., III: 498]. Менш імовірне, на наш погляд, пов’язування 
фітономена пукалка із пук 'пучок’ на тій підставі, що, мовляв, «квітки цієї 
рослини розміщені у вигляді пучків на верхівці стебла» [ЕСУМ, IV: 629]. 
Насправді такого в цієї рослини немає, див., напр., [БА: Табл. 103/1].

Страхополох (від страх і полохати), можливо, тієї мотивації, що й 
сказйтник (від сказ або сказйтися), яке зумовлене застосуванням рослини 
при лікуванні сказу [Ан.: 80]. Гадаємо, що з досить великою упевненістю 
можна також уважати, що скучень, скучник мотивуються, як сказйтник, 
пов’язуючись із укр. кучити, докучити 'докучать, надоедать, донимать’, рос. 
діал. скука, скучний: в грудях скучно 'грудь болит, ноет в груди’, скучать, 
пол. dokuczvc 'мучить’, чес. skuceti, skoukati 'вьіть, скулить’, серб., хорв. 
скучити 'теснить, поставить в затруднительное положение’, слвн. skucati 
'стонать, скулить, визжать’ [Фасм., II: 403; III: 661]. Назва котник, можливо, 
споріднена із кіт [ЕСУМ, III: 60], а скарітник, —  вірогідно, від діал. 
скарідний 'огидний, бридкий, неприємний’ [ССк.: 332] (пор. [ЕСУМ, V: 266]), 
але мотивація обох флорономенів неясна. Нормативною в українській 
літературній мові для роду Campanula L. стала назва дзвоники [СУМ, II: 265; 
ОВРУ: 314], ухвалена як науковий термін у формі однини дзвоник у [СБН:
29].

3.89.2 Записано назву поширеної в лісових і лісостепових районах 
рослини Adenophora lilifolia Bess. (Campanula lilifolia L.) звоіштка лелійка 
[ВхГик.: 86; Жел.: 290; Мак.: 7]. Перший компонент складеної назви 
пов’язується зі звін, род. в. звбну, а другий — демінутив від лелія 'Lilium L .’ 
(за схожістю квіток рослин).

3.89.3 Документується для видів Phytheuma spicatum L. і Phytheuma 
orbiculare L. спільна назва свічка (галиц. [Гавр.: 142; ВхГик.: 87]) і окрема для 
другого виду волове око (волин. [Нов.: 100; Гр., III: 48; Мел.: 202]). Обидві 
назви виникли внаслідок переосмислення загальновживаних слів, перша —  за 
асоціацією прямого стебла рослини зі свічкою (пор. [ЕСУМ, V: 198]), а друга



—  за віддаленою схожістю кулястої головки суцвіття з воловим оком [ВРУ: 
652].

3.89.4 Уперше джерела фіксують назви рослини Jasione montana L., 
поширеної в лісових і лісостепових районах, особливо в Поліссі, це: 
головайчик (очевидно, зах. укр. [ВхГик.: 87; Жел.: 148]), модренець, синюха 
[Петр.: 24, 34], польова волотка (київ.), обморочник (галиц.) [Ан.: 179; СБН: 
80], агалїік-трава (харк. [Ан.: 179; Мел.: 145]). Головайчик (імовірно, від 
*голованьчик; перехід [-нь-] > [-й-] характерний для південно-західних 
говорів, напр.: білейкий < біленький, молодейкий < молоденький і под.; у свою 
чергу *голованьчик —  пестливо-здрібніла форма від головань 'головатий, з 
великою головою’, пор. [ЕСУМ, І: 551]). Фітономен мотивується круглою 
головкою квітки. Назви синюха (від синій), модренець (від діал. мддрий 
'синій, голубий’ < пол. modry id.; зважаючи на те, що в [Maj., I, II] немає 
назви цієї рослини з коренем modi·-, можна припустити, що український 
фітономен модренець витворився на українському ґрунті) зумовлені синім 
кольором квітки. У складеній назві компонент волотка, —  очевидно, від 
волот, волоть 'суцвіття трав’янистих рослин’. Обморочник уважається 
русизмом (пор. рос. діал. обморочник 'Epilobium montanum L .’) і «зумовлений 
використанням агалик-трави при головному болі й непритомності» [ЕСУМ, 
IV: 139]. Іншомовним запозиченням (тюркізмом) є також компонент агаліїк у 
складеній назві, пор. тур. agahk 'гідність, звання чи маєток аги’. 
Припускають, що українська ботанічна назва могла бути мотивована 
зростанням рослини на землях якого-небудь аги [ЕСУМ, І: 44]. Номен агіллик 
(із наголосом на другому складі) є нормативним у науковій ботанічній 
номенклатурі української мови [ОВРУ: 316; РУСб: 168; СДБ: 8], ухвалений 
як науковий термін у [СБН: 80], правда, із наголосом на останньому складі.

3.90.1. Складноцвіті (Compositae). Джерела української мови вперше 
фіксують назви поширеної майже по всій Україні рослини Eupatorium 
cannabium L. сіддч (сер. наддніпр. [РО: 122; Ум., III: 123; Тм., І: 85; ЯЧ: 137]), 
сід0иі (полт., харк. та ін. [Ан.: 139; Гор.-2: 372; Ум., 111: 123; Тм., І: 173]), 
ошадец (лемк. [ВхН.з.: 44; Мел.: 111]), давник (буков. [НІ.: 6; Мак.: 144]), 
вовчки (волин. [1889, Мел.: 111; Мак.: 145]), бучеииш (гуцул. [ВхН.з.: 44; 
Мел.: 111]). Сідач, сідаїи (від сідїій 'сивий’) мотивується тим, що старе 
суцвіття рослини виглядає, як сива голова, пор. рос. діал. седдч, біл. сядйч, ст. 
пол. szadziec (від szady 'сивий’), слвц. sedivec id. [ЕСУМ, V: 250; Mach.: 236]. 
До цієї мотиваційної групи належить, очевидно, і номен давник (від давній 
'старий’: старіш і сідіїй сприймаються як синоніми). Назва вовчки
пов’язується з вовк і мотивується отруйністю цієї рослини [ОВРУ: 320], пор. 
ще [Шамота: 45; Сабадош 1988: 191]. Оіиадец утворене від діал. ишдий 
'сивий’ < пол. szady id. [ЕСУМ, IV: 244]. Бученииі —  румунізм; пор. рум.

Ьисіпц 'Conium maculatum L .’ [ЕСУМ, I: 313] (також отруйна рослина). 
Нормативним в українській літературній мові для роду Eupatorium L. став 
номен сідйч [СУМ, X: 214; ОВРУ: 320], уперше запропонований як науковий 
термін у [Мел.: 111] і ухвалений у цій ролі в [СБН: 59].

3.90.2. Для рослини Solidago virgaurea L. (зростає майже по всій 
Україні) фіксуються назви: сер. наддніпр. золотушник [Авг.: 66; Рог.: 137; 
Піск.: 93; Гр., II: 179] і золотуха [Рог.: 137; Жел.: 313; Гр., II: 179; ЯЧ: 137], 
золотячка [Жел.: 122; ВхСпис; Мел.: 268], золотолозник [Петр.: 14], 
жовтобрюх (київ. [Ан.: 385; Ум., І: 287; Мел.: 267]), воскобоїна (гуцул. [Нов.: 
101; Гр., І: 257]), воскобойиа золотячка [ВхГик.: 80; Жел.: 122], наволос 
(буков., поділ. [НІ.: 12; Мак.: 352]), наволоч [Парт.; Мак.: 352]. Золотушник, 
золотуха, золотячка (від золото), —  очевидно, універби, що виникли на 
основі *золота лоза  id. (пор. золотолозник id., укр. діал. золота різка, лоза 
лісова id. [Кобів: 387]), яке в свою чергу є калькою лат. virga aurea букв, 
'золота різка’; пор. ще цього походження рос. діал. золатая розга, 
золотарник, золотень, золоточник, луж. ziotawy prut, zlotniczka id. [Ан.: 385], 
чес. zlatobyl id. Подібні флорономени є в німецькій, англійській, французькій 
та інших мовах [Mach.: 237]. Вони зумовлені квітками рослини, а також тим, 
що з них та листя добувають жовту фарбу. До цієї мотиваційної групи 
належать ще номени жовтобрюх, воскобоїна (остання —  результат 
переосмислення діал. воскобоїни 'вощина, яка залишається після топлення 
воску’ [ЕСУМ, І: 430]). Вважається, що наволос, наволоч —  видозмінені 
запозичення від пол. nawlos id. [Maj., II: 725], спорідненого з укр. волоть 
[ЕСУМ, IV: 18]. Із цих номенів нормативним в українській літературній мові 
став золотушник [СУМ, III: 683; ОВРУ: 320], ухвалений як науковий термін 
ще в [СБН: 147].

3.90.3. Рослина Bellis perennis L. у дикому стані поширена в Україні в 
лісових і лісостепових районах, проте її також розводять як декоративну в 
садах і парках по всій Україні. У джерелах української мови цього періоду, 
крім успадкованої від праслов’янської мови назви стокорот  [Вол.: 131; 
Парт.; Мак.: 53], стокороть [Жел.: 922; Петр.: 36] (у джерелах української 
мови документуються вперше т ільки в досліджуваний нами тут період)
< прасл. *sbtokortb/-b id. [Сабадош 1996: 56], полонізму стокрдть [Левч.: 68; 
Ум., І: 15; Тм., II: 217; Гр., IV: 209] та церковнослов’янізму стократь (гуцул, 
та ін. [ВхЮж.: 67; Піск.: 249; Жел.: 922]), що появилися ще в 
староукраїнській мові, зафіксовано також новотвори: стокротки [Ан.: 62; 
Ум., II: 91; Кміц.: 349], стократки [Рог.: 114; Піск.: 249; Дуб.: 20; Мел.: 49], 
стокрастка (лемк. [ВхН.з.: 39; Мел.: 49]; пор. пол. діал. stokrasik, чес. 
sedmikrdsa, слвц. sedmokraska id. [Mach.: 237]), стокрутка [1882, Мак.: 53] (< 
пол. stokrotka id. [ЕСУМ, V: 425]), галиц. білйвка, білоголовець, цукрівка,



бойк.-галиц. брехйчка [ВхПч., II: 29; ВхГик.: 80; Гр., І: 64, 97; IV: 436]) і 
сирітка [ВхПч., II: 29; Жел.: 865; Гр., IV: 122; Руб., XI: 35], нечуй-вітер 
(гуцул. [Шух., І: 21; Гр., II: 562]), вистрічкй (бойк.-галиц. [ВхПч., IV: 13; 
ВхГик.: 80; Мел.: 49]), люрон (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 29; ВхГик.: 80; Жел.: 
453; Тан.: 60]), морончик [Жел.: 453; Тан.: 60], галиц. мастка, моріж ничок і 
курєча сліпота, бойк.-галиц. нерест і чичйна весняна, закарп. томбичкьі 
[ВхН.з.: 39; Мел.: 49], цяточка (бойк. [ВхПч., II: 29; ВхГик.: 80; Гр., IV: 440]), 
гусята (галиц. [Гол.: 498]), маргаритки (степ, та ін. [Сред.: 512; Рог.: 114; 
Піск.: 132; Руб., VII: 18; Мел.: 49]).

Б'ишвка (від білий), білоголовник (від білий і голова) мотивуються 
круглим і частково білим суцвіттям рослини (пор. [ЕСУМ, І: 195]); цукрівка 
(від цукор) —  тим, що рослина —  добрий медонос [ЕСУМ, VI: 265— 266]; 
брехачка (назва виникла внаслідок переосмислення загальновживаного 
слова), —  можливо, тим, що в народі на квітці ворожать («любить —  не 
любить»); сирітка (результат переосмислення загальновживаного 
демінутива) —  тим, що ця рослина цвіте до пізньої осені, коли інші рослини 
відцвіли, а вона стоїть сама, наче сирітка; пор. пол. sierotka, чес. sirotka, слвц. 
sirotka id. [Mach.: 238]; мастка (вірогідно, [е] < [а]; від діал. май  'травень’ 
або від май  'зелень, якою прикрашають хати на Зелені свята’) —  тим, що пік 
цвітіння рослини припадає приблизно на цей час, пор. [ЕСУМ, III: 360— 361]; 
моріжничок (від моріг) —  тим, що ці невисокі, але густі рослини з яскраво- 
зеленим листям утворюють моріг [ib.: 514]; томбичкьі (результат
переосмислення діал. томбичкьі 'ґудзики’, утвореного від гомбиця id., 
зменшеного від томба id. < угор. gomb id. [ССк.: 58]) —  формою квітки, 
подібною до ґудзика; вистрічкй (мабуть, від вйстрочити, вистрочувати 
'робити на чому-небудь шов, шви стрічкою, рівними стібками’ [СУМ, І: 
503]), —  можливо, тим, що поверхня круглого суцвіття складається з 
багатьох квіточок, які утворюють концентричні кола різних кольорів (див. 
[БА: С. 251; Табл. 104/3]). Нечуй-вітер перенесено від Hieracium pilosella L. 
(ці рослини дуже схожі). Назва курсча сліпота в українських говорах 
позначає і ряд інших рослин із жовтими квітками (у стокроток віночок 
суцвіття золотисто-жовтого кольору).

Припускають, що номен нерест  виник від діал. мерест  'низькі 
болотяні трави’; останнє —  результат перенесення на рослини діал. мерест  
'ж аб’яча ікра’ [ЕСУМ, III: 440]. Проте, як нам видається, можна простіше 
пояснити утворення фітономена нірест  'Bellis perennis L .’ —  як наслідку 
переосмислення діал. нересть 'ж аб’яча ікра’ [Жел.: 521]. Флорономен гусята 
як результат переосмислення загальновживаного слова може бути 
зумовлений двояко —  тим, що й біт вка  (див. вище; пор. ще пол. gqsi kwiat, 
чес. husi kvitko, хорв. gusja ruzica, нім. Gansebliimchen 'Bellis perennis’) або, як

уважав В.Махек, тим, що ця рослина —  малоцінна кормова трава [Mach.: 
238]. Фітономен цяточка виник унаслідок переосмислення 
загальновживаного демінутива на тій підставі, що концентричні кола 
поверхні суцвіття рослини утворені з великої кількості квіточок, які 
нагадують цяточки. Із останньою ознакою пов’язується й назва стокорот(ь) 
(тобто «стократно, сторазово») [ЕСУМ, V: 425], пор. ще [Mach.: 237— 238]. 
Нормою української літературної мови стала назва стокротки [СУМ, X: 726; 
ОВРУ: 321], поширена в ряді українських говорів (див. [САБЛ: № 97]), 
ухвалена як науковий термін у [СБН: 22]. В українській літературній мові з 
тим самим значенням уживається ще номен маргарйтка [СУМ, IV: 626], яку 
вважають запозиченням від фр. marguerite id. < лат. margarita 'перлина’ < гр. 
μαργαρίτης id. [ЕСУМ, IV: 391], хоча, як нам видається, посередником для 
українського флорономена могло бути рос. маргарйтка чи пол. margerytka id.

3.90.4. Уперше документуються назви поширеної в лісових і 
лісостепових районах на захід від Дніпра рослини Aster amellus L. волове όκο 
[Рог.: 113; Піск.: 41; Ум., І: 125; Гр., І: 250], волові очі (степ. [Ан.: 56; Lind., І: 
290; Ум., І: 125; Гр., І: 250]), лисак  [Гавр.: 137; Парт.; Петр.: 22], боярин 
(галиц. [ВхПч., II: 29; Гр., І: 91]), глядка (галиц.-волин. [ВхПч., II: 29; Мел.: 
42]), глядка бояринка [ВхГик.: 80; Жел.: 145], крижй [Тм., І: 144; СБН: 19], 
вербйнка (галиц. [ВхПч., II: 29; Гр., І: 133]), самець і осінь (галиц.), осінчак, 
осінчук і осіннє зіллє (волин. [ВхПч., II: 29; Мел.: 42]), зімнйк [Ан.: 56; Мел.:
42], мороз [Мел.: 42; Мак.: 46], іваиок (гуцул. [ВхН.з.: 39; Мел.: 42]), поділ. 
старушок, міхалки, данило і данилкє [Maj., II: 95; Мак.: 95], піддубровник 
[Ан.: 56; Мел.: 42], синій цвіт (катер. [Ан.: 56; СБН: 19]), голуба ромашка 
(степ. [Lind., І: 290; СБН: 19]), нестйдник (волин. [ВхПч., II: 29; Жел.: 524]), 
астра (галиц., буков. [НІ.; ВхПч., II: 29; Мел.: 42; Мак.: 45]), гтістер, ястер 
[Закр.; Ан.: 56; Ум., І: 125; Руб., II: 3], басаран і басантйр (галиц.), базандйр 
(волин.) [ВхН.з.: 39; Мел.: 42].

Назва волове око (волові очі) виникла внаслідок метафоризації 
синтаксичного словосполучення на основі схожості круглої середньої 
частини квітки рослини із оком;'пор. кружечок, покришка, тарілка і под. 
'Callistephus chinensis N ess’ (див. 2.33.1). Цієї мотивації також перенесена 
назва боярин (виникла за асоціацією квітки з шапкою боярина). Компонент 
бояринка у складеній назві —  похідний від боярин і мотивується тією самою 
ознакою. Номен вербйнка (від верба) зумовлений ланцетними верхніми 
листками, подібними до вербових, крижй (пор. пол. діал. krzyk 'зірочка; знак 
у вигляді зірочки’ —  дериват від krzyz 'хрест’) —  зіркоподібною квіткою 
рослини [ЕСУМ, III: 90]; пор. рос. діал. звездовик, звездочник, пол. 
gwiazdeczki, gwiazdnica і под., чес. hvezdnik, хорв. gvezdica, слвн. zvejzdnik, 
нім. Sternbhme, лат. aster id., які, на думку В.Махека, є перекладами гр. αστήρ



'зірка’ [Mach.: 238— 239], див. ще [Ан.: 56; Maj., II: 95]. Цього походження й 
укр. астра, гайстер, ястер  (див. ще п. 2.33.1).

Назва осінь виникла внаслідок переосмислення загальновживаного 
слова і мотивується, як і інші споріднені осінчак, осінчук та ін., а також 
зімтік (від зима), мороз (теж результат переосмислення), цвітінням рослини 
до пізньої осені, коли вже настають заморозки [ЕСУМ, IV: 221]. Ця обставина 
лягла в основу і назви самець (від сам): рослина цвіте до пізньої осені сама, 
бо інші вже відцвіли [ЕСУМ, V: 172]. Вірогідно, до цієї групи слід віднести і 
номен міхалки (від Михайло), який, очевидно, теж пов’язується з пізнім 
цвітінням рослини, навіть у період християнського свята святого Михайла (21 
листопада); пор. діал. михавівки 'сорт груш’, яке також пов’язують із часом 
дозрівання цих пізніх груш, які ще інакше називають осінки [ЕСУМ, III: 468]. 
Проте починає цвісти рослина Aster amellus тільки в липні, в період свята 
Івана Купала (7 липня), чим зумовлений номен іванок.

Піддубровник —  дериват від діал. дуброва 'діброва’ і пояснюється 
місцем зростання рослини [ЕСУМ, IV: 390]. Старушок (від діал. старух 
'дідусь’ [Он., II: 250]) пояснюється, ймовірно, тим, що ця рослина шершава 
завдяки коротким жорстким волоскам [Нейшт.: 546] і асоціюється з бородою 
старика. Складена назва синій цвіт мотивується кольором квітки, як і голуба 
ромашка, яка, крім того, вказує на подібність квітки цієї рослини до 
ромашкової. Маловірогідним, на наш погляд, є пов’язування номена 
нестіідник із застудити, діал. студінь 'сильний холод’, усупереч [ЕСУМ, IV:
78]; можливо, коренем цієї назви виступає слово стид, проте її мотивація нам 
неясна. Про глядка, лисак див. п. 2.33.1.

3.90.5. У джерелах виявляються дві назви поширеної в Лісостепу, 
Степу (перев. в східній частині), на Правобережжі і зрідка в Криму рослини 
Galatella dracunculoides Nees. (Galatella punctata DC., Aster acer L., Aster 
dracunculoides Lam.) півник синій (катер. [Ан.: 150; СБН: 19]) і солонечник 
(степ. [Шм.; Шест.; Мак.: 45]). Перша зумовлена синім кольором суцвіття, 
подібного до півнячого гребеня; друга (від солоний) мотивується зростанням 
рослини на засолених ґрунтах; пор. рос. солонечник, біл. саланечнік id. 
[ЕСУМ, V: 349]. Солонечник —  спільне східнослов’янське утворення і норма 
української літературної мови для роду Galatella Cass. [СУМ, IX: 151; ОВРУ: 
322].

3.90.6. У перший раз появляються в джерелах назви двох видів 
Linosyris Cass., поширених в основному в Лісостепу і Степу, зокрема вид 
Linosyris villosa DC. (Crinitaria villosa Gross., Aster villosus Benth. et Hook.) має 
назви грудниця [Рог.: 126; Гр., І: 332; Мел.: 43], грудниця [Жел.: 161], чахниця 
[Рог.: 126; Піск.: 285; Жел.: 1061; Гр., IV: 447], лабуриця, полинець (степ. [Ан.: 
195; Lind., І: 294; Гор.-2: 374; СБН: 19]), полиньок, вишновець (катер. [Ан.:

195; СБН: 19] (в [СБН]; вишнівець із покликанням на [Ан.]), декоктна трава 
(херс. [Ан.: 195; СБН: 19]). Для виду Linosyris vulgaris Cass. (Crinitaria 
linosyris Less., Aster linosyris Bemh.) записані назви льонок (степ.), затлів льон 
[Рог.: 126; Ан.: 195; Ум., І: 284; Мак.: 46], золотник льняник [ВхБот.1905: 226; 
Мел.: 43], золоточипер (буков. [Maj., II: 448; НІ.: 7; Мак.: 46]).

Грудниця (дериват від грудний або результат переосмислення іншого 
слова; пор. грудниця 'груди’, 'запалення грудних залоз; мастит’ [СУМ, II: 
180]) мотивується застосуванням рослини у народній медицині, напр., від 
грудної простудної хвороби [Ан.: 195]. Очевидно, цілющими властивостями 
рослини зумовлена і назва чахниця, яка виникла, очевидно, внаслідок 
переосмислення діал. чахниця 'туберкульоз’ [Жел.: 1061], пор. дещо інакше в 
[ЕСУМ, VI: 285]. Із лабурець пор. слобож. лабурник без подачі значення, але з 
контекстом: «Бач який лабурник: тут не хоче пастись, а на краще лізе (про 
коня)» [Гр., II: 337]. Номени полинець, полиньок (деривати від політ 
'Artemisia L .’), льонок (від льон 'Linum L .’), вишнівець (від вйшня 'Cerasus 
L .’) зумовлені подібністю продовгуватих листочків усіх цих рослин. 
Означення зайців у назві зайців льон має значення 'несправжній; дикий’.

Компоненти складеної і складної назв золотник і золот- (від золото) 
спричинені жовтим кольором квіток рослини. Означення декоктна (трава) 
(від декокт  'відвар із лікарських рослин’ < лат. decoctum  'відвар’ [ЕСУМ, II: 
27]) мотивується використанням відвару рослини в народній медицині. 
Нормативним для роду Linosyris Cass, в українській науковій ботанічній 
номенклатурі став номен грудниця [ВРУ: 662; РУСб: 185], ухвалений як 
науковий термін для виду Linosyris villosa в [СБН: 19], але в офіційному 
виданні [ОВРУ: 323] чомусь замінений на кринітарія, що є запозиченням від 
лат. crinitaria id. Правда, останнім часом зроблена спроба повернути до 
наукового вжитку термін грудниця 'Crinitaria Cass. (Linosyris Cass.’) [Кобів: 
144].

3.90.7. Документуються назви поширеної в Степу, зрідка на півдні 
Лісостепу і в Поліссі рослини Tripolium vulgare Nees (Aster tripolium L.) козі 
очі [РО: 124; Ан.: 361], козйні очі [Рог.: 139; Ан.: 361; Lind., І: 291; Мел.: 43], 
козине око [РО: 124], жовтило (сх. укр. [1886, СБН: 19]). Перші три назви 
виникли внаслідок переосмислення синтаксичних словосполучень за 
асоціацією квітки з оком кози; жовтило мотивується жовтою квіткою 
рослини [ВРУ: 662].

3.90.8. У джерелах фіксуються назви поширених по всій Україні двох 
видів Erigeron L. Для першого Erigeron acer L. —  загадка [Рог.: 121; Гр., II:
23], загадка [Мел.: 167], злинка (поділ., буков., степ. [Ан.: 135; Maj., II: 311; 
Шест.; Мак.: 141]), котячі лапки (волин. [Нов.: 98; Гр., II: 344]), блошниця 
(степ. [Lind., І: 292; Гор.-2: 372; Мак.: 140]), блбиіник [Ан.: 135; Мел.: 107],



катер, губушник і семибратський лист, Іванові гродннки (черніг. [Ан.: 135; 
СБН: 57]), хлед остріш [ВхГик.: 80; Мак.: 140], туран [Петр.: 38]. 3άεάόκα 
(від загад йти, загпдуватн) пов’язується, вірогідно, із використанням рослини 
чаклунами і знахарями [Ан.: 135], зокрема нею загадують що-небудь: 
втикнуши її в щілину хати, спостерігають, чи розквітне [Даль, І: 567; ЕСУМ, 
II: 220]; пор. ще польську назву цієї рослини szczascie, пов’язану з повір’ям: 
якщо вплетена в косу дівчини квітка цієї рослини розквітне, то буде взаємне 
кохання [Maj., II: 311].

Злннка (від зло, злий), можливо, стосується більше виду Erigeron 
canadensis L. (див. трохи нижче), який дуже швидко розмножується і шкодить 
культурним рослинам [ЕСУМ, II: 266]. Назва котячі лапкй виникла внаслідок 
переосмислення синтаксичного словосполучення на основі подібності 
суцвіття рослини до котячих лапок. Блошник, блошниця (від блоха) 
мотивується, ймовірно, використанням рослини проти бліх (пор. [ЕСУМ, І: 
212]), губушник (мабуть, від губа), —  вірогідно, дуже вузькими зовнішніми 
пелюстками кошика суцвіття [Нейшт.: 547], семибратський лист
(семибратський —  від сім, род. в. семй і брат) —  наявністю при кожному 
листку по кілька квіток. Компонент гродники у складеній назві Іванові 
гродники неясний, а означення зумовлене часом цвітіння рослини (на Івана 
Купала). Припускають, що хлед у складеній назві пов’язане з пол. chlqd 
'лозина, гнучкий прут’, укр. діал. хлуд 'прут, хворостина’ < прасл. *xlqdb id. 
[ЕСУМ, VI: 179, 184]. Назва туран походить від нім. Turant, Durant id., 
можливо, через чес. turan id. [Mach.: 239].

Інший вид Erigeron canadensis L. (адвентивна рослина, яка до Європи 
занесена із Канади 1674 р. і через сто років поширилася по всьому 
континенту [Нейшт.: 548]) у текстах стає відомим за назвами: зйгадка, злинка 
[РО: 125; Рог.: 121; Піск.: 79, 91; Гр., II: 23, 158], багатниця [Гор.-2: 372; 
Мак.: 141], гадяче зіллє (бойк. [Нов.: 98; Мак.: 141]), пестребник (харк. [Гор,- 
1: 9; Мак.: 141]), хлед звичайний [ВхГик.: 80], хлед [Жел.: 1039], перелет 
(буков., поділ. [HI.; Maj., II: 311; Мак.: 141]). Номен багатниця (від багатий, 
багйто) зумовлений тим, що рослина має велику кількість квіток і дуже 
швидко розмножується. У [Яв.: 8] подається багашйнка 'род сорной, 
мелколепестковой, едкой травьі (Erigeron acer), занесенньїй из КанадьГ 
(катер.). На наш погляд, у цій словниковій статті дві помилки —  неправильно 
зазначене латинське видове означення (треба не acer, a canadensis, бо саме 
цей вид занесений), а назва має бути не багашйнка, а багатіїнка (див. 
попередню назву багатниця, а також перенесення номена багатинка від цієї 
рослини на білотку альпійську, Leontopodium alpinum Cass. (див. богатинка в 
п. 3.90.11). Перелет  (від перелетіти) спричинений тим, що насінини рослини 
Erigeron canadensis мають летючки, за допомогою яких розносяться вітром

[ЕСУМ, IV: 343; Нейшт.: 548]. Назва гадяче зіллє мотивується, очевидно, тим, 
що ця рослина використовується від укусів гадюки [Нов.: 99]. Про інші назви 
див. вище під Erigeron acer L. Із усіх перелічених назв нормативною в 
українській літературній мові для Erigeron L. стала злинка [ВТССУМ: 462; 
ОВРУ: 323], ухвалена як науковий термін (злинка гостра 'Erigeron acer L .’) у 
[СБН: 57].

3.90.9. Уперше появляються в текстах української мови назви 
поширеної по всій Україні рослини Filago arvensis L. (Gnaphalium arvense L.) 
жабнйк [Парт.; Ан.: 145; Lind., I: 304; Mak.: 153], грудн0 травка [Рог.: 123; 
Ум., I: 42; Тм., I: 114], грудна ιηράβκα [Піск.: 60], горлянка [Рог.: 123; Жел.: 
153; Ум., І: 42; Тм., І: 114; Гр., І: 313], полйнчик (черк, та ін. [Волк.: 173; Жел.: 
689; Ум., І: 42; Гр., III: 283], білий полинець (полт. [Ан.: 145; Мак.: 153]), 
пліснивець, пухляк, сушиць [Петр.: 29, 31, 36], змієвйк [1915, Яв.: 305], оповст 
полевйй [ВхГик.: 81; Мел.: 117], оповсть [Жел.: 572], тропечка (черніг. [Ан.: 
145; Шейк.; Жел.: 986; Мак.: 153]). Назви жабнйк (від жаба грудіш  'хвороба 
стенокардія’), грудна трбвка зумовлені використанням рослини в народній 
медицині при лікуванні грудної жаби [Ан.: 145]; лікувальними, вірогідно, 
антисептичними властивостями рослини (використовується при загоєнні ран, 
від зубного болю та ін. [ib.]) можна пояснити і номен горлянка (від горло або 
як результат переосмислення горлянка 'горло’ [Ан.: 145]); пор. ще рос. 
жабник, жабная травка, горлянка, біл. горлянка белая id. [ib.]. Номени 
полйнчик, компонент складеної назви полинець (від полйн 'Artemisia vulgaris 
L .’: у полину нижня частина листя біло-повстиста [АБ: 99]), означення білий 
у складеній назві, пухляк (від пух), пліснивець (від плісень), оповст(ь) (від 
повсть; пор. раніше вживану латинську родову назву цієї рослини 
Gnaphalium, утворену від gnaphalon 'повсть’ [Нейшт.: 549]) мотивуються 
тим, що вся рослина Filago arvensis L. біло-повстиста, ніби пліснява; пор. чес. 
plesnivec, belolist, слвц. belolist id. [Mach.: 240].

Змієвйк (від змія) виник на основі асоціації негіллястого стебла 
рослини зі змією; пор. лат. Filago id., утворене від filum  'нитка’ [Нейшт.: 548]. 
Із назвою сушиць (< сушець; від сухий) пор. рос. сушица id. [Ан.: 145], 
мотивується, мабуть, тим, що квіти цієї рослини висихають; пор. назви 
близького виду Gnaphalium sylvaticum L. суховершки і сухітник (див. 
п. 3.90.12). Тропечка (від ιηροηά 'стежка; дорога, шлях’) пов’язується з місцем 
зростання рослини [ЕСУМ, V: 649]. Нормативними в українській науковій 
номенклатурі для роду Filago L. стали жабнйк і груднд травка [ОВРУ: 324; 
РУСб: 192]; друга ухвалена як науковий термін ще в [СБН: 63], а перша 
вважається і загальновживаною в українській літературній мові [СУМ, II: 50].

3.90.10. У джерелах виявляються назви поширеної майже по всій 
Україні рослини Antennaria dioica Gaertn. (Gnaphalium dioicum L.) котячі



лапки, жовтянина [Кміц.: ЗОЇ], кот ічі лапки (галиц. [Парт.; ВхН.з.: 45; Мак.: 
170]), котячка (бойк.-галиц., буков. та ін. [ВхПч., II: 32; НІ.: 6; Мел.: 32]), 
котячка [Жел.: 372], нечуйвітер (галиц., сер. надцніпр. [ВхПч., II: 32; Ум., І: 
168; ЯЧ: 137]), нечуївка [Ум., І: 168; Мел.: 32], нечуєвика (харк. [Ан.: 37; СБН: 
13]), соломяник (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 32; Мел.: 32]), тьмен (галиц.), 
розовий цмин [Рог.: 111; Піск.: 227; Гр., IV: 435], цмин [Піск.: 282], цьмин 
(черк. [ЯЧ: 137; СБН: 13]).

Назва котячі лапки виникла внаслідок метафоричного переосмислення 
синтаксичного словосполучення на основі подібності волохатих голівок 
суцвіття до котячої лапки; котячка —  універб, що утворився на основі цієї 
складеної назви; пор. рос. коиіачья лапка (лапа), кошечки, лапки, пол. kocanki, 
kocenki, ст. пол. kocanek, kocanki, чес. косі стек, косіап, косапку, косіапку, 
kociajankу, луж. коса ndzka, косе (wowci) nozki id. На думку М.Анненкова, 
російські назви —  переклад лат. pes cati id. В.Махек, пишучи про ці номени, 
так не вважав [Ан.: 37; RS: 320; Mach.: 237— 238], пор. ще [ЕСУМ, III: 160]. 
Очевидно, подібні назви цієї рослини в різних слов’янських мовах виникали 
на національному ґрунті незалежно.

Соломяник (від солома) зумовлене подібністю верхньої частини стебла 
рослини до соломини [ЕСУМ, V: 349]. Перенесені номени нечуйвітер (від 
Hieracium L.), цмин (від Helichrysum Mill.). Нечуївка —  похідне від 
компонента нечуй- у складній назві нечуйвітер, пор. [ЕСУМ, IV: 83]. 
Фітономен жовтянина зумовлений жовтим кольором двостатевих квіток 
рослини [ЦА: № 516— 517]. Нормативною в українській літературній мові 
стала назва котячі лйпки  [СУМ, IV: 312 (котяча лйпка); ОВРУ: 324], уперше 
запропонована і ухвалена як науковий термін у [СБН: 13].

3.90.11. У перший раз документуються назви рослини Leontopodium 
alpinum Cass, (зростає на високих гірських скелях у Закарпатській обл.) 
білотка (зах. укр. [Тан.: 57; Кміц. 134]), білотка альпейська [ВхБот.1896: 132; 
ВхБот.1905: 100], суиіиця, богатинка [Вол.: 133; Мак.: 207], нечуйвітер 
білолуч [ВхГик.: 81; Мак.: 207]. Походження слова білотка можна би 
пов’язати з білий (пор. компонент іншої назви цієї рослини білолуч, утвореної 
від білий і діал. луч 'промінь’: рослина має красиву зіркоподібну квітку з 
ланцетними білими пелюстками, які асоціюються з променями) як похідне 
утворення за допомогою суфікса -отка, проте з таким формантом 
відприкметникові іменники в українській мові невідомі (див., напр. [ІСУМ]), 
можливо, він архаїчний і непродуктивний. Номен богатинка перенесений від 
Erigeron canadensis L. (див. π. 3.90.8) за схожістю листочків обох рослин. Із 
цих назв нормативною в українській літературній мові стала білотка 
альпійська [ВТССУМ: 81; ОВРУ: 325], білотка [СУМ-20, І: 515]. Крім неї, в 
цій функції використовується ще едельвейс, ухвалений як науковий термін у

[СБН: 86], а в останні десятиліття і шовкова косиця [СУМ, II: 454; XI: 506; 
ОВРУ: 325; ВРУК: 293], які ми, однак, не виявили в джерелах української 
мови XIX —  поч. XX ст. У [Кобів: 249] для Leontopodium L. подано два 
наукові терміни —  білотка й едельвейс.

3.90.12. Фіксуються назви видів роду Gnaphalium L. (раніше до цього 
роду належав також вид Filago arvensis L., див. π. 3.90.9), зокрема Gnaphalium 
sylvaticum L. —  сухітник (гуцул, галиц. [Жел.: 938; ВхН.з.: 45]), суховершок 
[Ан.: 161], суховершки [Ум., І: 56; Мел.: 130], боже ж ит ці (закарп. [ВхН.з.: 
45; Мел.: 130]), нечуйвітер [Жел.: 527; ВхСпис; ВхБот.1896: 132; Мел.: 130]. 
На відміну від суховершки (від сухий і вершок, див. п. 3.90.9), назва сухітник 
зумовлена, очевидно, використанням рослини від сухот  (туберкульозу) 
[Жел.: 938]. Нечуйвітер перенесено від Hieracium L., компонент ж ит ці —  
дериват від жйто 'Secale L .’ Нормативним в українській літературній мові 
для роду Gnaphalium L. став номен сухоцвіт  [СУМ, IX: 870; ОВРУ: 325], 
уперше запропонований як науковий термін у [Мел.: 130] (без покликання на 
першоджерело) і ухвалений у цій ролі в [СБН: 70].

3.90.13. Джерела фіксують, крім назви цмин [РО: 135; Ум., І: 287; Тм., 
І: 209; Мел.: 133] рослини Helichrysum arenarium Moench (Gnaphalium 
arenarium L., поширена по всій Україні), відомої зі староукраїнського періоду 
(див. [XVIII, МДЛ: 34]), також інновації: жовтий цмин (сер. наддніпр. та ін. 
[Авг.: 35; ВхПч., IV: 14; Жел.: 1056; Ум., І: 287]), жовтий цьмин (черк. [ЯЧ:
137]), цмінь (катер., степ. [Сред.: 516; Ан.: 436; ЯТ: 18]), чмель [РО: 135; Рог.: 
124; Піск.: 76; Гр., IV: 466], чмер (галиц.), чмін (київ., харк.), чмінь (степ.) 
[Ан.: 163— 164; СБН: 73], жовта горячка [РО: 135], жовта гарячка [Рог.: 
124; Піск.: 76; Ум., IV: 60], жовтогарячка [Гр., І: 489], жовтоголовник 
(катер.), полинь жовта (полт.) [Ан.: 164; СБН: 73], жовтуїики (сер. наддніпр. 
[Волк.: 168; Піск.: 76; Ум., І: 287; ЯЧ: 137]), жовтушка [Рог.: 124; Піск.: 77; 
Руб., V: 13; Гр., І: 490], жовтянець (катер. [Гор.-І: 11; Мак.: 176]), 
ж овт янщ я  (полт.), золотуха (київ.) [Ан.: 164; Ум., І: 287], золототисячник 
(полт. [Ан.: 163; Мак.: 176]), безсмертний цвіт [ВхПч., II: 32; Гр., IV: 425; 
Мел.: 133], безсмертні квітки (полт., поділ. [Авг.: 35; ВхПч., IV: 14; Мел.: 
133]), безсмертник [ВхПч., II: 32; Гр., І: 45], безсмерт  [РО: 135; Мел.: 133], 
безсмертки [Ан.: 636], котячі лйпки (волин. [Ан.: 163; Ум., І: 287; Мел.:
133]), свйрка (степ. [Ан.: 164; Гор.-2: 373; Мел.: 133]), цварка (уман. [Ан.: 
164; Мак.: 175]), сварливець [Рог.: 124; Ум., І: 25; Гр., IV: 103; Руб., XI: 11], 
головокрут  [РО: 135; Рог.: 124; Піск.: 54; Гр., І: 303], польові свічки (київ.), 
зуб  (волин.) [Ан.: 164; СБН: 73], зубник (харк. [Гор.-І: 11; Мак.: 176]), 
сухоцвіт, соломяний цвіт (слобож.) [Ан.: 163, 401, 636; СБН: 73], соломянка 
[ВхБот.1905: 100; Жел.: 894— 895], сіножать (поділ.), блошки (полт.) [Ан.: 
163— 164; Руб., І: 217; XI: 34]), комарник (степ. [Lind., І: 305; СБН: 73]),



нечуйвітер (волин. [1889, Мел.: 133; Мак.: 176]), конотопці (київ, та ін. [РО: 
135; Ан.: 436; Мел.: 133]), цинобер (харк. [Гор.-І: 11; Мак.: 175]), цинобрань 
(полт. Ан.: 163; Мел.: 133).

Назву цмин О.Д.Пономарів виводить від тмин 'Carum carvi L .’ «з 
огляду на застосування кмину й цмину в медицині», а пов’язування 
В.Махеком цмин із чес. smil 'Helichrysum arenarium’ уважає непереконливим 
[ЕСУМ, VI: 262]. Ми не поділяємо категоричності першого автора і більше 
схиляємося до думки другого, який чеське слово кваліфікував як узяте 
Преслом із південнослов’янських мов [Mach.: 240]); пор. болг. смил, жьлт  
смил, смин, смилчец, сминчец [Ахт.: 179], серб., хорв. смил,, сми/ье, жуто 
сми/ье, цми/ье, слвн. smiljka id. [Сим.: 226]. На підставі порівняння 
українських ботанічних номенів цмин, цмінь, чмель, чмін, чмінь із 
південнослов’янськими назвами цієї рослини можна, вважаємо, припустити, 
усупереч О.Д.Пономареву, що в українській мові не цмин 'Helichrysum 
arenarium’ < тмин 'Carum carvi’, а, навпаки, позаяк цмин в українських 
говорах уживається як назва обох рослин, але більш відоме цмин як 
Helichrysum arenarium (див. [Мак.: 85, 175]), отже, більш вірогідно, що цмин 
'Carum carvi’ < цмин 'Helichrysum arenarium’. Див. ще п. 2.24.4. Чмер, —  
імовірно, від чмель id. [Ан.: 163]. На противагу [ЕСУМ, VI: 334— 335], 
гадаємо, неправомірно пов’язувати чмер із чемер 'отруйна рослина Veratrum 
L .’ на тій підставі, що, мовляв, цмин, як і чемер (укр. літ. чемериця), — 
отруйна рослина. Насправді цмин неотруйний, на відміну від чемериці.

Означення жовтий у складених назвах, компонент жовт- у  
композитах жовтоголовник (від жовтий і голова), жовтогарячка (від 
жовтогарячий), жовтушки, жовтянець і под. пов’язуються з яскраво- 
золотавими, жовтими, жовтогарячими квітками рослини [ЕСУМ, 203, 204], 
крім того, вся рослина видає жовтий колір [Ан.: 164]. Цієї мотивації також 
золотуха, золототисячник (останнє від золотйй і числівника тйсяча, який 
пов’язується з великою кількістю квіток на стеблі рослини; пор. компонент 
головник у  номені жовтоголовник)·, пор. ще рос. золотйстка [Ум., І: 287], 
серб., хорв. златноцвита id. [Сим.: 226], а також лат. helichrysum  id., утворене 
від гр. ήλιος 'сонце’ і χρυσους 'золотий’ (за золотисто-жовтими квітками [РО: 
135]). Із квітками рослини пов’язується і назва головокрут  (від голова і 
крутити): фітономен зумовлений, очевидно, повертанням квіток за сонцем, 
як у соняшника. Безсмертні квіткй, безсмертний цвіт і утворені на їхній 
основі універби безсміртник, безсмертки, безсмерт  мотивуються тим, що 
квітки, навіть засихаючи, надовго зберігають свій вигляд [Нейшт.: 550; 
ЕСУМ, І: 163]; очевидно, цією особливістю зумовлена й назва сухоцвіт  —  від 
сухйй і цвіт; пор. пол. suchokwiat id. [Maj., II: 380]. Складена назва соломяний 
цвіт і універб солбмянка, який виник на її основі, мотивуються тією ознакою,

що й солбмяник 'Antennaria dioica’ (див. п. 3.90.10). Назви сварка, цварка 
(< сварка), сварлйвець —  від сварйти, сварлйвий, мотивуються повір’ям: 
якщо в хаті тримають цю рослину, то це призводить до сварки господарів 
[ЕСУМ, V: 186; Ан.: 401]. Номени блошки (від блоха), комарник (від комир) 
зумовлені використанням рослини проти паразитів, пор. [Нейшт.: 551].

Конотопці —  дериват від слова Конотоп, імовірно, утвореного від 
кінь, род. в. коня і тотіти; М.П.Янко пояснює Конотоп як 'місце, де тонуть 
коні’ [Янко: 186], але в цьому випадку мотивація ботанічного номена 
конотопці неясна, бо цмин піщаний (Helichrysum arenarium) зростає не на 
болотистих, як сподівалося б, а на сухих ґрунтах). Ряд назв перенесений: 
котячі лапки (за зовнішнім виглядом квіток; пор. рос. кошачьи лапки, 
желтьіе кошечки [Ан.: 163], пол. косіе Іаркі, косапкі, ст. пол. косапкі zolte id. 
[1568, Maj., II: 380]), зуб  (зубник —  похідне від зуб; за використанням відвару 
рослини від зубного болю [Ан.: 401]), жовтяниця —  від жовтянйця 'хвороба 
печінки, Боткіна’ (за лікуванням цією рослиною жовтяниці), сіножать —  від 
сіножать 'місце, відведене для косіння трави на сіно’ (за місцем зростання 
рослини), нечуйвітер —  від Hieracium L., у складених назвах компонент 
полинь —  від Artemisia L. (за деякою подібністю цмину до цієї рослини), 
свічки (переосмислення слова відбулося за асоціацією прямостоячого стебла, 
на вершині якого яскраві жовті квітки, зі свічкою, що горить), цинобер від 
цинобер 'кіновар, мінерал яскраво-червоного кольору’ (за яскраво-золотавим, 
жовтим або жовтогарячим кольором квіток), яке походить від нім. Zinnober 
'кіновар’ < лат. cinnabaris < гр. κιννάβαρι id. [ЕСУМ, VI: 250]; цинобрань — 
дериват від цинобер id.

Із перелічених номенів нормативним в українській науковій 
номенклатурі став цмин [ОВРУ: 325; РУСб: 285], уперше ужитий і схвалений 
як науковий термін у [СБН: 73]. У [СУМ, XI: 241] цмин (чомусь без 
латинського наукового відповідника) подається як діалектне слово і, 
вважаємо, помилково тлумачиться як 'тм ин’, тобто 'кмин, Carum carvi L.’, 
але із наведеної тут ілюстрації «Цмин пісковий, він же нечуй-вітер, сухарики, 
безсмертники польові...» і т.д. ясно, що йдеться не про кмин (тмин), а саме 
про рослину Helichrysum arenarium L., для якої (дуже поширеної і відомої в 
Україні), отже, як не дивно, немає в СУМІ літературного відповідника.

3.90.14. Джерела засвідчують назви кількох поширених по всій Україні 
видів Inula L., зокрема найвідомішого Inula helenium L. наступні: крім 
успадкованих від праслов’янської мови олшн (сер. наддніпр., галиц. та ін. [Б,-
Н.: 261; Авг.: 38; ВхПч.,II: 32; Рог.: 125; Гр., III: 52]), уман  [Шейк., V/2: 185] 
([у] < Μ ) ,  девятьсил [Кміц.: 261; Рог.: 125; Гр., І: 365], д ев’ятоейл [Жел.: 
176; Кміц.: 261; Гр., І: 365], д ев’ясйл [Рог.: 125; Жел.: 181; Гр., І: 365; Коб.: 
324] та зі староукраїнської мови деетимологізованої назви дивосил [Рог.: 125;



Жел.: 181; Ум., І: 176; Гр., І: 382], документуються інновації: девятисельннк, 
девятотисіта [Жел.: 176], девятисильник (буков. [НІ.; Мак.: 189; СБН: 78]), 
велике зілля (лемк. та ін. [ВхЮж.: 6; ВхН.з.: 46; Мел.: 143]), солодке зілля 
(катер. [Гр., IV: 166; Мел.: 143]), ухо ведмеже [Шейк., V/2: 221], медвеж еухо  
[Ан.: 176; СБН: 78], старівнйк (буков.), обмі'п (волин., галиц. та ін.) [ВхН.з.: 
46; Мел.: 143], новий хліб  (галиц. [ВхПч., II: 32; Мел.: 143]), майник (херс.), 
дикий підсолнок (харк.), животна трава (сх. укр.) [Ан.: 176; СБН: 78].

У складених назвах означення велике мотивується тим, що рослина 
дуже висока (1— 1,5 м), солодке —  смаком (рослина медоносна [Нейшт.: 
551]), животна (від живдт  'черево’) —  використанням відвару рослини при 
лікуванні шлунка [Мел.: 143]. Складений номен ухо ведмеже виник 
унаслідок метафоризації синтаксичного словосполучення на основі асоціації 
серцеподібного листя рослини з ведмежим вухом (пор. [ВРУ: 666]). 
Компонент підсолнок в іншій складеній назві появився за схожістю квітки 
оману із соняшниковою; пор. укр. діал. підсднічник, підсонух 'соняшник, 
Helianthus annuus L .’ [Жел.: 649]. Майник (від діал. май 'травень’) 
мотивується початком цвітіння рослини в травні [ЕСУМ, III: 362], старівнйк 
(від старий) —  раннім відцвітанням і відмиранням рослини (пор. [Шамота: 
108— 109]), обміїл (від обмити) —  використанням відвару рослини при 
лікуванні шкірних хвороб (корости, лишаїв та ін.) [ЕСУМ, IV: 138; ВхПч., II: 
32; Мел.: 143]. Назва новіш хліб пов’язується, очевидно, з уживанням рослини 
замість дріждів для приготування хліба, пор. [Ан.: 176].

Документуються ще назви таких видів Inula L.: Inula hirta L. —  сідач 
[Рог.: 125; Піск.: 236; Ум., І: 63], гвоздичка [РО: 127; Ум., І: 63], горицвіт  
лісовий (волин.), суховерх (катер.), суховершки, лісові нагідки і чайна трава 
(усі київ.) [Ан.: 177, 636; СБН: 78— 79]; Inula salicina L. —  волове очко (волин. 
[Нов.: 99; Гр., III: 82]), оман верболист [ВхГик.: 79; Жел.: 62], чистець 
(поділ.), стрілки (полт.), сердечна трава (степ.), шал (черніг.) [Ан.: 177; Мак.:
190]; Inula britannica L. —  заболдточник (полт. [Ан.: 176; Ум., І: 63]), 
золотушник [Гр., II: 179; Мел.: 142], пожарки (херс. [Lind., І: 298; Гор.-2: 373; 
Мак.: 189]); Inula oculus-christi L. —  дивотвір (буков. [НІ.: 7; Мак.: 190]). Із 
цих назв кілька перенесені від інших рослин за схожістю: горицвіт  —  від 
Adonis vernalis L., суховерх, суховершки —  від Prunella vulgaris L., компонент 
нагідки —  від Calendula officinalis L. Гвоздичка —  дериват від гвоздика 
'Dianthus L .’ Номен чайна трава зумовлений тим, що в народі відвар рослини 
п’ють як чай від простуди і жовтяниці (жовтухи) [Ан.: 177].

Очивидно, лікарським застосуванням рослини зумовлені й назви 
золотушник (вірогідно, від старої назви жовтяниці золотуха, пор. [ЕСУМ, II: 
276]), сердечна трава і чистець; з останньою пор. родову латинську назву 
Inula, яка походить від гр. ινάιεν 'очищ ати’ (у зв’язку із властивістю кореня

рослини [РО: 126; Нейшт.: 552]). Подібністю квітки до ока пояснюється назва 
волове очко (пор. рос. діал. желтьій глаз id. [ib.]), схожістю листя з вербовим
—  компонент складеної назви верболист  (від вербд і лист; пор. латинське 
видове означення salicina, утворене від salix, род. в. salicis 'верба’ [Кг.: 193]). 
Припускають, що назва шал пов’язана із шаліти на основі використання 
рослини з магічною метою «викликати любовний шал» у певного суб’єкта 
[ЕСУМ, VI: 369]. Номен пожарки (вірогідно, від пожйр 'пожежа’) 
спричинений, мабуть, жовтим кольором квіток рослини [ЕСУМ, IV: 478] 
(пор. трохи вище назву іншого виду Inula hirta горицвіт), заболдточник (від 
болото) —  місцем зростання: 'рослина, що росте за болотом’, дивотвір (від 
диво і творити) —  красою квітки (див. [ЦА: № 354]). Нормативною в 
українській літературній мові для роду Inula L. стала назва оман [СУМ, V: 
691; ОВРУ: 326], уперше вжита як науковий термін у [ВхГик.: 79], потім у 
[Мел.: 143] і ухвалена в цьому статусі в [СБН:78].

3.90.15. Уперше джерела української мови документують назви двох 
видів Pulicaria Gaertn. —  Pulicaria vulgaris Gaertn. (Pulicaria prostrata Aschers., 
Inula pulicaria L.) i Pulicaria dysenterica Gaertn. (Inula dysenterica L.). Назви 
першого виду, поширеного по всій Україні, —  блдшниця (степ. [Lind., І: 299; 
Шест.; Мел.: 226]), блошник [Парт.; Мак.: 301], дресен, дрясен (закарп. 
[Чопей: 80, 82]), купанка [Ан.: 171; Гор.-І: 17], сонник [Ан.: 177; Мел.: 226], 
бабник (харк., катер. [Ан.: 117; Lind., І: 299]), толстушка [Шейк., V/2: Жел.: 
973]. Усі ці назви подаються також у [Мак.: 301— 302]. Для другого виду 
(зростає зрідка в південно-західній і південній частині Степу) фіксуються 
назви: сиропустє (галиц. [ВхПч., IV: 17; Мел.: 226]), волові язички, солодке 
зіллє [Ан.: 176; СБН: 126], кровебой [Ан.: 176], кровотій [Мел.: 226] (з 
покликанням на [Ан.], де тільки кровебой).

Блдшниця, блошник (від блоха) зумовлені використанням рослини 
проти бліх [Нейшт.: 553; ЕСУМ, І: 212]; пор. ще пол. plesznik  —  від pchla 
'блоха’, чес. blesnik, слвц. blsnik, нім. Flohkraut, фр. herbe auxpouces id. — усі 
ці номени, на думку В.Махека, є перекладами лат. pulicaria  id., утвореного від 
pulex  'блоха’ [РО: 127; Mach.: 241— 242]. Дресен, дрясен, мабуть, перенесені 
від Polygonum persicaria L. за подібністю листків обох рослин. Назва купалка 
(від купати) мотивується зростанням рослини у вологих місцях, біля 
водоймищ [ЕСУМ, III: 144; ВРУ: 669], сонник (від сон), —  вірогідно, 
заспокійливою властивістю рослини (пор. [ЕСУМ, V: 352]), бабник (від 6ά6α 
'знахарка’) —  використанням рослини у народній медицині (пор. [ib., І: 104—  
105]), волові язички —  формою листочків рослини, схожих із воловим 
язиком. Номен сиропустє виник унаслідок переосмислення назви останнього 
тижня перед Великим постом, коли церквою дозволено в певні дні споживати 
молочну їжу (сиропуст  від сир і пустити 'дозволити’, пор. [ib., V: 243]). Про



солодке зіллє див. п. 3.90.14. Назви кровебой (від кров і біт и) та кровотій (від 
кров і -томити 'гамувати, тамувати’) зумовлені, вірогідно, застосуванням 
рослини при лікуванні дизентерії (пор. лат. видове означення dysenterica), яка 
супроводжується проносом із кров’ю [ib., III: 100]. Зважаючи на фонетику 
номена толстушка, його слід уважати русизмом. Нормативною в українській 
науковій номенклатурі ботаніки стала назва блошниця [ОВРУ: 326; РУСб: 
165], уперше вжита як науковий термін ще у [Мел.: 226] і рекомендована в 
ролі наукового терміна в [СБН: 126].

3.90.16. Перший раз фіксуються назви поширеної в Прикарпатті, 
Карпатах, Західному Лісостепу рослини Telekia speciosa Daumb. (Buphtalmum 
speciosa Schreb.) кремянйк (бойк.-галиц. [ВхПч., IV: 13; Жел.: 377; Мак.: 67]), 
воловець кремянйк [ВхГик.: 79; Мел.: 56; Жел.: 118], старівник (гуцул. [Нов.: 
102; Мак.: 67]), старинник, колоточник [Петр.: 17, 36]. Назва кремянйк (від 
кремінь 'дуже твердий мінерал’) мотивується, вірогідно, міцним стеблом і 
великими (діаметром до 25 см) листками рослини [ВРУ: 669]. Можливо, цією 
ознакою зумовлені й номени старівник і старинник (від старші). Із воловець 
пор. пол. wolowe око, wolook, ст. чес. око volove, volovec, слвн. govejsko око, 
нім. Rindsglotze id. —  все це, на думку В.Махека, переклади лат. oculus bovis 
id., яке в свою чергу перекладає гр. βούφθαλμον [Mach.: 242] id. (букв, 'волове 
око’ [Кг.: 32]). Із усіх цих номенів нормативним в українській науковій 
ботанічній номенклатурі став кремянйк [ОВРУ: 327; РУСб: 272], уперше 
запропонований як науковий термін у [ВхГик.: 79] і ухвалений у цій ролі в 
[СБН: 27].

3.90.17. Документується ряд назв адвентивного колючого бур’яну 
(походить із Південної Америки) Xanthium spinosum L., поширеного по всій 
Україні. Уперше —  назва праслов’янського походження чортополох [Рог.: 
141; Піск.: 290; Гр., IV: 473], чортополох [НІ.: 13; Жел.: 1077] (< прасл. 
*cbrtopolxb 'колюча рослина Carduus L., Sonchus L., Cirsium L., Xanthium L. та 
ін.’ [ЕСУМ, VI: 344— 345]), а також інновації страхополох (волин., поліс. 
[ВхПч., І: 14; Піск.: 250; Гор.-І: 22; Гр., IV: 214]), страхополох [Жел.: 926], 
страхополох колючка [ВхГик.: 80; Мак.: 405], колячка (гуцул. [Нов.: 102; 
Жел.: 360— 361; Гр., II: 274]), колючки (галиц., катер, та ін. [Рог.: 14]; СБН:
169]), коляк (галиц. [ВхПч., І: 14; Жел.: 361; Гр., II: 274]), нетреба (слобож., 
степ. [Сред.: 524; Lind., І: 300; Гор.-І: 22; Male.: 405]), непотребка (кур. [Гор.- 
2: 383]), будяк [Шейк., І: 124; Піск.: 26; Тм., II: 246], будячки (поділ. [Ан.: 384; 
СБН: 170]), холера (галиц., поділ., степ. [Hoelzl: 153; Шейк., І: 124; Рог.: 141; 
Гр., IV: 408]), холерна ηιραβά (поділ. [Рог.: 141; Ан.: 384; Мел.: 304]), 
тригольник, триножник (степ. [Шейк., V/1: 95; Гор.-2: 383; Жел.: 983— 984]), 
виноград собачий (степ. [Сред.: 170; Ан.: 384; СБН: 170]), жах (степ. [ЯТ; 
СБН: 170; Мак.: 405]), нечіпай-зіллє, неждан-трава, мотька, каприз і

росторопша (останні п ’ять —  харк. [Гор.-І: 22; СБН: 170]), кур0й [Волк.: 170; 
Піск.: 119; Жел.: 390], любка і репешки (катер.), польський репій  (київ.), 
чортове ребро  (степ.), святе зіллє [Ан.: 384; СБН: 170].

Назва страхополох (від страх і полохати) утворена за аналогією до 
чортополох, яка пов’язується з віруванням наших предків у те, що колючими 
рослинами можна відігнати від людей і тварин злих духів, нечисту силу 
[ЕСУМ, VI: 345; Фасм., IV: 348; SP, II: 255]. Цією магічною здатністю 
рослини Xanthium L. пояснюється і назва жах (результат переосмислення 
загальновживаного слова). Особливістю цієї рослини є й те, що в основі 
кожного листка розміщені 1— 2 світло-жовті, трироздільні колючки (див. 
[ЦА: № 1035]). Саме цим зумовлені назви колячка, колючки, коляк (від 
колоти), тригольник (від три і голка), триножник (від три і ног0) [ЕСУМ, V: 
636]), нечіпай-зіллє, репешки (дериват від р е п ’ях  'Arctium lappa L .’; пор. ще 
р е п ’ях  'Xanthium strumarium L .’ (див. нижче), а також [Mach.: 242]), будяк 
(результат переосмислення будяк 'Carduus L.)’, демінутив будячки. Унаслідок 
переосмислення виникли також номени росторопша (від розторопша 
'Silybium Gaertn.’) і курті (від Salsola L.), складена назва чортове ребро 
(постала на основі особливої форми продовгуватого клиноподібного листка 
рослини), компонент репій (від 'Arctium lappa L .’ або 'Agrimonia eupatoria L.’) 
у складеній назві польський репій; означення польський —  від поле (за місцем 
зростання рослини). Назва холера —  також наслідок переосмислення 
загальновживаного слова на основі використання рослини при лікуванні від 
холери [Ан.: 384]. З лікувальною властивістю рослини (від імпотенції?) 
пов’язуються, мабуть, і назви любка  (пор. ще поділ, нелюбка id. [Мак.: 405], 
святе зіллє, див. ще [ЕСУМ, III: 320— 321]). Номени нетреба (результат 
субстантивації прикметника: пор. д.рус. нетр іїбии 'непотрібний’),
непотребка, неждан-трава пов’язуються, вірогідно, з негативним 
ставленням людей до цього злісного бур’яну [ib., IV: 80], який швидко 
розповсюджується і шкодить культурним рослинам [Нейшт.: 553].

Для іншого адвентивного виду, теж поширеного по всій Україні 
Xanthium strumarium L. (походить із Прикаспійської низовини), у джерелах 
засвідчені назви репях (поділ., сх. укр. [1891, Мак.: 405]), репяшки  [Рог.: 142; 
Руб., X: 8; Мел.: 304— 305], репяшки  [Піск.: 223], р е п ’яшок  [Гр., IV: 13], 
овечій ріпяшок (степ. [Сред.: 524; Ан.: 384]), овечий репяшок (сх. укр. [Ум., І: 
205; СБН: 170]), зобник [Рог.: 112; Піск.: 93; Ум., І: 205], свинки (волин., 
галиц. [Нов.: 103; ВхПч., І: 14; Ум., І: 205]), залучник [РО: 157; Рог.: 142; 
Піск.: 82; Гр., II: 61], турйця (гуцул. [Нов.: 102; Жел.: 993; Гр., IV: 296]), 
страхополох туриця [ВхГик.: 80].

Назва зобник (від зоб) мотивується використанням свіжого соку 
рослини при лікуванні зобу [ЕСУМ, II: 272]; пор. ще латинське видове



означення strumarium, утворене від struma 'зоб’ [РО: 157]. Очевидно, саме 
вживанням свіжого соку рослини від різних хвороб, зокрема й від пухлин, 
навіть від раку [Ан: 384], пояснюється також назва свинки, яка виникла 
внаслідок переосмислення свинка 'дитяча інфекційна хвороба —  запалення 
привушної залози’ (ця хвороба супроводжується опуханням шиї). Менш 
аргументованою нам видається спроба виводити цей ботанічний номен від 
звинути (< прасл. * s w in g  і) на тій основі, що «квітки і молоді плоди» рослини 
обгорнуті листками; припускається також пізніше зближення зі словом свиня 
[ЕСУМ, V: 191]. Ботанічна назва туріїця, очевидно, перенесена від осоки 
(Carex arenaria L.) у зв ’язку з тим, що обидві рослини колючі [ib.: 680— 681]. 
Означення овечий у складеній назві має загальне значення 'несправжній’.

Нормативною назвою роду Xanthium L. в українській науковій 
ботанічній номенклатурі стала нетреба [ОВРУ: 328; РУСб: 190]. У [Мел.:
304] у цій функції вжите страхополох, а в [СБН: 169— 170] як наукові 
терміни ухвалено для виду Xanthium spinosum колючки, а для Xanthium 
strumarium —  овечий pen ’яиюк.

3.90.18. Уперше (приблизно від середини XIX ст.) в українській 
писемності документуються назви поширеної по всій Україні рослини Bidens 
tripartita L. чередд (сер. наддніпр., степ, та ін. [Вол.: 135; Сред.: 513; Рог.: 114; 
Гр., IV: 455; ЯЧ: 137]), чередун [ВхБот.1896: 104; Мел.: 51], кішки, козячі 
ріж ки  (степ. [Lind., І: 301; СБН: 23]), причепа [Ан.: 65; Ум., II: 24], лепниця 
[РО: 128; Ум., II: 24], баришніни женихи (харк. [Гор.-І: 5]), дідові evuii (гуцул, 
та ін. [Гавр.: 137; Гол.: 534]), стрілки (полт. [Авг.: 22; ВхПч., IV: 13]), стрілки 
[Ан.: 65; Піск.: 286; Ум., II; 24], двозуб [Петр.: 9], репяшки  (катер. [Ан. 65; 
Ум., II: 24; Тм., І: 170], собйчі р е п ’яхй  [Волк.: 175; Піск.: 242; Гр., IV: 163], 
собачки [РО: 128; Ан.: 65; Піск.: 286], товстуха, товстуля [Шейк. V/1: 59; 
Мак.: 57], товстушка (полт. [Ан.: 65; Гр., IV: 270]), оман [Вол.: 135], купчак 
дикий і купчдк болотний (волин. [ВхПч., І: 9; Жел.: 390; Гр., II: 328]).

Флорономен чередд виник унаслідок переосмислення 
загальновживаного слова, мотивується тим, що плоди рослини чіпляються до 
шерсті тварин (череди) [ЕСУМ, VI: 301]; пор. рос. череда, біл. діал. чарада id. 
[ЛАБНГ, І: № 240]. Очевидно, це спільне східнослов’янське утворення. 
Чередун —  дериват від чередд id. Цією ознакою рослини зумовлені і назви 
причепа (від причепити), лепнщ я  (від липнути), переосмислені кішки і 
баришніни женихи, компонент вуші у  складеній назві дідові вуші (означення 
дідові в цьому номені пов’язується із діал. дід, дідько, дідовник 'колюча 
рослина Cirsium L., Carduus L. та ін.’ [СБН: 205]). Плодиками рослини, які 
мають два шипи, зумовлені назви стрілкії, козячі ріжки, а також двозуб (від 
два і зуб), що є, вірогідно, калькою латинської родової назви bidens, утвореної 
від bis 'два’ і dens 'зуб’ [РО: 127; Нейшт.: 557]. Кілька назв виникло внаслідок

вторинної номінації від таких же назв інших чимось подібних рослин: оман
—  від Inula L., репяшки —  від Agrimonia eupatoria L., товстушка і інші 
спільнокореневі —  від рослин родини товстолисті (Crassulaceae), пор. 
[ЕСУМ, V: 289], у складених назвах компоненти репяхи  —  від Arctium lappa 
L., к\'пчдк —  від Tagetes L. Номен собачки —  універб, що виник на основі 
складеної назви собачі репяшки (репяхи) id.; пор. біл. діал. сабачкі, сучкі id. 
[ЛАБНГ, І: № 240]. Нормативною в українській літературній мові для роду 
Bidens L. закономірно стала назва чередд [СУМ, XI: 304; ОВРУ: 331], 
поширена в більшості сучасних українських говорів [САБЛ: № 65] і ухвалена 
як науковий термін у [СБН: 23].

3.90.19. Джерела досліджуваного періоду документують назви кількох 
видів Anthemis L., серед яких поширений по всій Україні і найвідоміший у 
народі Anthemis cotula L. Крім знаних в українській мові від І пол. XVII ст. 
(див. [Сабадош 1996: 136]) ромен  [Б.-Н.: 317], роман песячий [ВхГик.: 79; 
Мел.: 32], роман песій [ВхБот.1905: 99; Мак.: 32], появляються інновації 
роман воточий [ib.], рум янок песячий (галиц. [ВхПч., II: 29; Гр., IV: 88; Мел.:
32]), собдчий р у м ’янок [Рог.: 128; Гр., IV: 88], румнянок  (поділ. [Гр., IV: 65]), 
собача ромашка  [РО: 130; Рог.: 128; Піск.: 242; Руб., XI: 65], вонюча ромашка 
(степ, та ін. [Сред.: 514; Гор.-І: 13; ЯТ: 22]), закарп. романі/ця,румин  [ВхН.з.: 
38; Мел.: 32], роміїн (волин. [1899, Мел.: 32; Мак.: 32]), рум як  [Парт.; Мак.:
32], крячка (закарп. [ВхЗак.: 230; Мак.: 32]). Очевидно, як позначення цієї 
рослини вжиті в творах Т.Шевченка ромен  і роман [Шевч., II: 215]. А взагалі, 
за свідченням В.Махека, у старих травниках не розрізняли рослини сучасних 
родів Anthenis L. і Matricaria L., але в народі за першим закріплювалася назва 
ромен (роман) песій (песячий, воточий), а за другим — роман пахучий (істий, 
тобто справжній) [Mach.: 244— 245]. Така ситуація наявна і в українських 
говорах. Про походження ромен (роман) див. [ib.; Сабадош 1996: 136]. Номен 
крячка, вірогідно, перенесений від Achillea millefolium L. (пор. [ЕСУМ, III:
117])·

Для виду Anthemis tinctoria L. зафіксовано назви жовтило (буков. та 
ін. [Рог.: 111; НІ.: 2; Ум., II: 275; Гр., І: 489]), жовта ромашка (поділ., катер. 
[Ан.: 38; Ум., III: 275]), ромен  (степ. [Сред.: 514; ЯТ: 9]), роман барвій 
[ВхГик.: 79], бабки, гвоздики польові (харк., катер.), польові нагідки (київ.), 
ліспі пуповки (харк.), жовтий поповник (катер.), хупавки [Ан.: 38; Ум., III: 
220; Мак.: 33]. Бабки, —  очевидно, результат переосмислення бйбка 
'знахарка’, пор. [ЕСУМ, І: 106]: ця рослина використовується в народній 
медицині при лікуванні ряду хвороб [Ан.: 38]. Жовтило мотивується тим, що 
з цієї рослини добувають жовту фарбу (див. [ib.]). Цією властивістю 
зумовлений і компонент барвій (від барва) у складеній назві. Компоненти 
пуповки, пуповник в інших складених назвах пов’язуються із пуп на підставі



випуклої форми квітки рослини [ЕСУМ, IV: 635]. Номен хупавки виник, 
мабуть, унаслідок переосмислення χνηάβκα 'вродлива жінка’ за красотою 
квітки [ib., VI: 222]. Перенесення назв відбулося і всередині ботанічної 
номенклатури: у складених назвах компонент нагідки —  від Calendula L., 
гвоздики —  від Dianthus L., можливо, також ромашка  —  від Matricaria 
chamomilla L. (Chamomilla suaveolens Rydb.).

Назви інших видів роду Anthemis L. повторюють найменування 
описаних нами вище видів, за винятком марина, марйнна [Рог.: 111; Піск.: 
132; Жел.: 427; Гр., II: 406], марунка [Левч.: 141; Мак.: 32]. Марина, марйнна 
появилися, вірогідно, як перенесені від маруна 'Pyrethrum Zinn’ і зближені за 
народною етимологією з жіночим ім’ям Марйна [ЕСУМ, III: 394]. 
Літературною нормою української мови для роду Anthemis L. став номен 
роман [СУМ, VIII: 876; ОВРУ: 332], ухвалений у ролі наукового терміна у 
[СБН: 13]. У [СУМ, VIII: 880] із цим значенням як нормативний подається ще 
варіант ромен.

3.90.20. Для рослини Achillea millefolium L. (Achillea inudata Kondr.), 
поширеної по всій Україні, крім успадкованих від попереднього періоду 
розвитку української мови назв деревій (зах. укр., сер. наддніпр., степ, та ін. 
[Гол.: 511; ВхПч., І: 8; Рог.: 109; Сред.: 514; Гр., І: 368]), деревей (зах. укр., 
сер. наддніпр. [Авг.: 9; РО: 130; Парт.; Мак.: 4]) < прасл. *dervejb 'якась 
рослина, котра чимось нагадує дерево’ [SP, III: 50— 51], krwawnyk (галиц. 
[Hoelzl: 152]), крвавник [Рог.: 109; Піск.: 64], кровавник [Вол.: 132; РО: 130], 
κρ'ιβάβΗΐικ (волин. та ін. [ВхПч., І: 8; Жел.: 381; Гр., II: 308]), кервавник (лемк., 
гуцул., поділ, та ін. [ВхН.з.: 36; Мел.: 12; Мак.: 4]) < прасл. *krbvavbnikb id. 
[Сабадош 1996: 54], документуються також новотвори: деревень [Вол.: 132; 
НІ.: 1], деревінь (бойк.-галиц. [ВхГик.: 79; ВхПч., II: 28; Жел.: 127]), деревник, 
білий деревнйк (гуцул. [Шух., І: 20, 21; Гр., І: 369]), depeeuifn [1893, Мак.: 4], 
кровнйк (бойк. [ВхН.з.: 36; Мел.: 12]), крівавниця (галиц. [ВхПч., II: 28; Жел.: 
381]),ранник [1882, Мак.: 4], еерпнйк [Жел.: 862], еерпнйк (галиц. [ВхН.з.: 36; 
Мел.: 12]), серпоріз [РО: 130; Рог.: 109; Ум., І: 178; Гр., IV: 116], білоголовник 
( к и ї в . [Рог.: 109; Піск.: 19; Гр., І: 66]), білоголбвець [Руб., І: 368], м орков’ять 
(бойк. [Нов.: 96; Гр., II: 445]), крячка, кречка (гуцул., покут.), муращівник 
(закарп., гуцул.) [ВхН.з.: 36; Мел.: 12; Мак.: 4], зеленець (галиц. [ВхПч., II: 28; 
Мел.: 12; Мак.: 4]), загазьовка (буков. [НІ: 1; Мак.: 4]), тисячелиетник [Вол: 
132; Мак.: 4].

Назви еерпнйк (сіриник) (від серп), серпоріз (від серп і різати; пор. 
біл. діал. серпарзз id. [ЛАБНГ, І: № 241]), ранник (від ράπα) зумовлені, як і 
крівавник та споріднені з ним, кровоспинниними властивостями рослини, 
зокрема використанням при порізах серпом [ЕСУМ, IV: 24], при загоєнні ран 
[Носаль: 19— 20]. Правда, назви з коренем кров можуть пов’язуватися і з

такою обставиною: «Хлопці, граючись, з носа кров ним спускають тоді, як 
він ще молодий і зветься серпоріз, застромляють свіжого зілля в ніс і тоді 
б ’ють або душать легенько за ніздрі» [Рог.: 109]. Номени білоголовник, 
білоголбвець (від білий і голова) мотивуються білим кольором круглого 
суцвіття; м орков’ять (від морква за допомогою суф. -йать < -jadb; пор. рос. 
діал. морковник id. [ЕСУМ, III: 515; Ан.: 5]); муращівнйк (від мурйиіка 
[ЕСУМ, III: 536]; у сучасних закарпатських говірках записано з цим коренем 
понад 150 словотвірних і фонетичних варіантів назв цієї рослини [Сабадош 
1975: 241]) —  тим, що мурашки полюбляють її сік (пор. описову назву цієї 
рослини тота, іичо по н ’уй м у р ’ашкьі х б д ’ат [ib.: 242]); зеленець (від 
зеліний) [ЕСУМ, II: 257]), —  очевидно, кольором листя і стебла. Крячка 
(крічка < крячка), —  вірогідно, дериват від діал. кряк 'корінь’ < прасл. 
*Ісьг’акь id. [ib., Ill: 115], зумовлене наявністю в однієї рослини деревію 
кількох кореневищ, які утворюються на відстані 15— 20 см від материнської 
рослини і дають початок новим рослинам [АБ: 94]; малоймовірним нам 
видається пояснення крячка як наслідок «видозміни запозиченого з польської 
мови *крвячка; незасвідчене пол. діал. krwiaczka 'деревій’ мало б бути 
пов’язане з knvawnik “тс.”» [ЕСУМ, III: 117]. Тисячелиетник —  калька 
латинського видового означення millefolium, утвореного від mille 'тисяча’ і 
folium  'лист’ [ЛРС: 434, 636].

Фіксуються вперше назви виду Achillea nobilis L. коломййка (бойк,- 
гуцул.-галиц. [ВхН.з.: 37; Мел.: 13]), пйжмо [Жел.: 631; Мак.: 5]. Перша 
пов’язана, можливо, із діал. Коломия 'глибокий вибій, наповнений водою’, 
але в такому випадку мотивація фітономена неясна [ЕСУМ, II: 519], бо ця 
рослина зростає «на степах та на сухих схилах» [ВРУ: 678]. Назва пйжмо 
перенесена від Tanacetum L. за подібністю суцвіття обох рослин. 
Нормативною в українській літературній мові для роду Achillea L. стала назва 
деревій [СУМ, II: 246; ОВРУ: 335], уперше використана в складі наукового 
терміна деревій крівавник у [ВхБот.1905: 100], а потім у [Мел.: 12]; деревій 
ухвалене в цій функцій у [СБН: 2]. Ця назва до сьогодні найуживаніша на 
всій сучасній українській діалектній території (див. [САБЛ: № 16]).

3.90.21. У перший раз джерела документують назви рослини 
Chrysanthemum segetum L. (Leucanthemum segetum Stank., Pyrethrum segetum 
Moench) Іванів цвіт (полт. [Гор.-1: 7; Мак.: 96]), чимбрас (галиц. [ВхПч., II: 
ЗО; Жел.: 1071; Гр., IV: 462]). Про першу назву див п. 3.90.22. Походження 
номена чимбрас неясне; пор. рум. cimbru, діал. cimbrita, сітЬгщог і под. 
'Satureja hortensis L .’ [Borza: 156].

3.90.22. Усі назви поширеної по цілій Україні рослини Leucanthemum 
vulgare Lam. (Chrysanthemum leucanthemum L.) джерелами цього періоду 
документуються вперше: королйцє (гуцул.-покут., лемк. та ін. [ВхЮж.: 41;



ВхН.з.: 41; Мел.: 78; Мак.: 95]), королиця білоголовля [ВхБот.1905: 99], 
кордлька (бойк. [ВхГик.: 79; Гоц. 1899: 136; ВхН.з.: 41]), королівка (галиц. 
[ВхГик.: 79; ВхН.з.: 41; Мак.: 95]), кралька (лемк. [ВхЛем.: 247; Гр., II: 298; 
ВхН.з.: 41]), гуцул, невістулки [Нов.: 97; Жел.: 504], невістулка [Петр.: 25] і 
невістулька [Онищук: 155], невістулькй (гуцул., волин. та ін. [ВхГик.:79; 
ВхЮж.: 41; Шух., І: 20; Гр., II: 540]), невістка (гуцул. [Шух., І: 21; Мел.: 78]), 
невістки (гуцул, та ін. [ВхБот.1905: 99; Гр., II: 540]), невістки [Жел.: 504; 
ВхН.з.: 41], дівочник (галиц. [Ан.: 96; Мак.: 95]), дівичник [1893, Мак.: 95], 
сірпник [Жел.: 862], серпник (бойк., галиц., волин., поділ, та ін.), серпій 
(бойк.-галиц.) [Нов.: 97; ВхПч., І: 9; Гр., IV: 116], сонечко (волин. [Ан.: 96; 
Мак.: 96]), дикий сонічник (зах. укр. [Нов.: 97]), дикий сонішник [ВхГик.: 97], 
польова маруна (поділ. [Ан.: 96; СБН: 29]), Іванів цвіт [Вол.: 131; Гор.-2: 374; 
Мак.: 95], Іванови голови (галиц. [Ан.: 96]), канйця (бойк.-галиц. [ВхПч., IV: 
14; Гр., II: 215]), волове око [Вол.: 131; Мак.: 96], тарілочка (київ.), тдпник 
білий (волин.) [Ан.: 895; Шейк., V/1: 20; Жел.: 949], поральник [Руб., X: 135; 
Мак.: 95], поральник добрий (галиц. [Ан.: 96]), цюцьки (галиц. [Ан.: 96; Руб., 
XIII: 28; СБН: 39]), цуцики (сер. поліс. [Ан.: 635]), торг (галиц. [ВхН.з.: 41; 
Мел.: 19]),ромдіі, ромен [Рог.: 126; Волк.: 174; Піск.: 227; Ум., І: 284],ρο.\ιέιι- 
зілля [Ан.: 96; Ум., І: 284; Тм., І: 145],ромун-зіллс [Піск.: 227],романець (сер. 
наддніпр. та ін. [Волк.: 174; Піск.: 227; Ум., І: 284]), поділ, романець білий і 
романиця біла, київ, романів цвіт [Ан.: 96], золотник (буков. [НІ.: 4; Мак.:
96]), золотоцвіт  (степ. [Ан.: 635; Жел.: 368]), золотцвіт  [Вол.: 131], стоцвіт 
(степ. [Ан.: 96; Lind., І: 318; Петр.: 36]).

Назва королйця (від король) мотивується тим, що в повір’ях багатьох 
народів ця рослина вважається «королевою квітів», українці використовують 
її з магічною метою в ніч на Івана Купала, вона прирівнюється до молодого 
чи молодої на весіллі [Потушняк: 356]; пор. ще ст. пол. krdliki, чес. морав. 
krdlica, слвц. krdlik 'Leucanthemum vulgare’, нім. Kaiserblume id. (букв, 
'цісарська квітка’ [Mach.: 246; ЕСУМ, III: 397; Сабадош 1983: 166]). Із святом 
Івана Купала (пізніше із християнським святом на честь Івана Хрестителя 7 
липня) пов’язують також назви Іванів цвіт, Іванови голови; пор. пол. 
swiqtojanski kwiat, чес. sviatojanske kx’itko, слвц. janske k\’iti, серб., хорв. 
иванско цвіцече, иванско цвеТіе, иванчица і под., нім. Johanmsblume id. [Mach.: 
246; Сим.: 271]. Компонент голова (пор. пол. gldwka S-go Jana id. [Maj., II: 
439]) в назві Іванови голови зумовлений асоціацією квітки рослини з головою.

Номени невістка і под. виникли внаслідок переосмислення 
загальновживаних слів майже на тій основі, що й королйця і под. До цього 
мотиваційного поля слід віднести й лексеми дівичник, дівочник. Варіант 
крачька запозичений від західнослов’янських мов (див. вище чес. kralica та 
ін.). Компонент маруна в складеній назві пов’язаний, можливо, із прасл.

*marati, *moriti, укр. морити, рос. морить 'витримувати у фарбувальному 
розчині (деревину)’ як найменування рослин, із яких добувають фарбу 
[ЕСУМ, III: 403]. Однак на підставі діалектних назв цієї рослини маруна, 
Мар’яна, марина лугова та ін. можна також припустити, що вони зв’язані з 
жіночою паралеллю Івана Купала Мариною (Мареною, Мореною і т.п.) 
[Сабадош 1983: 167]; пор. ще серб., хорв. велика Mapjema (мар/етица) id. 
[Сим.: 271]. Назви серпник і под. (від серп) обумовлені тим, що цю рослину 
«прикладають на рану від серпа» [Нов.: 97]; сонечко (результат
переосмислення демінутива) —  подібністю квітки рослини до сонця. За цією 
ознакою перенесено і компонент сонічник (сонішник) у складеній назві від 
Helianthus annuus L.; пор. рос. діал. солнешник 'Leucanthemum vulgare’, чес. 
морав. slunecko id. [Сабадош 1983: 167]. Компонент маруна в складеній назві 
перенесений від Pyrethrum Zinn (див. п. 2.32.8).

Канйця, можливо, споріднене із бойк. канка 'обручка чепця’ [Он., І: 
338] (корінь кан-) з огляду на форму квітки рослини; далі неясно, пор. 
[ЕСУМ, II: 364], а також із такою ж мотивацією інші назви цієї рослини: 
тарілочка (результат переосмислення загальновживаного демінутива [ЕСУМ, 
V: 523]), волове око. М.Анненков уважав останню назву перекладом 
попередньої латинської назви цієї рослини buphtalmum [Ан.: 96], що має 
грецьке походження, букв, 'волове око’ [Кг.: 32]; пор. ст. пол. wot owe око 
[Maj., II: 439], серб., хорв. воловско око, eo.iyje око і под. id. [Сим.: 271]. 
Припускається, що компонент тдпник у складеній назві утворений від 
топити 'занурювати’ і зумовлений зростанням рослини на лугах [ЕСУМ, V: 
600]. Поральник уважають похідним від рсгло з мотивацією, що ця рослина 
поширена не тільки на лугах, полянах, у чагарниках, але й на поораних полях, 
нивах [ib., IV: 521; Нейшт.: 562]; пор. щодо принципу мотивації рос. діал. 
нивяник, нивяк id. [Ан.: 96], утворені від нива, пор. [ЕСУМ, IV: 85].

Фітономен цуцики виник, очевидно, внаслідок вторинної номінації; 
пор. поліс, цюцік 'ґудзик’, яке в свою чергу постало як переосмислення цуцик 
'песик’, пор. ще цюцько id. [ib., VI: 268]. Назва цюцьки, —  вірогідно, 
фонетичний варіант номена цуцики (див. [ib.: 270]). Номени ромдн, ромен, 
романець, романиця і под. Перенесені від Anthemis L. (див. п .‘3.90.19) або від 
Matricaria L. (п. 3.90.23). Так, у багатьох сучасних українських говорах ця 
рослина має таку саму назву ромашка, як Matricaria L. (див. [САБЛ: № 85]). 
Золотоцвіт  (пор. рос. діал. золотоцвет, пол. zlotokwiat, луж. zlotokwetk id. 
[Maj.: 439]) —  калька лат. chiysanthemum  id., яке в свою чергу від гр. 
χρυσανθής, утвореного від χρυσους 'золотистий’ і άνθος [ЕСУМ, II: 276] чи 
ανθεμον 'квітка’, мотивується кольором кошика квітки [РО: 133]. Номен 
золотник міг утворитися і на власному українському ґрунті від золото чи 
золотий; пор. пол. zlocieri, луж. zloceri id. [Maj., II: 202]. Із назвою стоцвіт



(від сто 'багато’ і цвіт) пор. пол. stokroc wielka id. [ib.]. Нормативним в 
українській літературній мові став номен королйця [СУМ, IV: 296; ОВРУ: 
336], уперше термінований І.Верхратським у 1898 р. [ВхСпис], також 
[ВхБот.1905: 99], підтриманий у [Мел.: 78] і ухвалений як науковий термін у 
[СБН: 38].

3.90.23. Продовжують документуватися зафіксовані в писемних 
джерелах староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 136]) назви здичавілої 
(походить із Західної Європи), поширеної по всій Україні рослини 
Chamomilla recutita Rauschert (Matricaria chamomilla L., Matricaria recutita L.) 
роман  [Волк.: 174; Левч.: 141; Ум., II: 4; Тм., І: 161 Гр., IV: 64], ромен 
(Лівобер. Укр. [Кв., III: 160; Закр.: 506; Левч.: 141; Ум., III: 275; Гр., IV: 65]), 
румен [Жел.: 843],румянок  (галиц. [Вол.: 131; Hoelzl: 154; ВхПч., II: 33; Жел.: 
843; Гр., IV: 88]). Крім них, у цей період уживаються й інші фонетичні, 
словотвірні і лексичні варіанти: рум ян  [1836, Гр., IV: 87], ромун-зїлля (галиц., 
волин. [Закр.: 506; Левч.: 141 ]), румяк  [Жел.: 843], руманець (закарп., волин. 
та ін. [ВхПч., І: 11; Гр., IV: 87; ВхН.з.: 256; Мак.: 226]), румянець [ВхГик.: 79; 
Жел.: 843], ромашка (сер. наддніпр., степ, та ін. [Авг.: 43; ВхПч., IV: 15; Рог.: 
128; Волк.: 174; Сред.: 515; Жел.: 839; ЯТ: 21]), королщ я  (гуцул.-покут. 
[ВхПч., II: 33; Жел.: 368; Мак.: 225]), білоголовка (зах. волин. [Гавр.: 141; 
Гол.: 378]), маруна [Парт.; Закр.: 393; Піск.: 133; Ум., II: 4; Гр., II: 407], 
марунка [Левч.: 141; Ум., III: 275].

Румянок, румянець і под. —  похідні від руман (румен) і под. Назву 
ромашка  виводять від рос. ромашка id., утвореного від р о м т  [ЕСУМ, V: 
120], імовірно, на тій підставі, що ромбшка  в російській писемності 
фіксується вперше у І пол. XVIII ст. [Черн., II: 122]. Білоголовка (від білий і 
головка) мотивується кольором круглої квітки рослини. Перенесено номени 
королйця від Leucanthemum vulgare Lam., маруна —  від Pyrethrum Zinn (див. 
π. 2.33.8). Нормативною в українській літературній мові стала назва ромбшка 
[СУМ, VIII: 879; ОВРУ: 337], уперше термінована й ухвалена в ролі 
наукового терміна у [СБН: 94], очевидно, цілком об’єктивно, позаяк у 
сучасних українських говорах вона найпоширеніша, див. [САБЛ: № 55].

3.90.24. Уперше фіксуються назви поширеної по всій Україні рослини 
Pyrethrum corymbosum Scop. (Chrysanthemum corymbosum L.) пупавник, 
маруна (степ. [Шест.; Мак.: 95]), марйна (сер. наддніпр. та ін. [РО: 132; Рог.: 
133; Гр., II: 406; ЯЧ: 138]), романець (галиц., волин. та ін. [Нов.: 97; ВхПч., II: 
30; ВхГик.: 79; Жел.: 839; Гр., IV: 64]), прйворотень (сер. наддніпр. та ін. 
[Волк.: 173; Рог.: 133; Жел.: 741; Гр., III: 410; ЯЧ: 138]). Пупавник —  похідне 
від пуп, як і спільнокореневі компоненти складених назв рослини цієї родини 
Anthemis tinctoria L. лісні пуповкн, жовтий пуповник (див. п. 3.90.19). Номен 
марйна міг виникнути від маруна (див. п. 2.33.8) внаслідок

народноетимологічного зближення з жіночим ім’ям Марйна [ЕСУМ, III: 394] 
або пов’язаний із жіночою паралеллю Івана Купала Мареною та зближений із 
іменем Марйна [Сабадош 1996: 88— 89]; пор. ще королйця, польова маруна 
'Leucanthemum vulgare Lam.’ (π. 3.90.22). Див. також π. 2.33.8. Романець, 
очевидно, перенесено від Leucanthemum vulgare Lam. за подібністю квіток 
обох рослин, а приворотень, —  мабуть, від Tanacetum vulgare L. (див. 
π. 3.90.25).

3.90.25. Продовжують уживатися відомі зі староукраїнського періоду 
назви поширеної по всій Україні рослини Tanacetum vulgare L. 
(Chrysanthemum tanacetum Vis., Chrysanthemum vulgare Bemh.) ворбтич [Вол.: 
135; Гол.: 415; Жел.: 121], ворбтти (волин. [ВхН.з.: 58]) (можливо, від прасл. 
*vorticb id. [Сабадош 1996: 133]), пйжмо (сер. наддніпр., степ., буков. та ін. 
[Б.-Н.: 280; Авг.: 69; Сред.: 516; Рог.: 138; Жел.: 631; Гр., III: 150; Кміц.: 361]), 
пйзьмо (волин. [ВхПч., І: 13; Гр., III: 150]), пйзьма (покут.-буков. [Витв.: 
203]). Поряд із ними появляються новотвори: прйворотень [ВхЮж.: 55; Жел.: 
741; Ум., III: 37; Гр., III: 410], привертень (гуцул. [Петр.: 30; Мак.: 366]), 
наворбтень (галиц. [ВхПч., II: 36; Жел.: 468; Ум., II: 24]), наворотиш  (бойк,- 
галиц. [ВхПч., II: 36; Жел.: 468; Ум., І: 176]), наворотник [Жел.: 468], 
наврбтич [РО:134; Ум., І: 176; Тм., І: 170; Руб., VIII: 16], лемк. навраток і 
навратнік [ВхН.з.: 58; Мел.: 277], коровші (київ. [Ан.: 348; Ум., III: 37]), дика 
рябинка (сер. наддніпр. [Авг.: 69; ВхПч., IV: 16]), дика рябина  [Рог.: 138; 
Піск.: 66\,раннйк  (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 36; ВхГик.: 80; Жел.: 796]), остуда 
(гуцул. [Шух., І: 22; Гр., III: 72]), глистник (степ. [Lind., І: 312; Шест.; СБН: 
39]), жовтий деревій (степ. [Ан.: 348; ЯТ: 25]), шальнйк (київ. [Ан.: 349; Ум., 
І: 148]), маринька (буков. [НІ.: 12; Мак.: 366]), локусник, девятильник [Петр.:
21], девятісил [1893; Мак.: 365], рай-цвіт  (харк. [Ан.: 349; СБН: 39]), 
кудрявець [Волк.: 170; Піск.: 118; Руб., VI: 67].

Назва прйворотень (від приворот  'за  народним повір’ям —  те, що має 
чаклунську силу’ [СУМ, VII: 580]) мотивується використанням у народі цієї 
рослини з магічною метою [ЕСУМ, IV: 14; Шамота: 144]. Очевидно, такої 
мотивації не тільки ця назва, а й давня ворбтич (ворбтти) та всі інші 
спільнокореневі, пов’язані з вертати, праслов’янською основою *\>ьП- : 
*vort-, зокрема пижму приписується здатність повертати подорожнього 
додому [Mach.: 247], узагалі «повертати щось утрачене —  близьку людину, 
дівоцтво, корові молоко та ін.» [ЕСУМ, І: 429; IV: 14]. Вірогідно, звідси й 
κοροβάϊι —  дериват від корова. Зважаючи на неповноголосся, варіант 
наврбтич слід уважати полонізмом (пор. пол. wrotycz id., nawrotnik 'Achillea 
vulgaris L.’), а навраток, навратнік —  богемізмами або словакізмами, хоча 
відповідні чеські і словацькі форми поки що не виявлені [ЕСУМ, IV: 19]; 
пор., однак, чес. морав. navratnicka id. [Mach.: 247]. Вірогідно, із уявленням



про магічну силу пижма викликати в людини любовний шал пояснюється 
номен шальнйк, пор. [ЕСУМ, VI: 369] (про отруйність цієї рослини 
відомостей немає). Повір’ям про магічну силу та лікувальними 
властивостями рослини зумовлені і назви дввятісил (від д ев’ять і сила) і 
девятильник (суфіксальний дериват від д0в ’ять або результат редукції слова 
девятисильник; пор. укр. д ев ’ясйл < прасл. devqsilb, діал. д ев ’ятисйльник, 
девясильник, девясин, дивосил і под. 'Carlina vulgaris L .’ [ЕСУМ, II: 21]).

Маринька —  демінутив від марина 'Pyrethrum Zinn’. У складених 
назвах компоненти рябіша, деревій перенесені відповідно від Sorbus L. і 
Achillea L. Означення жовтий зумовлене кольором квітки рослини. Із 
використанням її в народній медицині (особливо як ефективного 
глистогінного засобу) пов’язані назви глистник (від глист), раннйк (від рана), 
остуда (від остудити [ЕСУМ, IV: 229]), див. ще [Ан.: 348— 349; Носаль: 
115— 117]. Кудрявець (від кудрі або кудрявий 'кучерявий’) мотивується 
рясністю суцвіття [ЕСУМ, III: 125]. Про історію пижмо в українській мові 
див. [Сабадош 1996: 133], пор. ще [ЕСУМ, IV: 367]. Останній номен став 
нормативним в українській літературній мові [СУМ, VI: 350; ОВРУ: 339], 
уперше використаний і ухвалений у ролі наукового терміна в [СБН: 39].

3.90.26. Джерела цього періоду фіксують назви цілого ряду видів 
полину (Artemisia L.), зокрема й трьох видів, поширених по всій Україні —  
Artemisia absinthium L., Artemisia vulgaris L., Artemisia annua L. Для першого 
виду, крім успадкованої від праслов’янської мови назви полйн (волин., гуцул, 
та ін. [Вол.: 131; ВхПч., І: 9; Жел.: 689; Шух., І: 21; Гр., II: 283]), полинь чол. 
р. (лемк., гуцул., сер. наддніпр., степ та ін. [Авг.: 17; Сред.: 576; Піск.: 139; 
Жел.: 689; Гр., III: 283; ВхН.з.: 39]), роїеп, роїип  (галиц. [Hoelzl: 152]), полон 
(закарп. [Чопей: 281; Мак.: 39]), полінь [Піск.: 199], повьін (лемк. [ВхЛем.: 
261] < полин) < прасл. *реІупь/-ь : *роІупь/-ь : *ро!ипь/-ь id. [Сабадош 1996: 
54; ЕСУМ, IV: 489], документуються також інновації полинець (степ. [ЯТ: 
9]), віниччя [Гр., І: 239; Мел.: 36]. Остання (зб. від віник 'м ітла’) виникла 
внаслідок подібності твердих високих стебел рослини до віника.

Для виду Artemisia vulgaris L. поряд із успадкованими від 
праслов’янської мови назвами билйця (зах. укр. [Парт.; Жел.: 26; Мак.: 41] < 
прасл. *bylica id.), билйна [1889, Мел.: 38; Мак.: 41] (< прасл. *bylina id. 
[Сабадош 1996: 54]), чорнобиль (галиц. волин. та ін. [ВхПч., І: 8; Волк.: 177; 
Жел.: 1076; Гр., IV: 470]), чорндбіль [Закр.: 584], чорнобиль, чорндбил, 
чорндбіль, чорндбіл [Гр., IV: 471] (< прасл. *сьгпоЬуІь/-ь id. [ЕСУМ, VI: 342—  
343; SP, II: 235; ЗССЯ, IV: 153]), нехворощ, ніхвордща  [Рог.: 112; Жел.: 526; 
Ум., II: 196; Гр., II: 561] (< прасл. *nexvorscb < *nexvorstb id. [Сабадош 1996: 
54; ЕСУМ, IV: 82]), появляються також інновації чорнобйльник [Закр.: 584; 
Рог.: 112; Гр., IV: 470], волин. бильнйк [Гр., І: 56] та білніїк [1889, Мел.: 38],

віниччя біле [Гр., І: 239], забудки [Рог.: 112], забудка, забудька [Жел.: 231; 
Ум., VI: 196], забудьки [Ан.: 49; Піск.: 289; Ум., І: 56], забудьок [Піск.: 289; 
Гр., II: 10; Руб., VI: 5].

Номен бильнйк (білніїк) того самого кореня, що й билиця, билйна; пор. 
біл. діал. бьільнік 'Artemisia absinthium’ [ЛАБНГ, І: № 245]. Назва забудки і 
под. пов’язується із забути. У народі її мотивацію пояснюють легендою, 
записаною О.Роговичем у колишньому Стародубському повіті Чернігівської 
губернії (нині це територія Брянської області, що межує з Чернігівською), 
згідно з якою дівчинка, що впала в глибоку яму зі зміями і пробула там цілу 
зиму, отримала від цариці змій дар розуміти мову дерев і трав про їх користь 
для людей за умови, що вона ніколи не вимовить слово чорнобиль. 
Повертаючись додому, дівчинка чула і розуміла мову дерев і трав, але хтось 
позаду неї запитав її, як називається трава з чорними стеблами, і вона, 
розгубившись, вимовила слово чорнобиль, після чого відразу забула все, що 
чула від дерев і трав [Рог.: 112— 113]; пор. ще наївся забудьків 'стал 
забьівчив’ [Ном.: № 13742; Гр., II: 10].

Вид Artemisia annua L. має назви душиста нехворощ  [Рог.: 112; Гр., І:
460], архісрейська мітла, архієрейське помело (харк. [Гор.-І: 4; Мак.: 39]). 
Означення діал. душиста 'пахуча’ зумовлене запахом рослини. В інших 
складених назвах компоненти мітла і помело перенесені за подібністю 
рослини до мітли; означення архієрейська (від архієрей 'назва вищих чинів 
духовенства’) мотивується подібністю рослини до пучка гілочок, яким 
священик освячує що-небудь. вінииччя біле

Інші види полину поширені лише на певній частині території України, 
зокрема Artemisia campestris L. (Artemisia dniproica Klok.) —  на півдні 
Полісся, а також у Лісостепу і Степу. Для цього виду записані назви боже 
дірево  (волин. [ВхПч., І: 8; Гр., І: 81, 369]), біждерево (закарп., гуцул, та ін. 
[ВхЗак.: 203; Гр., І: 63; Мак.: 39]), біждерев (галиц. [ВхПч., І: 8; Гр., І: 63]), 
божйдерев дикий (галиц. [Гавр.: 137; Гол.: 369; ВхПч., І: 8; Гр., І: 81]), 
біждеревочок [Шейк.; Мел.: 37], нехворощ  (сх. укр. [ВхПч., І: 8; Закр.: 612; 
Волк.: 172; Жел.: 526; Тм., II: 246]), ιιέφοροιμ  [Шевч., І: 469; Ан.: 48; Жел.: 
526], нефорощі (катер. [Ан.: 48; СБН: 17]), чорна нехворощ  [Ан.: 48; Ум., І:
97], чорна биль (лемк. [ВхН.з.: 39; Мел.: 37]), чорнобильник (степ. [Lind., І: 
307; Ан.: 48; СБН: 17]), чорнобиль (закарп. [Чопей: 429; Мак.: 40]), билиця 
[Піск.: 18], линь [Нов.: 97; Гр., II: 300], нехворощ линь [ВхГик.: 80], віничче 
(степ. [ЯТ: 10; Мак.: 40]), вінички [РО: 133; Ум., III: 97], барлій і барлян 
(волин. [ВхПч., І: 8; Мел.: 37; Гр., І: ЗО]), барльон [ВхСпис; Мак.: 39], крокос 
[ В о л к .: 169; Мак.: 40]. Про боже дерево і под. див. п. 2.33.9. Ніфорощ  
в и н и к л о  як гіперизм від нехворощ, у якому звукосполуку [хв] помилково 
сприйнято як таку, що виникла із [ф] у словах іншомовного походження типу



бухвет, охвіцер і под. Номен крокос, очевидно, перенесений від Carthamnus 
tinctonus L., пор. [ЕСУМ, III: 102]. Линь < політь id. [ЕСУМ, III: 237; IV: 489]. 
Походження номена барлій, барлян, барльон, як і діал. барлїт  id. (катер. [Яв.: 
15]), не зовсім ясне. Припускається, що все це варіанти однієї ботанічної 
назви, яка, можливо, якимось чином споріднена із пол. barlerka, borzelitka 
'тропічна росл. Barleria’, пор. [ЕСУМ, І: 144].

Для ряду видів полину документується невелика кількість номенів, 
переважно спільних чи спільнокореневих із попередніми видами або з 
іншими означеннями в складених назвах, зокрема для виду Artemisia 
marschalliana Spreng. (Artemisia indora M.B.) —  нехворощ біла [Гор.-1: 4; Ум., 
I: 60; Руб., VIII: 52], віниччє, польові віники [Волк.: 173; Гр., III: 290]; для 
Artemisia austriaca L. —  полиніць [Рог.: 112; Жел.: 689; Гр., III: 283; ЯТ: 9— 
Ю], біле віниччя (степ, та ін. [Сред.: 516; Ум., III: 97; ЯТ: 9]), метелиця (степ. 
[ЯТ: 9— 10]; походить від мітла за тим самим принципом номінації, що й 
компонент віниччя); для Artemisia procera Willd. —  ббже дерево [Рог.: 112; 
Піск.: 21], біждерево [Руб., І: 242], бісдерево [Б.-Н.: 56] (< біждерево); для 
Artemisia scoparia Wald, et Kit. — ніхворощ  (степ. [Сред.: 515; ЯТ: 10]), полева 
нехворощ  [Рог.: 112; Піск.: 198], польова нехвороща [Гр., II: 561], вінички 
[Рог.: 112; Піск.: 38; Гр., І: 238]; для Artemisia pontica L. —  ніхворощ  [Б.-Н.: 
244; Ум., II: 196], біленька нехворощ  [Гр., II: 64], бісдерево, ббже дірево, 
нефорощ  [ПСМ: 105], польовий полин (буков. [НІ.: 2]), дугулька [Ум.; Руб., III: 
49; Мел.: 38].

Нормативною назвою для роду Artemisia L. в українській науковій 
номенклатурі є полин [ОВРУ: 339; РУСб: 250], ухвалена як науковий термін у 
[СБН: 16]. Правда, в СУМІ полин, рідко полинь —  це тільки вид Artemisia 
absinthium L. [VII: 68] (із останнім значенням обидва варіанти вживаються в 
більшості сучасних українських говорів, див. [САБЛ: № 50]), ніхворощ  і 
чорнобиль —  тільки Artemisia vulgaris L. [СУМ, XI: 356] (із цією семантикою 
лексема чорнобиль використовується також у більшості сучасних українських 
говорів, а ніхворощ  —  тільки подекуди в південно-східному наріччі [САБЛ: 
№ 51].

3.90.27. Продовжують уживатися назви добре відомої в народі і 
поширеної по всій Україні лікарської рослини Tussilago farfara L., зокрема 
успадкована від праслов’янської мови підбіл (сер. наддніпр., гуцул, та ін. 
[Б.-Н.: 278; Піск.: 186; Ум., І: 60; Тм., І: 199; Шух., І: 22; Гр., III: 159]), підбіль 
(галиц., гуцул., волин. та ін. [Вол.: 130; Нов.: 102; ВхПч., І: 13; Ум., II: 95; Гр., 
III: 159]), підбіль (галиц. та ін. [Жел.: 638; Тм., І: 27]), подбіл (сер. наддніпр. та 
ін. [1826, ПСМ: 105; Б.-Н.: 287; Авг.: 75; Закр.: 458; ВхГик.: 77; Рог.: 140]), 
podbyl (галиц. [Hoelzl: 152]), пуд біл (закарп. [Чопей: 325]) < прасл. *podbbelb 
id. [ЕСУМ, IV: 388] та від староукраїнської мови білокопитник [Вол.: 130;

Lind., І: 290; Мак.: 383], мать-мйчиха [РО: 123; Рог.: 140; Жел.: 430], царь- 
зілля (сх. укр. [Ан.: 367; Ум., II: 95; Тм., І: 199]). Детальніше про ці назви див. 
[Сабадош 1996: 134]. Поряд із ними в період XIX —  поч. XX ст. 
функціонують і новотвори: закарп. білі листки, лемк. білий лопух і солодке 
опуша, білпух [ВхН.з.: 59], бівпушок (лемк. [ВхГЛ: 60; Гр., І: 392]), білпушок, 
моровий корень, чумний корень [Петр.: 4, 24, 41 \,р0нник  (уман. [Ан.: 366; Ум., 
II: 95; Тм., І: 199]), мйчуиіник [Ум., II: 95], купала (лемк. [ВхЛем.: 248; Гр., II: 
326]).

Назви білпух (від білий і пух), білпушок (від білий і пушок або 
демінутив від білпух; бівпушок < білпушок) мотивуються білим опушенням 
нижньої частини листя рослини, як і номен білі листки. Компонент опуша в 
складеній назві —  дериват від опуишти(ся). Мачушник — похідне від 
компонента мачуха складної ботанічної назви (мати-мачуха), купала, 
очевидно, перенесено від купсто 'свято Івана Купала’, пор. [ЕСУМ, III: 145]. 
Компонент лопух у складеній назві перенесений від Arctium lappa L. (за 
подібністю широкого листя обох рослин; пор. ще чес. морав. lopusica id. 
[Mach.: 250]). Номен рбнник  (від ράπα), означення у складених назвах 
моровий (відл/ор 'пошесна смерть; пошесть’), чумний (від чума) мотивуються 
широким застосуванням рослини у народній медицині [Ан.: 366; ЛРП: 424—
426], у ветеринарії —  від мору великої рогатої худоби [Mach.: 251]. 
Нормативними в українській літературній мові закономірно стали назви 
підбіл і мшпи-й-мдчуха [СУМ, IV: 649; VI: 399; ОВРУ: 341], які на сучасній 
українській діалектній території найпоширеніші [САБЛ: № 47]. У ролі 
наукового терміна підбіл уперше вжито в [ВхБот.1905: 97] (значно раніше у 
[Вол.: 130] варіант підбіль) та ухвалено підбіл у  цій функції в [СБН: 160].

3.90.28. У словнику А.Шнебергера подається староукраїнська назва 
czdr zielio 'Petasites hybridus Gaertn. (Petasites officinalis Moench)’ [1557, Sch.: 
596] (ця рослина поширена в Поліссі, Лісостепу, Карпатах, Криму), яку в 
українській писемності XIX —  поч. XX ст. ми не виявили (пор., правда, пол. 
czar-zielle id. [Maj., II: 577]), але документується цар-зілля (сер. наддніпр. 
[Авг.: 52; ВхПч., IV: 15]), царь-зілс [ВхГик.: 77; Жел.: 1050]; пор. пол. еаг- 
zielle id. [Maj., II: 577]. Крім того, у текстах української мови фіксуються такі 
нові найменування цієї рослини: кремена (бойк.-галиц. [ВхПч., IV: 15; 
ВхГик.: 78; Жел.: 377]), кременйна (бойк.-галиц., поділ, та ін. [ВхПч., IV: 15; 
Жел.: 357; Гоц., 1898: 130]), кременйця (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., II: 302]), 
підбіл (степ, та ін. [Сред.: 511; Ум., І: 60; Гр., III: 159; ЯТ: 23]), подбіл [Рог.: 
131; Жел.: 675; Гор.-2: 377], бойк.-галиц. лопух водяний і лопушник [ВхПч., II: 
34], мачуха [Вол.: 134], маточник [Рог.: 131; Жел.: 430; Гр., II: 411], 
повітренниця [Вол.: 134; Жел.: 669], клубочник (буков. [НІ.: 9; Мак.: 260]), 
шапочник (сх. укр. [1891, Мак.: 260; СБН: 110]).



Назви кременд, кременйна, кременіщя (від кремінь, род. в. кременю) 
зумовлені зростанням рослини на кременистих ґрунтах [ЕСУМ, III: 83]; пор. 
слвц. kremenica 'Petasites albus Gaertn.’, яке, на думку В.Махека, запозичене 
від української мови [Mach.: 251]. Номен підбіл, компонент складеної назви 
лопух (означення у ній водяний пояснюється зростанням рослини на вологих 
ґрунтах) перенесені відповідно від Tussilago farfara L. і Arctium lappa L. за 
схожістю листя цих рослин (подібні перенесення відбулися і в ряді інших 
слов’янських мов [ib.]. Назва мачуха виникла теж унаслідок переосмислення 
компонента складної назви мати-й-мачуха 'Tussilago farfara’. Маточник —  
від матка  (бджолина), пояснюється тим, що ця рослина медоносна. Номен 
повітренниця (від вітер або повітря) зумовлений, вірогідно, використанням 
рослини як спазмолітика від дисменореї та інших внутрішніх недомагань 
(див. [NRL: 122; ЛРП: 427]). Клубочник —  або похідне від клубок, або 
результат деетимологізації слова, запозиченого від пол. ktobucznyk 'Petasites 
hybridus’ [Maj., II: 577] (від klobuk 'клобук, головний убір православних 
ченців’; пор. іншу назву цієї рослини шапочник —  від шапка). В обох 
випадках ботанічні номени мотивуються формою квіток суцвіття рослини. Із 
усіх цих назв нормативною в українській літературній мові стала кременд 
[СУМ, IV: 334; ОВРУ: 341], уперше термінована у [ВхГик.: 77] і ухвалена в 
ролі наукового терміна в [СБН: 110].

3.90.29. Уперше документуються назви поширеної в Карпатах, рідко в 
Правобережному Поліссі рослини Amica montana L.: скусівнйк (гуцул. 
[ВхЮж.: 64; ВхБот.1896: 64; Гр., IV: 147]), бараня трава [Вол.: 135; Мак.:
38], баране зілє (зах. укр. [Парт.; Мак.: 38]), баранка [1893, Мак.: 38], 
баранець, ярник [ВхГик.; Мак.: 38], арнік (гуцул. [1909; Мак.: 38]), άρηίκα 
(гуцул. [Вол.: 135; Шух., І: 21; Гр., І: 10; Руб., І: 46]), ангельське зілє (буков. 
[НІ.; Мак.: 38]). Скусівнйк —  дериват від діал. скуса ' к о к л ю ш ’ [ВхЮж.: 36; 
Гр., III: 147], зумовлений використанням рослини при лікуванні цієї хвороби 
[Мел.: 36; ЕСУМ, V: 292— 293]. Із номенами бараня трава, баранка пор. рос. 
баранья трава, баранка і под. id., які М.Анненков уважав іншомовними 
запозиченнями [Ан.: 46], не зазначивши мови-джерела. Можливо, це так у 
стосунку до складених назв бараня трава і баране зілє, проте фітономени 
баранець, баранка могли утворитися як універби на українському мовному 
ґрунті на основі поданих складених назв, пор. ще [ЕСУМ, І: 139]. Назва 
дрніка < нов. лат. arnica id. [ЕСУМ, І: 87], Цього походження й 
деетимологізовані арнік та ярник. Останнє утворилося, вірогідно, внаслідок 
зближенння із ярий 'яскравий; яскраво-зелений; сяючий’ [СУМ, XI: 648] із 
уваги на яскраво-зелене листя і жовтогарячу квітку рослини [ЕСУМ, VI: 553]. 
Номен ангельське зілє, —  ймовірно, також чужомовне запозичення; пор. чес. 
anjelski trank id. < нім. Engeltrank id. [Mach.: 251]. Нормативною в українській

літературній мові стала назва дрніка [СУМ, І: 61; ОВРУ: 342], яку вперше 
термінував В.Волян, пізніше її вжили в цій ролі І.Верхратський [ВхГик.; 
СБН: 16] та М.Мельник [Мел.: 36], проте в [СБН: 16] як науковий термін був 
ухвалений номен скусівнйк.

3.90.30. У досліджуваний нами період стають відомі назви кількох 
видів Senecio L., три з яких поширені по всій Україні, зокрема назви виду 
Senecio vulgaris L.: дід (галиц. [Гавр.: 145; Вол.: 134]), дідик [Жел.: 184; Гр., І: 
388], дідик звичайний [ВхГик.: 80], старец [Вол.: 134], старнйк (поділ, та ін. 
[ВхН.з.: 57; Мак.: 342]), крестовйк [Вол.: 134; Жел.: 378], кульбаба (степ. 
[Шест.; Мак.: 342]); назви Senecio jacobaea L·.: мерковея (сер. наддніпр. та ін. 
[Рог.: 136; Піск.: 134; Гр., II: 418; ЯЧ: 138]), жовтозілля (неп"асп.), 
жовтоголдвник (харк.), свиріпа (катер.) [Авг.: 326; Ум., IV: 80], дйка 
ромдшка (степ. [ЯТ: 27; Мел.: 258]), волосник (катер. [Ан.: 326]), пуховник, 
жовтуха (степ. [Шест.; Мак.: 341]), якубів цвіт [Парт.; Мак.: 341], якова 
трава, старина [1893, Мак.: 341]; назви Senecio vernalis W. et Κ.: будяк 
жовтоцвітний [Волк.: 166; Петр.: 39; Гр., І: 107], хрестовник [Петр.: 39], 
степ, крестовник і кульбаба [Шест.; Мак.: 342].

Назви дід, дідик, старина, старнйк виникли внаслідок 
переосмислення загальновживаних слів (пор., зокрема, закарп. старнйк 
'старше покоління’ [ССк.: 342]), а також рос. діал. стариіш  'Senecio L.’, біл. 
старина, пол. starzec, starczyk, чес. stafecek  (ст. чес. starcek), слвц. starcek id., 
а також лат. senecio id., яке є переосмисленням заст. лат. senecio 'старик’ 
[ЛРС: 918], мотивується, на думку О.Роговича, тим, що в багатьох видів 
Senecio L. кошики квітки після розсіювання сім’янок стають оголеними, 
лисими, наче голова старика [РО: 136; Нейшт.: 571]. Цією ознакою 
мотивується й перенесена від Taraxacum officinale Wigg. назва кульбаба. 
В.Махек схиляється до дещо іншої мотивації назв дід і под.: ранньою весною 
квіти цієї рослини бувають сивими, як людське волосся (очевидно, звідси й 
назва волосник)·, пор., напр. нім. Greiskraut 'Senecio vulgaris L .’, букв, 'стара, 
сива трава’ [PFW: 28]. Він уважав, що національні народні ботанічні назви не 
є перекладами латинської, а утворилися на власному мовному ґрунті [Mach.: 
252], див. ще [ЕСУМ, II: 86— 87; V: 397— 398]. Номени жовтуха (від 
жовтий), жовтозілля (від жовтий і зілля), жовтоголдвник (від жовтий і 
голова) зумовлені жовтим кольором квітки рослин.

Мерковея, —  вірогідно, композит, друга частина якого -вея —  від 
віяти, мотивується тим, що насіння рослини переноситься вітром [ЕСУМ, III:
443], а перша мерк-, —  можливо, від меркнути, меркати 'згасати, 
темнішати’, діал. мерт т и  'мерехтіти’, пов’язується, ймовірно, з тим, що 
суцвіття рослини складається з багатьох квіток, одні з яких жовті, а інші сиві. 
ГІуховник (від пух [ЕСУМ, IV: 643]) пояснюється пухкою голівкою дозрілої



квітки рослини. Означення якубів, якова у складених назвах пов’язані зі 
християнським святом св. Якова (Якуба), коли цвіте рослина; пор. чес. kvet sv. 
Jakuba, слвц. jakubka  id. [Mach.: 253]. Перенесено свиріпа —  від Sinapis L. або 
Brassica L., у складених назвах компоненти будяк —  від Carduus L., ромашка
—  від Matricaria recutita L. Крестовйк, хрестовник (крестовник), як і чес. 
krizove kofeni id., —  калька нім. Kreuzkraut id., букв, 'хрестова трава’ [ЕСУМ, 
III: 86], зумовленого виглядом кореня рослини (див. зображення рослини в 
[PFW: 29]),

Документуються назви ще кількох поширених на частині території 
України видів Senecio L., зокрема виду Senecio emcaefolius L., який зростає в 
Закарпатті, Лісостепу, Лівобережному Степу, подекуди в Поліссі, — 
самоспшй [Рог.: 136; Піск.: 232; Жел.: 851; Гр., IV: 100], жовтозілля [Ан.: 
326; Гр., І: 489]; виду Senecio palustris Hook. (Cineraria palustris L.), 
поширеного в Поліссі, Лісостепу, зрідка в Степу, —  трубкй (галиц. [ВхПч., 
II: ЗО; Шейк., V/1: 90; Жел.: 988; Гр., IV: 288]), kw ycza slypota (галиц. [Hoelzl: 
154]), попелец (буков. [НІ.: 4]), попелйш  [ВхГик.: 80; Жел.: 702], бугай-трава 
(слобож. [Гор.-І: 19; Мак.: 341]); виду Senecio schvetzovii Korsh. (Senecio 
macrophyllus M.B.), що в природі відомий у Лісостепу і Степу, —  толстогусь 
[Шейк.; Жел.: 973], воловий язик (степ, та ін. [Гор.-2: 380; Шест.; Мак.: 341]); 
виду Senecio umbrosus W. et K. (Західний Лісостеп, Розточчя-Опілля) —  дика 
таця (галиц. [ВхПч., IV: 16; Гр., IV: 250]); виду Senecio fucshii Gmel. 
(Карпати) —  бусекір (бойк. [Гоц., 1898: 128]), бусєкор (гуцул. [1909, Мак., 
341]).

Із самостбй (від сам і стояти) пор. рос. діал. самостбй id. Виникли у 
зв’язку з тим, що ця трава стоїть аж до настання весни [ЕСУМ, V: 174— 175]. 
Назва трубкй появилася внаслідок переосмислення демінутива через 
трубчасту будову стебла рослини [ЕСУМ, V: 564]. Попелец, попелйш  — 
деривати від пбпіль, зумовлені, вірогідно, кольором рослини; пор. рос. 
тпельник, пол. popielnik, діал. popielec, popiolek, popielek, popelica, в.луж. 
popjelnik, чес. popelnik, popelivka id., а також лат. Cineraria id., утворене від 
cinis 'попіл’, н.в.нім. Aschenpflantze id., букв, 'попеляста рослина’ [ЕСУМ, IV: 
515; Mach.: 253].

Номен воловий язик  появився внаслідок переосмислення 
синтаксичного словосполучення через подібність широких і продовгастих 
листків до язика великої рогатої худоби. Толстогусь, —  імовірно, від діал. 
толстий і гусь, можливо, пов’язується з формою якоїсь частини рослини, як, 
мабуть, і бугай-трава. Назва бусекір (бусєкор), —  очевидно, композит, який 
складається з бус- і -кір (-кор). Перший компонент зумовлений, вірогідно, 
кольором стебла рослини; пор. рос. бусьій 'темно-голубий, буро-сірий, 
попелястий’, бусеть, бусоветь 'ставати сірим, голубим, темним’ (пор. вище

фітономени попелец, попелйш, мотивовані тією самою ознакою), а -кір (-кор)
—  від κορά (пор. [ЕСУМ, І: 307; Фасм., І: 252]). Із усіх назв видів Senecio L, 
нормативною родовою в українській літературній мові стала жовтозілля 
[СУМ, II: 641; ОВРУ: 343], ухвалена в ролі наукового родового терміна в 
[СБН: 142— 143].

3.90.31. Джерела вперше фіксують назви занесеного до Хмельницької 
та Вінницької областей бур’яну Calendula arvensis L. нагодкй, нагідкй дйкі 
[Рог.: 115; Мел.: 57], ноготки [Шм.; СБН: 28]. Див. про нагідкй і под. у 
п. 2.33.10.

3.90.32. Уперше фіксуються назви поширеної в Лісостепу і Степу 
рослини Echinops sphaerocephalus L. головбтень (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 31; 
Жел.: 148; Гоц.1898: 129]), головатень [Гр., І: 302], їжник головсітень 
[ВхГик.: 82; Жел.: 326], Іванова голова (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 31; Мел.:
102]), івбнова головка (волин. [1909, Яв.: 321]), будяк білий (полт., степ. [Ан.: 
130; Ум., IV: 207; Шест.; Мак.: 134]), вовчі яблука (поділ. [Ан.: 130; Ум.; 
Мак.: 134]), мяч (харк. [Гор.-2: 371]), мняч, мордовник, татарник (степ. 
[Lind., І: 329; Ум., IV: 207 ;; Мак.: 134]), росторопша [Гр., IV; 80],рострбпша 
(уман. [Ан.: 130; Ум., IV: 207; Мел.: 102]), перекотиполе (буков. [HI.; Maj., II:
294]), твердбсон [ВхН.з.: 44; Мел.: 102].

Назви головатень (від головатий), мяч (мняч), мордовник (від морда) 
зумовлені круглою голівкою суцвіття рослини. Складені назви Іванова 
голова, івбнова головка (мотивується народним повір’ям, за яким той, хто на 
Івана Купала знайде раненько на стеблі цієї рослини срібненьку головку, буде 
щасливий [Яв.: 321]), номен вовчі яблука (означення вовчі має значення 
'колючі; несправжні’) виник способом метафоричного переосмислення 
словосполучення. Перенесені також назви всередині ботанічної 
номенклатури: росторопша, ростропша —  від Silybum marianum Gaertn., 
компонент будяк —  від Carduus L. На основі колючості рослини відбулося 
перенесення номена татарник від іншої колючої рослини —  Onopordum L. 
або Cirsium L., пор. [ЕСУМ, V: 527]. Компонент іншої складеної назви їжник 
(від діал. їж  'їж ак’) пояснюється колючою круглою головкою суцвіття та 
колючим листям рослини [ЕСУМ, III: 323]; пор. ще рос. ежовник id. [Ан.:
130], ст. пол. je za  noga, пол. jezonog  [Maj., II: 204], слвц. jezibaba  id. [Mach.: 
260], а також лат. echinops id., утворене від гр. εχινος 'їж ак’ та ωψ  'погляд; 
око’ [ДГРС: 726; 1811; РО: 139; Нейшт.: 512]. У номені будяк білий означення 
зумовлене кольором нижньої частини листка; пор. чес. belotrn, діал. bily trn 
id. [Mach.: 260]. Твердбсон (від діал. твердйй 'міцний’ і сон) мотивується 
використанням рослини як снодійного засобу [ЕСУМ, V: 531— 532].

Виявляються назви ще одного виду Senecio ritro L. (Senecio ruthenicus 
M.B.), поширеного на півдні Лісостепу та Степу і в Криму, це крутий [Рог.:



121; Піск.: 117; Жел.: 384; Гр., II: 314], мняч (степ. [Ан.: 130; ЯТ: 15; Мак.:
134]), мордовник (степ. [1912, Мак.: 134]). Номен крутті (пор. рос. діал. 
крупшй id.) —  дериват від крутити, але мотивація його неясна [ЕСУМ, III: 
110— 111]. Нормативним в українській літературній мові для роду Echinops L. 
став номен голдватень [ВТССУМ: 250; ОВРУ: 346], уперше термінований у 
[ВхГик.: 82] і ухвалений у ролі наукового терміна в [СБН: 55].

3.90.33. Уперше документуються назви поширеної в Степу і Криму, 
зрідка на півдні Лісостепу рослини Xeranthemum annum L. безсмертки [Рог.: 
142; Піск.: 15; Тм., І: 14; Гр., І: 45], безсмертник (степ. [Сред.: 518; Шест.; 
Мак.: 406]), несмертельник [1879, Мак.: 406], сухоцвіт  [ВхБот.1905: 105; 
Мел.: 305], волошки (степ. [Ан.: 384; Ум., І: 25]), скаженюха (степ. [Ан.: 384; 
СБН: 170]). Безсмертки (префіксально-суфіксальний дериват від смерть), 
безсмертник (від безсмертний), несмертельник (від несмертельний), 
сухоцвіт  (від сухіш цвіт) мотивуються тим, що засохла рослина надовго 
зберігає вигляд живої [ЕСУМ, І: 163], у зв’язку з чим її використовують як 
декоративну для формування сухих букетів [ВРУ: 694]. Номен скаженюха 
(від скажений або скаженіти) зумовлений застосуванням рослини від укусу 
скаженої собаки [Ан.: 384]. Волошки перенесено від Centaurea cyanus L. (за 
фіолетовим кольором квіток обох рослин, пор. [ЦА: № 746, 768]. Нормою 
української літературної мови стала назва безсмертки [СУМ, І: 146; ОВРУ: 
346], ухвалена у функції наукового терміна в [СБН: 170]. Крім того, 
безсмертник і сухоцвіт  id. —  літературні назви [СУМ, І: 146; IX: 870]; пор. 
ще рос. літ. бессмертник і сухоцвіт  id.

3.90.34. Жоден із видів Carlina L. не має великого ареалу поширення в 
Україні. У джерелах фіксується кілька назв безвідносно до конкретного виду, 
зокрема: девятисіїл, девятисіїльник (галиц. [ВхН.з.: 41]), д ев’ятосельник 
(бойк., гуцул. [Нов.: 97; Гр., І: 365]), девясин (лемк. [ВхГЛ: 409]), 
девятотисина (бойк.-галиц. [Нов.: 97; Гр., І: 365]), страхополох (волин. 
[Нов.: 97]). Девятисіїл, девятисіїльник перенесені від Inula helenium L., 
страхополох —  від Xanthium helenium L. Варіанти девясин < девясил, 
дев’ятосельник —  від девятисйльник id. унаслідок деетимологізації слів. 
Цією причиною зумовлений і номен девятотисина. Назва страхополох 
появилася в результаті переосмислення страхополох (від страх і полохати 
'лякати’) і зумовлена давніми віруваннями слов’ян, що пучками, снопами 
колючих рослин як символів духів предків (їх ставили біля воріт або дверей 
хати чи хліва) можна відлякати, відігнати нечисту силу, пор. ще чоротополох 
'колюча рослина (види Carduus L., Carlina L., Xanthium L. та ін.)’ [ЕСУМ, VI:
344— 345].

Фіксуються також назви, що стосуються конкретних видів Carlina L., 
зокрема Carlina vulgaris L., поширеного в Прикарпатті і Розточчі-Опіллі:

одкасніїк (сер. наддніпр. [РО: 140; Рог.: 116; Жел.: 557; Гор.-І: 7; Ум., І: 
176]), відкдсник [Тм., І: 172; Гр., І: 214], вітш сник [Руб., II: 221], 
девятотисина звичайна [ВхГик.: 83], девятисіїл звичайний [ВхБот.1905: 105], 
дівосил білий [1893, Мак.: 84], девятник (буков. [НІ.: 4]), вогник, огник (поділ. 
[Ан.: 86; СБН: 33; Мак.: 84]), пристрит  [1882, Мак.: 84], колючка і колючник 
(степ. [Lind., І: 339; СБН: 33]).

Більшість цих назв пов’язана з використанням рослини у народній 
медицині і з магічною метою захисту від хвороб та всякої напасті (пор. [Ан.: 
86]), зокрема відкасник і под. утворені від відкаснути 'захищати, 
відгородити’, відкаснутися 'відцуратися, відчепитися’ (пов’язані з прасл. 
*kasati 'торкати’); пор. біл. урдчнік 'Carlina L .’ (від урдкі 'пристріт, уроки’) 
[ЕСУМ, І: 392— 393]. Номен пристрит  виник унаслідок переосмислення 
пріїстріт 'хвороба, викликана чиїмсь злим поглядом’, яке в свою чергу 
утворилося від словосполучення *при стріті 'при зустрічі’ (діал. стріт 
'зустріч’): за народними уявленнями, ця хвороба настає від зустрічі з поганою 
людиною [ib., IV: 578]. (В)огник мотивується тим, що золою від спаленої 
рослини присипають у дітей «огник» [Ан.: 86]; пор. укр. діал. огник 
'пузьірчатая сьіпь на лице, eczema’ [Гр., III: 36]. Девятник пов’язується з 
д ев’ятисил. У складеній назві компонент дівосил виник на основі д ев’ясил id. 
(< прасл. *devqsilb 'рослина з особливими лікувальними властивостями, Inula 
helenium L. та ін.’ [ЕСУМ, II: 21— 22]. Фітономен колючка (від колоти) 
постав унаслідок переосмислення загальновживаного слова (у цієї рослини 
краї листків укриті колючками; пор. рос. літ. колючник id. [Нейшт.: 573]), а 
колючник —  дериват від колюк id. (< прасл. *коГикь 'колючка (рослина)’; пор. 
ще укр. діал. к о л ю к и  'Datura stramonium’ [Рог.: 121]), див. [ЕСУМ, II: 526].

Для іншого виду Carlina acaulis L., який зростає тільки в Карпатах, 
задокументовано назви девятисіїл, девятисіїльник (лемк., галиц. [ВхБот.1905: 
104; ВхН.з.: 84; Мак.: 84]), девятисил [Жел.: 176], чортополдх (гуцул. [Шух., 
І: 21; Гр., IV: 473]), страхополох [1882, Мак.: 84]. Із усіх цих номенів 
нормативним для роду Carlina L. в українській науковій термінології став 
відкасник [ОВРУ: 346; РУСб: 208], уперше використаний і ухвалений у ролі 
наукового терміна для виду Carlina vulgaris L. (відкасник звичайний) у [СБН:
33].

3.90.35. Продовжують документуватися успадкована від 
праслов’янської мови назва поширеної по всій Україні і добре відомої в 
народі рослини Arctium lappa L. (Arctium majus Bemh., Lappa major Gaertn.) 
лопух (волин., cep. наддніпр., степ, та ін. [КотлЕ: 89; Б.-Н.: 213; ВхПч., І: 8; 
Сред.: 519; Рог.: 112; Гр., II: 377]) (< прасл. *Іорихь id. [ЕСУМ, III: 289—  
290]), а також староукраїнської мови ріпяк  [Вол.: 138; Мак.: 200], ріпяк, ріпєк, 
репяк  [Жел.: 800, 808], р и п ’як  [Нов.: 96; Гр., IV: 17]. Крім них, у



досліджуваний період функціонують новотвори: lopucha (галиц. [Hoelzl:
153]), лепух (галиц.-волин., поділ. [ВхПч., І: 8; II: 29; Гр., II: 356; Мел.: 152; 
Мак.: 200]), лапух [Б.-Н.: 205], липух (уман. [Ан.: 185; Ум., II: 37]), лопушник 
[Рог.: 112; Піск.: 128; Гр., II: 378\, лопушник, лопушняк, лопушина [Піск.: 128; 
Жел.: 413], гіркий лопух, гіркий у  опух, гіркий опух, опуша (лемк. [ВхГЛ: 403, 
444; Гр., II: 285; III: 61]), лопух звичайний [Вол.: 137; Мак.: 200], лопух 
більший [ВхГик.: 82; ВхБот.1905: 103; Мел.: 152], р е п ’ях  [КотлЕ: 151; Б.-Н.: 
311; Закр.: 500; Піск.: 223; Жел.: 800; Гр., IV: 13], ріпях, ріпєх  [Жел.: 808], 
ріплях (волин. [ВхПч., І: 8; Гр., IV: 24]), дідовник [Рог.: 112; Піск.: 67; Ум., II: 
67; Тм., І: 141; Гр., II: 378], дідовник [Жел.: 184].

Варіант лапух записаний, можливо, в поліських акаючих говірках, у 
яких ненаголошений [о] вимовляється як [а] або ж виник унаслідок 
народноетимологічного зближення лопух із лапа. Варіант липух, імовірно, 
також виник від лопух, але під впливом слова липнути (плоди лопуха 
прилипають до одягу, шерсті тварин і т. ін.). Лепух, вірогідно, із липух id.; 
пор. укр. діал. лепець, лепппщя 'Asperugo procumbens L .’, рос. діал. лепельник, 
лепилки, лепушки 'реп’ях’ і т. п., які пов’язані етимологічно з липнути 
[ЕСУМ, III: 238]. Лопушник, лопушняк, лопушина —  деривати від лопух. 
Лемк. опуша (зб. від опух 'лопух’), компоненти складених назв опух, уопух 
виникли або на українському мовному грунті як гіперизми внаслідок 
помилкового сприйняття початкового [л] як протези та заміни її на [у] або, 
менш імовірно, під впливом західнослов’янських мов, пор. чес. opuch 'лопух’ 
[Mach.: 255]. Р еп ’ях  і под. пов’язуються етимологічно із прасл. *герь/ь : 
*repejb 'реп’ях, колючка’ [ЕСУМ, V: 63— 64]; пор. ще біл. діал. рапейнік, 

рапешнік, ραηέχ  і под. id. [ЛАБНГ, І: № 254]. Номен дідовник утворився, 
очевидно, від діал. дід 'колючі рослини Cirsium L., Carduus L. та ін.’ на основі 
подібності чіпких плодів (< прасл. *dedb id. [SP, III: 122]); пор. ще біл. діал. 
дзядоунік, дзядуньї 'Arctium lappa L .’ [ЛАБНГ, I: № 254].

Документуються назви ще двох видів Arctium L., поширених по всій 
Україні, але, очевидно, менш відомих людям, це Arctium minus Bemh. (Lappa 
minor DC.) і Arctium tomentosum Mill. (Lappa tomentosa Lam.). Для першого 
записано, крім успадкованої від праслов’янської мови назви репій  (надсян., 
бойк.-галиц. [ВхН.з.: 47]) < прасл. *герь)ь : *repejb id. [Сабадош 1996: 12] ще 
такі: лемк. гіркий лопух (опух) і гірке опуша [ib.; Мел.: 152], лопух менший 
[ВхГик.: 82]. Для другого фіксуються назви лопух (степ, та ін. [РО: 146; Волк.: 
171; ЯТ: 19]), ріплях (волин. [ВхПч., І: 8; Гр., IV: 24]; пор. приказку «Ріплях
—  рідний брат лопуха» [ВхПч.,: 8]), репейиик і ріпяк (буков. [НІ.: 7; Мак.: 
200]), дідовник [РО: 146]. Крім репій, усі інші назви вживаються й для 
позначення виду Arctium lappa (див. вище). Нормативним в українській 
літературній мові для роду Arctium L. став номен лопух [СУМ, IV: 547;

ОВРУ: 347], уперше термінований В.Воляном [Вол.: 138], підтриманий у 
[ВхГик.: 82; Мел.: 152— 153] і ухвалений у ролі наукового терміна в [СБН: 
15]. У сучасній українській мові нормою вважається з цим значенням ще 
р е п ’ях  [СУМ, VIII: 512]. Не вдалося виявити в джерелах української мови
XIX —  поч. XX ст. зафіксовані в староукраїнських писемних пам’ятках (див. 
[Сабадош 1996: 134]) назви Arctium L. ріїпец, лопян (великий) [1642, Слав.:
120, 250], лопан [1775, ЛО: 62].

3.90.36. Уперше документуються назви поширеної в Поліссі і на 
півночі Лісостепу рослини Jurinea pseudocyanoides Klok. (Jurinea cyanoides 
Rcshb.) білка, наголоватки [Рог.: 125; Волк.: 172; Піск.: 19; Гр., І: 65; II: 477], 
степ, поріз [Lind., І: 344; СБН: 81] і поріз-трава, галиц. подбіл і гризник 
мужееький, поділ, огник, київ, пижмо [Ан.: 182; СБН: 81]. Білка (від білий) 
мотивується, мабуть, кольором нижньої частини листків рослини (пор. іншу 
назву подбіл), гризник (від гризти, з яким етимологічно пов’язується грижа 
'хвороба’ < прасл. *gtyza id. [ЕСУМ, І: 694]) —  використанням рослини від 
грижі [Ан.: 182], поріз (від порізати), —  вірогідно, гоструватими щетинками, 
якими усіяна верхня частина прикореневих та нижніх стеблових листків 
[ВРУ: 699; ЕСУМ, IV: 522]. Перенесені назви пижмо —  від Tanacetum L., 
подбіл —  від Tussilago farfara L., огник —  від діал. (поділ.) огник 'висип на 
шкірі, який лікують цією рослиною’ [Ан.: 182]. Номен наголоватки, 
ймовірно, перенесений від Centaurea cyanus L., Centaurea jacea L. (види 
волошки); пор. назву іншого виду Jurinea stoechadifolia DC. волошки (катер. 
[Ан.: 182]), а також латинське видове означення cyanoides, утворене від гр. 
κύανος 'волошка’ [ДГРС: 99; Кг.: 60]. Жодна з цих назв не стала нормативною 
в сучасній українській мові. У цій ролі закріпилася запозичена від латинської 
юринея [ОВРУ: 348; РУСб: 294], яка в джерелах української мови XIX — поч.
XX ст. не виявляється.

3.90.37. У ряді джерел подаються українські назви Carduus L. 
безвідносно до конкретного виду, зокрема й успадковані від праслов’янської 
мови чортополох [Ум., IV: 84] (< прасл. *сьгїороІхь 'колючі рослини Carduus 
L., Cirsium L., Xanthium L. та ін.’ [ЕСУМ, VI: 344— 345]) і в різних 
фонетичних варіантах бодак (лемк., галиц. та ін. [Гол.: 369; Жел.: 36; ВхН.з.: 
40; Мак.: 79]), бодяк (галиц., поділ., сх. поліс, та ін. [Гол.: 369; Жел.: 37; Гр., І: 
81; Мак.: 79]), будяк (півд.-сх. та, може, ін. гов. [Кв., І: 71; Шевч., І: 48; Б.-Н.: 
71; Закр.: 268; Сред.: 519; Гр., І: 106]), бодляк (галиц. та ін. [Гол.: 369; Гр., І: 
80]) < прасл. *bodakb id. [ЕСУМ, І: 280]. Крім них, фіксуються інновації коляк 
(буков. та ін. [Кміц.: 126; Мак.: 79]), кольковнйк, колячник (закарп. та ін. 
[ВхЗак.: 226— 227; ВхН.з.: 40]), колючка [Жел.: 361; Тм., І: 172], чортове 
насіня (закарп. [ВхЗак.: 227; ВхН.з.: 40]),репях  [Левч.: 140; Тм., І: 72], драпач 
(галиц. [Ан.: 84; Ум., II: 29]), шпичка [Тм., І: 72], байдрак (галиц. [ВхПч., II:



ЗО]), женське серце (лемк.), хлопське серце (закарп.) [ВхН.з.: 40],
перекотиполе \ покотиполе (сер. надцніпр. [Б.-Н.: 276, 289]), бозятник 
(закарп. [Чопей: 16]).

Коляк, кольковник, колячник, колючка (від колоти; пор. спробу 
реконструкції прасл. діал. (сх. слов.) *коГикь : *kol'uka : *коІ'акь 'колюча 
рослина’ [ЕСУМ, II: 526]), драпач (від діал. драпати 'дряпати’) мотивуються 
колючістю рослини [ib.: 122]. Репях перенесено від Arctium lappa L. Стосовно 
номена 6αϋόράκ зроблена спроба пояснити його як результат деетимологізації 
бодл0к або бодяк id. [ib., I: 116]. Можливо, виник внаслідок переосмислення 
οαύράκ 'ліс у яру, в долині або яр, порослий лісом, чагарником’ за місцем 
зростання рослини. Назви перекотіїполе і покотиполе (від перекотити, 
покотити і поле) ГГ.Білецький-Носенко пояснює так: «Растение из породьі 
кардусов, которое в осени ветер срьівает и катает по полям» [Б.-Н.: 289]. 
Бозятник походить, вірогідно, від боз 'бузина, Sambucus L .’, але мотивація 
неясна.

Що ж до окремих видів Carduus L., то документуються назви виду 
Carduus acanthoides L. —  волчец, бодяк [Вол.: 136], бодяк [Тм., І: 44; Мел.: 
63], осот колючіш, кольковник [ВхБот.1905: 103], осет [Вол.: 136; Жел.: 580; 
Тм., II: 194], осотій [ВхГик.: 82; Жел.: 580], осетій [Жел.: 577]; вид Carduus 
crispus L. — храбуст, хробуст  [РО: 144; Рог.: 115; Ум., II: 29; Гр., IV: 412— 
415], хробус [Рог.: 115; Піск.: 278; Мел.: 64], храпуст  (буков. [НІ.: 4; Мак.:
79]), колюки (волин. [1889, Мел.: 64]); вид Carduus nutans L. —  будяк (степ. 
[Волк.: 165; Сред.: 519; ЯТ: 12]), бодяк [РО: 144; Рог.: 115], чортополох 
(буков., степ, та ін. [Парт.; Рог.: 115; Піск.: 224; НІ.: 4; Гр., IV: 473; ЯТ: 12]), 
ріпяк  [Рог.: 115; Піск.: 224; Гр., IV: 24], репяхй польові [Волк.: 174; Піск.: 
223], р е п ’ях польовий [Гр., І: 174], осотий (гуцул. [Шух., І: 21; Гр., III: 70]), 
осотій звислий [ВхГик.: 82], скин (поділ. [Рог.: 115; Піск.: 238]).

Перші дві рослини поширені по всій Україні, а третя —  в Карпатах, 
Поліссі і Лісостепу. Про осот, осет, осотій, осетій див. п. 3.90.38, ріпяк, 
р е п ’ях  —  п. 3.90.35. Ботанічний номен храбуст  —  результат переосмислення 
діал. храбуст  'листя капусти; нерозвинені головки капусти’ [Гр., IV: 412; 
СУМ, XI: 136]; пор. прасл. *xrabustb, яке первісно мало значення 'хруст, 
шурхіт, шелест’ і належало до слів звуконаслідувального походження —  від 
*xrab- /  xrob- /  (*xarb- /  xorb-) і пов’язувалося зі звуками, які утворюються 
при поїданні твердих соковитих рослин [ЕСУМ, VI: 207; Фасм., IV: 273; 
276— 277; Slaw., І: 77— 784; ЗССЯ, VIII: 99— 100]. Номен скин —  румунізм; 
пор. рум. діал. schin id. [Borza: 40] < аром, scin id. < лат. spinus 'терен’ 
[DLRM: 789; ДЕМ: 393]. Нормою української літературної мови для роду 
Carduus L. став будяк [СУМ, І: 249; ОВРУ: 349], відомий у багатьох сучасних 
українських говорах [САБЛ: № 72], ухвалений як науковий термін у [СБН:

31]. Нормативним у сучасній українській мові є також чортополох 'народна 
назва колючого бур’яну (будяків, осоту, татарнику тощо)’ [СУМ, XI: 365].

3.90.38. Фіксуються назви Cirsium L. без стосунку до певного виду, 
зокрема бодак (гуцул. [Нов.: 97]), бодлак, бодляк (галиц., поділ. [ВхПч., II: ЗО; 
Шейк., І: 173; ВхН.з.: 41; Мак.: 98]), коляк і колячина (лемк.), колюк і байдрйк 
(галиц.) [ВхН.з.: 41], драпач [Руб., III: 44], осет (закарп. та ін. [Чопей: 237]), 
осетий (галиц. [Hoelzl: 155; ВхПч., II: 30]), гуцул, осетень [Ошищук: 155] і 
ості [Шух., І: 20; Гр., III: 71]). Майже всі ці назви М.Мельник відносить до 
виду Cirsium arvense Scop., який зростає в Карпатах, Розточчі-Опіллі, Поліссі, 
правобережному Лісостепу, зрідка в Криму. Джерела фіксують ще такі його 
назви: успадковану від праслов’янської мови осот [Сред.: 519; Рог.: 118; 
Волк.: 173; Жел.: 580; Гр., III: 70] < прасл. *osbtb id. [ЕСУМ, IV: 225], відоме
зі староукраїнської мови [1627, Бер.: 185] запозичення від польської мови 
осет [Парт.; ВхСпис; Гр., III: 66], а також новотвори: із протезою [в] восіт  
(волин., поділ, та ін. [ВхПч., І: 9; Гр., І: 256; Мак.: 98]), а також бодлак осет 
[ВхГик.: 82], осетий, осетник, осятник і опсйта (усі закарп. [ВхН.з.: 41; Мел.:
80]), наголовйтки [Рог.: 1118; Жел.: 471; Гр., II: 477], наголоватень [Ан.: 100; 
СБН: 40], головатник (буков. [НІ.: 4; Мак.: 99]), жабрій [1891, Мак.: 99; Гр., 
І: 470], жибрій [Волк.: 168; Гр., І: 480], жебрей [Руб., V: 5], жербій [Рог.: 118; 
Піск.: 75; Жел.: 220; Тм., І: 286; Гр., І: 479], живокость (полт.), капустник 
(галиц.) [Ан.: 99; Мак.: 99], відьмине зілля [Рог.: 118; Гр., І: 235], татарник 
(степ. [Lind.: І: 334; Мак.: 99]).

Живокость перенесено від Symphytum L., татарник —  від Onopordon 
acanthium L., жабрій —  від Galeopsis L., наголовтпки —  від Centaurea L. 
Останній номен, а також наголоватень, головатник могли утворитися й 
незалежно від головб (за зовнішнім виглядом квітки). Варіанти жебрій, 
жибрій < жабрій (унаслідок характерної для ряду південно-західних говорів 
зміни [а] > [е] або [и] після м ’яких та шиплячих приголосних). Варіант 
жербій < іжабрій у результаті метатези [б] і [р] та переходу [а] в [е] після 
шиплячого. Капустник (від капуста) зумовлене хрусткістю, як у капусти, 
листя осоту; пор. подібну мотивацію назви храбуст  і под. 'Carduus L.’ (див. 
п. 3.90.37). Із опсйта пор. осика 'дерево Populus tremula L .’ (< прасл. *osika 
id.), оса 'оса’ (< прасл. *osa < *opsa id.); суфікс -ита < -ика внаслідок 
характерного для закарпатських та деяких інших південно-західних говірок 
одзвінчення [к] у [г] перед голосним. Назва відьмине зілля зумовлена, видно, 
використанням рослини із магічною метою.

Для виду Cirsium vulgare Ten. (Cirsium lanceolatum Scop.), поширеного 
по всій Україні, крім успадкованої від праслов’янської мови дід (сер. поліс., 
сер. надцніпр. та ін. [РО: 145; Рог.: 118; Піск.: 67; ВхН.з.: 41; Гр., І: 388; ЯЧ:
138] < прасл. *dedb 'колюча рослина, Cirsium L., Carduus L. та ін.’ [SP, III:



122]), появляються новотвори дідовшік (сер. наддніпр. та ін. [Рог.: 118; Гр., І: 
389; Руб., III: 35; ЯЧ: 138]; від дід id.), дрябчак [Волк.: 168; Жел.: 207; Гр., І: 
450; Руб., III: 48], терн свинячий [Шейк., V/1: 41; Жел.: 959], будяк (степ. 
[Lind., І: 331; СБН: 41]), бодлак ланцетолистий [ВхГик.: 81], куриця (київ. 
[Ан.: 100; СБН: 41]). Дрябчак  пов’язується із дряпати (пор. рос. діал. 
дрябать 'дряпати’), мотивуючись колючістю рослини [ЕСУМ, II: 136]. Назва 
терн свинячий виникла внаслідок метафоричного переосмислення 
синтаксичного словосполучення також у зв’язку з колючістю рослини 
(означення свинячий має значення 'несправжній; поганий’; пор. рос. діал. 
свиной терн 'Cirsium vulgare’ [ib.]. Назва курищ  постала, ймовірно, теж у 
результаті переосмислення діал. куриця 'курка’ за подібністю кудлатого 
суцвіття до курки-квочки.

Поширений майже по всій Україні, крім Степу і Криму, вид Cirsium 
oleraceum Scop, у джерелах представлений назвами: храбуст  [Волк.: 176; 
ВхЮж.: 77; Жел.: 1045; Гр., IV: 412]), хробуст  (харк. та ін. [Рог.: 118; Гор.-2: 
370; Гр., IV: 415]), жовтий храбуст  [Піск.: 76], жовтий хробуст  [Рог.: 118; 
Гр., І: 489], жовтий фрабуст  [Руб., V: 12], кчючник (бойк. [ВхПч., IV: 14; 
Жел.: 351]), клюшник [Жел.: 351]). Про храбуст  див. п. 3.90.37. Означення 
жовтий пояснюється кольором суцвіття рослини. Компонент фрабуст  у 
складеній назві виник як гіперизм унаслідок помилкової заміни початкового 
[х] на [ф], під впливом таких діалектних слів, як фустка 'хустка’, футко 
'хутко’ і под. [Дзендзелівський 1965: 49]. Кчючник (від ключ) мотивується, 
вірогідно, подібністю кількох укупі скручених кошиків суцвіття до в’язки 
ключів [Нейшт.: 577]; пор. назву ключики рослини Primula veris L. зі схожим 
суцвіттям [Мак.: 294].

Для інших видів Cirsium L. джерела документують лише по 2— З 
назви, зокрема для Cirsium canum All. — грііцки [Рог.: 118; Гр., І: 327; Руб., II:
39], грицьки [Піск.: 59], жирбій [Рог.: 118; Піск.: 59], жербій [Гр., І: 479]; для 
виду Cirsium palustre Scop. (Carduus palustris L.) —  бодак (волин. [ВхПч., I: 9; 
Гр., I: 80]), бодяк [Руб., I: 238], бодлак болотяний [ВхГик.: 80], страхопуд 
(гуцул. [1909, Мак.: 100]); для виду Cirsium pannonicum Link —  бодлачок і 
гузики (волин. [Нов.: 97; Гр., І: 80]), пуговник (сх. укр. [Гор.-2: 370]); для виду 
Cirsium erisithales Scop. (Carduus erisithales Jacq.) — лабйз (галиц. [ВхПч., 1: 9; 
Жел.: 394; Гр., II: 337]), лабуз, хабуз [Жел.: 394]; для виду Cirsium rivulare All. 
(Carduus rivularis Jacq.) —  щербші (бойк.-галиц., сер. наддніпр. та ін. [ВхПч., 
II: 30; Гр., IV: 524; ЯЧ: 138]), щ ербт  великий (бойк.-галиц., гуцул, та ін. 
[ВхПч., II: 30; Мел.: 81]), обрідник (гуцул. [ВхН.з.: 42; Мел.: 81]); для Cirsium 
heterophyllum Hill (Carduus heterophyllum L.) —  гуцул, храбусть [Нов.: 97] і 
храбуст  [ВхН.з.: 41]); для виду Cirsium polonicum Iljin (Cirsium eriophorum 
Scop.) —  вертиполе [1891, Мак.: 99].

Гріїц(ь)ки виникло внаслідок перенесення власного імені Грицик на цю 
рослину, однак мотивація неясна. Можливо, пов’язується з тим, що ця 
рослина цвіте аж до жовтня, коли християни відзначають одне зі свят на 
честь св. Григорія. Номен страхопуд постав унаслідок переосмислення 
страхопуд 'опудало, страховисько’, 'людина або тварина, що має потворний 
зовнішній вигляд’: ця рослина і справді має страшний вигляд, див. [ЦА: 
№ 559], пор. ще [ЕСУМ, V: 436]. Бодлачок —  демінутив від бодлак 'Cirsium 
L., Carduus L. та інші колючі рослини’, тузики —  від ґудзики, пор. іншу назву 
цієї рослини пуговник (від діал. пуговиця ' ґудзик’ [ЕСУМ, IV: 626]); ці назви 
зумовлені формою бутона квітки, який ще не розкрився. Припускають, що 
лабйз < лабуз id., яке від діал. лабуз 'бур’ян; стебла бур’яну; листки, що 
прикривають качани кукурудзи’ [ЕСУМ, III: 173— 175]. Очевидно, тим самим 
шляхом виник і фітономен хабуз —  у результаті звуження і спеціалізації 
значення діал. хабуз 'бур’ян’ [Жел.: 1032], пов’язаного з прасл. *хаЬь 
'поганий’, *xabiti 'псувати’ [ЕСУМ, VI: 147].

Назва щербан (від щерба 'щербина’; пор. діал. щ ербт  'щербата 
посудина’) мотивується, очевидно, щербатим листям рослини [ЕСУМ, VI: 
506]; пор. чес. sterbdk, scrbak 'різні види Cirsium L .’ [Mach.: 231, 256]. 
Гуцульський ботанічний номен обрідник пов’язується, вірогідно, із гуцул. 
об р ’идний 'бридкий’ із огляду на неприємний вигляд рослини (пор. вище 
назву іншого виду осоту страхопуд)', пор. ще полт. обрйда 'отвращение, 
омерзение’, обрйдний 'противньїй’ [Гр., III: 24]. Менш переконливим, на наш 
погляд, є припущення в [ЕСУМ, IV: 143], що фітономен обрідник пов’язаний 
із обрїдний 'рідкий; недорідний’ на тій основі, «що осот зріджує посіви, 
викликає недорід». Номен вертиполе —  від вертіти, ймовірно, зі значенням 
'свердлити, робити отвори’ і поле, мотивується, очевидно, великим прямим 
коренем.

Із усіх назв видів Cirsium L. нормативним став осот  [СУМ, V: 782; 
ОВРУ: 351], уперше термінований у [Мел.: 80— 81] і ухвалений у ролі 
наукового терміна в [СБН: 40], де, правда, для виду Cirsium lanceolatum 
родовою назвою ухвалено не осот, а дід [ib.: 41].

3.90.39. Уперше джерела документують назви поширеної по всій 
Україні рослини Onopordum (Onopordon) acanthium L. татарник [Ан.: 232; 
Шейк., V/1: 23; Гр., IV: 249; Мел.: 189], татаршік [Жел.: 951], будяк (степ., 
катер. [Сред.: 519; Ан.: 232; ЯТ: 23]), бодяк (гуцул., буков., поділ, та ін. 
[Шух., І: 21; Гр., І: 81; Мак.: 247]), бодяк волохатий (поділ. [Ан.: 406; СБН: 
104]), чортополох (буков., поділ., степ, та ін. [Вол.: 136; НІ.; Мак.: 247]), 
байдрак чортополох [ВхГик.: 82; Жел.: 10; ВхБот.1896: 132]. Майже всі ці 
назви вживаються і для позначення інших колючих рослин —  Cirsium L., 
Carduus L. тощо (див. вище). Із цією властивістю рослини пов’язується і назва



татарник (асоціюється, можливо, з колючою бородою татарина), яка стала 
літературною нормою української мови для роду Onopordum L. [СУМ, X: 43; 
ОВРУ: 353], ухвалена в ролі наукового терміна в [СБН: 104]. Як народна 
назва колючих рослин Carduus L., Cirsium L., Onopordum L. та ін. лексема 
чортополох подається в [СУМ, XI: 365].

3.90.40. У цей період також уперше появляються в українській 
писемності назви поширеної по всій Україні, крім Криму і півдня Степу, 
рослини Serratula tinctoria L. серп [Ан.: 327; Тм., І: 165; Ум., II: 12; Мел.: 259], 
серпок [Жел.: 862], серпій [Ан.: 327; Мел.: 259], серпуха [Рог.: 136; Піск.: 215; 
Гр., IV: 116; Руб., XI: 31], серпник (буков., поділ. [НІ.: 11; Мак.: 342]), щербпк 
(галиц.), турі я зи т  (гуцул.-покут.) [ВхН.з.: 57; Мел.: 259], турі язики [Жел.: 
993], бодячок (волин. [Ан.: 327]), будячок [Ум., IV: 22; Мел.: 259], яловень 
(київ.), страхополох (волин.) [Ан.: 327; Ум., IV: 225; Мел.: 259], різать 
барвильник [ВхГик.: 81; Мак.: 342], жовтило [Рог.: 136; Піск.: 76; Жел.: 224; 
Гр., І: 489], крокос дикий [Петр.: 19], красноголовець [1914, Мак.: 342].

Номен серп, демінутив серпок виникли як наслідок переосмислення 
загальновживаних слів у зв’язку з подібністю зазублених колючих країв 
листків рослини до серпа; пор. рос. серпуха, біл. сярпуха [Кис.: 121], пол. sirp, 
sirpik, sierpik, sierpnik, чес., ст. чес. srpek, слвц. srpok, болг. сьрпец, серб., 
хорв. српан, srpac, слвн. srpek id. [Mach.: 258; Ан.: 327]; пор. ще подібні за 
принципом номінації компонент різать (від різат и) української складеної 
назви цієї рослини та іншу українську назву цієї рослини щербак —  від 
щерб0 'щ ербина’; пор. рос. діал. зубчатая или щербинная трава id. [ЕСУМ, 
VI: 506]. У зв’язку з формою листків рослини утворилася назва турі язики  як 
результат метафоричного переосмислення синтаксичного словосполучення. 
Будячок (бодячок) —  демінутив від будяк (бодяк), що є назвою колючих 
рослин (див. вище). Жовтило (мабуть, від жовтити 'робити що-небудь 
жовтим’) мотивується використанням рослини для виробництва жовтої фарби 
[Ан.: 327]; пор. ще у складених назвах компоненти барвильник (від барвити 
'забарвлювати’), а також компонент крокос (від діал. крокос 'Crocus L., 
шафран’), що пов’язується з таким самим використанням рослини. Номен 
красноголовець (від крйсний 'гарний’, діал. 'червоний’ і голова) зумовлений 
яскравою червоно-фіолетовою квіткою цієї рослини (див. [ЦА: № 719]). 
Нормою української літературної мови для роду Serratula L. стала назва 
серпій [СУМ, IX: 140; ОВРУ: 363], ухвалена як науковий термін у [СБН: 143].

3.90.41. Із понад 60 видів Centaurea L. (волошка), які зростають на 
території України, найвідоміші в народі три: Centaurea cyanus L., Centaurea 
scabiosa L. та Centaurea jacea L. Перші два поширені по всій Україні, а третій
—  у лісових районах Карпат та Криму, Лісостепу, Степу. У досліджуваний 
нами період майже всі назви видів Centaurea L., крім номена волошка (сер.

наддніпр., степ., галиц. та ін. [Максимович 1827: 186; Гол.: 412; Закр.: 282; 
Сред.: 518; Левч.: 9; Гр., І: 252]), волошки (сх. укр. та ін. [Войц.: 290; Рог.: 
116; ВхПч., І: 9; Піск.: 42; Ум., І: 64]), який починає фіксуватися в джерелах 
української мови від II пол. XVIII ст. [1775, ЛО: 30], документуються вперше, 
зокрема назви виду Centaurea cyanus L.: синіць  (галиц. [ВхПч., І: 9; Гр., IV: 
120]), синец (лемк. [ВхГЛ,: 464; ВхН.з.: 41]), синичник (бойк. [ВхПч., IV: 14; 
Мел.: 71]), синьоцвіт  (поділ, та ін. [1913, Мак.: 86]), головатень (гуцул. 
[Шух., І: 21; Гр., І: 302]), наголоватень [Жел.: 471], люблю і ненавижу 
(черніг. [Ан.: 89]), кукіль (куколь) (сер. наддніпр. [Б.-Н.: 199]), васйльки (сх. 
укр. [Закр.: 274; Рог.: 116; Піск.: 30]), васильок (буков., галиц., сх. укр. [Марк.: 
86; Парт.; НІ.: 4; Мак.: 87]), петрів батіг [Закр.: 449], блавшп (зах. укр., 
волин. [Вол.: 135; Гавр.: 137; Гол.: 366; ВхПч., І: 9; НІ.: 4; Гр., І: 70]), блевіт 
(галиц. [ВхПч., І: 9; Гр., І: 72]), блбватень [Жел.: 31], блават синюк [ВхГик.:
81], глават  (волин. [Ан.: 89; Мак.: 86]).

Назва синець та споріднені (від синій) мотивуються кольором квітки 
[ЕСУМ, V: 235— 236]; пор. ще рос. синоцветка, синюшка, синюшник і под. 
[Ан.: 89], чес., слвц. sinok\>et, нім. Blaublume id. [Mach.: 259]. Перенесені назви 
кукіль (куколь) —  від Agrostemna githago L. (за подібністю вузьких листочків), 
петрів батіг —  від Cichorium intybus L. (за формою і кольором квітки). У цей 
спосіб можна би трактувати й васильки як перенесене від Ocimum basilicum 
L., якби ці рослини мали хоч якусь подібність. Тому, можливо, українська 
назва зі значенням 'Centaurea cyanus’ запозичена від рос. василек (уживається 
на більшій частині Росії), васильки id. [Ан.: 89]. У правильності такої версії 
упевнює й факт суцільного вживання цієї назви в північній частині 
білоруських говорів, у той час як у південній суцільно поширений із цією 
семантикою номен валдшка [ЛАБНГ, І: № 229]. Назви головатень, 
наголоватень (від головп), як і подібні назви Cirsium L. (див. п. 3.90.38), 
мотивуються круглою формою квітки рослини, пор. [ЕСУМ, І: 551— 552; IV:
22]. Блавшп запозичене через пол. blawat (від XV ст.) < с.в.нім. biawe (blaw, 
bid) 'синій’ [ЕСУМ, І: 202; Вг.: 30]. Назва глават  виникла, очевидно, на 
основі блават унаслідок контамінації останнього з глава 'голова’ під впливом 
головатень і под. 'волошка’, пор. [ЕСУМ, І: 518].

Як назви виду Centaurea scabiosa L. задокументовано волошки (степ. 
[Ан.: 91; Ум., І: 2; Тм., І: 14]), будйк (галиц. [ВхПч., І: 9; Гр., І: 105]), труслин 
(волин. [Ан.: 91; Шейк., V/1: 93; Жел.: 989; Гр., IV: 290]), бурівнїік (гуцул. 
[Шух., І: 21; Гр., І: 112]), наголоваток фіолетовий (степ. [Ан.: 91; СБН: 35]), 
васильок (степ. [Lind., І: 353; СБН: 35]), ясокор боровий (галиц. [Ан.: 91; Мак.: 
88]), репехи (катер. [Ан.: 91; СБН: 35]). Буд0к < бодак 'будяк’ [ЕСУМ, І: 277] 
(за подібністю форми і кольору квітки до будякової). Бурівтік, —  мабуть, від 
бір, бору 'сосновий ліс’ (за місцем зростання рослини; пор. означення у



складеній назві цього виду ясокор боровий [ЕСУМ, І: 301], а також боровий 
підбіл 'Centaurea marschalliana’ (див. трохи нижче).

Для виду Centaurea jacea L. зафіксовані назви: головінка (бойк.-галиц. 
[ВхПч., IV: 14; Жел.: 149]), наголовйтки (поділ. [Ан.: 90; Ум., І: 2; Руб., VII: 
19]), підойма (бойк.-галиц. [ВхН.з.: 41; Мел.: 71]), міцне зіля (лемк. [ВхГЛ: 
436; ВхН.з.: 41; Гр., II: 152]), волин. сердічна ιηραβά і синеголов [Ан.: 90; Ум., 
І: 2; Мел.: 71], польовий васильок (буков. [НІ.: 4; Мак.: 87]), строкста польова 
[Рог.: 116; СБН: 35], стропста полевая (галиц., сх. укр. [Ан.: 90; Піск.: 250]), 
строката, строкета [Руб., XI: 105], блават багровий [ВхГик.: 81]. Про 
номени головінка, наголовтпки (від голова; пор. пол. glowienka, glowacz, 
glowaczniki id. [Maj., II: 181]), блават, васильок див. вище. Назви підойма, 
міцне зіля, сердечна ιηραβά мотивуються застосуванням рослини в народній 
медицині [Ан.: 90]. Синеголов, як уважав М.Анненков, —  сумнівна назва, бо 
квітки рослини не сині, а рожево-червоні (див. [ЦА: № 626]); можливо, 
виникла під впливом подібних назв виду Centaurea cyanus L., у якого квіти 
теж синього кольору (див. вище). Строкста (у [Мел.: 71] при покликанні на 
[Рог.] ця назва, ймовірно, через описку спотворена —  строкота), стропста, 
строкета —  деетимологізовані варіанти якогось слова, можливо, 
чужомовного, але нам не відомого.

У джерелах української мови досліджуваного тут періоду уперше 
виявляються також назви інших видів Centaurea L., зокрема виду Centaurea 
marschalliana Spreng. —  порушник [Рог.: 116; Піск.: 22; Гр., IV: 356], підбіл 
[Руб., X: 80], боровий підбіл (київ. [Рог.: 116; Ан.: 90; Піск.: 22; Мел.: 72]), 
животрава (київ. [Ан.: 90]); виду Centaurea diffusa Lam. —  степ, верблюдка 
[Сред.: 518; ЯТ: 12], росторопша [Сред.: 518] і волошка [ЯТ: 12]; виду 
Centaurea phrygia L. —  блават пернаток [ВхГик.: 81]. Назви порушник (від 
порушити) і животрава (віж живий і трава) зумовлені застосуванням 
рослини в народній медицині. Підбіл перенесено від Tussilago farfara L., 
росторопша —  від Silybum marianum Gaertn., верблюдка —  від Corispermum 
L. Компонент пернаток у складеній назві утворений від пернатий і 
мотивується пірчасто-роздільною формою пелюстків квітки [ЕСУМ, IV: 352].

Із усіх назв Centaurea L. нормативною родовою назвою закономірно 
стала волошка [СУМ, І: 734; ОВРУ: 355], поширена у переважній більшості 
сучасних українських говорів [САБЛ: № 10], ухвалена як науковий термін у 
[СБН: 34].

3.90.42. Крім уживаних у староукраїнській мові (див. [Сабадош 1996:
135]) назв поширеної по всій Україні і добре відомої в народі рослини 
Cichorium intybus L. подорожник [Парт.; Мак.: 97], цикорія [ВхГик.: 82; 
ВхБот.1896: 132], цикория [Жел.: 1053; Ум., І: 190], у період XIX —  поч. XX 
ст. джерела української мови фіксують новотвори, зокрема варіант

чоловічого роду цікорий [Рог.: 116], складену назву дика цикория [Коб.: 324], 
а також уперше петрові батоги (сер. надцніпр., степ, та ін. [Авг.: 26; Сред.: 
520; Жел.: 630; Ум., III: 35; Тм., II: 243; Гр., III: 32— 33]), петрів батіг 
[КотлЕ: 132; Волк.: 173; Степовик, І: 40; ЯЧ: 139; ЯТ: 13], петрові батіжки 
(волин. [ВхПч., І: 9; Мел.: 79]), батіжки св. Івана (галиц. [ВхПч., І: 9; Гр., І:
33]), батіжник (лемк. [ВхБот.1896: 105; ВхН.з.: 41; Мел.: 79]), батужник 
(закарп. [Чопей: 8; Мак.: 97]), придорожник [Вол.: 137; ВхГик.: 83; Жел.: 744; 
Тан.: 62], серпівник (бойк., гуцул. [Шух., І: 21; Гоц. 1900: 124; Гр., IV: 116; 
Онищук: 155]), дидориця (гуцул. [Гавр.: 138; ВхГик.: 83]), дидорця [Жел.:
182], дидорець [Петр.: 10], гонько (лемк. [ВхГЛ: 404; Гр., І: 309; ВхН.з.: 41]), 
голубій (закарп. [ВхН.з.: 41; Мел.: 79]), кульбабка [Б.-Н.: 199], буков. терпник 
[НІ.: 4; Мак.: 97], терник [Maj., II: 206; Мак.: 97].

Компоненти батоги (батіг), батіжки у складених назвах виникли 
внаслідок переосмислення загальновживаних слів на основі подібності 
довгого стебла рослини до батога [ЕСУМ, І: 151]. Означення петрові (петрів) 
пов’язується з піком цвітіння рослини —  у період християнського свята св. 
Петра і Павла (12 липня), а компонент св. Івана тієї ж мотивації, але 
пов’язаний зі святом Івана Купала чи у християн Івана Хрестителя (7 липня). 
Спостережено, що в кін. XIX ст. форма множини частіше вживалася, ніж 
форма однини [Ум., IV: 190]. Складена назва петрові батогїі і под. —  
специфічно українські, а тому рос. діал. батоги, петров батог id. слід 
віднести до українських запозичень (пор. [Меркулова: 119— 120]). Батіжник
—  похідне від батіг. Придорожник —  префіксально-суфіксальний дериват 
від дорога, мотивується найхарактернішим місцем зростання рослини; пор. 
ще пол. podroznik, чес. podraznik  [Maj., II: 205— 206], серб., хорв.podroznik  id. 
[Сим.: 122]. Номен серпівник (від серп) виник у зв’язку з виїмчасто- 
перистороздільною формою країв прикореневих листків рослини [АБ: 105]; 
пор. ще щербак 'Cichorium indivia L .’ (π. 2.32.15) [ЕСУМ, V: 221].

У назвах дидориця, дидорця, дидорець вичленовується твірна основа 
дидор-, наявна, напр., у рос. діал. дьідор 'дурман, Datura stramonium L .’ 
Припускають, що джерелом останнього слова є д. інд. dhattura, гінді 
dhudhura, але шлях його запозичення досі не встановлено [ЕСУМ, II: 68; 
Фасм., І: 558]. Номен гонько (від гонити, гншпи) пояснюють застосуванням 
рослини як ефективного сечогінного засобу [ЕСУМ, І: 561]. Голубій (від 
голубий) пов’язується з кольором квіток рослини [ib.: 556]. Кульбабка, —  
ймовірно, демінутив від кульбаба 'Taraxacum officinale W igg.’, проте мотив 
номінації неясний. Терник, —  мабуть, результат описки або походить від 
терпник (унаслідок спрощення групи приголосних); пор. терпуха 'Picris 
hieracioides L .’ (див. π. 3.90.44). Усі ці номени пов’язуються, вірогідно, з 
дієсловом терпнути, діал. терпти 'терпнути’, пор. [ЕСУМ, V: 557— 558],



мотивуючись смаком рослини. Означення дика в складеній назві дика 
цикория вказує на те, що є ще й культурний вид цикорію —  Cichorium endivia 
L. (див. π. 2.33.15).

Нормативною в українській літературній мові для роду Cichorium L. 
стала назва цикорій (у СУМІ —  також заст. цикдрія), для виду Cichorium 
inthybus L. —  цикорій дйкий [СУМ, XI: 213; ОВРУ: 365; РУСб: 284]. Уперше 
використав у ролі наукового терміна у формі жін. роду цикорія id. 
І.Верхратський [ВхГик.: 82], а в [СБН: 39] для виду Cichorium intybus L. був 
ухвалений науковий термін петрові батоги. На відміну від варіанта жін. роду 
цикорія (цикория), запозиченого через польську, варіант чол. роду цикорій 
прийшов до нас або через західноєвропейські мови (пор. нім. Zichorie, англ. 
chicory, фр. cichore (< cicore) id., або через рос. цикорий id., запозичений 
через посередництво польської у XVIII ст.), пор. [ЕСУМ, VI: 247; КЗС: 485]. 
Подані назви визнані нормативними в українській літературній мові цілком 
закономірно з погляду поширення їх у діалектах української мови. Так, у 
більшості сучасних українських говорів зі значенням 'Cichorium inthybus L .’ 
уживається назва петрові батоги, а цикорій (цикорійа) теж використовується 
майже по всій Україні, але в значно меншій кількості говірок (див. [САБЛ: 
№ 63]).

3.90.43. Уперше документуються назви поширеної в Карпатах, 
Розточчі-Опіллі і на заході Лісостепу рослини Aposeris foetida Less. (Hyoseris 
foetida DC.) бойк.-галиц. щербанець, щерб0н малий [ВхПч., II: 32; Жел.: 1105; 
Гр., IV: 524] і щербанець звичайний [ВхГик.: 84], бойк. Хрещатик [ВхПч., IV: 
14; Мел.: 34]. Назва щербанець утворена від щербан id., яке в свою чергу 
дериват від щербй 'щ ербина’ (див. ще п. 2.32.15; 3.90.38; 3.90.40). Номен 
хрещшпик (від хрещштш) зумовлений виглядом розсічених прикореневих 
листків на безлистому стеблі, частки яких розміщуються парами 
(хрестоподібно) [ВРУ: 719], див. ще [ЕСУМ, VI: 210]. Жодна з цих назв не 
стала нормативною в сучасній українській літературній мові, хоча в [СБН:
15] у ролі наукового терміна було ухвалено щербанець як назву цього виду.

3.90.44. Фіксуються в перший раз назви рослини Hypochaeris radicata 
L. (зростає в Карпатах, Поліссі й на півночі Лісостепу) поросинець [Жел.: 
709], поросинець корінистий [ВхГик.: 84], поросятник, свинник [Петр.: ЗО,
34], свинушник [Рог.: 125; Мел.: 141], петрова закуска [Рог.: 125; Жел.: 630], 
вепринець [Парт.; Мак.: 187]. Майже всі ці фітономени пов’язані з різними 
назвами свині в українській мові порося, свиня, вепр; пор. ще як 
найменування цієї рослини рос. поросятник, пол. prosienicznik, чес. prasetnik, 
слвц. prasatnik, нім. Felkelkraut id., букв, 'поросяче зілля’. На думку 
В.Махека, все це переклади сер. лат. porce/lia  id., яке в свою чергу перекладає 
гр. υποχοιρίς id. (від χοίρος 'свиня’), котре вважають мотивованим тим, що

поросята охоче споживають цю рослину, або тим, що вона росте в місцях, де 
пасуться свині. Проте В.Махек до цього ставиться скептично, позаяк подібні 
назви мають і інші рослини, напр. Sonchus L., Taraxacum Wigg. у німецькій 
мові [Mach.: 234— 235]. Є також версія мотивації цих українських 
флорономенів на власному мовному ґрунті, згідно з нею вони зумовлені 
наявністю щетинок, подібних до свинячих, на стеблі і листі рослини [ЕСУМ, 
IV: 525]. Вірогідно, в українській мові це все-таки кальки чужомовних назв. 
Нормою для роду Hypochaeris L. в українській літературній мові стала назва 
поросинець [СУМ, VII: 282; ОВРУ: 367], яку вперше термінував
І.Верхратський [ВхГик.: 84] і ухвалено у ролі наукового терміна в [СБН: 77].

3.90.45. Появляються в джерелах назви поширеної по всій Україні 
рослини Picris hieracioides L. гірчак (степ. [РО: 151; Lind., II: 364; Мак.: 268]), 
горчак, гіркош корсатковтпий [ВхСпис; Мел.: 203], гореч [Петр.: 8], терпуха 
[Петр.: 37], катер, ленчик і цикорник [Ан.: 251; СБН: 113], змієвка (сер. 
наддніпр., степ. [Ан.: 251; ЯЧ: 139; 1912, Яв.: 305]). Гірчак та інші споріднені 
(від гіркий) зумовлені смаком рослини; пор. ще рос. діал. горчак, горечавка, 
горькая трава [Ан.: 251], пол. goiycz, gorzycz, goryczel [Maj., II: 595], чес. 
horcik, hojyc  id. (< пол.) [Mach.: 234], а також нім. Bitterkraut id. (букв, 'гірка 
трава’), лат. picris id., що походить від гр. π ι κ ρ ό ς  'гіркий’ [РО: 151], див. ще 
[ЕСУМ, І: 516]. Можливо, польського походження і укр. гореч. Терпуха 
(ймовірно, від терпнути, діал. терпти) мотивується також смаком рослини 
(див. ще п. 3.90.42). Гадаємо, що номен ленчик утворений від мадяризму 
ленча 'сочевиця, Lens esculenta L .’, яке взагалі слов’янізм (див. [ЕСУМ, III: 
221— 222]). У зв’язку з цим варто взяти до уваги інформацію М.Анненкова 
про те, що молоде листя рослини Picris hieracioides L. використовують у їжу 
[Ан.: 251]. Цикорник —  похідне від цикорій (цикорія) 'Cichorium L .’ 
(п. 3.90.42). Назва 3 Μ Ϊ έ β κ α  утворена від змій, але її мотивація неясна, пор. 
[ЕСУМ, II: 269]. М.Анненков зауважив, що ця назва —  переклад ботанічної 
назви іншої мови, але не зазначив, якої саме [Ан.: 251]. Жоден із цих номенів 
не закріпився в українській мові як нормативний науковий термін. Ним стала 
назва гіркуша [ОВРУ: 368; РУСб: 182], невідомо звідки взята, бо в джерелах 
української мови XIX —  поч. XX ст. і пізнішого часу вона не фіксується, як і 
термін гірчтіка, який запропонував Ю.Кобів [Кобів: 312]. У ролі наукового 
терміна з цим значенням І.Верхратський використав гіркоіи, М.Мельник — 
гірчдк [Мел.: 203], останній ухвалений у [СБН: 113].

3.90.46. Документуються назви Leontodon L. (переважно без вказівки 
на певний вид) Хрещатик [ВхГик.: 84], плішивець, сметанник [Петр.: 29, 35], 
паламйда (поділ. [Рог.: 111; Піск.: 176; Руб., VIII: 13]), степ, кульбаба [Шест.; 
Мак.: 206] і попове гуменце [Lind., II: 362; Шест.; СБН: 86; Мак.: 206]. 
Останні дві стосуються в основному виду Leontodon autumnalis L. Види



Leontodon L. зовні дуже подібні до видів Taraxacum Wigg. (раніше це був 
один рід —  Leontodon L.). Саме цим пояснюються спільні з Taraxacum назви 
кульбаба, плішивець, попове гуменце (див. п. 3.90.50). Спільні назви рослин 
цих родів наявні в чеській (див. [Mach.: 235]) та інших мовах, пор. рос. 
кульбаба 'Leontodon L.’ Номен сметанник, можливо, пов’язується з білим 
соком рослини; пор. чес., слвц. smetanik 'Tragopogon L .’ (рослина цієї самої 
родини, див. п. 3.90.47, має молочний сік [Mach.: 235]). Проте цілком 
вірогідна й інша мотивація, подібна до наявної в назвах рослини Tragopogon 
pratensis L. пражівник, пражец, парник (див. 3.90.47), пор. [ЕСУМ, V: 320]. 
Хрещатик (від хрещшпий) мотивується формою листків (див. аналогічно в 
п. 3.90.43). Флорономен паламйда —  румунізм; пор. рум. palmnida 'осот’ 
[ЕСУМ, IV: 259]. Ні одна з цих назв не стала нормою в українській 
літературній мові. У науковій номенклатурі нею став номен любочки [ОВРУ: 
369; РУСб: 369], ухвалений у ролі наукового терміна у [СБН: 86]. Записаний 
у говірках Харківщини в І чверті XX ст. [ib.], найімовірніше, вживався і в XIX 
ст. Утворений від любити і пояснюється використанням рослини в народній 
медицині, чаклуванні [ЕСУМ, III: 320— 321; Шамота: 145— 147].

3.90.47. Як назви видів Tragopogon L. С.Славинецький фіксує козия 
брада (брадка), козлобра(д) [1642, Слав.: 93, 100], для яких наявні паралелі 
майже в усіх слов’янських, латинській, грецькій та інших мовах [Mach.: 235; 
Сабадош 1996: 135]. У період XIX —  поч. XX ст. джерела української мови 
документують назви кількох видів Tragopogon L., зокрема Tragopogon major 
Jac. (зростає по всій Україні) —  коз0леііь (сер. надцніпр., степ, та ін. [КотлЕ: 
70; Сред.: 521; Рог.: 139; Гор.-І: 20; ЯЧ: 139]), коз0лок (ib. [РО: 150; Рог.: 139; 
Піск.: 109; Жел.: 356; Гр., II: 265; ЯЧ: 139]), сер. надцніпр. козельок ([1874, 
Гр., II: 265]), козельці, козел, козли [РО: 149; Мак.: 379], степ, козлобородник 
[Шест.; 1917, 1917, Яв.: 365; Мак.: 373]; вицу Tragopogon pratensis L. 
(поширеного в Карпатах) —  козелець, козлова борода [Вол.: 139; Парт.: 167; 
Мак.: 374], козяча борідка [Парт.: 167], козельгіі (сер. надцніпр. [Волк.: 169; 
Ум., II: 24; ЯЧ: 139]), козелки [Волк: 169; Ум., II: 109], чортова борода [Петр.: 
41], побороднйк (гуцул. [Шух., І: 20; Гр., III: 205]), побюродник луговий 
[ВхГик.: Мак.: 374], линок (волин. [Нов.: 102; Гр., II: 359]), пражівник, 
пражец (лемк. [ВхБот.1905; ВхН.з.: 59; Мел.: 283]), парник (поділ. [1918, 
Мак.: 374]); татарник [Жел.: 951; Мак.: 374]; виду Tragopogon borystenicum 
Artemcz. (Tragopogon floccosus W.K.; зростає по нижній течії Дністра і 
Південного Бугу) —  татарник [Шейк., V/1: 23; Мак.: 373], т рав’янка 
[Шейк., V/1: 76; Жел.: 979; Гр., IV: 278].

Ботанічні назви козел, козли, козелець (пор. сх. поліс, козелець 'козел’ 
[Гр., II: 265]) та, ймовірно, коз0лок, козельок (пор. ниж. надцніпр. козе"л0к, 
ко з’олок із вторинним значенням 'збиті під кутом дошки або зігнута під

кутом жерсть, що насаджуються на гребінь цаху цля захисту віл дощу і снігу’ 
[Чаб., II: 185], утворилися внаслідок переосмислення загальновживаних слів 
на основі схожості зближених летючок закритого під час дощу відцвілого 
кошика [РО: 149; Нейшт.: 584] та клиноподібного листя рослини із бородою 
цапа чи кози [ЕСУМ, II: 498], чим також мотивуються складена назва козлова 
борода, утворений від неї композит козлобородник і префіксально- 
суфіксальний дериват побородник (від борода). До цієї мотиваційної групи 
слід віднести і mamdpm'iK, перенесене від Onopordon acantium (див. п. 3.90.39) 
або, можливо, утворене від татар 'татарин’, вірогідно, за асоціацією 
зазначених частин рослини з бородою татарина; безпідставним нам видається 
пов’язання найменування татарник в [ЕСУМ, V: 527] із колючістю рослини, 
бо вона не колюча.

Парник (від парити) зумовлене застосуванням рослини цля 
випарювання глечиків; пор. чес., слвц. smetanik 'Tragopogon L.’, яке 
пояснюється таким самим використання рослини (див. [ЕСУМ, IV: 297; 
Mach.: 235— 236]): після випарювання глечика відваром цієї рослини при 
скисанні в ньому молока сметана стає кращою, пор. [ЕСУМ, V: 320]. 
Очевидно, в цьому зв’язку перебувають і назви пражець та пражівник, 
утворені від прджити, пряжити 'смажити’, 'кип’ятити’, 'дуже пекти’ < 
прасл. *praziti, *pr’aziti id. [ib., IV: 297], менш переконливий, на нашу думку, 
зв’язок цих номенів, усупереч [ib.: 553], із гірким, пекучим смаком кореня 
рослини. Припускають, що линок —  віц льонок 'Linaria M ill.’, проте 
мотивація неясна [ib., III: 236]. Номен т рав’янка  утворений від трава [ib., V: 
613] і пояснюється, ймовірно, соковитістю зеленого листя рослини. Нормою 
української літературної мови для роду Tragopogon L. стала назва козельці 
[СУМ, IV: 211; ОВРУ: 369], ухвалена як науковий термін у формі однини 
козелець у [СБН: 156]. Як рідковживана з тим самим значенням у СУМІ 
подається ще номен козелки.

3.90.48. Уперше джерела української мови фіксують українські назви 
Scorzonera L. безвідносно до певного виду: козелец [Б.-Н.: 180], уж овник 
[Ум., І: 285], вужовник [Тм., І: 146], вусолавка (буков. [НІ.: 11]), а також назви 
конкретних видів, а саме: Scorzonera purpurea L. —  стоголовник [Волк.: 175; 
Гр., IV: 208], линок (волин. [Нов.: 101; Мак.: 336]); Scorzonera rosea W.K. — 
гуцул, змийювина [Шух., І: 21; Гр., II: 165] і батіг [Нов.: 101; Мак.: 337]; 
Scorzonera humilis L. —  ранник (київ. [Ан.: 321; Ум., І: 285]), зміячка 
приземка [ВхГик.: 83; Жел.: 307]; Scorzonera hispanica L. —  козелки [Гор.-2: 
380], вужовник [Руб., II: 344], чорний корень (бойк., степ, та ін. [Нов.: 103; 
Lind., І: 367]), зміячка батіг рож евий  [ВхГик.: 83].

Усі ці види, крім Scorzonera purpurea, поширені на незначній території 
України, а вил Scorzonera hispanica раніше культивувався. Назви вужовник



(уждвник) (від вуж, діал. уж ), зміячка, змийювина (від змій) мають паралелі в 
інших мовах; пор. пол. wqzymord, чес. hadi mord, слвц. hadi тог, серб, zmijak 
id. В.Махек уважав чеську, словацьку, польську назви перекладом нім. 
Schlangenmord id. (букв, 'зміїна отрута’), мотивованого використанням 
рослини від укусів гадюки [Mach.: 236], пор. [ЕСУМ, II: 269]. Як свідчить 
старочеське джерело 1562 p., перекладене з німецької, в Іспанії ця рослина 
вважається настільки сильною, що паралізує змію [Mach.: 236]. М.Анненков 
припускав, що латинська назва цієї рослини scorzohera утворена від ісп. 
escorzonera id., похідного від escorzon 'зміїна отрута’ (в Іспанії вважають 
корінь рослини ефективним засобом проти укусу гадюки) [Ан.: 321]. 
Очевидно, цим зумовлена й назва р т н и к  —  дериват від рана.

Номен чорний корень, —  мабуть, переклад нім. Schwartzwurze id.; пор. 
чес. сет у koren id. [Mach.: 236]. Стоголовник (від сто 'багато’ і голова) 
мотивується великою кількістю квіток у рослини. Лексема вусолавка, — 
ймовірно, результат деетимологізації незафіксованого *вусоловка (від вус і 
ловити), зумовленість якого неясна. Назва батіг виникла внаслідок 
переосмислення загальновживаного слова за схожістю кореня із батогом 
[ЕСУМ, І: 151]. Нормою української літературної мови для роду Scorzonera L. 
стала зміячка [СУМ, III: 629; ОВРУ: 370], уперше термінована у [ВхГик.: 83] 
і ухвалена як науковий термін у [СБН: 140].

3.90.49. У перший раз у джерелах української мови появляються назви 
поширеної по всій Україні рослини Chondrilla juncea L. батогії [Рог.: 116; 
Піск.: 13; Жел.: 14; Гр., І: 32], тростомолоч звичайна [ВхГик.: 85], 
тростомолоч [Жел.: 987]. Назва батогії виникла внаслідок переосмислення 
загальновживаного слова за схожістю стебла рослини із батогом. Номен 
тростомолоч (від трость 'Phragmites communis Trin.’ і молоко) зумовлений 
довгим стеблом, подібним до тростини, і молочним соком рослини, пор. 
[ЕСУМ, V: 650]. Інший вид Chondrilla latifolia Bieb. називається су c m  [Рог.: 
116; Мел.: 78]. Про походження останньої лексеми див. у п. 3.90.51.

3.90.50. Так само вперше документуються назви дуже відомої в народі 
і поширеної по всій Україні рослини Taraxacum officinale Webb, ex Wigg. 
(Taraxacum vulgare Schrank) кульбаба (бойк., галиц., cep. наддніпр., степ, та 
ін. [Павл.: 71; Закр.: 376; ВхПч., II: 33; Сред.: 522; Рог.: 138]), кульбаба [Б.-Н.: 
199], кульб0ба [Гр., II: 323], кульбйбка і кульбпбок (закарп.), баба-куль 
(галиц.) [ВхН.з.:. 58; Мел.: 277], кульбаха (полт. [1902, М ак.:-366]), кульбака 
[Ум., II: 231; Руб., VI: 68], кульбйвка (гуцул.), скульба [Жел.: 880], май 
(галиц.) [ВхПч., І: 11], кочанец (буков. [НІ.: 12]), майк (надсян. [ВхН.з.: 58]), 
майка (галиц.), маївка  (бойк.) [ВхПч., II: 33; Ум., II: 231], молочні (волин. 
[ВхПч., І: 11; Гр., II: 443]), молочай (степ. [ЯТ: 29]), молочник (галиц. [ВхПч., 
II: 33]), молотник (сх. поліс. [Гр., II: 443]), молоч дикий (закарп. [ВхЗак.: 236;

ВхН.з.: 58]), молоч городовий (гуцул. [Шух., І: 21; Гр., II: 443]), попове 
гуменце [Рог.: 138; Піск.: 202; Гр., І: 340], гуменце (зах, укр. [Вол.: 138; Гол.: 
496]), лемк. попава [ВхЛем.: 261; Гр., III: 319], пупова, помпава [ВхН.з.: 58], 
купава, купала [ВхЛем.: 248; Гр., II: 326; ВхН.з.: 58] і пувка [ВхПч., IV: 14], 
летучки, летючки (сх. укр. [Ан.: 349; Ум., II: 81, 231]), бойк.-галиц. муж еська 
вірність, хлопців любов і дівоча сталість [ВхН.з.: 58; Мак.: 366— 367], чічник 
(галиц. [ВхПч., II: 33; Жел.: 1073; Гр., II: 326]), сліпп тютя (волин. [ВхН.з.: 
58; Мел.: 278]), сліпак (поділ. [1918, Мак.: 367]), жовтушка, жовтюшка 
[Жел.: 225], вовчий зуб [Гр., І: 245], паукіл (бойк.-галиц. [ВхПч., II: 33; Гр., III: 
102]), баранки (уман. [Ан.: 349; Ум., II: 81]), галиц. жидівська иі0пка і жидик 
[ВхПч., II: 33; Ум., II: 231], хасим, хасимова трава [Шейк., V/2: 266], хасан, 
плішивник [Гор.-2: 382], жабник (закарп. [Чопей: 90; Мак.: 367]), подорожник 
(полт. [Авг.: 70]), 6ά6κα [Волк.: 170; Ум., II: 81], 6ά6κιι (галиц., степ, та ін. 
[ВхН.з.: 58; ЯТ: 29; Мел.: 277]), прищавник (буков. [НІ.: 7; Мак.: 367]), 
бородавник (зах. укр. [Гавр.: 141; Вол.: 138; Гол,: 371; Жел.: 40]), цикорія 
(галиц., степ. [Сред.: 58; ЯТ: 29; Мак.: 366]).

Кульбаба —  специфічно українська ботанічна назва, відома в 
переважній більшості сучасних українських говорів [САБЛ: № 28], тому 
В.А.Меркулова помиляється, стверджуючи, що цей номен поширений 
переважно на заході України [Меркулова: 102]. Хоча його в джерелах 
української мови до XIX ст. нам не вдалося виявити, але, зважаючи на його 
фіксацію в кількох текстах української мови І пол. XIX століття і 
поширеність в Україні в наші дні, можна зробити припущення про давність 
лексеми кульбаба в українській мові. Її походження досі остаточно не 
з’ясовано. Однак викликає довіру версія, згідно з якою кульбйба пов’язується 
етимологічно з праслов’янським прикметником *kulbbavb 'схильний до 
згинання (округлості)’ (пор. укр. діал. кульбастий 'горбатий, загнутий’), 
похідним від дієслова *kuliti 'гнути’, від якого утворений також іменник 
*kulbba 'згинання’, 'щось зігнуте’. У такому випадку ботанічна назва 
мотивується тим, що частинки зірваного і розщепленого дудчастого стебла 
загинаються, скручуються; пор., очевидно, споріднене кульбйка 'сідло для 
вершника’ (див. [ЕСУМ, III: 136]). Отже, вірогідно, первинна форма 
прикметника жін. роду *кульбава (квітка, рослина) (пор. укр. діал. кульбавка 
'Taraxacum officinale’, див. трохи вище) згодом деетимологізувалася, 
ймовірно, через зближення з баба (пор. інші назви кульбаби баба, баби, баба- 
куль).

Із властивістю частинок розщепленого стебла кульбаби скручуватися 
може бути пов’язана і назва кочанец —  від котити [ЕСУМ, III: 58— 59]; 
можливо також, що кочанец —  деетимологізований ботанічний номен типу 
*качинец, пов’язаний із кйчка подібно до чес. kacinec 'Leontodon’ (рослини



Taraxacum і Leontodon колись належали до одного роду), утвореного від 
касіса, касепа 'качка’, яке мотивується, мабуть, тим, що рослину полюбляють 
споживати качки; пор. ще нім. Ganseblume 'Taraxacum officinale’ [Mach.: 
235]), буквально 'гусяча квітка’. Фітономен май  виник унаслідок 
переосмислення діалектної назви місяця за часом цвітіння рослини; пор. ще 
укр. діал. май  'клечання, зелень, якою прикрашають хати на зелені свята’ 
[ЕСУМ, III: 360— 361]; пор. також пол. діал. majczek, чес. діал. majicek, 
majicko, нім. Mablume 'Taraxacum officinale’ [Mach.: 233]. Молочій, молочник 
та под. утворені від молоч 'осот, Sonchus L .’, а складені номени з 
компонентом молоч перенесені від Sonchus L.; пор. ще біл. діал. малачт, 
малочнік і под. 'Taraxacum officinale’ [ЛАБНГ, І: № 244]. Означення діікий, 
городовий (від город) вказують на те, що це несправжній осот, а компонент 
молоч (< прасл. *теІсь id., див. п. 3.90.51) мотивується тим, що кульбаба, як і 
осот, має сік молочного кольору, пор. [ЕСУМ, III: 503], а також чес. тіес, 
smetanka 'Taraxacum L .’ [Mach.: 233].

Найбільше назв кульбаби пов’язується з квіткою та її особливостями в 
різних фазах розвитку, зокрема чічник —  від діал. чічка 'квітка’. Номен сліпа 
тютя (пор. зах. поліс, т у т ’а дит. 'курка’, перен. 'роззява’ [Арк., II: 215]) 
виник унаслідок переосмислення словосполучення, в якому прикметник СЛІП0 
(як і назва сліпак —  від сліпий) пояснюється тим, що кошик квітки рослини в 
дощову погоду зовсім не розкривається, як і в суху —  вночі [Нейшт.: 585], 
пор. ще [ЕСУМ, V: 303— 304]. Жовтушка, жовтюшка (від жовтий) 
зумовлені кольором квітки. Складена назва попове гуменце появилася 
внаслідок метафоричного переосмислення синтаксичного словосполучення 
(компонент гуменце —  переосмислений демінутив від гумно 'тік з 
будівлями’): гола голівка відцвілої квітки (після того, як усі сім’янки від неї 
відірвуться) нагадує голову католицького монаха з вистриженим посередині 
волоссям; пор. сер. лат. caput monachi 'Taraxacum L .’, нім. Pfaffenblat, ст. пол. 
pleszka, popowa glowka (чи навіть popowa, з якого виникли деетимологізовані 
papawa, pempawa, pqpawa), чес. діал. pupava, слвц. ρύρανα, pumpava, ритра  і 
под. id. [Mach.: 233].

Треба гадати, що укр. (лемк.) попава, помпава, пупова, можливо, і 
пувка появилися під впливом західнослов’янських мов або частково в 
результаті деетимологізації попова (субстантивованого прикметника як назви 
кульбаби; пор. іншу назву кульбаби попове гуменце —  див. вище) на 
українському ґрунті. До цієї мотиваційної групи належать плішивник (від 
плішйвий; чес. ст. і діал. pleska  id. [Mach.: 233]), жидівська штгка, жйдик 
(пор. біл. діал. жьідок id. [ЛАБНГ, І: № 244]). Кілька назв пов’язується з 
відцвілою пуховою голівкою кульбаби та сім’янками, які розносить вітер: 
барт ки  (від барйн) —  результат переосмислення демінутива на підставі того,

що відцвіла пухова голівка рослини нагадує хутро ягняти; кочанец (від 
коптти, пор. [ЕСУМ, III: 58— 59]); вовчий зуб, паукй —  наслідки 
переосмислення словосполучення і слова на основі того, що сім’янка 
скидається на павука і за допомогою зубчиків вгризається в землю [ЕСУМ, 
IV: 318; Нейшт.: 585]; летучки, летючки (від летіти, пор. [ЕСУМ, III: 226—  
227]) мотивуються тим, що сім’янки розлітаються за допомогою вітру. Із 
цією особливістю квітки кульбаби пов’язуються утворені внаслідок 
метафоричного переосмислення синтаксичних словосполучень флорономени 
муж еська вірність, хлопців любов і дівоча стшіість. Вони, як пояснює 
І.Верхратський, натякають на невірність у коханні, яке іноді триває так 
недовго, наче пухова головка відцвілої кульбаби, котра розлітається від 
найменшого подиху вітру [ВхН.з.: 58].

Ж абник утворено від жйба, але його мотивація неясна (пор. [ЕСУМ, 
II: 183]). Номен подорожник (від дорога) зумовлений або місцем зростання, 
або перенесений від Plantago major L. за використанням у народній медицині. 
Лікарським застосуванням кульбаби, особливо при лікуванні шкірних та 
інших захворювань [Нейшт.: 586], мотивуються назви бйбка (бабки) 
(перенесено від 6ά6κα 'знахарка’ або від Plantago major L.), бородавник (від 
бородбвка, пор. [ЕСУМ, І: 232]), прищавник (від прищ). Номен цикорія, 
мабуть, перенесено від Cichorium inthybus за використанням кореня кульбаби 
як сурогату кави [Ан.: 350]. Нормативною в українській літературній мові для 
роду Taraxacum Wigg. стала назва кульбаба [СУМ, IV: 392; ОВРУ: 373], яку 
вперше термінував І.Верхратський [ВхГик.: 85] і ухвалено в ролі наукового 
терміна в [СБН: 153].

3.90.51. Крім успадкованої від праслов’янської мови назви поширеної 
по всій Україні рослини Sonchus arvensis L. молоч (галиц., волин. [Hoelzl: 155; 
ВхН.з.: 57] < прасл. *те/сь 'рослина з молочним соком (Sonchus L., Euphorbia 
L., Taraxacum Wigg.) та ін.’ [Сабадош 1996: 56], документуються інновації 
молочай [Волк.: 171; Ум., II: 109; Гр., II: 443], молочдк (сер. надцніпр., степ, 
та ін. [Рог.: 137; Волк.: 172; Піск.: 139; Гр., II: 443; ЯЧ: 139; ЯТ: 28]), молочій 
(гуцул. [Гавр.: 145]), молочій польовий [ВхГик.: 84; ВхБот.1896: 132], 
молочайник (волин. [1889, Мел.: 268]), гірчйк [Волк.: 171; Піск.: 139; Гр., І: 
286], осот [Рог.: 137; Піск.: 139; Жел.: 580; Гр., III: 70], осот [Ум., II: 109], 
озот [Піск.: 172], осет, магоч (буков. [НІ.: 12; Мак.: 353]), чортове зіллє 
(поділ. [Ан.: 336; Ум., II: 109]). Як і молоч, усі інші спільнокореневі назви 
зумовлені гірким [Волк.: 171] (звідси й гірч0к) молочним соком; пор. рос. 
молочай, молочник, біл. ціал. малачаїї, малочнік, малачт , м алачт нік  і под. 
[ЛАБНГ, І: № 243], чес. mlicniatka, серб., хорв. mlicak, тіісас, нім. Milchdistel 
id. [Mach.: 234] (від Milch 'молочний сік рослини’ і Distel 'Sonchus L .’). Отже,



м олочш  спільносхіднослов’янське утворення. Осот, осет перенесені від 
Cirsium L. (див. п. 3.90.38).

Інший вид Sonchus oleraceus L., також поширений по всій Україні, має 
назви, спільні з попереднім видом: молочйк [Волк.: 172; Ум., І: 279; Тм., І: 
143], молочпй (полт. та ін. [Авг.: 66; Жел.: 451]), молочій [Жел.: 451], м олочш  
(волин. [ВхПч., І: 13; Мел.: 268]), а також специфічні молочій городний 
(галиц. [ВхПч., І: 13; Гр., II: 443], світський молочій (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., 
II: 443]), свиннпк (лемк. та ін. [ВхН.з.: 57; Мел.: 268]), сусай (степ. [Lind., І: 
374; Гор.-2: 381; Ум., II: 109]), какйш, какіш  (уман. [Ан.: 336; Ум., II: 109]). У 
складених назвах означення городний (від город) мотивується місцем 
зростання рослини, свинський і номен свиннйк (від свиня) —  тим, що цей 
бур’ян —  улюблений корм свиней (усупереч [ЕСУМ, V: 191], де цей номен 
пов’язують зі звинути < прасл. *sbvinQti)', пор. серб., хорв. свшьак обични 
'Sonchus oleraceum’ [Сим.: 444], яке П.Скок уважає похідним від svinja.

Лексема сусай називає також рослину Chondrilla latifolia (див. 
п. 3.90.49). Походження сусай до кінця не з ’ясовано. Українські етимологи 
услід за ботаніками О.Роговичем і М.Анненковим (див. [Рог.: 116; Ан.: 96]) 
уважають це слово румунізмом (від рум. susai 'Sonchus L .’ [ЕСУМ, V: 482]). 
А румунські мовознавці, навпаки, румунське слово кваліфікують як українізм 
[DLRM: 825] або ж зіставляють його з серб., хорв. сиссиька (sisaljka) 'насос’, 
'хоботок комахи’, сисати 'ссати’ [ДЕМ: 411]; пор. ще серб., хорв. sisaca 
'назва рослини’, яке етимологічно пов’язується також із sisati 'ссати’ [Skok, 
III: 244]. Флорономен сусай як специфічно український витвір, можливо, 
споріднений із такими словами, як суслик 'соска з жованої їж і’, діал. 'сорт 
пряників’, 'кренделі’, сусілка, сусілок, сусулька 'бурулька’, які пов’язуються з 
прасл. *susbla, *susblikb 'соска’, етимологічно спорідненими з дієсловом 
*sbsati 'ссати’ [ЕСУМ, V: 483]. Правда, за такої етимології поки що неясна 
мотивація флорономена суспй.

3.90.52. Джерела документують назви тільки одного дикорослого виду 
салату —  Lactuca serriola Torner (Lactuca scariola L.), це: салата дика (буков. 
та ін. [Вол.: 40; ВхГик.: 85; НІ.: 7]), молочко [РО: 152; Рог.: 126; Піск.: 139; 
Ум., IV: 2; Гр., III: 443], молочка [Рог.: 126; Жел.: 451; Гр., II: 443], молочпй 
(сер. наддніпр. та ін. [Авг.: 88; Вол.: 139; ВхПч., IV: 14]), степ, молочак [ЯТ: 
19]) і молокаш  [1912, Мак.: 198], латук дикий (полт. [Авг.: 88; ВхПч., IV: 14]), 
лочиця [Вол.: 140; Жел.: 414], лопуцьок (харк. [Гор.-І: 12; Мак.: 198]), кукіль 
(степ. [ЯТ: 19; Мел.: 150]), какйш (какіш) (степ, та ін. [Сред.: 522; Гор.-2: 374; 
Ум., IV: 2; ЯТ: 19]). Номен молочко виник унаслідок переосмислення 
загальновживаного слова, мотивується молочним соком рослини. Молокаш
—  від молоко, молочай, молочак, молочка —  від молоч 'Sonchus L .’ (див. 
п. 3.90.51). Про компонент латук у складеній назві див. у п. 2.33.16. Лочиця

запозичено через пол. loczy>ca, кінцеве джерело якого те саме, що і для латук 
[ЕСУМ, III: 296]. Номен лопуцьок виник у результаті звуження значення 
лопуцьок 'молода соковита стеблина деяких рослин, звичайно їстівна’, яке, як 
припускають, пов’язується, можливо, із латук [ib.: 290]. Кукіль перенесено 
від Agrostemna githago L. (див. [ib.: 128]). Какйш (какіш) вживається також 
для позначення рослини Sonchus oleraceus L. (див. π. 3.90.51). Встановити 
його походження поки що не вдається, пор. [ib., II: 344].

3.90.53. Уперше фіксуються назви поширеної майже по всій Україні, 
крім її південної частини, рослини Crepis tectorum L. кульбаба [Ан.: 1 13 ;Ум., 
І: 29; Гр., II: 167], білопуитиця (степ. [Lind., І: 378; СБН: 46]), білопушиця 
(харк.), рашпор (катер.), дикий молочай (полт.) [Ан.: 113; СБН: 46], жовтий 
цвіт (катер.) [Ан.: 113; Ум., І: 59; Мел.: 88], стріиіник (буков., поділ.) [НІ.: 5; 
СБН: 46; Мак.: 115], скерда (степ.) [Lind., І: 378; СБН: 46]. Кілька назв 
перенесено: кульбйба —  від Taraxacum officinale, компонент молочай у 
складеній назві —  від Euphorbia L., очевидно, також рашпор; пор. рашпіль, 
діал. рашкуль 'терпуг’ [Гр., III 8]: фітономен мотивується шорсткістю 
прикореневих листків рослини. Номен жовтий цвіт має цілком прозору 
внутрішню форму; пор. ще рос. діал. желтушка id. [Ан.: 113]. Назви 
білопушиця, білопуитиця (від білий і пух) зумовлені, як і кульбаба (про 
останню детальніше див. у п. 3.90.50), білою пуховою голівкою відцвілої 
квітки рослини; пор. рос. костр. белоголовец id. [Ан.: 113]. Стрішник (від 
стріха) пояснюється використанням рослини як покрівельного матеріалу для 
даху; пор. видові означення у наукових назвах цієї рослини: укр. скерда 
покрівельна, рос. скерда кровельная, лат. tectorum, утверене від tectum 'дах, 
покрівля’ [ЕСУМ, V: 447]. Компонент складеної ботанічної назви скерда має 
паралелі в інших слов’янських мовах: рос. ск0рда, діал. шкерда, біл. діал. 
скерда, чес. skerda, діал. skarda, skarda id. Походження цих слів неясне. 
В.Махек уважав чес. skerda російським запозиченням [ЕСУМ, V: 270; Mach.: 
232].

Ще один вид Crepis biennis L. (Crepis lodomeriensis Dess.), що зростає в 
Закарпатті, Карпатах, Прикарпатті, Розточчі-Опіллі, Поліссі і Лісостепу, у 
джерелах засвідчується у назвах пувка ш орстт  [ВхГик.: 85; Жел.: 787], 
свинш к  (закарп. [ВхН.з.: 43; Мел.: 87]). Компонент пувка, очевидно, 
перенесений від Taraxacum officinale (π. 3.90.50), а свиннйк —  від Sonchus 
oleraceus (π. 3.90.51).

Нормативним в українській літературній мові для роду Crepis L. став 
номен скередб [СУМ, IX: 260; ОВРУ: 377], ухвалений у функції наукового 
терміна в [СБН: 46], який у такій (повноголосній) формі не виявлений у 
жодному з раніше опублікованих джерел української мови.



3.90.54. На території України зростає понад 150 видів Hieracium L. І 
лише кілька з них знані в народі своїми назвами. Найвідоміший вид 
Hieracium pilosella L., що поширений по всій Україні, уперше в джерелах 
представлений такими назвами: нечуйвітер [Сред.: 523; Рог.: 124; Жел.: 527; 
Гр., II: 562; ЯТ: 18], корст іка кослш т а  [ВхГик.: 85; Жел.: 369], волоснїік 
(волин. [1889, Мел.: 136]), вороньє масло (галиц. [Нов.: 99; Мак.: 180]), 
сліпачок (поділ. [1918, Мак.: 180]), brodawnik (галиц. [Hoelzl: 154]), 
сокольииця, сокольник, ястрябина [Петр.: 35; 43]. Із нечуйвітер пор. рос. діал. 
нечуй-ветер, біл. діал. нячуйвецер, пол. діал. nieczujwiecier, ст. пол. nieczuj 
wiatr id. Мотивацію цих назв з’ясовували О.Потебня [Потебня: 534], 
М.Анненков [Ан.: 167], Е.Ростафінський [RS: 341], В.Махек [Mach.: 232] та 
ін. Усі одностайні в тому, що назва зумовлена невисоким ростом рослини, 
завдяки чому вона недоступна вітрам, див. ще [ЕСУМ, IV: 83]; пор. ще слвц. 
nehniveter id. [Mach.: 232]. Непереконливо пояснюється в [ЗСБМ, VIII: 80] ця 
назва як табуйована, нібито зумовлена лікарськими властивостями рослини.

Означення кослшта та номен волосніїк (від волос) мотивовані 
волосками, якими вкрита верхня частина листків нечуйвітру [Нейшт.: 59]. 
Для номена ястрябина (від діал. ястряб 'яструб’ [ССК.: 429]) наявні паралелі 
в слов’янських та інших мовах: рос. ястребинка, пол. jastrzqhiec, чес. 
jastrabnik, jastfabina, слвц. jastrabnik, слвн. jastrobnik, а також нім. 
Habichtskraut, фр. 0perviere id. В.Махек все це вважав перекладами лат. 
hieracium, яке виникло на основі гр. ιέραξ 'яструб’. Ботанічні номени 
зумовлені тим, що, за переказом, яструби, змочуюючи очі соком цієї рослини, 
очищають їх і загострюють зір [Mach.: 232; ЕСУМ, VI: 558]. Очевидно, цією 
обставиною зумовлені і сокольииця, сокольник; пор. рос. діал. сокольника id. 
[Ан.: 167]. До цієї мотиваційної групи належить і назва сліпачок (пов’язується 
зі сліпий), яка появилася в українській мові, ймовірно, незалежно і 
пояснюється використанням відвару рослини при запаленні очей [Ан.: 167]. 
Проте в народі цю назву намагаються пов’язати з повір’ям, за яким це зілля 
збирають у ніч із 31 грудня на перше січня опівночі. Зрячі його не можуть 
знайти, а сліпим при наближенні до нього коле в очах [Марк.: 86]. Brodawnik
—  неповноголосна полонізована форма (у доступних нам джерелах польської 
мови такого слова з цим значенням не вдалося виявити), утворена від 
бородавка на тій основі, що іноді на листках цієї рослини завдяки листовим 
блохам появляються дрібні випинання у вигляді бородавок [Нейшт.: 592].

Документується кілька назв інших видів Hieracium L.: кульбанка і 
кульбавочка (гуцул. [Нов.: 99; Гр., II: 323]) 'Hieracium alpinum L .’; зарязь 
(гуцул. [Нов.: 99; Гр., II: 92]), заразь [Петр.: 13], корсатка зарязь [ВхГик.: 
85], корсатка гірська (гуцул. [Шух., І: 20; Гр., II: 288]) 'Hieracium 
auranthiacum L.’; ушко  [Петр.: 38] 'Hieracium auricula Lam. et DC.’ Кульбанка і

кульб0вочка пов’язуються, мабуть із кульбдба (за подібністю квіток), пор. 
кульбавка 'Taraxacum officinale’ (π. 3.90.50). Кольором квітки рослини 
зумовлене і зпрязь (заразь), утворене, ймовірно, від заря 'червінь на небі’, 
зарятися 'займатися, спалахувати’ [ЕСУМ, II: 239]. Назва ушко  виникла 
внаслідок переосмислення діал. ушко 'вуш ко’ за подібністю скрученого 
листка рослини до мишиного вушка [Нейшт.: 591]; пор. ст. пол. mysze uszka, 
чес. ту s i iisko, mysinko, болг. миш иуіии, сер. лат. auricula muris, нім. Mausohrl 
id. [Mach.: 232]. ’

Нормативною в українській літературній мові для роду Hieracium L. 
стала назва нечуйвітер [СУМ, V: 405; ОВРУ: 378], відома в ряді говірок усіх 
трьох наріч української мови [САБЛ: № 88], ухвалена як науковий термін у 
[СБН: 74].

На підставі спостережень над назвами дикорослих трав української 
мови XIX — поч. XX ст. можна стверджувати, що порівняно з попереднім, 
староукраїнським, періодом у джерелах писемності у кілька разів 
збільшилася загальна кількість і номінованих об’єктів, і особливо 
флорономенів цієї мікротематичної групи лексики. Її основу склали ті назви 
рослин, що успадковані від праслов’янської та староукраїнської мов.

У цей час у текстах української мови вперше документуються назви 
праслов’янського походження, яких у джерелах попередніх періодів розвитку 
української мови нам не вдалося виявити, зокрема калина, ялиця, свид, лепеха, 
стокорот(ь), суниця, трускавка, дубровка, вязіль, лядвенець, ятловина 
(< дятловина), чемір, проліска, дурлшн, чортополох та ще деякі.

Джерела української мови досліджуваного тут періоду засвідчують 
величезну кількість інновацій, що називають дикорослі трави. Поповнюються 
вони внаслідок словотворення, перенесення значення (переосмислення) слів, 
запозичення готових ботанічних номенів від інших мов, лексикалізації і 
метафоризації синтаксичних словосполучень.

Більшість однолексемних новотворів виникла шляхом словотворення, 
переважно суфіксального. Ботанічні номени утворювалися переважно від 
субстантивних, значно меншою мірою від ад’єктивних і дієслівних основ. 
Найбільше відсубстантивних дериватів утворилося за допомогою суфікса 
-ник, пор.: пелешник, поясник, блбшник, свинник, жабник, кудельник, 
глистник, кунйчник, татарник, сметанник, серпнйк, ропушник та багато ін. 
Високою продуктивністю, але в кілька разів меншою, ніж суфікс -ник, 
відзначаються форманти -ок, -ець, -ак, -івиик (-овник), -анка, -иця, -ниця, -ииа, 
-ка, напр.: смеречок, кияшок, іванок, будячок, житець, баранець, полинець, 
козубець, орляк, ιηαιηαράκ, лопушняк, молочйк, бобівник, муращівтік, 
дідовнїік, кардбвник, стрілиця, мітлиця, деревиця, мушиця, хвощ0нка, 
остянка, дротянка, горлянка, папоротниця, язичниця, ηάжиті шия, блоіцниця,



рогожина, сашііна, кременйна, лопушина, кудїлька, волошка, баранка, лшйка 
та ін. Помітною продуктивністю характеризуються суфікси -ик, -їй, -ай, -ень 
(-інь), -івка, -ачка, -уха, напр.: сйтник, ленчик, зубрій, молочій, хвощай, 
молочай, блйватень, деревінь, зубрівка, цукрівка, гребенячка, золотячка, 
псюха, серпуха тощо. До малопродуктивних формантів, за допомогою яких 
утворилися відсубстантивні похідні фітономени, належать -ич, -ми, -ар, -аг, 
-ан, -адь, -ач, -аш, -ох, -ук, -уг, -ун, -ух, -ушка, -ичка, -ика, -инка, -ечка, -атка, 
-авка, -арка та деякі інші.

Найпродуктивнішими формантами відад’єктивних дериватів є суфікси 
-ик, -ець, -иця, -ка, -уха: давник, безсмертник, Хрещатик, голець, шаіенець, 
плішивець, зелениця, сірйця, сивйця, острйця, вонючка, соломянка, білка, 
плоскуха, частуха, синюха тощо. Менш продуктивні суфікси -ак, -ок, -ник, 
-ушка, напр.: гірчдк, галак, дичок, мохнаток, старнйк, плішивник, сивушка, 
жовтушка та деякі ін. Малопродуктивними виявилися форманти -ук, -ош, 
-иш, -ай, -аг, -ач, -аш, -ень, -еч, -авка, -оха, -ета та ще деякі.

Найбільше девербативів утворилося за допомогою суфікса -ка, пор.: 
тряска, вйбіжка, висипка, м0явка, смйкавка, заглушка, вйтічка, забудька та 
ряд інших. У творенні віддієслівних дериватів досить продуктивні також 
суфікси -ник, -ець, -учка, -уха, -иця, напр.: війник, здрйжник, гризник, тітць, 
щипєць, пражець, трясучка, колючка, летючки, половуха, свистуха, різуха, 
гищйця, м  ’ятлиця, грястиця і под. Менш продуктивні форманти -ак, -ачка, 
-авка, -унка: воняк, коляк, дрожйчка, колячка, маявка, смйкавка, повзунка, 
трясунка та ще деякі. Джерела фіксують також девербативи, утворені за 
допомогою таких малопродуктивних суфіксів, як -ох, -ко, -ик, -ій, -ай, -ень, 
-ач, -ун, -ич, -анка, -ина, -оха, -лка, -івка, -уля та ін.

За допомогою суфіксів утворюються зрідка ще відчислівникові 
(ітроян, тройняг, девятник) та відзайменникові (самець) похідні.

Помітна кількість дериватів виникла від субстантивних та 
віддієслівних основ за допомогою флексії, пор. нехвороща, кремена, lopucha, 
причепа, остуда, опуша, підойма, підорва та ін. Небагато похідних утворено 
префіксальним способом (оповсть), в результаті усічення основи (перелет, 
обмйл, поріз), субстантивації (дівока, колюча). Префіксально-суфіксальним 
способом утворені: проліска, безколінник, безколінець, омилок, омилка, 
заболоточник, поральник, безсмйртки, придорожник, подорожник, 
побородник та деякі ін., твірна основа яких переважно субстантивна, рідше 
дієслівна. У порівнянні з дендрономенами, назвами культивованих 
трав’янистих рослин і мікономенів, серед назв дикорослої флори велику 
кількість становлять складні найменування, пор.: падйволос, любизіллє, 
семиколінка, тілоріз, твердостеблиць, тонконіг, пізноцвіт, головокрут, 
страхополох, нечіпайзіллє, жовтозілля, синьоцвіт, твердосон, білопушиця,

перекотиполе, білоголовка, первоцвіт, скороспілка, куросліпник, глекоппр, 
ягодовишник, вовконіг, стоголов та багато інших.

Досить продуктивним джерелом збагачення назв диких трав у цей 
період є переосмислення слів. Нові найменування приблизно в половині 
випадків виникають унаслідок перенесення значення всередині ботанічної 
номенклатури, яке зумовлене схожістю рослин чи їх частин, напр.: буквиця 
'Primula veris’ <— 'Betonica officinalis’, пйжмо 'Achillea nobilis’ <— 
'Tanacetum ’, волошки 'Xeranthemum annum’ <— 'Centaurea cyanus’, нечуйвітер 
'Bellis perennis’ 'Hieracium pilosella’, плоскуха, плескуха 'Hierochloe 
odorata’, 'Digitaria sanguinalis’ <— 'Echinochloa crusgalli’; бриця, мишій 
'Echinochloa crusgalli’ <— 'Setaria glauca’; пирій 'Alopecurus pratensis’ <— 
'Elytrigia repens’; шувар 'Calamagrostis epigeios’ <— 'Acorus calamus’; 
болйголов 'Lolium temulentum’ <— 'Conium maculatum’, кукіль 'Lolium 
temulentum’ <— 'Agrostemna githago’ та велика кількість інших. Друга 
половина фітономенів появилася через подібність певної рослини до якого- 
небудь предмета, людини, тварини, її анатомічної частини, зв’язок із часом, 
явищем, властивістю тощо. Переосмислюватися можуть як звичайні слова, 
так і демінутиви, пор.: пелех, дід, старец, стріли, сирітки, циганка, свічка, 
невістка, молочко, баранки, хвостики, бородка, мушка, щучка, чорногуз, 
куниці, мігшій, мичка, лучина, пищики, пес, свиня, козли, май, осінь, мороз, 
огник, пристріт  та чимало інших.

Переосмислюватися могли і складені назви, якщо вони виникали на 
основі метафори, пор.: вовчі жили 'Comarum palustre’, бузьків огонь 
'Coronaria flos-cuculi’, волове око 'Aster amellus’, чортове ребро  'Xantium 
spinosum’, турі язики  'Serratula tinctoria’, боже тіло 'S tipa’, пся грива 
'Cynosurus cristatus’, лядзька чупринка 'Роа’, мужеська вірність, хлопців 
любов, дівоча сталість, чортове зіллє 'Sonchus arvensis’ та ряд інших. У 
назвах типу воробячий (мишій, птичий, журавлиний і под.) горох означення 
мають переносне значення 'дикий; несправжній’. А взагалі, назви- 
словосполучення складають досить значну частину у цій групі ботанічної 
лексики, здебільшого це словосполучення, до складу яких входить означення 
та означуваний іменник, напр.: салата дика, просо дике, дике жито, ячмінь 
дикий, дйка кукурудза і под., плавньовий мишій, кйтник луговйй, осочна 
трава, бабка водяна, чорний саш та под., а зрідка також іншої структури: біла 
глуха кропива, сім паличок, по чому збіжє, люблю і ненавиджу та деякі інші.

Доля іншомовних запозичень у цій найбільшій мікротематичній групі 
ботанічної лексики порівняно мала. Найбільше полонізмів і латинізмів. 
Зокрема, до полонізмів, частина яких у свою чергу запозичена від інших мов, 
належать коніч, влок, лебюдка, мацердушка, шандра, мидлянка, жебровець, 
шувйр, клещітць, трибулька (трембулька), шпарйги, стокрутка, навротич,



θ.ιάβάηι, лбчиця, иімир, томка та ще деякі. Лексичних латинізмів мало (κόρνο, 
мелт дрій, спараг, άρηίκα та поодинокі інші), більше кальок латинських 
однолексемних чи складених назв, напр.: четверушка, бородата трава, 
бородчатка, львина лапа, п ятиперстник, побідник, ястрябина, змитий язик, 
лисій хвіст, лисохвіст, четверолистпик, тризуб, тризубець, стрілолист, 
тисячелистник, манне пшоно, канарейне (або канаркове, канареєчне) сім ’я  та 
інші. Від російської або через її посередництво прийшли селезеночник, 
обморбчник, толстушка, ромашка, кочедйжник, чакан, клевер, спаржа, від 
румунської —  папора, паразина, левурда, бученаиі, скин, негин, мазарі, 
капшуки, паламііда та ін., від німецької — кілька кальок: зарбза водяна, пся 
трава, крестовик, хрестовнйк, чорний корінь, лексичне запозичення шпергель 
та деякі ін. Очевидно, до тюркізмів належать ботанічні назви бурундук, 
бурунчук, агалик, батлачик, куг0, з яких дві останні до української мови 
прийшли, треба гадати, через російську. Від литовської мови через 
білоруську або польську запозичений номен дирса, від грецької —  ликерія, 
від старослов’янської —  плевел, від словацької —  навратник, від чеської — 
каламандра.

Більшість описаних у цьому розділі назв дикорослих трав була 
поширена на незначному ареалі. Помітна частина новотворів цього періоду 
згодом стала літературною нормою української мови, зокрема: орляк, 
частуха, конюшина, солодка, перстач, парило, куколиця, стоголбвник, 
тризубець, стрілйст, су сак, жабурник, різак, тілоріз, бородач, плоскуха, 
пахуча ηψαβά, просянка, лисохвіст, польовйця, куні'ічник, щучник, вівсюнець, 
трясучка, тонконіг, лепешняк, кострйця, вісяниця, іюжитниия, колосняк, 
стокротки, білбтка, блошниця, череда, королиця, безсмертки, волошка, 
петрові батоги, кульбаба, нечуйвітер, грудниця, злинка, жабник, сухоцвіт, 
відкасник, козельці, зміячка, кремена, жовтозілля, головатень, крем ’янйк та 
багато інших.

На підставі викладеного в цьому розділі про назву типчйк 'Festuca 
ovina, Festuca sulcata’, яка закріпилася в українській мові як нормативна в 
деетимологізованому вигляді, вважаємо, що необхідно виправити в ній 
помилку, змінивши и на і, отже правильно повинно бути тіпчак.

4. Мікологічна лексика

До кінця XVIII ст. українська лексика, пов’язана з грибами, в 
основному сформувалася. Її ядро склали назви праслов’янського походження, 
більшість яких згодом стає літературною нормою сучасної української мови 
(гриб, губ0, боровик, печериця, сироїжка, рижик, груздь, лисичка, порхавка, 
мухомор та ін.). Детальніше див. [Сабадош 1996: 57— 59, 137— 138]. У 
джерелах української мови XIX —  поч. XX ст. виявляються майже всі назви 
грибів, задокументовані пам’ятками староукраїнської писемності, за 
винятком чи не єдиного, мабуть, книжного номена агарик 'печериця’. Далі на 
основі писемних джерел подаємо опис мікологічної лексики, яка 
функціонувала в українській мові XIX —  початку XX ст.

4.1.1. Найвідомішими грибами порядку пецицові (Pecicales) є сморж 
(Gyromitra esculenta, або Helvella esculenta Pers.) та зморшок (Morchella 
esculenta St. Fm.), поширені по всій Україні. Зовні вони дуже подібні, але 
перший смертельно отруйний, а другий —  умовно їстівний. Усі назви гриба 
Gyromitra esculenta фіксуються (здебільшого без указівки на локалізацію в 
українських говорах) у цей період уперше: строчок [Рог.: 124; Піск.: 250; Гр., 
IV: 219], торчок [Рог.: 124; Шейк., V/1: 72; Жел.: 977], торчак [Піск.: 259; 
Руб., XII: 18], піструк [ВолГ.: 72; ВхГик.: 190], пестряк [Петр.: 29], 
котюрубка [ВолГ.: 74], сушерибок [Жел.: 939], сморж бабський (поділ. [1895, 
Мак.: 177]), пестеничка [Руб., X: 45].

Строчок (нормативне в українській літературній мові [СУМ IX: 787; 
Зерова та ін.: 178]) має відповідники в східних слов’янських і польській 
мовах, пор. рос. строчок, біл. страчбк id., пол. stroczek 'лисичка 
(Cantharellus)’ [B.-D.: 35]. Імовірно, від прасл. *strocbkb 'вид гриба, можливо, 
строчок’, утвореного від *stroka/-b 'укол’ [ЕСУМ V: 450]; пор. у [Даль IV: 
343]: «строчек м. род сморчка... (от строка, пестрина?)». Мотивується, як і 
назви піструк, пестряк, мозкоподібно-завивисто-складчастою шапинкою 
строчка. Торчок, торчак утворені, мабуть, від діал. торчтпи 'стирчати’. 
Номен сморж  також нормативний у сучасній українській мові [СУМ, IX: 416; 
РУСб: 270], ухвалений як науковий термін у [СБН: 71], проте в джерелах 
української мови досліджуваного тут періоду він здебільшого вживається як 
позначення гриба Morchella esculenta (див. п. 4.1.2). Лексема сушерибок 
виникла, вірогідно, внаслідок деетимологізації сушерепка < іиушерепка (див. 
п. 4.1.2) через народноетимологічне зближення із сухий і риба.



4.1.2. Як найменування гриба зморшка, Morchella esculenta, крім 
успадкованих від праслов’янської мови сморг [ВолГ.: 68], сморж  (галиц. та 
ін. [ВхГик.: 190; Жел.: 889; Ум., IV: 47; Тм., II: 173; Гр., IV: 159— 160])
< прасл. *smbrzb (< *smurg-), сморч (волин. [Гр., IV: 160; Мак.: 234]) < прасл. 
*$тьгсь (< *smurk~) id., пов’язаних із *smbrgati 'шморгати’, *smbrkati 
'сякати’ у зв’язку зі слизуватою поверхнею гриба [ЕСУМ, V: 327]), 
відзначаються також інновації зморшка [Гр., II: 168], сморшок, сморшкй 
[Б.-Н.: 334], сморжій (галиц. [Вол.: 52; ВхПч., II: 33; ВхГик.: 190; Жел.: 889; 
Гр., IV: 159— 160]), смаржок [ВолГ.: 68], сморчок [Рог.: 128; Гр., IV: 166], 
смарзель [ВолГ.: 68; Жел.: 887], куцюрубка (буков. [НІ.: 8]), сушерепка, 
иіушерепка (гуцул., поділ. [Жел.: 1103; ВхН.з.: 49]), шушеребок (буков. [1904, 
Мак.: 234]), чмурь (закарп. [Гр., IV: 467]), гарашки (слобож. [1898, Яв.: 135]).

Назва зморшка постала від зморшок (сморшок) id. (зі зміною 
граматичного роду, очевидно, не без зближення за народною етимологією зі 
зморшка 'морщина’), смаржок, сморжій —  деривати, що виникли за 
допомогою суф. -ок, -ій від сморж  id. Смарзель —  полонізм; пор. пол. діал. 
smardzle [B.-D.: 122], smardz, smardzel id., споріднені з прасл. *smbrzb id. 
[ЕСУМ, V: 316]. Назва куцюрубка < *коцюрубка, що пов’язується, ймовірно, 
з коцюрбитися 'скручуватися, згинатися’ [СБГ: 228]. Мотивується
зморшкуватою шапинкою гриба. Припускається, що номен шушеріпка 
утворений від діалектного дієслова шушерепіти 'зовсім засохнути’ [Жел.: 
1103], а сушерепка, шушеребок (пор. ще сушерйбок 'строчок’ —  див. п. 4.1.1) 
появилися внаслідок деетимологізації шушеріпка  [ЕСУМ, V: 489; VI: 497]. 
Дуже сумнівним є пов’язування гарйшки з пол. діал. harasny 'гарний, гідний’, 
утвореним від укр. гаразд, усупереч [ЕСУМ, І: 471], як з погляду мотивації, 
так і території поширення цього мікономена. В українській літературній мові 
нормою стала назва зморшок [СУМ, III: 633; РУСб: 267; Зерова та ін.: 152]. У 
[СБН: 98] як науковий термін ухвалено у формі множини зморшки.

4.2. їстівний гриб трюфель, Tuber aestivum Vitt. (порядок трюфелеві, 
Tuberales), який росте неглибоко в землі під деревами в листяних лісах, 
називається земляноє сердце [Вол.: 52; ВолГ.: 76; Петр.: 34; ]), земляне сердце 
(буков. та ін. гов. [НІ.: 13; Мак.: 382]), зе м ’яне с0рце (гуцул. [Шух., І: 22; Гр., 
II: 150]), земне серце [Гр., IV: 116] (пор. пол. діал. ziemne serce id. [B.-D.: 33]), 
ланьїж  [Вол.: 52; ВолГ.: 76], труфля [Вол.: 52; ВхГик.: 191; Жел.: 990], 
труфель чол. р. [Рог.: 139; Шейк., V/1: 94; Піск.: 261; Жел.: 990; Ум., IV: 127; 
Гр., IV: 291], трюфель [Ум., IV: 127], хрупіль [ВолГ.: 76; Жел.: 1047].

Назва земляне (земляноє, земне) серце мотивується зростанням гриба в 
землі та його бульбовидною формою. Лйниж  в українських діалектах —  ще 
'вид гриба дощовика’ [Жел.: 396], його вважають запозиченням від чеської 
мови [ЕСУМ, III: 191]; пор. чес. Іапуї (ст. чес. від 1562 р.) 'трюфель’ [Maj., II:

798], утвореного від Іап 'лань’. Проте українська назва могла виникнути від 
лань, як нам видається, й на власному мовному ґрунті; пор. ще слвн. діал. 
lanoz 'трюфель’, серб., хорв. jelen-gljiva, jelenova gljiva id. [Сим.: 481]. Номен 
труфель (труфля) —  запозичення від німецької мови, в якій Triiffel id. 
появився через фр. trufle, іт. trufla < лат. tuber id. [ЕСУМ, V: 663]. Варіант 
труфель (літ. трюфель) прийшов до української мови, можливо, через 
російське (рос. трюфель id.), а труфля —  через польське (пол. ίηιβα  id. від 
1791 р. [Maj., II: 798; B.-D.: 32]) посередництво. Назва хрупіль, виникла, 
мабуть, на основі труфель. Нормативною в українській літературній мові для 
роду Tuber Mich, стала назва трюфель [СУМ, X: 304; РУСб: 276], у [СБН: 
160] була ухвалена у формі труфля.

4.3. Родина трутові (Роїурогасеае). Паразитуючі по всій Україні на 
пеньках, повалених і живих деревах види трутовика (Polyporus Mich, ex Fr. та 
Fomes Fr.) репрезентуються, крім успадкованих від праслов’янської мови 
назви трут [Піск.: 261; Жел.: 989; Ум., IV: 127] < прасл. *trqdb id. [ЕСУМ, V: 
660] та чир [Витв.: 90], чирь [Петр.-2: 81 зв.] < прасл. *сегь id. [Німчук 1972: 
290] (пор. д.рус. ч'крь [ПВЛ: 48], укр. бойк. чір id. [AGB, II: № 87], зах. поліс. 
чир id. [Арк., II: 252]) і від староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 137]) 
губка [КотлЕ: 40; Гол.: 494; Рог.: 132; Піск.: 60; Жел.: 163; Гр., І: 335], також 
номенами-інноваціями трутник [Рог.: 132; Шейк., V/1: 93; Жел.: 989; Гр., IV: 
290], трутовик [1911, СБН: 119], трутняк [Вол.: 101; Жел.: 785; Петр.: 38], 
губка чирівка [ВхГик.: 189; Жел.: 163], скрипіль [Тм., II: 215], скрипуха, 
скрепйця [Ум., IV: 127], ковпак (галиц. [ВхПч., II: 34; Жел.: 355]), твердівка 
[ВхБот.1905: 202], векілия (гуцул. [Greg.: 29; Жел.: 60; Шух., І: 191; Гр., І: 
131]), вакілйя, вакілія  (лемк., закарп., бойк. [Чопей: 27; Жел.: 54; ВхГЛ: 395; 
Гр., І: 123]), вакилия (лемк. [ВхН.з.: 52]), бакелія (лемк. [ВхГЛ: 395; Гр., І: 
123]), бакаїія  (надсян. [ВхН.з.: 52]). Більша частина з них —  це деривати від 
назв праслов’янського походження з тим самим значенням, а саме: трутник, 
трутовик —  від трут, компонент складеної назви чирівка —  від чир (чір) id., 
скрипуха, скрипель, скрепйця —  від діал. скрип 'груздь та інші гриби’ або від 
скрипіти за хрусткістю трутовика [ЕСУМ, V: 287]; пор. біл. діал. скрьтель, 
скрьіпень id. і под. [ЛАБНГ, І: № 295]. Назва твердівка мотивується 
твердістю цього гриба, κοβηάκ —  подібністю до шапки (ковпака). Вакелія і 
под. від рум. vacalie id. [ЕСУМ, І: 321]. Нормою української літературної 
мови стали губка і трутовик [СУМ, II: 187; X: 303; РУСб: 209, 276]. У [СБН: 
63, 119] як наукові терміни ухвалені трут (Polyporus) і губка (Fomes). 
Трутовик —  спільносхіднослов’янське утворення; пор. рос. трутовйк, біл. 
трутавік id. [ТСБМ, V/1: 526].

4.4. Родина їжовикові (Hydnaceae) представлена назвами кількох видів 
роду Hydnum Fr. (їжовик, колчак), поширених у Поліссі та Прикарпатті.



Майже вперше всі вони подаються В.Воляном: кільчйк білий [ВолГ.: 99; 
ВхГик], кольчйк [Жел.: 360], медв0диця біла, скрип білий [ВолГ.: 99], лосуня 
(від лось), олениця (від олень) [ib.: 89; Жел.: 413; 567], грабчбк (від граб), 
пеструх (від діал. т ст рий  'строкатий’), рій, рійниця [ВолГ.: 89], їжов0ц, 
дідова бородй, букова щітка, медвідиця їжовтпа [ib.: 104]. Більшість цих 
назв етимологічно прозора, мотивується або світло-коричневою шапинкою 
гриба, або пластинками на її нижній частині, подібними до колючок, або 
місцем зростання гриба, або іншими ознаками чи властивостями. З номеном 
кільчик пор. рос. літ. колчйк id. (у [Даль, І: 143; II: 394] колчйк 'вид грибов’), 
пол. kolczak 'Hydnum’ (від 1791 p.), серб., хорв. kolcak id. [Maj., II: 396]. 
Можливо, походить від прасл. *коІьсакь id., пов’язаного з *koloti 'колоти’. 
Очевидно, немає підстав вважати полонізмом ні рос. κο.ηάκ, усупереч 
В.А.Меркуловій [Меркулова: 188], ні укр. діал. кільчйк, на противагу авторам 
[ЕСУМ, II: 528], тому що як пол. kolczak утворилося від kolka 'колючка, шип’ 
згідно з думкою останніх, так і український мікономен кільч0к міг утворитися 
від укр. колька 'колючка, игла (в ежа)’ [Гр., II: 273]. Що ж до нормативного в 
українській науковій ботанічній номенклатурі варіанта колч0к [РУСб: 208], то 
його фонетика і відсутність в інших джерелах української мови схиляють до 
думки, що це книжне запозичення від російської. Нормою української 
літературної мови мала би бути закономірна лексема кільчак.

4.5. Найвідоміший у народі їстівний представник грибів родини 
клаварієві (Clavariaceae) —  Clavaria flava Sch. (клаварія). У джерелах цього 
часу фіксуються такі його назви: галиц. щітка, щіткдн [ВхПч., II: 30; Жел.: 
1107; Гр., IV: 527] і щіткбванец (бойк. [ВхН.з.: 42]), щітканя жовта, барані 

ріж ки  [ВхГик.: 190], барані роги  [ВолГ.: 110; Петр.: 1], баранячка, баранєчка 
(галиц. [Жел.: 13; ВхН.з.: 42]), палочня щітканя [ВхБот.1905: 203] (палочня
—  від псілиця; щітканя —  від щітка), курячі липки [ВолГ.: 119; Жел.: 392], 
курятка [ВолГ.: 110], кострубатка, медвіж на лапа [Вол.: 52; Мак.: 102], 
вовнянка, вовняк [Жел.: 113] (від вовна), сідун (від сідйй 'сивий’), сорокоп, 
сорококоп [Петр.: 36, 37]. Ці назви з етимологічного погляду здебільшого 
прозорі, мотивуються зовнішністю гриба, подібного до густого куща або 
щітки. Майже всі вони вузьколокальні, проте цілком придатні для 
термінування. Баранячка —  універб, утворений на основі складеної назви 
барані роги. Сорококоп і под., —  мабуть, від сорокшпий 'строкатий, рябий’ 
[ЕСУМ, V: 356] із звуковими змінами під впливом народної етимології. 
Незважаючи на це, жодна з них не є нормативною в українській мові, нею 
стала транслітерована з латинської клавпрія [РУСб: 258; СДБ: 258], яка не 
виявлена в джерелах української мови від найдавнішого часу до поч. XX ст. 
Немає її також у [СБН, Мак.] та ін.

4.6. Родина лисичкові (Cantharellaceae) представлена головним чином 
назвами гриба Cantharellus cibarius Fr. (лисичка), що зростає по всій Україні. 
Крім успадкованих від праслов’янської мови лисиця (галиц. та ін. [ВолГ.: 83; 
ВхПч., II: 30; ВхГик.: 190; Жел.: 402] < прасл. *lisica id., лисйчка [Рог.: 110; 
Піск.: 125; Жел.: 402; НІ.: 1; Гр., II: 361] < прасл. *lisicbka id. [Меркулова: 160; 
Сабадош 2007в: 74], джерела української мови XIX —  поч. XX ст. 
документують інновації лйшка  [Парт.; ВхГик.: 190], лишівка (лемк. [ВхЛем.: 
432; Гр., II: 366; ВхН.з.: 40]), жилптка [Вол.: 53; Гол.: 543; Жел.: 222], 
строчок, яєчник [Вол.: 53], яєшник (буков. [НІ.: 3]), опінок  [Б.-Н.: 263], волуй 
[1912, Мак.: 77], дезентер (поділ. [1913, Мак.: 76]). Ці назви переважно 
вузьколокальні. Номени строчок, опенок, волуй перенесені від інших грибів 
за подібністю. В [ЕСУМ, III: 253] номен лишка вважається або наслідком 
переосмислення діал. лйшка 'лисиця’, або як назва гриба запозиченням від 
пол. liszka id.; пор. ще чес. і ст. чес. liska, слвц. liska. До речі, Ф.Славський 
український фітономен не вважав полонізмом (див. [Slaw., IV: 293]). 
Можливо, укр. лйшка < прасл. *1і§ька (< *lisicbka) id. Лишівка —  того 
словотвірного гнізда, що й лйшка id. Суфіксальне утворення яєчник (яєшник) 
мотивується подібністю кольору шапинки гриба до жовтка яйця. Жилйтка, 
можливо, від жйла; пор. укр. діал. жиловбтик 'білий гриб з довгим коренем’ 
[ЕСУМ II: 197]. Мотив номінації, однак, неясний. В українській літературній 
мові нормативним є науковий термін лисйчка  [СУМ, IV: 490; РУСб: 219], 
ухвалений у цій функції в [СБН: 30].

4.7.1. Джерела засвідчують ряд назв грибів родини болетові 
(Boletaceae), зокрема боровика, Boletus edulis Bull, ex Fr. (Boletus bulbosus 
Schaeff ex Schroet.), поширеного по всій Україні. Крім успадкованих від 
праслов’янської мови флорономенів біляк [1874, Гр., І: 68; ВхН.з.: 39] 
(< прасл. *ЬеГакь id.), білий гриб (півд.-зах., сер. наддніпр. [Б.-Н.: 55; 
ВолГ.: 59; НІ.: 3; Ум., І: 42; ВхН.з.: 39] < прасл. *beh gribb id.), гриб [Вол.: 53; 
Гол.: 492; Гр., І: 325] (< прасл. *gribb первинно —  'гриб узагалі’, пізніше в 
частині праслов’янських діалектів —  і 'Boletus edulis’), боровик [Б.-Н.: 60; 
Шейк., І: 89; Піск.: 22; Жел.: 40; Гр., І: 87] < прасл. *borovikb id. (детальніше 
про ці назви див. [Сабадош 2007в: 69— 70]), документуються інновації: білик, 
білас (лемк. [Гр. І: 64; ВхН.з.: 39]; очевидно, універби, що виникли на основі 
складеної назви білий гриб id.), білий [Б.-Н.: 55] (теж від білий гриб у 
результаті субстантивації прикметника), козарі (галиц. [1899, Яв.: 36]), 
черствак (півд. лемк. [ВолГ.: 59; ВхЛем.: 275; Гр., IV: 459; ВхН.з.: 39]), 
піддубок [Вол.: 53; ВолГ.: 59; Жел.: 640], дубрбвник (зах. укр. [Вол.: 53; Жел.: 
208; Гол.: 530]), щирйк (галиц. [ВхПч., II: 29; Гр., IV: 526]), гриб щирий 
(галиц. [Жел.: 939; 1912, Мак.: 58]), гриб щирйк [ВхГик.: 189; Жел.: 158; 
ВхБот.1905: 201], борівнйк [ВолГ.: 59], боровнйк [Парт.; Петр.: 2; Жел.: 208],



зт ах, гриб правдивий (пор. біл. діал. праудзівьі грьіб, праудзівік [ЛАБНГ, І: № 
279], пол. діал. grzyb prawdziwy, pravdziwek  id. [B.-D.: 44]), сушняк (останні 
чотири мікономени узято з [ВолГ.: 59]; див. ще сушняк id. у [Жел.: 939]), війт 
(надсян. [1895, Мак.: 58]).

Назви піддубок (від дуб), дубровник (від діал. дуброва 'діброва’), 
борівнйк (від бір, род. в. бору) зумовлені місцем зростання гриба. Гриб щирий, 
щирак тієї мотивації, що й гриб правдивий, тобто 'справжній гриб’; пор. біл. 
діал. иічьірьі(й) грьіб 'Boletus edulis’ [ЛАБНГ, І: № 279]. Імовірно, тим, що 
цей гриб найкращий, пояснюється назва війт; запах —  запашністю гриба як у 
свіжому, так і особливо у висушеному стані, сушняк (утворена від сушня) — 
зберіганням добрих смакових якостей і в сушеному вигляді, черствдк, —  
можливо, твердістю гриба, поки не старий. Найменування білий гриб, біляк, 
боровик закономірно стали нормативними у сучасній українській мові [СУМ, 
І: 181, 185, 218], адже вони до сьогодні найпоширеніші у сучасних 
українських говорах {біляк, правда, тільки в закарпатських говірках) [САБЛ: 
№ 3]. Як наукові терміни використовуються тільки білий гриб [РУСб: 164] і 
боровик [Зерова та ін.: 76]. У [СБН: 23— 24] у цій ролі був ухвалений лише 
білий гриб.

4.7.2. Поряд із успадкованими від праслов’янської мови назвами 
поширеного по всій Україні маслюка звичайного, Boletus luteus L. ex Fr. 
(Suillus luteus S.Fr.Gray) маслюк [Рог.: 114; ВхГик.: 189; Піск.: 133; Жел.: 429; 
Ум., І: 165; Гр., II: 408] < прасл. *masl’ukb id., масляк [Кв., II: 103; Б.-Н.: 221; 
Жел.: 429; Ум., II: 92; Тм., І: 284; Гр., II: 408] < прасл. *masl’akb id. 
(детальніше див. [Сабадош 2007в: 70— 71] документуються писемністю цього 
часу також інновації: лшсляник [Ум., II: 92], масльох (волин. [ВхН.з.: 39]), 
козел [Гр., II: 265], козйр правдйвий [Жел.: 356], козарь (буков [НІ.: 3]) (із 
цими назвами пор. біл. діал. масл0нік, казляк, казел id. [ЛАБНГ, І: № 284]), 
лаз (надсян. [1895, Мак.: 58]; фітономен виник, можливо, внаслідок 
переосмислення діал. лаз 'лісова галявина; сіножать’, 'молодий ліс, молода 
поросль на місці вирубаного лісу’ за місцем зростання гриба, пор. [ЕСУМ, III: 
182]). Літературною нормою сучасної української мови стала назва маслюк 
[СУМ, IV: 639; РУСб: 226], ухвалена як науковий термін у [СБН: 24]. тіло

4.7.3. Для їстівного гриба боровика укоріненого, або королівського, 
Boletus appendiculatus Fr. ex Schaeff. (Boletus regius Kr.), що зростає в Україні 
тільки на Прикарпатті, задокументовані назви потяч, потюх, потюк, козйрь 
жовтий, червоняк [ВолГ.: 112; Жел.: 725], тдєчник [Петр.: 9]. Перші три 
утворені від діал. потя 'пташ ка’ (півд.-зах. [Гр., III: 384]), а останнє, 
можливо, пов’язується з угор. tojas 'яйце’ за жовтим кольором тіла гриба.

4.7.4. Кілька найменувань записано для їстівного гриба низької якості 
моховика тріщинуватого, Boletus chrysenteron Bull, ex St.Amans (Boletus

subtomentosus L.), поширеного в Поліссі, Лісостепу та в Прикарпатті: моховик 
[Рог.: 114; Жел.: 455; Гр., II: 450], моховик [Піск.: 140], моховник [Петр.: 24], 
решетняк [Гр., IV: 14], решетник (останні два сер. поліс.), коров’як  [ВолГ.; 
Петр.: 18; Мак.: 59] (пор. пол. krowiak id. [Maj., II: 123]), сітник, губа козя 
[ВолГ.], козляк [Петр.: 16], підяєшник (поділ. [Мак.: 59]). Моховик —  
спільносхіднослов’янське утворення; пор. рос. моховик, біл. махавік id. 
[ТСБМ, III: 125]. Мотивується зростанням гриба в моху. Сітник —  від сіть, 
решетник і под. —  від ріиіет о  за подібністю тріщин на шапинці до сітки, 
решета; пор. пол. sitnik, reszotnik id. [Maj., II: 123]. Нормативним в українській 
літературній мові став номен моховик [СУМ, IV: 814; Зерова та ін.: 80], 
ухвалений як науковий термін у [СБН: 244].

4.7.5. Гриб боровик неїстівний (Boletus calopus Fries.), що росте на 
Поліссі, в джерелах цього періоду відомий під назвами піддубень [Рог.: 114; 
Ум., І: 165; Гр., III: 165], піддубень [Піск.: 186; Жел.: 640], піддубок [Ан.: 66; 
Ум., І: 165; Гр., III: 165], синяк [ВолГ.; Жел.: 865]. Піддубень, піддубок, 
піддубник нормативні в сучасній українській мові, однак помилково 
тлумачаться в [СУМ, VI: 425] як назви їстівного гриба, який насправді 
неїстівний [Зерова та ін.: 168]. Більшість цих назв пов’язується з місцем його 
зростання, тільки номен синяк мотивується тим, що при розрізуванні гриба на 
повітрі він стає зеленувато-синім [ib.].

4.7.6. Документуються успадковані від праслов’янської мови назви 
підберезника, Boletus scaber Gilb. (Leccinum scabrum S.F.Gray), що зростає в 
Поліссі, Лісостепу та Карпатах, зокрема бабка [Ном.: № 340; Рог.: 114; Піск.: 
9; Ум., II: 204; Тм., І: 16; Гр., І: 14] < прасл. *babbka id. (ст. укр. бабка id. 
[1604, Т.: 45]), οδάυοκ [Рог.: 114; Жел.: 535; Ум., І: 165; Гр., III: 1] < прасл. 
*оЬаЬькь id. Детальніше див. [Сабадош 2007в: 70]. У досліджуваний період 
появляється кілька нових назв цього гриба: підберезник (полт. [Гр., III: 158]), 
підберезовець [Жел.: 637] (від береза; пор. рос. березовик, подберезовик 
'Boletus scaber’ [Меркулова: 198— 199], біл. падбярозавік id. [ЛАБНГ, І: № 
283], пол. діал. podbieroznik, podbrzezniak id. [B.-D.: 51]), ліщикй (бойк. 
[Гоц. 1900: 122]), подліщинник (зах. укр. [Петр.: ЗО]) (від ліска  'ліщ ина’), 
подосинник [ib.] (від осина), чорниш [Ум., І: 165]. Перші шість назв 
мотивуються найтиповішим місцем зростання гриба —  під березою, 
ліщиною, осиною, чорниш (від чорний) —  потемнінням гриба після 
розрізування: пор. болг. діал. черна гьмба, чернушка id. [Ахт.: 116]. 
Підберезник, підберезовець, подліщинник, подосинник —  префіксально- 
суфіксальні деривати від назви відповідного дерева, біля якого найчастіше 
росте цей гриб. Номен підберезник став літературною нормою сучасної 
української мови [СУМ, VI: 394]). В українській науковій термінології з цим 
значенням уживаються бюбка звичайна, підберезник [РУСб: 164] і бабка



темна, березовнк, підберезовик [Зерова та ін.: 90]. У [СБН: 24] у цій функції 
був ухвалений тільки підберезник

4.7.7. Джерела цього періоду уперше фіксують ряд назв добре 
відомого в народі в Поліссі, Лісостепу, Карпатах підосичника, Boletus 
aurantiacus Bull, ex Fr. (Boletus versipellis Fr. et Hook., Boletus rufus Schaeff., 
Leccinum aurantiacum S.F.Gray): підосичник [Жел.: 646; Ум., Ill: 70; Тм., II: 38] 
(від осіїка), підосиновик [Жел.: 646; Ум., III: 70], подосиновик [Рог.: 114], 
подосинник [Петр.: 30], підосйновка [Піск.: 195; Руб. X: 89], осшювик [Ум., II: 
247] (від осина), красноголовець [Ном.: № 340; Ум., І: 28; Гр., II: 300], 
красноголовця [ВолГ.] (від діал. красний 'червоний’ і голова), красняк (полт. 
[Яв.: 391]), краснюк (київ. [Гр., II: 301]) (від діал. красний 'червоний’), 
червоняк, червонюк, потюх [Жел.: 1065] (перші два —  від червоний; пор. пол. 
діал. czerwoniak brzozowv id. [B.-D.: 48]; потюх —  від діал. пбтя 'пташ ка’ 
[Гр., III: 384; ССк.: 270]), трепетянник [Вол.; Жел.: 982] (від діал. трепета 
'осика, Populus tremula L .’ [ССк.: 353]), кременяч (від кремінь за зростанням 
гриба на кременистих грунтах), маслюкрііж ий, бабка риж а  [ВолГ.: 114].

Мікономен підосичник і под. —  префіксально-суфіксальні утворення 
від осіїка і мотивуються типовим місцем зростання цього гриба; пор. ще укр. 
діал. (поділ.) підосйшник 'вид отруйної сироїжки, Russula emetica (Agaricus 
emeticus)’, що також має червону (розову) шапинку [Гр., III: 174]. Осїіновик
—  суфіксальне утворення від тієї самої твірної основи (пор. біл. діал. асінавік 
[ЛАБНГ: № 282], пол. діал. osiniak id. [B.-D.: 48]), трепетянник — 
суфіксальне похідне від укр. діал. т репіта  'осика (Populus tremula)’ [ССк.: 
353], тієї самої мотивації (за місцем зростання). Інші назви —  теж суфіксальні 
утворення, але пов’язуються з червоним кольором шапинки гриба (пор. біл. 
діал. чьірвбнік, краснюк, краснагалбвіц, краснагаловік id. [ЛАБНГ, І: № 282]). 
Із перелічених номенів нормативними в сучасній українській мові є 
підосіїчник і красноголовець [СУМ, VI: 477; IV: 327— 328] (У [РУСб: 238] —  
тільки красноголовець, ухвалений як єдиний науковий термін у [СБН: 24]). З 
усіх назв цього гриба тільки діал. підосиновик відома і в інших слов’янських, 
зокрема східнослов’янських, мовах; пор. рос. подосиновик, біл. падасінавік id. 
[ТСБМ, III: 508]; пор. ще пол. діал. podosinnik [Maj., II: 123], podosiniak id. 
[B.-D.: 49]. Можливо, існував праслов’янський діалектизм *podbosinovikb id.

4.7.8. Записано назви для поширеного в Поліссі та Лісостепу умовно 
їстівного гриба дубовика, або синяка, Boletus luridus Fr. ex Schaeff.: синяк 
свіїньський [ВолГ.: 149; Жел.: 865], пбтіч гірький [ВолГ.: 149], потеч (волин. 
[ВхН.з.: 39], поділ, козак (1895) і козар (1889) [Мак.: 58]. Першу назву гриб 
отримав тому, що його шапинка синіє від одного дотику; означення 
свіїньський указує на низькі харчові якості гриба. Мотивація номенів козак, 
козар (від коза) неясна. Результатом переосмислення є також потіч, потеч —

фонетичні варіанти фітономена потяч; пор. потяч і под. 'Boletus 
appendiculatus’.

4.8.1. Агарикові гриби (Agaricales). Крім успадкованої від 
праслов’янської мови назви відомого по всій Україні опенька осіннього 
справжнього, Armillariella mellea Karst. (Agaricus melleus Vahl.) опіньок  [Рог.: 
110; 1878, Гр., II: 175; Піск.: 169; Ум., II: 239; ВхБот.1896: 36], опенька [Жел.: 
571], опіньки  [Закр.: 430; Ум., III: 239] < прасл. *орьпька : *орьпька : 
*орьпькь : *орьпькь id., утворених від *рьпь 'пень’ за місцем зростання гриба 
[ЕСУМ, IV: 198; Фасм., III: 143— 144; MES: 415; Сабадош 2007в: 75], джерела 
документують також новотвори: підпенька [ВолГ.: 65; Жел.: 647], подпенька 
[Петр.: 30], підт ньок  (зах. укр. [Гр., III: 175]), козарь (буков. [НІ.: 1]). Перші 
дві інновації утворені префіксально-суфіксальним способом, як і давні 
опеньок : опенька, мотивуються також місцем зростання гриба. Номен козарь
—  суфіксальний дериват від коза (пов’язується, ймовірно, з тонкою ніжкою 
опенька, подібною до козиної). Літературною нормою сучасної української 
мови стала назва опеньок [СУМ, V: 704; РУСб: 238], ухвалена як науковий 
термін в [СБН: 16].

4.8.2. Уперше українською писемністю відзначаються найменування 
їстівного гриба підвишня, Clitopilus prunulus Kumm. (Agaricus prunulus Scop.), 
що росте в лісах, садах і на луках по всій Україні: підвйшень [Рог.: 110; Гр., 
III: 161; Руб., X: 80], підвйшень [Жел.: 639; Ум., І: 165], підвйшень [Піск.: 
186], підвііиіні [Ум., І: 165], вишняки [Ум., І: 165], підсадка, маївка [ВолГ.: 96; 
Жел.: 423], голубінка кослшта [ВолГ.: 47]. Номен підвйшень, що є 
нормативним в українській науковій номенклатурі [Зерова та ін.: 110], — 
префіксально-суфіксальний, вишняки —  суфіксальний деривати від вишня 
(цей гриб нерідко зростає біля вишень; пор. рос. йвишень, діал. вииіенник, 
ивииіенник 'Clitopilus prunulus’ [Ан.: 15]). Назва ліаївка пов’язана, очевидно, з 
діал. май  'травень’ за часом появи гриба; пор. чес. majovka, серб, majevka 
'Clitopilus prunulus’ [ib.: 15].

4.8.3. У джерелах цього періоду поряд із успадкованими від 
праслов’янської мови печериця [Войц.: 310; Максимович 1827: 203; Б.-Н.: 
278; Вол.: 54; Жел.: 631; Гр., III: 149] < *pecerica id., печпрка (закарп., поділ, 
та ін. [Гр., III: 149; Мак.: 9]) < прасл. *ресагька id. (детальніше див. [Сабадош 
2007в: 71— 72]) появляються нові назви двох видів їстівної печериці — 
печериці степової, Agaricus campestris L. ex Fr. (Psalliota campestris Qull.) і 
печериці тротуарної, Agaricus bitorquis Sacc. (Psalliota bitorquis Quell.), що 
поширені по всій Україні. Для першого виду виявлено нові назви печориця 
[1886, Мак.: 10] (фонетичний варіант загальноукр. печериця), печірка [ВолГ.: 
51], чеперйця (галиц., волин. [ВхН.з.: 37; 1912; Мак.: 9]), платинник печериця 
[ВхГик.: 190], стернівка [ВхН.з.: 37], шампиньйон (галиц. [Рог.: 110]). Для



другого виду документуються новотвори стернявкй [Гр., IV: 203], стернюк 
[Петр.: 36], стернюх, стернянка, підсадївка [ВолГ.: 53; Жел.: 649, 919], 
підсадка [Жел.: 649].

Печірка того самого походження (пор. біл. діал. пячорка id. [ЛАБНГ, І: 
№ 287]), що й загальноукр. печерйця. Печориця, як і чеперїіця (поширене і в 
сучасних волинських, середньополіських та деяких інших говірках (див. 
[САБЛ: № 44]) < печериця, внаслідок метатези двох перших складів; пор. ще 
біл. діал. чзпзріцьі [ЛАБНГ, І: № 287]], болг. чепурка id. [Ахт.: 90]. Назва 
стернівка і под. — суфіксальні деривати від стерня, мотивуються місцем 
зростання печериці, як і префіксально-суфіксальні деривати підсадївка, 
підсадка (від сад); пор. біл. діал. садавікі, садови грьіп id. [ЛАБНГ, І: № 287]. 
Номен шампиньйон запозичений через франц. champignon id. < нар. лат. 
*campaniolus (букв, '(гриб) польовий’ [ЕСУМ, VI: 375]). Літературною 
нормою в сучасній українській мові стала назва печериця [СУМ, VI: 647; 
РУСб: 289], ухвалена в ролі наукового терміна в [СБН: 125].

4.9. Фіксуються назви кількох видів мухомора (родина мухоморових, 
Amanitaceae), зокрема для називання найвідомішого отруйного гриба 
мухомора червоного, Amanita muscaria Hook. (Agaricus muscarius L.), що 
зростає по всій Україні, поряд із успадкованим від праслов’янської мови 
загальнонародним номеном мухомор [Витв.: 138; Вол.: 54; Рог.: 110; Жел.: 
460; Гр., II: 45], мухомора (галиц. [ВхН.з.: 38]) < прасл. *тихотогь/-а id. 
[Сабадош 2007в: 76] появляються інновації, більшість яких вузьколокальна і 
певним чином пов’язана із мухомор: моримух [Вол.: 134; Жел.: 452; Тм., І: 
211; Тан.: 60], моремух (поділ. [Гр., II: 445]), морймуха, маримух, марймуха, 
муріїмух (лемк., волин. та ін. [Жел.: 452, 460; Гр., II: 445; ВхН.з.: 38]), 
маремух, маремуха [Ан.: 14], марамух (1895) [Мак.: 11]), парймух, парі/муха, 
мухаїра, мухаїрка, муишрка (волин.), мушірка (гуцул.; [і] < [а]), мухолюрицс 
[Ум., II: 117; ВхБот.1905: 200; Гр., II: 457; ВхН.з.: 38], мухотрут, 
мухотрутка [ВолГ.: 134; Жел.: 460], мухар, мушій, волуйко [Петр.: 24, 80], 
жабюрка [ВхН.з.: 38], троснка (галиц. [ib.; Жел.: 985]; [і] < [а]), біль (буков. 
[НІ.: 1; Мак.: 11]), королиця дурна (закарп. [ВхЗак.: 228; ВхН.з.: 38]), опонник 
моримух [ВхБот.1905: 200], платинникморимух [ВхГик.: 189].

Назва моримух і под. постали в результаті перестановки компонентів 
лексеми мухомор, а далі й її деетимологізації (маримух і под., парймух; 
останнє, може, за народною етимологією, через зближення з дієсловом 
парити; пор. теж деетимологізовані номени цього походження біл. діал. 
мухорон, амхамор і под. id. [ЛАБНГ, І: № 293]), як це нерідко стається з 
ботанічними номенами-композитами. Мухоморицс —  суфіксальний дериват 
від мухомор; мухар, мушій, мухаїра, мушарка, мушірка і под. пов’язані з муха 
за використанням мухомора проти мух; отруйними властивостями цього

гриба мотивуються також назви мухотрут, мухотрутка (пор. слвц. 
muchotmvka  id. [SSJ, II: 198]), троєнка (пов’язується із труїти, діал. тровйти 
'труїти’, пор. [ЕСУМ, V: 647]), як і королиця дурнй (пор. укр. закарп. 
королиця 'вид доброго їстівного мухомора Amanita caesarea, також з 
червоною шапинкою’), жабюрка (дурний гриб у народі —  отруйний гриб; так 
само отруйними або низької харчової якості є рослини, назви яких 
пов’язуються з собакою, вовком, жабою, гадюкою, вужем та ін., детальніше 
див. [Сабадош 1988: 191— 192]). Волуйко —  від діал. волуй 'Russula foetens 
Fr.’ [Мак.: 11] (див. п. 4.11.4). Компонент опонник у  складеній назві —  від 
опона 'покривало’, мотивується тим, що спочатку гриб окутаний плівкою, 
«яка нібито обпинає гриб» [ЕСУМ, IV: 202— 203]. В іншій складеній назві 
компонент платинник утворений від діал. платина 'клапоть’, ботанічна назва 
зумовлена тим, що нижня частина шапинки цього гриба складається з 
тоненьких пластинок, пор. [ib.: 431— 432].

Інший вид мухомора, відомий по всій Україні, теж отруйний, мухомор 
зелений, або бліда поганка (Amanita phalloides Seer.), називається: гадючка 
[Б.-Н.: 92], гадючка бородйвчаста [ВолГ.: 54; Жел.: 134], танцюх [Петр.: 37], 
блекітниця, танцюрка, риботрутка  [ВолГ.: 54, 131]. Мікономени гадючка, 
риботрутка, блекітниця (останнє від блекотй, діал. блекот 'отруйна рослина 
блекота’) етимологічно прозорі, мотивуються отруйністю цього гриба. 
Танцюх, танцюрка зумовлені, очевидно, асоціацією з танцюристкою (у 
зв’язку з високою тонкою ніжкою блідої поганки).

Ще для одного поширеного по всій Україні виду отруйного мухомора 
Amanita pantherina Seer, (мухомора пантерного) записано назву гадючка 
строкйта [ВолГ.: 147; Жел.: 134], в якій компонент гадючка мотивується 
отруйністю гриба, а сорош т а  —  від сорокйтий 'строкатий, рябий’ за 
шапинкою, вкритою численними білими пластівцями.

Для доброго їстівного виду мухомора цезаревого (Amanita caeserea 
Pers. ex Schw.), що подекуди зростає в Закарпатті, задокументовано 
найменування ясшник (бойків., галиц. та ін. [ВхПч., II: 18; Гр., IV: 536; 
ВхН.з.: 38]), яєчниця царска (риж а) [Вол., 91], королйця (закарп. [ВхН.з.: 
38]), підосичник [1913, Мак.: 9] (від осика), трепетивець [Жел.: 982] (від діал. 
mpendma 'Populus tremula, осика’). Суфіксальні утворення ясшник, яєчниця 
мотивуються жовтим кольором ніжки, оранжево-червоним або жовтим 
кольором шапинки цього гриба, метафорична назва королйця —  його 
зовнішньою привабливістю і дуже добрими смаковими якостями, підосичник, 
трепетивець —  місцем зростання.

Умовно їстівний вид мухомора Amanita rubescens S.F.Gray (мухомор 
червоніючий), поширений по всій Україні, у писемності цього періоду 
представлений кількома назвами: гадючка червонява [ВолГ.: 146; Жел.: 460],



мухомдрка, танцюрка, танцуля червонява [Вол.: 146]. Означення червонява 
вказує на колір шапинки, танцюрка і под. (від танцювйти) мотивуються 
високою і тонкою ніжкою гриба. Якийсь вид мухомора (Amanita Hook.) 
отримав назву холошниця [Петр.: 9] —  суфіксальне утворення, що виникло за 
подібністю ніжки гриба до холошні (пор. укр. діал. холошні мн. 'зимові штани 
з домотканого сукна’ [Гр., IV: 409; ССк.: 404]). Нормативною в українській 
літературній мові для роду Amanita Hook, стала назва мухомор [СУМ, IV: 
833; РУСб: 231], ухвалена у функції наукового терміна в [СБН: 10].

4.10. Родина кортинарієві (Cortinariaceae). Виявляються назви 
їстівного гриба Cortinarius violaceus Fr. (Agaricus violaceus L.) синяк (поділ., 
покут.-буков., полт. та ін. [Евст. 1847: 25 зв.; Витв.: 267; Ан.: 15; НІ.; Ум., І: 
204]), синюха [Рог.: 110; Піск.: 236; Ум., IV: 26; Гр., IV: 121], гриб сітий, 
голубінка (покут.-буков. [Витв.: 267]), дуплянка [Петр.: 10], також спільні з 
іншими видами мухомора (Amanita Hook.). Вірогідно, однолексемні 
флорономени, крім голубінка, дуплянка, виникли як універби на основі 
складеної назви гриб синій. Мотивуються, ймовірно, властивістю гриба 
синіти при його розрізуванні; пор. рос. діал. синюха, синюшка id. [Ан.: 15]. 
Номен голубінка, мабуть, перенесено від Russula aeruginea (див. п. 4.11.1) або 
утворено незалежно від голубіш. Назва дуплянка (від дупло) зумовлена 
зростанням гриба на дупластих колодах.

4.11.1. Родина сироїжкові (Russulaceae). їстівний гриб сироїжка зелена 
велика, Russula aeruginea Lindbl. ex Fr. (Agaricus russula Sch.), що росте по 
всій Україні, у джерелах цього часу вперше в українській писемності 
представлений назвами праслов’янського походження сироїд (буков. [НІ.: 1])
< *syroedb id., сироїдка (покут.-буков. та ін. [Витв.: 86; ВхПч., II: 28; Ум., І: 
165; Тм., II: 203; Гр., IV: 123] < прасл. *syroedbka id., сироїжка [Евст.1847: 25 
зв.; Рог.: 110; Ум., І: 165; Гр., IV: 123] < прасл. *syroezbka id. (детальніше див. 
[Сабадош 2007в: 72]), а також інноваціями сировоїдка [ВхПч., II: 28; Гр., IV: 
123], суровика (лемк. [ВхН.з.: 37]), голубінка (закарп., галиц., буков. та ін. 
[Вол.: 98; Гол.: 483; Чопей: 57; Жел.: 150; Гр., І: 306; Тан.: 58]), зеленка [Рог.: 
110], песлінка [Жел.: 629]. Із цих назв, мабуть, найпоширенішою була й 
залишається (див., напр. [СБН: 134; Мак.: 13]) назва голубінка, мотивована 
голубою чи зеленаво-голубою шапинкою гриба. Ймовірно, це значення 
первинне. Пізніше ця назва була перенесена й на інші види сироїжок, у яких 
шапинка могла бути й інших кольорів. Переважна більшість сироїжок їстівна 
(див. [Грибьі: 220— 228]), тому тлумачення слова голубінка як «рід неїстівних 
грибів» [СУМ, II: 119], імовірно, на підставі словника [Дубр.: 69], помилкове. 
Можливо, мікономен голубінка дуже давній, праслов’янського походження; 
пор. чес. holubinka [Ан.: 15], houbinka id. [Trav.: 493] (у статті holubcik), слвц. 
діал. holubienka [SSJ, І: 502], болг. гьльбинка  id. [Бершт.: 103]. Нормативною

в сучасній українській мові для роду Russula Pers. стала назва сироїжка 
[СУМ, IX: 201; РУСб: 271], ухвалена як науковий термін у [СБН: 134].

4.11.2. У багатьох джерелах відображені нові назви здавна відомих у 
народі їстівних грибів груздя, рижика і вовнянки (перший і третій поширені в 
Поліссі і Лісостепу, а другий —  у Поліссі та Прикарпатті), зокрема для 
першого, Lactarius piperatus S.F.Gray (Agaricus piperatus Fr.), крім 
успадкованих від праслов’янської мови грузд [ВолГ.: 144; Ум., І: 167], груздь 
[Рог.: 110; Піск.: 60; Гр., І: 332] (< прасл. *gruzdb/-b id., детальніше див. 
[Сабадош 2007в: 73— 74]), відзначаються вузьколокальні регіоналізми
груздей (буков. [НІ.: 1]), груздель (гуцул., буков., поділ, [ib.; Мак.: 13]), 
груждель (поділ. [Гр., І: 332]), гірчиця, горчиця (закарп. [Чопей: 58; Гр., І: 286; 
ВхН.з.: 37]), гірчице (волин. [ВхН.з.: 37]), гірчак, горчак [ВолГ.; Петр.: 8], 
гиркиня (лемк. [ВхГЛ: 283; Гр., І: 283; ВхН.з.: 37]), гірканя, горель (лемк. та 
ін. [ВолГ.: 144; ВхН.з.: 37]), біль [ВолГ.: 144; Жел.: 29], білюга (бойк. [ВхН.з.: 
37]), біляк (півн.-зах. Львівщ. [Петр.: 4; 1912, Мак.: 12]), білий (гуцул., волин., 
поділ.), білка [1895, Мак.: 13], білун [ВолГ.: 144], хрущ  [ib.; Петр.: 39], скрип 
(лемк. [ВхН.з.: 37]), скрипух [ВолГ.: 144; Жел.: 879], скрипак, скрипниця 
[Петр.: 35], льіжка (зах. волин. [Гавр.: 136]), сироїжка [Закр.: 541; 1912, 
Мак.: 13],рунйтка  [ВолГ.: 144], сиглянка [Жел.: 863].

Груздей, груздель —  похідні від грузд id. (< *gruzdb/-b id.); гірчиця і 
под. мотивуються гірким смаком (етимологічно пов’язуються з горіти, як і 
горель), біль і под. —  білим кольором груздя, скрип (результат 
переосмислення скрип 'скрип’ або дериват від скрипіти) і похідні від нього 
скрипух, скрипак, скрипниця —  хрусткістю цього гриба, хрущ  — тією самою 
ознакою (утворене суфіксальним способом від хруст). Назва льіжка виникла, 
можливо, внаслідок переосмислення діал. льіжка 'лож ка’ за формою 
шляпинки груздя; сироїжка <— сироїжка 'Russula Pers.’ Номен білий — 
результат субстантивації прикметника. Назва рунатка перенесена від руно 
'вовна’ за бархатисто-повстяною поверхнею шляпинки гриба (див. [Грибьі: 
230]). Припускається також, що це калька німецької назви цього гриба 
Wollschwamm, де Wall- основа іменника Wolle 'вовна’ [ЕСУМ, V: 142]. Хоча, 
як нам видається, українська назва могла виникнути й на власному мовному 
ґрунті. Сиглянка —  дериват від укр. діал. сйгла 'гірський ліс; смерека; багно’ 
[Гр., IV: 118; Жел.: 863] < рум. si hia 'густий молодий лісок’ [ЕСУМ, V: 225], 
українська міконологічна назва зумовлена місцем зростання гриба. Із поданих 
номенів нормативним у сучасній українській мові став груздь [СУМ, II: 180]. 
У науковій номенклатурі закріпилася назва хрящ  [РУСб: 185], ухвалена в 
[СБН: 82], етимологічно споріднена з діал. хрущ  id., проте в джерелах 
української мови XIX —  початку XX ст. поки що не виявлена. Див. ще 
[Сабадош 2007в: 73— 74].



4.11.3. Документуються назви праслов’янського походження рижика 
смачного, Lactarius deliciosus Fr. (Agaricus deliciosus L.) риж  (поділ, та ін. 
[СБН: 82; Мак.: 10]) < прасл. *ryzb < *rydjb id., риж ик [Рог.: 110; Піск.: 223; 
Жел.: 802; Ум., III: 82; Тан.: 62] < прасл. *ryzikb id. (детальніше див. 
[Сабадош 2007в: 73]). Імовірно, від праслов’янської мови успадкована також 
назвариж ок  [Б.-Н.: 312; Вол.: 55; Левч.: 29; Ум., III: 282; Жел.: 802; Гр., IV:
16]; пор. рос. брян. рьіж очек (ласк.), рьіжки (мн.) [СРНГ, XXXV: 306], біл. 

риж ок  [СБГПЗ, IV: 324], пол. діал. rydzek, чес. rezek id. [Trav.: 1323]; 
можливо, від прасл. *гу2ькь id. Із інноваційних найменувань цього гриба 
писемні джерела фіксують мікономени риж ка  [Жел.: 802], ріж ка  [ib.: 805; 
Піск.: 224], платинник риж ок  [ВхГик.: 190], молокань риж ик [ВхБот.: 200] 
(компонент молокань —  від молоко, зумовлений молочним, приємним і 
гоструватим, соком гриба, див. [Зерова та ін.: 130]), королі [Петр.: 17], ридз 
щирий (правдивий) [ВолГ.: 85], риз (поділ. [1913, Мак.: 10] < пол. rvdz id.), 
рьіджік, ридж ик (лемк. [ВхН.з.: 47]; очевидно, теж полонізм; пор. пол. діал. 
rydzy’k  id. [B.-D.: 118]). Назва королі виникла в результаті переосмислення 
цього слова, мотивуючись добрими харчовими якостями рижика. 
Нормативною в українській літературній мові стала назва риж ик  [СУМ, VIII: 
532; РУСб: 261]. У [СБН: 82] як науковий термін був ухвалений рижок.

4.11.4. Інший вид цього роду умовно їстівний гриб вовнянка, Lactarius 
torminosus S.F.Gray (Agaricus necator Bull.) представлений, крім успадкованої 
від праслов’янської мови назви вовнянка [Рог.: 110; Піск.: 40; Жел.: 113; Ум., 
І: 165; Гр., І: 245] (< прасл. *\ьІпепька id. [Сабадош 2007в: 73]), такими 
новотворами: риж ик кіньский [Петр.: 33], рйж ок кіньський, мохнйчка, 
підсмеречка [ВолГ.: 151; Жел.: 802], скрипух, валуйко, валун, груза, чорна 
губа, листочниця смертоносна [ВолГ.: 124], синяк [1876, Гр., IV: 121], 
коровиця (поділ.), баранячка [1910, Мак.: 12]. Кілька з перелічених назв 
виникло через подібність вовнянки до інших грибів: скрипух, груза (< 
*грузда) —  до груздя (Lactarius piperatus), вапуйко, валун —  до валуя 
(Russula foetens; пор. біл. діал. валойка, валовік id. [ЛАБНГ, І: № 285]), 
рйж ок кіньський, риж ик кіньский —  до рижика (Lactarius deliciosus; 
означення кіньський тут має значення 'несправжній’). Номен підсмеречка (від 
смерека) пов’язується з місцем зростання гриба, баранячка (від οαράπ), 
мохнйчка (від мохнштш) —  з повстисто-волокнисто-бахромчастими краями 
шапинки вовнянки; пор. рос. діал. мохнушка id. [СРНГ, XVIII: 311]. Із 
коровиця (мотивується низькими харчовими якостями) пор. біл. діал. кароука 
коровенка, коровяха id. [ЛАБНГ, І: № 285]. Нормою української літературної 
мови закономірно стала назва вовнянка [ВТССУМ: 196; РУСб: 175], ухвалена 
в ролі наукового терміна в [СБН: 382].

4.11.5. Продовжує вживатися, очевидно, досить давня назва умовно 
їстівного гриба валуя 'Russula foetens Fr. (Agaricus foetens Pers.)’ (зростає no 
всій Україні, споживати в їжу його можна тільки вимоченим, відвареним або 
засоленим (див. [Грибьі: 222]) волуй [Рог.: 110; Жел.: 120], валуй [Ан.: 14; Ум., 
І: 63]. За походженням це субстантивований прикметник (< д.рус. волоуи 
'волячий’), утворений від воль 'в іл ’. Як назва гриба це слово відоме і в інших 
східнослов’янських мовах, пор. рос. валуй, діал. волуй, волун, біл. валуй 
'Russula foetens Fr.’ Мікономен зумовлений, очевидно, невисокими якостями 
цього гриба, пор. аналогічні за мотивацією мікологічні назви укр. діал. 
коровйчка правдйва [ВолГ.: 62], коровка 'вид гриба’, рос. діал. коровяк 'гриб 
поганка, Agaricus comatus’, біл. діал. бичок  'Russula foetens’ (див. [ЕСУ*М, І: 
423; Фасм., І: 345; ЗСРЯ, І/З: 13; ЗСБМ , II: 44; Меркулова: 157— 158; 
Сабадош 1996: 58]). Припущення О.Преображенського про спільне
походження валуй із мікономенами волнуха, волнушка, волвянка 'гриб 
Agaricus torminosus’ [Пр., І: 63, 92] не знайшло підтримки в етимологів. Більш 
імовірною є версія про спорідненість останніх мікономенів із волна 'вовна’ 
(пор. [Фасм., І: 336]). В українському фонетичному варіанті валуй, що став 
літературною нормою [СУМ, І: 286; РУСб: 271], [а] < [о] в ненаголошеному 
складі, що вказує на те, що це або північноукраїнський діалектизм, або 
результат впливу рос. валуй, у якому також [а] < [о].

4.12. Родина фалусові (Phallaceae). Добре відомий у народі гриб 
веселка звичайна, Phallus impudicus L. (Ityphallus impudicus Fr.), неотруйний, 
їстівний у стадії яйця, позначається номенами: вонюча веселка, чортове 
(чортово) яйце [Рог.: 131; Гр., І: 142; IV: 537], земляне серце, деннй губа 
(галиц. [ВхПч. II: 34]), донна губа, коливорот  (поділ. [1913, Мак.: 262]), дивна 
губа, дідово сапо [ВолГ.: 70; Жел.: 848], сморж, сморжій [Вол.: 52; Жел.: 
889], иван, соромник [Петр.: 15, 36].

Коли молодий, цей гриб має форму кулі (яйця, серця), яка, дозріваючи, 
розривається, стаючи ніби тарілкою, з якої виростає гриб із шапинкою і який 
у зрілому віці смердючий і неїстівний. Звідси назви веселка вонюча, чортове 
(чортово) яйці, земляне серце, донна (денна) губа {донна, денна —  від дно). У 
метафоричній назві дідово сало компонент сало пов’язується з тим, що 
внутрішня оболонка гриба в стадії яйця слизиста (використовують для 
лікування подагри й ревматизму) [Грибьі: 246— 247]; пор. рос. діал. земляное 
масло id. [Ан.: 247]. За подібністю веселки до сморжа, прядки чи інших речей 
мотивуються назви сморж, сморжій, коливорот  (пор. укр. діал. колйворот 
'прядка’, 'верхня (рухома) подушка на передній осі воза’ та ін. < коловорот 
[ЕСУМ, II: 516]; назва гриба виникла внаслідок переосмислення слова), 
весілка  (пор. біл. діал. вяселка 'гриб зморшок’ [ЛАБНГ, І: № 280]). Із цих



назв нормативною в українській науковій термінології стала вес0лка [РУСб: 
174], ухвалена як родовий науковий термін у [СБН: 80].

4.13. Найвідоміший по всій Україні представник родини лікопердові 
(Lycoperdaceae) порхавка, або дощовик їстівний, Lycoperdon gemmatum 
Batsch (Lycoperdon perlatum Pers., Lycoperdon bovista L.). Крім знаних зі 
староукраїнської мови (див. [Сабадош 1996: 137]) назв цього гриба 
ηοροχπάβκα (бойк. та ін. [Вол.: 51; ВхПч., IV: 14; Петр.: 30]) та вовча табака 
(лемк.) [ВхЛем.: 231; Гр., IV: 241] і успадкованої від праслов’янської мови 
порхавка [ВхПч., І: 11; Рог.: 127; НІ.: 8; Ум., І: 29; Гр., III: 356], пурхавка [Ан.: 
202; ВхБот.1896; Мак.: 219], ηοροχάηκα (волин.), порохавка (лемк.) [ВхН.з.: 
48] (< прасл. *porxavbka, *pbrxavbka id.), уперше документується також 
успадкована від праслов’янської мови назви бздюхп (полт. [Евст.1847: 1 зв.; 
Гр., І: 54]), бздюха (сер. поліс, та ін. [Ан.: 202; Ум., І: 29; ВхН.з.: 48]) < прасл. 
*pbzd’uxa id. (детальніше див. [Сабадош 2007в: 76]).

В українській писемності XIX —  початку XX ст. засвідчений цілий 
ряд нових назв (переважно вузьколокальних), зокрема порохнавія [Вол.: 51], 
пурша (волин. [ВхПч., V: 26; ВхГик.: 192; Жел.: 789]), бздунка [Петр.: 1; 
Жел.: 25], курявка (надсян. [ВхГик.: 192; ВхБот.1896: 203]), курнявка (лемк. 
[ВхЛем.: 248; Гр., II: 331]), курнавка (лемк.), курчавка, воронячий (бусячий, 
свинячий, свинічий) сир (галиц.), свіїньський сир (бойк.), кривий гриб (поділ.), 
грубий гриб, пушка (галиц.), міхунка (закарп.), песяча (злодійська) табака 
(галиц.) [ВхН.з.: 48], фбшкавка (гуцул. [Жел.: 1030; Шейк., V/2: 248; Гр., IV: 
379; ВхН.з.: 48]), Μοροβά губка (сер. наддніпр. [Ан.: 202; Ум. І: 29]), моруха, 
морюха (слобож. [Ан.: 202; Ум., І: 29; Гр. II: 447]), димна губка (поділ. [1913, 
Мак.: 219]), олениця [Петр.: 26].

Подані назви пов’язані з особливостями порхавки, яка в молодому віці 
їстівна, всередині спочатку біла, як вата, а дозрівши, стає порохнявою, 
оливково-червоного кольору, з отвором у центрі верхньої частини. Номени 
курявка, курнявка пов’язані з куріппи, курява (пор. пол. діал. kurzawka 
'порхавка’ [Maj., II: 462]), як димна губка —  з дим за порошком у дозрілому 
грибі, який при стискуванні гриба викидається з нього через отвір, наче 
димить; пор. укр. поділ, курна губка id. [Мак.: 219], біл. діал. дьімнік id. 
[ЛАБНГ, І: № 290]). Цієї самої мотивації і назва фбшкавка (від 
звуконаслідувального фбшкати 'дмухати; задувати димом’ [П.,Г.: 208]), як і 
порхавка та под.

У назвах воронячий сир і под., песяча табака і под. означення мають 
семантику 'несправжній’, а означувані компоненти постали: сир —  за 
подібністю тіла молодого гриба до сиру (пор. біл. діал. сир варбні(й), сьіркі, 
буськоу сир  id. (порхавка) [ЛАБНГ, І: № 290]), табака —  за подібністю 
порошку дозрілої порхавки до нюхального тютюну (Nicotiana tabacum), який

називається табйка [СУМ, X: 8]; пор. ст. укр. табакь, табака id. (1731) 
[Сабадош 1996: 105]; див. ще [ЕСУМ, V: 498]. Номен пушка (від пух) 
мотивується тим, що тіло порхавки зовні шипасте, ніби вкрите пушком (пор. 
біл. діал. пушка, пуш т ка  id. [ЛАБНГ, І: № 290]), міхунка (від міх) —  
дозрілим грибом з отвором, подібним до мішечка (пор. біл. діал. мешок id. 
[ib.]). Назва моруха і под. пов’язані, очевидно, з морити за використанням 
порошку дозрілого гриба як антисептика (пор.: “порохом різану рану  
засіт уют ” (див. [ВхН.з: 48]). Нормою української літературної мови стала 
порхавка [СУМ, VII: 300; РУСб: 188], ухвалена у функції наукового терміна 
в [СБН: 91].

4.14. Гриб Tremella mesentherica Retz. (порядок дряглистовидні, 
Tremellales) в українській мові стає відомим під номенами драглі, дриглі [Рог.: 
139; ВхЮж.: 16; Ум., І: 202; Гр., І: 439, 442]. Ці назви споріднені. Виникли в 
результаті переосмислення драглі 'їжа зі згуслого при охолодженні м ’ясного 
чи рибного відвару з дрібними кусочками м ’яса або риби’ [СУМ, II: 404] < 
діал. 'напіврідка маса, подібна до холодцю’ [Гр., І: 439], яке пов’язується з 
драгліти 'труситися, коливатися’, 'згущуватися’; пор. рос. дрожіїлка 
'Trem ella’, лат. tremella id., утворене від tremulus 'тремтливий’ [ЕСУМ, II: 
120]. Мікономени зумовлені драглистим станом цього гриба. В українській 
науковій ботанічній номенклатурі вживається латинського походження 
тремела [СДБ: 527], хоча, на нашу думку, варто було в цій ролі 
використовувати укр. драглі.

Помітну частину нових мікономенів, засвідчених українською 
писемністю XIX —  поч. XX ст., не вдається ідентифікувати, бо їх тлумачать у 
джерелах як 'вид (рід) гриба’, це, зокрема, такі: багнюк, буківка, жабійка 
[Гр., І: 18, 108, 469], підгріб, підлітки [Жел.: 40, 644], товстуха, товстуля 
[Шейк., V/1: 69], білянка, гадяр [1913, Яв.: 36, 131], блювйк [Руб., І: 200], 
гноївник [Петр.: 77], тонконіжка [Евст. 1647: 26 зв.] та ін. Чимало назв грибів 
супроводжується латинськими відповідниками з такими видовими 
означеннями, що зараз не вживаються, тому ці номени важко ідентифікувати, 
напр.: луковиця 'Agaricus alliaceus’ [ВолГ.: 97; Жел.: 415], гнилушка 'Agaricus 
silfluratus’ [Тм., І: 77], праживка 'Agaricus procem s’, калічка 'Agaricus 
ostreatus’, песлінка 'Agaricus flavo-virens’, ужівка, сорбмниця, дідьча губа 
'Boletus sanguineum’ [ВолГ.: 53, 96, 98, 127], білянка 'Agaricus subdulcis’ [Рог.: 
110; Жел.: 30], говорушка 'Agaricus melinoides’ [Ум., І: 165] тощо.

Проаналізувавши мікологічну лексику в українській мові XIX —  поч. 
XX ст., ми дійшли наступних висновків. У порівнянні з попереднім періодом 
(XIV— XVIII ст.) значно збільшилася загальна кількість як номінованих 
об’єктів, так і мікономенів. Так, якщо писемність XI— XVI ст. фіксує лише 
поодинокі назви грибів, а в період XVII— XVIII ст. їх документується близько



двадцяти разом із назвами праслов’янського походження, то в джерелах 
української мови XIX —  поч. XX ст. тільки одні новотвори становлять понад 
250 номінативних одиниць.

Певна частина мікономенів української мови успадкована від 
праслов’янської: сморж, сморч, трут, чир (чір), лисичка, біляк, білий гриб, 
боровик, масляк, маслюк, οάοκα, обабок, печериця, мухомор, порхавка, рижик, 
груздь та деякі інші. Збагачення новими однолексемними назвами 
відбувалося трьома шляхами —  за рахунок словотворення, переосмислення 
слів і запозичення готових мікономенів із інших мов. Понад 85 відсотків назв 
виникло в результаті словотворення. Переважна більшість їх утворилася 
суфіксальним способом від субстантивних, ад’єктивних і дієслівних основ. 
Перших дериватів більше половини. Вони творяться найчастіше за 
допомогою таких суфіксів, як: -ак (козйк, сушняк, вовняк, коров'як), -ник 
(решетник, дубровник, трутник), -овик (осиновик, моховик, трутовик), 
-овник (боровніїк, моховник), -иця (коровиця, холошниця, олениця), -івка 
(стернівка, маївка, чирівка), -анка (стернянка, сиглянка, вовнянка), -атка 
(жилшпка, кострубатка, курятка) та ін.

Удвічі менше відад’єктивних похідних, із яких понад чверть 
становлять деривати з суфіксом -ак (гірчак, червоняк, синяк, красняк, щирйк, 
черствак та ще деякі), кілька з суфіксом -ка (білка, зеленка) та ін. Нерідко 
відприкметникові похідні —  це універби, утворені на основі атрибутивних 
словосполучень типу білас, білик 'боровик’ <— білий гриб id. Близько восьмої 
частини суфіксальних дериватів становлять віддієслівні. Практично всі вони 
утворені за допомогою суфіксів, малопродуктивних у мікологічній лексиці, 
напр.: танцюх, горель, танцуля, танцюрка, бздунка, моруха, фбшкавка тощо. 
Стільки ж мікономенів виникло префіксально-суфіксальним способом. У 
творенні їх бере участь єдиний префікс під- найчастіше разом із суфіксами 
-ник (підберізник, підосичник, подліщинник), -ка (підпенька, підсмеречка, 
підсадка), -ок (підпеньок, піддубок), -ень (підвйшепь) та ін. Мотивуються ці 
назви переважно типовим місцем зростання певного гриба. У два рази менше, 
ніж попередніх, номенів-композитів: моримух(а), мухотрут, риботрутка, 
красноголовець, суиіеріпка, сироїдка та деякі ін. За допомогою субстантивації 
прикметника утворився номен білий 'боровик’ (від білий гриб).

Приблизно вісім відсотків становлять назви, що появилися внаслідок 
переосмислення (перенесення значення) слів, напр.: щітка 'клаварія’, рій  
'їжовик’, з0пах 'боровик’, козел 'маслю к’, κοβηάκ 'трутовик’, королі 'рижик’, 
коливорот  'веселка звичайна’, весілка  id., драглі 'тремела’ та ін. Якась 
частина номенів виникла внаслідок перенесення значення за подібністю 
одного гриба до іншого: опенок 'лисичка’ <— 'опеньок’, волуй 'лисичка’ <— 
'волуй’, сморж  'веселка звичайна’ <— 'сморж ’ і т.д. Переосмислюються й

складені назви, якщо вони виникають на основі якогось образу, тобто 
внаслідок метафоризації синтаксичного словосполучення, пор.: воронячий 
(свинячий) сир 'порхавка’ дідова борода 'їжовик’, земляне (земяне) сірце  
'веселка звичайна’, чортове яйці, дідово сапо id., баранячі роги  'клаварія’, 
курячі лапки id. тощо.

Іншомовні запозичення в цій лексиці становлять кілька одиниць: від 
польської мови — ридз, риджик, смарзель, від румунської —  вакілия (бакелія 
і под.), від німецької —  трюфель, від французької — шампиньйон.

За винятком майже всіх назв, успадкованих від праслов’янської мови, 
переважна більшість проаналізованих у цьому розділі мікономенів-інновацій 
вузьколокальна в українських діалектах, літературною нормою української 
мови стали лише ті, що мають ширшу територію вживання, зокрема: 
підберезник, підосйчник, красноголовець, моховик, трутовик, голубінка, 
строчок, трюфель та ще деякі. Тільки в науковій ботанічній номенклатурі 
вживаються підвишень [СДБ: 420], веселка [РУСб: 174]. На підставі 
викладеного в цьому розділі матеріалу вважаємо за доцільне замінити в 
українській науковій ботанічній номенклатурі штучні (транслітеровані) 
чужомовні клаварія і тремела [РУСб: 306; СДБ: 258, 527] українськими з 
походження і досить відомими народними назвами —  відповідно щіткан 
(щітктя) і драглі, а також надати назві колчак 'Hydnum ’ рідномовного 
вигляду кільчйк.



Підсумок

У період XIX —  поч. XX ст. джерела української мови продовжують 
документувати переважну більшість назв рослин, зафіксованих у текстах 
староукраїнського періоду.

Новотвори в українській ботанічній лексиці становлять величезну 
кількість, що майже в десять разів перевищує інновації, виявлені нами в 
джерелах староукраїнської мови. Порівняно з попереднім періодом різко 
знизилась концентрація інновацій-дендрономенів та назв культурних 
трав’янистих рослин і значно зросла питома вага нових найменувань 
дикорослих трав і грибів. Як і раніше, у цей час збагачення української 
ботанічної номенклатури відбувається такими основними шляхами, як 
словотворення, переосмислення слів, запозичення готових назв флори від 
інших мов, лексикалізації та метафоризації синтаксичних словосполучень.

Близько половини всіх нових одиниць, якими поповнилася ботанічна 
лексика української мови цього періоду, становлять ботанічні назви, що 
виникли внаслідок словотворення. Найпродуктивнішим виявився 
суфіксальний спосіб, причому більшість дериватів утворено від іменникових 
основ, із них добра третина номенів виникла за допомогою суф. -ник, напр.: 
орішник, кизильник, кровнйк, οέρηηύκ, кунишник, гостечник, кудельник, 
гадючник, лопушнйк, барбарисник, бузник та багато ін. У староукраїнський 
період цей суфікс почав використовуватися для позначення масивів заростів 
певного дерева (куща), поступово витісняючи вживаний у цій функції з 
давніх-давен суф. -ина, який в українській мові XIV— XVIII ст. більш 
продуктивним стає при творенні назв одиничних екземплярів певного дерева 
чи куща. Правда, вже в староукраїнський період фіксуються поодинокі 
номени з суф. -ник, утворені від назв тих же рослин, пор.: щавникь 'Rumex L .’ 
(від щавь id.), слюзникь 'M alva L .’ (від слюзь id.) і т. п. Пізніше аналогічні 
новотвори появляються у великій кількості.

У період XIX —  поч. XX ст. найчастіше за допомогою суфікса -ник 
утворювалися від субстантивних основ нові назви дикорослих трав, але в 
інноваціях-дендрономенах із ним конкурував формант -ина, у назвах
культивованих трав’янистих рослин------ка, у мікономенах —  суфікси -ак,
-иця, -овик, -івка, -анка та деякі інші.

Характерним для ботанічної лексики є утворення засобами суфіксації 
нових номенів від назв тих же рослин, напр.: папоротиик 'Dryopteris filix-

m as’ (від ш порот ь  id.), лободйна, лободіїця 'Chenopodium album’ (від лободй 
id.), сймбірка 'Salix purpurea’ (від самбір id.), луковиця 'Allium сера’ (від 
давнього лук  id.), жаливуха 'Urtica dioica’ (від ж ат ва  id.), хвощанка, хвошка 
'Equisetum arvense’ (від хвощ  id.) і т. д. Найчастше такі деривати виникають 
за допомогою суфіксів -ник, -ина, -ка та деяких ін. Тенденція утворення 
подібних інновацій бере свій початок ще від праслов’янської мови.

Значна частина ботанічних номенів, що є відад’єктивними 
утвореннями, виникла в результаті універбації, чи семантичної конденсації, 
словосполучень із атрибутивними синтаксичними відношеннями між 
компонентами, напр. дичок, дикун 'Avena fatua’ <— дикий овес id.; вовчник, 
вовчйпець 'Daphne mezereum’ <— вовче лико, вовчі ягоди, вовчий перець id.; 
горобинець 'Capsella bursa-pastoris M edik.’ <— горобине око id.; сліпак 'Papaver 
orientale’ <— сліпий мак  id.; иегніючка 'Taxus baccata’ <— негниюче дірево  id. і 
т. ін.

Девербативи —  це переважно назви дикорослих трав. У кількісному 
вияві вони перевищують відад’єктивні інновації майже вдвічі і найчастіше 
утворюються за допомогою суфіксів -ник, -ак, -ка, -уха, -ець та деяких ін., 
пор.: відкасник, за в ’язник, сходник, порушник, драп сік, свербак, видяк, різак, 
смичка, вйбіжка, висипка, прожерка, прядуха, терпуха, різуха, завосць, 
щипець та ін.

Префіксальні утворення серед назв флори досить рідкісні, здебільшого 
це відсубстантивні похідні з формантами о-, про-, па-, по-, за-, не- та деякими 
ін., що є головним чином назвами дикорослих трав і дендрономенами, напр.: 
оситняг, прдсерен, паситник, попорічки, заверба, нетапй, суклень, позасонце 
та деякі ін.

Префіксально-суфіксальних похідних теж небагато. Утворюються 
вони переважно від іменників за допомогою конфіксів під- (под-)...-ник, по- 
...-ник, без-...-ник, під-...-ниця та ін. і позначають в основному об’єкти 
дикорослої флори, пор.: підсмептнник, помолдчник, безколінник, безкорінка, 
підкропивниця, парінок, наземка, підсніжник, подорожник, поплотина та ін. 
Префіксально-суфіксальні назви грибів утворюються від іменників за 
допомогою префікса під- у поєднанні з суфіксами -ник, -ок, -ець, -ень, 
мотивуючись місцем зростання певного гриба, напр.: підосичник, піддубок, 
підберезовець, підвйшень, піддубень та ряд ін. Віддієслівні префіксально- 
суфіксальні утворення порівняно рідкісні, це здебільшого назви дикорослих 
трав, напр.: подерень, омолок, омилец, омилок, омилка, иезайманик та деякі ін.

Помітна кількість інновацій різноманітної структури утворилася за 
допомогою осново- і словоскладання, часто в супроводі інтерфіксації, нерідко 
також суфіксації. Найбільше композитів серед назв дикорослих трав, у кілька 
разів менше серед дендрономенів і культивованих трав’янистих рослин і



дуже мало серед мікономенів, пор.: скороспілка, брат-та-сестра,
білокрильник, цар-зіллє, лук-чеснок, біловерба, чорноклен, білоріпа, мухотрут, 
тертігузка, чистотіл, стоголов, перекотиполе і под.

Інші способи не відіграли помітної ролі в творенні ботанічної лексики.
Чимало нових ботанічних номенів появилось у результаті 

переосмислення слів. При цьому слід розрізняти, на нашу думку, перенесення 
значення звичайних слів і переосмислення демінутивів. Найчастіше 
флористичні найменування виникають унаслідок перенесення на рослини 
назв предметів, матеріалів, речовин тощо, до яких уподібнюються рослини 
або їх частини. Значна кількість назв рослин виникає в результаті 
перенесення значення демінутивів, утворених за допомогою суфіксів -ка, 
-ок, -ець, -ик найчастіше від назв найрізноманітніших предметів, людей, 
тварин, частин їх тіла, інших реалій, напр. куділька 'Equisetum L .’, збанок 
'Nuphar L .’ і под. Вважаємо, що подібні ботанічні найменування виникають 
не шляхом словотворення, а через переосмислення демінутивів. Багато 
флорономенів-демінутивів має те саме значення, що й назви, від яких вони 
утворені (пирійка від пирій id., ліщанка від лінійна id. назви дерев яблінка, 
грушка, сливка тощо).

Досить часто переосмислені слова у функції ботанічних номенів 
уживаються тільки в формі множини, пор.: глечики, збйночки, черевйчки, 
грицики, сніжки, п ’ядики, козлики та чимало інших.

Багато назв рослин утворилося унаслідок переосмислення всередині 
ботанічної номенклатури. Найчастіше найменування загальновідомих рослин 
переносяться за подібністю на маловідомі дикорослі, як, напр., назва пирій —  
на рослини Alopecurus pratensis, Phleum pratense, Dactylis glomerata та ін. 
Внаслідок вторинної номінації постали також назви ріпа  'картопля’ <— 'р іпа’, 
лопух 'калюжниця’ <— 'лопух’, опеньок 'лисичка’ <— 'опеньок’ і т. ін. Чимало 
назв здебільшого дикорослих трав виникло внаслідок переосмислення 
демінутивів, утворених від назв загальновідомих (найчастіше культурних) 
рослин типу пшеничка 'пш інка’, конопенька 'анемона’ і под. Значно рідше 
утворюються такі демінутиви від назв дерев (кущів) та дикорослих трав. У 
переважній більшості випадків демінутивні (за походженням) номени цього 
типу позначають дикорослі трави. Подібні найменування культурних рослин 
або дерев, кущів фіксуються рідко.

Що ж до поповнення нових фітономенів унаслідок запозичення від 
інших мов, то найбільшою, як і в староукраїнський період, є група 
полонізмів. їх можна поділити на дві групи: 1) слов’янського походження і 
2) запозичення, що потрапили до української мови через польське 
посередництво від інших мов. На відміну від періоду XIV— XVIII ст. у 
лексиці флори періоду XIX —  поч. XX ст. значно збільшилася питома вага

номенів першої групи (близько 40 відсотків від загальної кількості інновацій- 
полонізмів). Серед полонізмів цієї групи немало таких, відповідники яких у 
польській мові успадковані від праслов’янської. Основну масу запозичень, 
що потрапили до української через польську від інших мов, становлять 
латинізми і германізми, зрідка —  від італійської, чеської, французької, 
англійської та інших мов. У період XIX —  поч. XX ст. у пам’ятках 
української мови фіксується кілька полонізмів-мікономенів (ридз, риджик, 
смарзель та деякі ін.).

Подібно до полонізмів русизми також поділяються на дві групи: 
1) запозичені безпосередньо від російської мови (бирючина, єжевйка, 
клубніка, боярииіник та ін.) і 2) перейняті через російське посередництво від 
інших мов (клевер, мандарин, карагйч та ін.).

Як і в староукраїнський період, у ботанічній лексиці української мови 
цього часу дуже мало безпосередніх лексичних запозичень від латинської 
мови (гепатика, целідонія, секвоя та ін). Частіше нові українські ботанічні 
номени появлялись у результаті перекладу, калькування латинських 
відповідників, напр.: ломикамень, каменелом, роговник тощо).

Запозичується кілька грецьких елементів, зокрема: гіякінт, скорода, 
троянда та деякі ін.

Помітну кількість становлять румунізми. В основному це 
вузьколокальні діалектизми, відомі в деяких закарпатських, гуцульських, 
буковинських, подільських (над Дністром) говірках української мови. Серед 
запозичених слів фіксуються також германізми, тюркізми, мадяризми 
(останні документуються головним чином джерелами із території 
закарпатських говірок).

Більша частина запозиченої лексики має незначну територію 
поширення. До складу літературної лексики української мови ввійшли в 
період XIX —  поч. XX ст. запозичення: спйржа, рис, абрикос (абрикоса), 
туя, алича, скумпія, барбарис, жасмин, крес, стокротка, бульба, жереп, 
рапс, вййда, шпинат, ιηάιά, айва, інжир та ряд ін.

Приблизно десяту частину всіх новотворів цього періоду становлять 
ботанічні назви-словосполучення, переважна більшість яких за будовою —  
словосполучення з атрибутивними синтаксичними відношеннями між 
компонентами типу салата дика. У мікономенах означуване слово — 
переосмислене загальновживане слово, а означення вказує на місце зростання 
гриба, його якості. У дендрономенах означуваний член вживається в прямому 
значенні, а означення частіше мотивується місцем зростання дерева (куща), 
кольором його кори, плодів, його походженням тощо. Серед номенів- 
словосполучень, що є назвами культурних трав’янистих рослин, переважають 
ті, в яких означуване слово —  назва рослини, а означення пов’язане з



походженням рослини, зовнішнім виглядом плоду, листка, із запахом, часом 
цвітіння і т. ін. У великій кількості ботанічних номенів-словосполучень, що 
позначають дикорослі трави, означення мотивується місцем зростання 
рослини, означуване слово —  подібністю йменованої рослини до 
загальновідомої, напр.: чемериця лісна  Tolygonatum officinale’, польова 
петрушка 'Thalictrum minus’ і под. Решта груп фітономенів-словосполучень 
незначна, в них означення найчастіше вказує на колір, смак, запах, фізичні та 
інші властивості рослини.

Майже третину всіх інновацій-словосполучень, що називають 
дикорослі трави, становлять номени, в яких означення співвідноситься з 
назвою тварини, типу гусячі лйпки, собачий перець тощо. Ця група дуже 
неоднорідна. Аналіз її за мотиваційними зв’язками з назвами фауни дозволяє 
виділити в ній кілька груп.

Наші спостереження над українською ботанічною лексикою в 
порівняльно-історичному плані засвідчують, що більшість однолексемних 
ботанічних номенів, мотивованих назвами тварин, за походженням 
словосполучення з атрибутивними синтаксичними відношеннями між 
компонентами. Такі складені назви внаслідок семантичної конденсації 
перетворились в універби, пор. паралельне вживання таких ботанічних 
номенів в українських діалектах: собачі р е п ’яхіі, соб0чі репяшки і собачки 
Bidens tripartita’, вороняче око, вороне око і воронець, воронівка 'Paris 

quadrifolia’, барані роги, барані ріж ки  і баранячка 'Clavaria flava’ та багато ін.
Із часом назва-словосполучення як первинна може втратитися, 

залишається тільки однолексемна, і таким чином зв’язок багатьох ботанічних 
номенів із назвами тварин затемнюється, втрачається. Встановити мотивацію 
подібних назв рослин можна тільки залученням даних як української, так і 
інших слов’янських мов. Зокрема, зважаючи на тенденцію утворення 
аналогічних фітономенів, можна з високим ступенем достовірності вважати, 
що, напр., інновація вовчинець 'Euphorbia cyparissias’ виникла внаслідок 
універбаціі незафіксованого *вовче молоко id. У цьому нас переконує 
наявність в українських говорах із тим самим значенням номенів песяче (суче, 
котяче, кізс, кане і т. п.) молоко, тобто в наведених назвах-словосполученнях 
означення мотивується отруйністю соку молочаю. Імовірність поданої нами 
версії виникнення українського ботанічного номена вовчинець 'молочай’ 
підтверджується аналогічним матеріалом в інших слов’янських мовах; пор. 
рос. молоко волчье, пол. mlecz, чес. vici mleko, а також zajaci (zabi, капі, kozi, 
hadi, psie, certovo) mleko, схв. вуч/'е млико, зми/ино млщеко, змщичак і под. id. 
і т. ін.

Незначна частина подібних номенів-словосполучень появилась в 
українській мові шляхом перекладу, калькування відповідних чужомовних

(переважно латино-грецьких, зрідка —  німецьких) назв, напр.: львиная лапа 
'Alchemilla vulgaris’ —  лат. pes leonis id., сорочі лапки 'Consolida’ —  лат. pes 
picae, picopeda  id., львова паща, львові уста  'Antirrhinum magnus’ —  нім. 
Lowenmaul id. та інші.

Поповнення новими ботанічними назвами відбувалося і внаслідок 
повної або часткової метафоризації синтаксичних словосполучень, пор.: 
козяча борода, кручені паничі, божі очі, дівоча кров і под.

Впадає в око велика різноманітність фонетичних варіантів багатьох 
ботанічних найменувань, зафіксованих у джерелах української мови XIX 
поч. XX ст. Особливо це стосується запозичень від інших мов, рідше й назв 
власне українських чи навіть праслов’янського походження, пор. шальвія 
'Salvia officinalis’ —  шалвія, шельвія, шелвія, шйвлія, шевлія; бараболя 
'Solanum tuberosum’ —  барабуля, бароббля, барббля, бараббня; acp 'Acorns 
calamus’ —  ip, ір, йор, яр, явор, явір, гав яр, гайвір; чабр 'Satureja hortensis’ 
(< прасл. *сф гь  id.) —  чебер, шабер, шебер, щебер і под. Унаслідок 
фонетичних процесів, прояву народної етимології, гіперистичного 
відштовхування від правильного до неправильного і т. ін. багато 
флорономенів настільки видозмінилося, що повністю деетимологізувалося, 
втративши зв’язок із первісним звучанням слова, особливо це стосується, 
крім запозичених, також автохтонних українських складних слів, пор. 
деетимологізацію назви праслов’янського походження свербигуз 'Rosa canina’ 
(від свербіти і гуз, гуза) у варіантах свербиуз, свербиуза, свербогуз(а), 
свербоголуза, свербовис тощо. Так само деетимологізувалися, напр., варіанти 
кидрев, кедрев, кудрево, кудер, що виникли на основі складеної назви кедрове 
дерево 'Cedrus libani’. Прикладів деетимологізації назв рослин дуже багато.

Дослідження української ботанічної лексики XIX —  початку XX ст. 
дало можливість виявити кілька спільних східнослов’янських утворень: 
череда, молочай, дудник, берізка : берізка 'Convolvulus arvensis’, липучка, 
ожйка, трутовик, моховик та деякі інші. Можливо, це дуже давні назви.



Summary

Within the period from the nineteenth to the early twentieth century the 
Ukrainian language sources continue to document the vast majority o f plant names 
recorded in the texts o f the Old Ukrainian period (from the XIth —  to the XVIIIlh 
centuries).

The number o f innovations in Ukrainian botanical vocabulary is great, 
exceeding the number o f innovations, having been identified in the sources o f the 
Old Ukrainian language, more than ten times. Compared to the previous period, the 
concentration o f dendronames and the names o f cultivated herbaceous plants has 
been drastically reduced, and the proportion o f new items o f wild herbs and 
mushrooms has been increased. At this time, the enrichment o f the Ukrainian 
Botanical Nomenclature by means o f simple names has been carried out by means 
o f derivation, borrowings o f readymade flora names from other languages and the 
reinterpretation o f existing names.

About half o f the number o f new units, having enriched botanical 
vocabulary o f the Ukrainian language in this period, is represented by the plant 
names formed as a result o f derivation. Suffixal way o f word-formation turned out 
to be the most productive one. Most o f the lexemes has been derived from 
substantive stems. A third o f suffixal derivatives was formed with the help o f the 
suffix -ник.

New names o f wild herbs, derived from substantive stems with the help of 
the suffix -ник, turned out to be the most frequently used. They compete with the 
innovations-dendroforms formed with the help o f the suffix -ина. A number of 
cultivated herbs have been created with the help o f the suffix -ка. The suffixes -ак, 
-иця, -овик, -івка, -анка etc. participated in the formation o f the names of 
mushrooms.

The number o f botanical names (being deadjectival formations) appeared as 
a result o f semantic condensation o f phrases, word-combinations with attributive 
connection between the components, for example: сліпак 'Papaver orientale’ <— 
сліпий мак.

Verbal derivatives are mainly represented by the names o f wild herbs. In 
quantitative manifestation they exceed adjectival names twice as many.

Prefixal and prefixal-suffixal derivatives are insufficient in number. The 
considerable amount o f names o f different structure has been formed with the help 
o f stem- and word-composition, often accompanied by interfixation and suffixation.

The number o f composite names denoting wild herbs is the largest. The 
amount o f composite names among dendronames and cultivated herbs is lower in 
several times. The number o f composite names among mushroom names is 
insufficient. Other ways o f word-formation do not play a significant role in the 
formation o f botanical vocabulary.

A number o f new botanical names have appeared as a result o f word 
reconsideration. In our opinion, one should distinguish the transformation o f the 
meaning o f common lexemes and the reconsideration o f diminutives. Quite 
numerous are the cases o f using the words, performing the function o f botanical 
names in the plural form: глечики, черевйчки.

A lot o f plant names have been formed as a result o f reconsideration within 
the limits o f botanical nomenclature. Most frequently the common names o f plants 
are being transferred to the names o f wild grasses on the basis o f their similarity. 
Lots o f names mostly o f wild herbs have appeared as a result o f diminutive 
reconsideration formed on the basis o f well-known names (mostly cultural plants), 
such as wheat, пшенйчка 'Ficaria L .’, конопенька 'Anemone L .’ etc. Less 
frequently the names o f such diminutives are formed from the names o f trees 
(bushes) and wild herbs. In most cases the names o f diminutive type denominate the 
names o f wild herbs. The similar names o f cultivated plants or trees are rare.

As for the replenishment o f new phytonames due to the borrowings from 
other languages, the largest, as well as in the Old Ukrainian period, is the group of 
Polonisms. There were also borrowings from the Russian, Latin, Romanian, 
German, Hungarian, Turkish, etc. languages. Much o f loanwords is characterized 
by a small area o f distribution. It was the period o f the end o f the XIXth and the 
beginning o f the XXth century, when a set o f borrowings entered the literary 
Ukrainian language: рис, абрикос (абрикоса), туя, аличй, скумпія, барбарис, 
жасмин, крес, бульба, жереп, рапс, шпшшт, т0л0, айва, інжйр etc.

About a tenth o f all the innovations is represented by botanical names -  
word- combinations, most o f which are the word-combinations with the attributive 
syntactical relations between the components: салата дика.

The replenishment o f new botanical names was also due to the complete or 
partial metaphor transfer o f syntactic phrases, i.e.: козяча бородб, кручені паничі, 
божі очі, дівоча кров etc.



Умовні скорочення
Скорочення назв мов та діалектів

азерб. —  азербайджанська
англ. —  англійська
англос.—  англосаксонська
араб. —  арабська
аравак. —  аравакська
аром. —  аромунський
арх. —  архангельське
афг. —  афганська
башк. —  башкирська
біл. —  білоруська
блг. —  болгарська
бойк. —  бойківський
брян. —  брянський
буков. —  буковинський
влад. —  владимирський
в. луж. —  верхньолужицька
волин. —  волинський
волог. —  вологодський
ворон. —  воронезьке
галиц. —  галицький (наддністрянський)
гебр. —  гебрейська
герм. —  германська
гол. — голландська
гомел. —  гомельське
гр. —  грецька
гродн. —  гродненське
гуцул. —  гуцульський
д.в.нім. —  давньоверхньонімецька
діал. —  діалектне
д.інд. —  давньоіндійська
дон. —  донське
д.рус. —  давньоруська
д.тюрк. —  давньотюркська
закарп. —  закарпатський
зах.волин. -— західноволинське
зах.сл. —  західнослов’янська
зах.укр. —  західноукраїнський
і.є. —  індоєвропейська
інд. —  індійська
ісп. —  іспанська
іт. —  італійська
казан. —  казанське
казах. —  казахська
калм. —  калмицька
караїм. —  караїмська
катер. —  катеринославське
київ. —  київське

кирг. —  киргизька
кит. —  китайська
костр. —  костромський
крим.тат. —  кримськотатарська
кур. —  курський
лат. —  латинська
лемк. —  лемківський
лит. —  литовська
літ. —  літературна
луж. —  лужицька
мак. —  македонська
малопол. —  малопольське
мар. — марійська
мін. —  мінське
могил. —  могильовське
монг. —  монгольська
морав. —  моравський
моск. —  московське
надсян. —  надсянський
нар.лат.—  народнолатинська
н.в.нім.—  ново верхньонімецька
ниж. —  нижегородський
ниж.наддніпр. —  нижньонаддніпрянське
нім. —  німецька
н.луж. —  нижньолужицька
н.нім. —  нижньонімецька
новг. —  новгородський
нов.гр. —  новогрецька
нов. лат. —  новолатинська
нов.перс. —  новоперська
олон. —  олонецький
орлов. —  орловський
перс. —  перська
перуан. —  перуанська
півд.-зах. —  південно-західний
півд.лемк. —  південнолемківський
півд.сл. —  південнослов’янська
півд.-сх. —  південно-східний
пізньолат. —  пізньолатинська
поділ. —  подільський
покут. —  покутський
пол. —  польська
поліс. —  поліський
полов. —  половецька
полт. —  полтавське
помор. —  поморський
порт. —  португальська

прагерм. —  прагерманська 
прасл. —  праслов’янська 
Прованс. —  провансальська 
пек. —  псковський 
рос. —  російська 
рум. —  румунська
рус.ц.сл.—  руськоцерковно-слов’янська
ряз. —  рязанський
самбір. —  самбірське
сарат. —  саратовське
с.в.нім. —  середньоверхньонімецька
серб. —  сербська
сер. лат. —  середньолатинська
сер.наддніпр. —  середньонад-дніпрянський
сер.поліс. —  середньополіський
сир. —  сирійська
с.ірл. —  середньоірландська
слвн. —  словенська
слвц. —  словацька
слобож. —  слобожанський
смол. —  смоленське
с.н.нім. —  середньонижньонімецька
ставр. —  ставропольське
степ. —  степовий
ст.іт. —  староіталійська
ст.пол. —  старопольська
ст.рос. —  староросійська
ст.сл. —  старослов’янська
ст.фр. —  старофранцузька

ст.укр. —  староукраїнська
ст.чес. —  старочеська
сумськ. —  сумське
схв. —  сербохорватська
сх. поліс. —  східнополіський
сх.слов. —  східнослов’янська
сх.тюрк. —  східнотюркська
сх.укр. —  східноукраїнський
тамб. —  тамбовське
тат. —  татарська
твер. —  тверське
терноп. —  тернопільське
тур. —  турецька
угор. —  угорська
уйгур. —  уйгурська
укр. —  українська
уман. —  уманське
фінік. —  фінікійська
фр. —  французька
харк. —  харківське
херс. —  херсонське
холм. —  холмський
хорв. —  хорватська
церк.сл. —  церковнослов’янська
чагат. —  чагатайська
черк. —  черкаське
черніг. —  чернігівське
чес. —  чеська
япон. —  японська

Інші скорочення
букв. —  буквально 
гов. —- говір, говірка 
дем. —  демінутив 
див. —  дивись 
діал. —  діалектне 
жін. р. —  жіночий рід 
заст. —  застаріле 
зах. -—  західний
зб. —  збірне
зв. —  зворотний бік аркуша 
іл. —  ілюстрація
кін. —  кінець
літ. —  літературне
мал. —  малюнок
мн. —  множина
непасп. —  непаспортизоване
одн. —  однина
п. —  параграф
перев. —  переважно

пол. —  половина
пор. —  порівняй
поч.—  початок
преф. —  префікс
рис. —  рисунок
рідк. —  рідковживане
род. в. —  родовий відмінок
розм. —  розмовне
сер.р. —  середній рід
сп. —  список
суф. —  суфікс
суч. —  сучасне
сх. —  східний
табл. —  таблиця
чол.р. —  чоловічий рід
ib. —  ibidem
id. —  idem
pl.t. —  pluralia tantum
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бабка водяна 163, 493 
бабка звичайна 501 
бабка рижа 502 
бабка смердя ча 408

бабка темна 5 0 1 -502 
бабка трава 422
бабки 241, 391-393, 453, 457, 487
бабник 449
бабоха 110
бабочки 393
бабочник 284
бабряк 241
бабчук 39, 40
бавовник 114, 115
бавовня ник, баволник 114
багатниця 442
багниця 17, 76
багно 17, 61 .62 , 153
багновиці 66
багновка 48
багнюк 61,511
багняна глода 48
баголник, багон 61
багоник 61, 75
багрйна 96, 150
багровець 288
багульник 61, 62, 77
багун 61
багаляс 127
бажанна трава 312
бажановець 349
баз 68, 71, 72. 77
базандйр 439
базніік 68. 71 ,72 ,428
базьки 42!
базьнйк 71
базьочки 421
байбарйс 28
байдрак чортополох 475
байдрачка(иолева) 431
байсамііна 114
бакалія 497
бакелія 497, 513
баклажан 128, 129, 149
баклажан синій (червоний) 129
баклажани 128. 129
баклен 52
бакун 131,2132
балабан 110,281,285



балабан ка 110 
балабонка 255, 272, 285 
балабурка 127 
балазала 110 
бальзамин 113, 114, 152 
бальзамина городна 113 
бальзамііна садова 114 
бальзамін 114 
бальсамііна 114, 152 
бамбулька, бамбулькіі 240 
бамбульочник 240 
бамбурка 127 
бандз, бандза 128 
бандура 127 
бандурка 8, 127 
банька 240 
барабій, барабін 126 
бараболі 139
бараболька, барабольчак 255 
бараболя 8, 126, 519 
барабоня, барабуля 126, 519 
баравінок 358 
баранець 154, 464, 491 
баране зіле 464 
баранечка 498 
барані ріжки (роги) 498, 5 18 
бараній горошок 105 
баранка 464,492 
баранки 485, 486, 493 
баранчики 263, 294, 346 
бараня трава 464 
баранячі ріжк’е 418 
баранячі роги 418,513 
бараня чка 498, 508, 518 
барбарис 2 8 ,7 5 ,7 7 ,5 1 7 , 521 
барбариск 28 
барбарисник 28, 514 
барбій 8
барбольки 255, 408
барбсшя 8, 126, 255 ,408,519
барвилок 249
барвинок 375, 376
барвін, барвінець 358
барвінок 7, 218, 345, 358
барвінок дикий 350
бардинкіі 99
баришніни женихи 452
барлій, барльон, барлян 461, 462
барліт 462
бароболя 126, 519
бархатець 95, 150
басантир, басаран 439

батіг 483 
батіжки 424, 425 
батіжки св. Івана 275,479 
батлажан 152 
батлажани 129 
батлан, батланцук 165 
батлаук 82, 152 
батлачик 165, 171, 494 
батоги 484 
батожкіі 411 
батошкй 430, 431 
батужник 479 
батюн 131 
бацан 110
бедренець, бедрець 336 
бедринець 336 ,337,342 
бедрич 336
бедрінйць 117, 336, 337 
бедрінець ганиж 117 
без 68, 72 
безверха 411 
безвершки 410, 412 
беззуб 596 
безколінець 177,492 
безколінник 177, 492, 515 
безкорінка 515 
безкорінка поплавка 160 
безлист (накорінний) 346 
безсмерт 445,446, 
безсмертки 446, 468, 492, 494 
безсмертний цвіт 445, 446 
безсмертник 445, 446, 468, 492 
безсмертні квітки 445, 446 
без’язичник 156 
бекманія 175 
белена 401
белена гліістник (паслін) 398 
белена солодкогірка 398 
белькотиця 401 
бенда 91 
бендасіі 90, 151 
бендюги 90 
берберес 28, 77 
бервінок 245, 358 
бергамет 358 
бердулець, бердулян 62 
береза 7, 23, 501 
березка 224, 360, 361,519 
березовик 502 
берек, берека 36, 52 
берест 7, 11,25 
берестень 360

берестина 25 
бересток 25, 76 
бересклен 49 
бересклет 49, 50 
бери деревець 336 
берізка 224,360, 361,519 
берладинка 321,322 
бертвінок 245 
бесиво 401 
бесіжник 205 
бесіжник огородний 115 
бесіт 325 
бетоніка 391, 392 
бетонікель, бетонька 391 
бех 335 
бецай 110
бешез(с)нйк, беши(і)жник 205
бешіішник 227, 322
бжур 428
бздн/ό ка 399
бздунка 510, 512
бзд/ό ха 510
бзик, бзина 71, 72
бзина чорна 71
бзиско 71, 72
бзік 71, 72, 428
бзур, бзюк 428
бизє 68
биленець 213
билина, билиця, бильник 460, 461 
билйнець 213,214 
бирюзки 360
бирючина 50, 68, 69, 75, 77, 517 
бирючина простая 69 
бир/ό чка звичайна 69 
бичача трава 290 
бичованець 86 
бишишник 165, 322 
бйшник 164 
бьіблик 323
біб 7, 79, 106, 107, 109, 113,424 
біб звичайний (струковіій) 106 
бібніік, бібніік-трилистник 356 
бівпушок 463 
бігун 112, 150,402 
біжа кровця 318 
біжалмо 34, 77 
біждерев 143,461 
біждерев зарінковий 56 
біждерево 47, 143, 409, 461, 462 
біждеревочок 143, 461 
біждерко 47

біждерник 56 білоголовник 438,454, 455
бізьдерево 402, 403 білозарка 197
біла акація 45 білозір (білозор) 278, 279
біла береза 23 білозірець 278
біла буквиця 346 білоклен 51, 52
біла верба 17, 20, 78 білокленина, білоклень 52
біла вусіка 20 білокопитник 462
біла глухії кропиві 387, 493 білокрильник 516
біла ільха 24 білокрильник болотний 193
біла кашка 268, 286 білокудреник 390
біла кропива 387 білоліз 20
біла куряча сліпота 251 білоніг 234
біла лоза 17, 78 білополя 20
біла ріпа 101 білопушиця 489, 492
біла сашина 192 білопушниця 489
біла тополя 20 білоріпа 101, 150,516
білавка 437, 438 білотал 17, 19
білас 499, 512 білотіл 19
біле віниччя 462 білотернь 58, 76
білена 401 білотка 444, 445, 494
біленька нехворощ 462 білотка альпійська 444
білий 507, 512 білотурка 85, 150
білий берест 23 білоцвіт 268
білий боз 428 білочник 282
білий будя к 331 білоя гідник 73
білий гриб 499, 500, 512 білпух, білпушок 463
білий деревник 454 білун 403, 463
білий желізня к (жилізняк, залізняк, біль 268, 504, 507

залозняк) 379 більмак 261
білий звоздик 235 більмачок 430
білий клен 51, 52 біл/ό га 507
білий лопух 463 біл/όκ 197
білий маточник 278 білюн 401
білий мох 364 б іл я к 499, 500, 507,512
білий полинець 443 білянка 511
білий саш 192 бір 83, 151
білий сон 251 бір-зіллє 154
білик 499, 512 бірючііна 69
білило 230 бісдерево 402, 403, 462
білиця 20, 76, 272 бісерне дерево 56
білі волошки 432 бісе дерево 143
білі горішки 294 бісове ребро 429
білі зірки 239 бішениця 335
білі листки 463 бішені огірки 335, 433
білі я годи 73 блават 477, 494
білка 471,492, 507, 512 блават багровий 478
білнйк 460, 461 блават пернаток 478
біловерба 17, 76, 516 блават синюк 477
біловіцвіт 268 блаватень 477, 492
біловус 7, 153, 186 благодатка 408
білоголовець 437, 454 блакйтні вічки (очки) 410
білоголовка 295, 458, 493 блевіт 477

блекйтець 3 13
блекітЗІЗ , 334, 335,339
блекіт городний (простий) 339
блекітниця 505
блекот (городний) 339, 401
блекота 153,313,334, 401,402
блекотець 339
блекотица, -я 334, 401
блень 401
бликота 401
блискалка 240
бліітва 226
бліднйця 208, 428, 429 
блокитна 410 
блоховник 397 
блошки 96, 150, 445 
блошнє сім 'я 422 
блошник 224, 441, 442, 449, 491 
блошниця 441, 442, 449, 450, 491, 

494
блошниця раменна 391 
блощва 247, 248 
блощва смердюча 247 
блощинник 61 
блощичник 61, 230, 247 
блювак 511 
блюш 398 
блющ 59, 382, 398 
блющок земний 382 
боб 40, 106 
бобачик 424 
боби 107
боби кінські (руські) 106 
бобик 194, 150
бобівник 39, 40, 165 ,356,358,411,

491
бобкове дерево, бобковець 28 
бобовишник 306 
бобовник 39, 40, 356 
бобок 40
бобрак, бобряк 241 
боброк 357 
бобчук 39, 40, 75 
бован 54 
богатинка 444 
богач 84 
богила 332, 333 
богожник 36 
богородицька трава 395 
богородиця роса 299 
богородична коса 300 
богородична трава 395



богородичне зілля 377 
богородичний гірчак 224 
богородичний чепчик 395 
богородичник 376, 377 
богородишна коса 299, 300 
богородишна трава 299 
богородне зілля 377 
богородська трава 377, 395 
богорожник 36 
богоростка 299 
богошник 36 
богун 58
бодак 471 ,473 ,474  
бодлак 54, 472, 473, 475 
бодлак болотяний 474 
бодлак ланцетолистий 474 
бодлак осет 473 
бодлачок 474, 475 
бодля к 471, 473 
бодя к 403, 471, 472, 474-476 
бодяк волохатий 475 
бодяки 4 3 1 
бодя н 117 
бодячок 476 
бодячок польовий 330 
божа благодать 408 
божа крівця 318 
божа роса 275 
божа ружа 98 
божа рука 343 
божа ручка 346 
божа свічка 213 
божа трава 82 
божа трійця 320 
бождерево 408 
бождеревок 318,319 
боже дерево 47, 143 ,319,403,461, 

462
боже деревко (деревце) 143 
боже житце 445 
боже ребро 203
боже (божое) тіло 143, 170, 187, 247
боже убранне 381
божіідерев дикий 461
божі очі 49, 50, 77,519,521
божі ручки 346, 391
божі чобітки 248
божіє (божоє) древко (древо) 143
боз 71, 72, 75, 77
боз синий (турецький, ярий) 68
боздерево, бозина 71
бозніік 71, 72, 75,428

бозятник 472 
бойко 84, 150 
болба 85 
болдан 54
болиголов 153, 183,332-335,403,

493
болиголова 332, 333 
болиголовка 334 
болобан 54
болотна бузина 285, 286
болотна жеруха 265
болотна кропива 396
болотна мята 397
болотне зілля 257
болотний борячок 323
болотний куросліп 244
болотний півник (пітушок) 215
болсітник 61, 195
болотні оріхи 326
болотні півники 209
болотнівка 404
болотній пух 187
болотняк 195
болотнянок 282, 283
болототйсячник 409
болотяна жеруха 265
болотя на папороть 157
болотяний півник 209
болотянок 242, 282, 283
болох 243
больба 85, 126
боля 8, 126
боля чка на дубі 217
болячкове зілє 429
боняк 140, 141
бор 83
бор псячий 168
борак 94
бордун 256
бордюжок 274
бор-зілля 154
борец, борець 250, 278
борнна 64
боришка 127
борівка 64, 65
борівка ґоґозник 64
борівніік 499, 500
боркан, боркань, борконь 291, 292
борова морква 269
боровий душистіій богун 57
боровий підбіл 478
боровий проскурник 233

боровик 7, 345, 495, 499, 500, 512 
боровина 64, 66 
боровинка 343, 345 
боровііця, боровка, боровнйця 65 
борові п і в н и к и  2 1 0  

боровник 512
бородавник 27, 233, 254, 259, 405,

408, 485, 487 
бородавочник 27, 254, 259,432 
бородавчник 27 
бородата трава 167, 358, 494 
бородач 158, 167, 220, 358, 359, 494 
бородка 185, 493 
бородчатка 167,494 
борончук 290 
боросква, бороцква 41, 75 
борошень 286 
борощаник 59, 60 
борчевка, боршевка 334, 337, 343 
борщ 331, 343 
борщевник, борщовник 343 
борщівник 332, 343, 344 
босян 151 
ботва 93, 94 
ботвина 93 
боцахи 65 
боцянки 236 
боярин 439 
бояришник 37, 517 
бразилець 61 
брак 52 
браклен 52 
брандуші 209 
брандушка 196, 209 
брандушкн, брандюшки 209 
бранка 83 
брань 363 
брань-трава 362 
брат з сестрою 321 
брат і сестра 371, 413, 414 
братики 413 
братіки 321, 413 
братки 321, 323, 377, 413 
братки польові 377 
брат-сестра 413,414 
брат-сестриця 414 
брат-та-сестра 516 
братчики 321, 413, 414 
братчик і сестричка 321 
бредина 62
бредулець, брезулець 61 
бреклен 52

брендулька, брендушка 209
брендуша 90, 209
бренчка416
бресква, брескиня 41
бретванник, бритванник 245
бретвінок, брецьвінок 245
брехачка 438
бризлелина 49, 50
бризулець 61
бриндуша 90
бриндушка 197
бриндушки 209
брідця 168,493
бріч 43, 76, 424, 425, 427
бріч красильний 427
бріянка 83
бромус 185
брониця 157
бросква, бросков 41
бросквина, бросквііня 41
брослива 41
броч 426, 427
брочетан 59, 60
брочка 423
брочник 426
бружмель 49
брузлевина 49, 50
бруква 7, 79, 101
бруков 101
брунелька 384
брундишка 196
брусе(и)лина, брусинина 49
брусквйна 41
бруслевина, брусленина 49, 50
бруслина 49, 50, 64, 75
брусника 64
бруснина 50
брусниця 11, 50, 64, 65
бря згітка 416
брязулець 61
бряк 52
брянь 108
бубен-горох 108
бубовник 416
буваля чка 110
бугаї 66, 76, 110
бугайник 418
бугай-трава 466
бугила 332-334
бугиль 332
буглав 333, 334
бугун 61

будзина 71 
будра 382, 383
будя к 7, 153, 403, 450, 451, 465, 

466, 471 ,472 ,474 , 476 
будя к білий 467 
будя к жовтоцвітний 405 
будячки 450, 451 
будячок 330, 476, 491 
буждеревен 56 
буждерево, буждеревок 143 
буз 68, 72, 77 
буздерево 68, 76 
бузина 11, 71, 72 
бузина болотяна 285, 286 
бузина полевая 285 
бузина чорна 71 
бузнйк 71, 72, 428, 514 
бузок 68, 75, 76 
бузок-синель 68 
бузьдерево 402, 403 
бузьків огонь 236, 493 
бузьочки 309 
бузьочник 306, 307 
бук 11,24, 391,421 
буквиця 7, 386, 391-393, 421, 493 
буківка 511 
букова щітка 498 
буковина 24 
буковиця, буковник 391 
букс, буксус, буксусник 47 
бук-трава 391 
букшпан 47, 77 
букшпанове дерево 47 
булав 333, 334 
булатка 213 
булба 139 
булдирян 429, 430 
булііга 333, 334 
булйголова 334 
бульба 126, 151,517,521 
бульбак, бульбега, бульбиця 126 
бульбук, бульбуки, бульбучки 245 
бульва 127, 139, 151, 304 
булька 127 
бульман 125 
булюголова 429 
б у л я 126 
бумбаня 110 
б у н д з128 
бунка 411 
бурак 94, 367, 368 
буракй 362

бурачки, бурачник 368 
бурачок 268, 368 
бурйшка 127, 128 
бурівніік 477 
бурка 127, 128 
бурковііна 291, 292 
буркотина 103
буркун 103, 291, 292, 407, 424, 425
буркун синій 103
буркунець 104, 150, 291
буркун-зілс (-зілля) 103
бурочка 127,128
бурундук 291,494
бурундюк 291
бурунчик 290
бурунчук 291,494
буря к 7, 79, 94, 362
бурячки 93, 227
бурячник 368
бусекір, бусєкор 466
бускіі 309
бусуйок 125
бусьочник звичайний 309
бусьочник пірнатолистий 309
бусяк, бусячий писок 306, 307
бусячий сир 510
бут 94
бутень 332
бутилочна тиква 134
бутніік 104
бутянови ножки 280
бученаш 436, 494
бучина 24
буяки 65, 76
вайда 267, 517
вакелйя 497, 513
вакелія, вакилия 497
вапашок 294
валдріян 429, 430
валеріана 7, 430
валер’я 429, 430
валер’ян 430
валивочко 245
валуй 509
валуйко, валун 508
ванна 405
вараничка136
вареха, варешниця 265
вароніка 411
варохобник 349
василечки,василечок 125
василистник 258



василь 295 
васильк 125
васильки 123, 125,229,258, 

375-377, 393,477 
васильки плавньові 323 
васильки полеві 377 
васильки холості 391 
Василько, васіільник 125 
васильок 95, 125, 229, 394, 477 
васильок малий 354 
васильок польовйй 386, 394 
васильчики 125 
ваточник 120 
вдовина срака 331 
вдовушка, вдовушки 431 
ведмеже вухо (ухо) 63, 392, 393, 

404-406 
ведмежина 38, 75, 76 
ведміжйна 38 
ведренец 337 
вежнідця 266 
векелия 497 
велике зілля 448 
вельгорох 108, 109, 151 
вельгогор 108, 109, 151 
вендрінец 337 
вепрйвник 31 
веприна 31, 38, 76 
вепринець 480 
вепринник 31, 75
верба 2, 11, 16, 18, 20, 58, 114, 325, 

349, 439 
верба вітлова 17 
верба дика 70 
верба золота 17 
верба кол/ό ща 70 
верба крихка 18, 78 
верба крушина 18 
верба надгробна 19 
верба плакуча (плачуча) 19 
верба приземкувата 19 
верба пятерка 19 
верба срібна 17 
верба трава 323, 324 
верба чарвона 18 
верба чорна 19 
вербейник 349 
вербена 375 
вербенец 17 
вербець солодкий 300 
вербіінка 137, 439 
вербичка 324,325

вербишник 405 
вербівка 113, 114, 150 
вербівнйк 349
верблюдка 227, 228, 324, 325, 478
верблюжа трава 338
верблю же вухо 393
вербованя 113, 114
верболйст 449
верболіз 17, 20
верболоз 17
верботернь 58
вередник 271, 272
вередовець 258
вередовник 345
верес 7, 11, 63, 64
верес луговий 415
вересень, вересіль, вересінь 63
вересклед 49
вересклен 49, 50
вересклень, вересклеп 50
верест 63, 395
веретенце, веретінце 155
веретень 341
веріс 63
верніісонце 103, 150 
вероника проста 411 
вероника широколиста 411 
вероніка 412
вероніка лісна (полева, свина) 411 
верпина 3 1
вертиполе 245, 474, 475
верходуб 344
вес 335
весей 338, 339
веселка 510, 512 ,513
веснівка 347, 348
веснівка дволиста (двулиста) 202
веснянка 347, 348
веснянки 303
весь 335, 338, 339
ветвіна 27
ветла 17, 18, 75
ветлина 17, 75
вех335, 337, 338
веха 335
вечерка 100, 151
вечерниця 100, 151,406
вечірник 100
вечірні фіалки 100
віїбіжка 180, 492, 515
віібіжка глодавка 181
вивішник 284

видун, видю к 262
видяк 262, 515
вижлин 132
виздоза 140, 141, 151
вика 106, 151
вика сійна 104, 106
вилип 361, 362
вильце 120
вимела 217, 218
вйнда 391, 392
винна лоза 55
в и н н и ц я  30, 55
винничка 30
вино, виноград 55
виноград собачий 450
виноградина, виноградник 55
винце 30
виріінниця 341
виринь (звичайна) 420
висипка 180-182, 492, 515
вискік, вйскоцень 112
вистрічки 438
витічка 194, 492
витка гречка 225
вйтошник 310
вихляник 381
вихрі 300
віішай 176
віішар 176, 190
вишенька 40
вишишник 422
вишнина 42
вишнівець 441
вишнівки 30
вишновець 440
вишня 11, 42, 441
вишняк 40,42
вишняки 503
вишонка польова 40
вишь 176
вівсик 174
вівсоватка 84
вівсюг 174, 175
вівсюга 174
вівсюк 174, 179, 182
вівсюнець 175, 494
вівся к 150
вівсяна голка 84
вівсяниця 182, 183
вівсянка 184
відводник 432
відворотень 210

відкасник 258, 427, 469, 494, 515
відкасник звичайний 469
відхасник 258, 410
відьмене зіллє (зіле, -я, зілля) 325
відьмино зіллє 325
війник 173, 492
війт 500
вілець 120, 360
вілечко 120
вільха (біла, чорна) 24
вільшина, вільшник 24
вінець рябий 199
вінець царскій 89
віники 95, 150, 264
вінички 264, 271, 274, 461, 462
віничник 95, 149
віничча 271
віниччє 95, 461, 462
віниччя 95, 460
віниччя біле 461
В ін н и ц і  3 0

вінничє 264
віннички 30
віновець 181
вінок горошок 301
віпрйньї 3 1
віскарія 235
вісьмйна 70
віся ниця 494
вітерник 258
віткасник 469
вітренник 258
вітровой зіля 290
віх 335
віха 217, 231,335, 336,338 
віхалка 197 
вічник рожевий 416 
влок 302, 493 
вовк, вовкіі 289, 290, 419 
вовкиня 103 
вовконіг 396, 397, 493 
вовконог 396 
вовкунй 38 
вовниця 187 
вовняк 498, 512 
вовнянка 508, 512 
вовча лапа 245, 246, 306 
вовча стопа 245, 306 
вовча ступа 299, 306, 396 
вовча табака 510 
вовча трава 289, 290 
вовча ягода 206, 400

вовчак 289, 290 
вовчачий холодок 201 
вовче зіллє 165, 289 
вовче лико 49, 50, 57, 75 
вовче личко 57 
вовче молоко (молочко) 313 
вовче ребро 203 
вовче тіло 280, 281 
вовче ухо 385 
в о в ч и й  біб 162 
в о в ч и й  горох 299 
в о в ч и й  зуб 485,487 
в о в ч и й  копйт 245 
в о в ч и й  корінь 250 
в о в ч и й  перець 57, 515 
в о в ч и й  холодок 201 
вовчина 289 
вовчинец 289, 313 
вовчинець 57, 313, 517, 518 
вовчі бобки 162 
вовчі жили 280, 493 
вовчі лапки 306
вовчі серги (сережки) 49, 50, 77 
вовчі я блука 467 
вовчі ягідки 63, 236 
вовчі я  годи 57, 63, 69, 75, 247, 398,

400,515 
вовчівнідк 289, 290 
вовчки 436 
вовчник 57, 515 
вовчос лико 49 
вовчок 419, 420 
вовчуг 289, 290, 370, 396 
вовчуга 289, 306, 307 
вовчуган 290 
вовчук 7, 289, 370, 396 
вовчура 306 
вогірок 133 
вогник 234, 469 
вогничок 351 
вод’ана ліл’ійа 240 
водна кропива 162 
водогляд 323, 324 
водозвіздка 314 
водопериця 327, 328 
водопериця колосиста 327 
водопериця кругоцвітна 327 
водопир 167 
водорішник 326, 327 
водяні жеруха 265 
водяна кропива 242, 396 
водяна кропивка 265

водяна лопушина 240 
водяна м’я  та 397 
водяна сосонка 328 
водяна стріла (стрілиця) 164 
водяна чума 167 
водяний горіх 327 
водяний кмин 338 
водяний перець 225 
водяний пирей 175 
водяний подоріжник 163 
водяний різак 167 
водяний хрін 265 
водяний щавель (щавій) 221 
водяний укріп 338 
водяні зірки 314 
водяні лілиї 240 
водяні орїхи 326, 327 
водя нка 48, 76 
водяной подорожник 163 
воливочко 45 
волики степні 358 
волиш ягодорідний 236 
волів язик 413 
волівнйк 303, 304 
волівник я  рий 303 
волове око 136, 244, 245, 284, 435, 

439, 456, 457 
волове очко 448,449 
воловець кремяніік 450 
воловий язик 367-369, 371, 374, 466 
воловик 368, 369 
волові очі 439 
волові я з и ч к и  449 
вологлод 366, 368, 369 
вологлодка 366
вологлодка проста (синька) 368 
володка 366 
волок 302 
волокінник 205 
волокніік 205, 350 
волоконник 205, 308 
волосінник 205 
волоски 272
волосник 272, 299, 305, 306, 308, 490
волоснйця 180
волосня к 219
волоська ріпа 139
волоський горіх (оріх) 22
волоський горох 105, 152
волотка 492
волотниця 180
волохані 65



волохач 229 
волоц/ό га 110 
волошечка 296
волошка 7, 153, 296, 476, 478, 494
волошки 296, 468, 471,477,493
волошки лілові 431
волошнева трава 344
волошська ріпа 139
волуй 499, 505,509 ,512
волуйко 504, 505
волче лико 49
волчец 472
волчі я годи 206
вомена 218
вомига 335
вонега, вонига 36
вонечник 393, 394
вонс'к 36
вон/ό ча веселка 509 
вонюча лобода 226, 227 
вонюча ромашка 453 
вонюча трава 268 
вонюча шандра 390 
вон/ό че зілля 115, 270 
вонючка 177, 178, 203, 226, 247, 

24 8 ,269 ,271 ,336 , 492 
вонючое зельечко 270 
вораба, ворба 35 
воргун 291 
воріх 22. 298, 306 
ворішина 22, 298, 305 
воробейник 363, 364 
воробііне око 273 
воробнне просо 363 
воробля че сімя (просо) 363 
вороблячий горошок 301 
воробьева кашка 273 
воробя че просо 363 
воробячий горох 106, 303, 493 
воробячка 303
воронець 104, 243, 247, 285, 320, 518
воронець чотирилистний 206
вороне око 206, 518
вороні ягоди 247
воронівка 206, 518
вороньє масло 490
вороняче масло 199, 203
вороняче око 206, 518
вороня чий сир 510, 513
вороня чка 48
воротич, воротиш 459
ворсянка 132, 150

восет 473
воскобоїна 437
воскобойна золота чка 437
воскоцвіт 364, 365
восміл 217, 218
восточний явір 32
восчанка 364
вошкове зіллє 289, 290
вошник 248
вощанка 364, 365
вощатка (менша) 364
всезелень 345
вуванчик 132
вугластий горох 108
вужачка 157
вужовник 483
вургінія 139
вусолавка 483, 484
вутла 18
вухо 19
вушки 122
вшива трава 417
вшивиця 417
в/ончик 359
в/оха 335
вяз кунак 25
вя запець 302, 362
вязель 301
вязиль 295, 301
вязина 25
вязіль 281, 283, 295, 301, 302, 491 
вязник 33, 75 
вязовик 46
вязовина, вязовнцк 428 
га в е з  374
гавяз 358, 359,367, 373,374
гавязка 373
гав'язь 367
гав’ян 190
гав я р  190, 192,519
гавяс 367, 374
гадай зілє 278
гадєчий чеснок 199
гадєчі ж<:ла 308
гадин язик 385
гадина 415
гадіінник 287, 404
гадіінниця 347, 348
гаднйк 383
гадун 277
гадюча головка 411 
гад/ό ча морква 342

гадюча трава 398
гад/ό ча цибуля 198
гадючий горошок 302
гадючий молочай 271
гадючий просерен (просурень) 196
гадючі ягоди 398
гадючій просорен (просеренок) 196 
гад/ό чка, гадючка бородавчаста 505 
гад/ό чка строката (червонява) 505 
гад/ό чник 285, 286, 514 
гадяр 511
гадяче зілє (зіллє, зілля) 409, 442,

443
гадячий чеснок 199 
гадячі очі 372 
гасва рожа 39, 78 
гаїр 192
гайвір 190, 192, 519 
гайдамака 266
гайзуб, гайзуб васшіьчик 125 
гайник 212
гайстер 136, 137,439,440
гайстра (садова), гайстри 136, 137
гайова рожа 39
галаган 417
галай 87, 175,254
галай-зілє 254
галак 86, 87, 175,492
галасове зілля 402
галацвітки 262
галочка 369
галухи 338, 339
галушник європейський 119
гапущанка 124, 125
гапюс 70, 175
гамело 218
ганлж, гануш 117
ганки 135
ганус 117, 332,412
ганусок 412
гапка 274
гарашки 496
гарбата 56, 77
гарбуз 7, 79, 134, 135
гардал 270
гардибурка 127
гардовина 73
гармала 311
гармонія 287, 288
гатинець 226
гафини 65
гвоздик 96, 97

гвоздика 96, 97, 284 
гвоздика городня 145 
гвоздики 96, 97, 140, 141, 239, 248,

454
гвоздики польові 453 
гвоздичка 448
гвоздички 141, 238, 280, 281
гвоздички полеві (польові) 238
гвоздичний корень 234
гвоздя нка 284
гдуля 33, 34
гемел, гемела 218
гепатика 252, 517
герань 308
гербата 56, 77
гербатка 405, 406
герпіна, гергонія 139
гиацинт 89
гожавка 216, 217
гикавка 269
гиркііня 507
гирочник 368
гирча 339, 340
гиссоп 123
гищиця 160,492
гіацинт, гіяцинт 90
гінець 276
гіргонії 139
гіркан оленячий (скальний) 342 
гірканя 507 
гірке зіллє 356 
гірке опуша 470 
гіркий лопух (опух, уопух) 470 
гіркокаштан (звичайний) 53, 75 
гіркош корсатковатий 481 
гірок 133
гірошник 286, 337 
гірча 338, 339
гірчак 88, 150, 169, 222, 225, 231, 

270,275, 285 ,301 ,323 ,424 ,
481 ,4 8 7 ,4 9 2 ,5 0 7 ,5 1 2  

гірчанка 481 
гірчек 270 
гірчице 507 
гірчиця 79, 269, 507 
гісоп, гіссоп 123 
гіякінт 89, 152, 517 
глушник 387 
глават 477 
гладишник 260, 288 
гладовник 406 
гладун 233

гладушник 260 
глекопар 260, 287, 288, 493 
глечики 516, 521 
глечики білі 240 
глечики жовті 240, 242 
глечкопар 260 
глива 34 
гливиця 273 
г л и с н и к  397-399 
глисня к 59 
глистівник 144, 397 
глистник 144, 157, 321, 322, 397, 

398,459, 460, 491 
глистя к 397, 398 
гліг 36, 37 
глід 36, 37, 48 ,369 
глідина, глій 37 
глог 38, 39 
глогівка 37 
глод 36, 39, 76 
глодавка 181 
глодина 38, 39, 75, 76 
глоі’на 37 
глостник 397 
глот 36
глухі біла кропива 387 
глуха борівка 66 
глуха жєлйва 387 
глуха копрйва 387, 388 
глуха кропива 66, 153, 381, 385,

387-390 
глухавка 387 
глухавка пятновата 388 
глухйня 65 
глуш 56, 161 
глушец 150, 314, 315 
глушідця (біла) 387 
глушиця плямовата 388 
глушник 380, 381 
глушок 314,315 
глядка, 135, 137, 150, 439,440 
гля дка боя ринка 439 
гнйдавець 333 
гнидиця 417 
гнидник 248, 274 
гнилушка 511 
гніздівка 212 
гнітик 145 
гноївник 511 
гобза 390, 428 
гобзик 390 
говорушка 511

говяже ухо, говяжий язик 367 
гойник 422 
гойове листя 422 
гола Яга 323 
голая панночка 316 
голеріпа 139 
голець 175, 492 
голий ячмінь 86, 152 
голиш 160, 393, 394 
головайко 296 
головайчик 296, 436 
головак 294
головатень 467, 468,477, 494 
головаткіі 92 
головатник 473 
головачі 92 
головешечки 376 
головінка 478 
головічка 244 
головки 422 
головки иванови 162 
головки николаеви 284 
головки св. Николая 284 
головок 294
головокрут 445, 446, 492 
головолом 61, 62 
голод 39, 221, 269 
голодень, голодець 269 
голоднйк, голодок 269 
голодовина 39 
голозник 64 
голомша 85, 86, 150 
голуба ромашка 439, 440 
голубель 48 
голубець 64-66 
голубильник 412 
голубина 48, 76 
голубіінець 48 
голубі проліски 201 
голубівник 412 
голубій 290, 479 
голубінка 65, 506, 513 
голубінка космата 503 
голубки 99 
гонець 276 
гончар 154 
гонько 479 
гоня 20 
горба 35 
горгонія 139
горд, гордівка, гордовйк 73 
гордина 73, 114



гордобить 433 
гордовать 114, 433 
гордовид 73, 433 
гордовина 73, 114 
гордовля (лікарська)316 
гордовля рожева 115 
гордовнйк 73 
гордовод 114 
горель 507, 512 
горецвіт 246 
гореч 481
горечавка 354, 356 
горнквіт 259
горицвіт 153, 234, 246, 259, 298, 449 
горицвіт лісовий 448 
горітва 97
горіх 22, 40, 301,305 ,417  
горіх волоський (грецький) 22 
горіхи лісковії 23 
горішина 22, 23, 39, 296, 301, 304, 

305
горішки 293, 294, 301
горішник 40, 417
горішок (червоний) 293, 294
горкун 285
горлач 358, 359, 405
горлачі 405
горлачка 205
горлачник 358, 359
горлець 223
горло 205
горляна помоч 383, 384 
горлянка 134, 376, 377, 383, 384,

443,491 
горобейник 363, 364 
горобина 35, 36, 161, 300 
горобине око 515 
горобйнець 161, 273, 300 
горобиний горох 104, 301, 302 
горобиний горошок 302 
горобиний квасець 221 
горобиний щавель 221, 222 
горобинник 161 
гороб’яча кашка 271 
горобячий горох 302 
горобячий горошок 301, 302 
гороб’я  чий квасець 221 
гороб’я  чий щавель 221, 222 
городивина 114 
городна рожа 317 
городні сокирки 100 
городній красний васильок 95

городня рожа 115, 152 
городовііна 73 
городовина 114
горох 7, 79, 106, 108, 109, 151,420 
горох горобиний 303 
горох городяний 108 
горох дикий 303 
горох козій 247
горох німецький (піший, польний) 

108, 152 
горох полевий 108 
горох птассчий 302 
горох птичний 152 
горох свинський 303 
горох сійний 108, 152 
горох тичний 108 
горохівник 45 
горохівник звичайний 45 
горохівник деревцеватий 45 
горохоядь 420 
горошець 106, 150 
горошник 39, 40 
горошник лісний 303 
горошок 106, 150, 151, 291, 298, 

301-304 
горошок білий 295, 301 
горошок бульвистий 304 
горошок весняний 303 
горошок високоростовий 302 
горошок воробьиньїй 302 
горошок горобиний 298, 303 
горошок дикий 303 
горошок журавлйний 305 
горошок кучеря вий 301 
горошок лісовий 302, 305 
горошок луговий 305 
горошок польовий 301 
горошок потсчий 106 
гортензія 30 
горунка 101, 269 
горчак 481, 507 
горчать 275 
горчиця 507
горчйця лубенська 101, 152 
горчичка 270 
горянка 384 
горя чка 150
гостечник 27, 154, 254, 514 
гостинник, гостівник 306 
гостриця 373 
гостровершки 376 
гострокильник, гострокільник 300

гою че (гояче) зіллє 329, 330 
граб 11, 23, 308 
грабельки 308, 309 
грабина 23, 35, 75 
грабки св. Йвана 308 
грабчак 498 
гравилат, гавілат 284 
гранат, -а 7, 59
гранатник, гранатове дерево 59
гранка 86, 151
грань 150
гребен 193
гребенец 193, 284
гребениця 309
гребенник 180
гребеню шка 95
гребеня чка 180, 492
гребенячка звичайна 180
гребйш болотя ний 192
греб’ін’ 203
гребінник 180, 283, 284
гремуха 272
грецький горіх (оріх) 22
греч 225
греча 93, 225
гречинник 285
гречйчка 272
гречка 70, 93 ,221 ,2 2 4 ,2 7 2  
гречка дика 225 
гречух,гречучка 225 
гриб 495,499 
гриб правдивий 500 
гриб сііний 506 
гриб щирий 499, 500 
грибішок 95, 152 
гривак 84, 150 
гриж, грижник 234 
грижник 230, 288, 289 
грижник білоніг 234 
гризачка 101, 133 
гризен 264
гризніік 353, 354, 492 
гризник мужеський 472 
гризучка 101, 133 
грицай 267
грицики 264, 267, 274, 275, 516
грйц(ь)ки 474, 475
гришка 93, 151, 274
грьізачка 133
грім 233
грімник 365
грозня нка (звичайна) 157

грозняток 157 
громашник 252 
громик 233 
громник 306 
громове зільє 424 
громовий корень 346 
громовик 237, 364-366 
гроня нка 157 
груба тополя 22 
грубий гриб 510 
грудна трава 432 
грудна травка 443 
грудник 424, 425 
грудниця 440, 441, 494 
груждель 507 
груза 508
грузд, груздей,груздель 507 
груздь 495, 507, 512 
груша 11, 34, 345 
грушанка 345, 346 
грушинка 346 
грушііця 34
грушка 8, 34, 34, 127, 344, 346, 516
грушка земляна 127
грушка земна 127, 128
грушка лісова 344
грушкове дерево 34
грушочка 346
грянь 97
гря стиця 179, 492 
губа 495 
губа козя 501 
губаня жовта 388 
губка, губка чирівка 497 
губушник 442 
гудич 112 
гуз 39
гулявиця, гулявнйк 264
гуменце 485
гунь 34
гуньба 103
гурок 133
гусениця 178
гусика 21
гусймець 267
гусина лапка (трава) 282
гусйнець 198
гусій спориш, гуся трава 223 
гуски 241 
гусята 438
гусятник 177, 178, 181, 197,267,282 
гусячий слід 389

гусячі лапки 282, 518 
гуся чка 282 
гутей 34, 77 
гушка 21 
гушніік 328 
гушнйк колосйтий 327 
гайда 127, 151 
галаган 417 
галиця 415 
танка 189
гараболя,гараголя 126
гаргачки 3 1
гардох 127
гардзоля 126
ґардибурка 127
гдуля 34
гевергіна 139
геґацки 3 1
генгериця 80
гензура 355
георгіна 139, 140, 151
георгінія 139, 140
гер 314, 315,337
гергечник 3 1
герегованя 135, 136
гіпсовиця 237
Г0Г0ДЗИ 64, 109
ґогози 64, 77
гоґозкі 109
ґогозник, гокози 64
гомбичкьі 438
горгія 139
гранат 59
gpy6em. 192
груля 127
грушпан 47
гугурдза дика 297
Гузики 474, 475
д авн и к  436, 492
даліпан 89
данилкє, данило 439
дариза 70, 71
дарморос 70, 71, 76
дафин, дафина, дафния 7, 29
двійняк 86, 150
двоєнадесятникь 7
двозуб 452
двойлист, двулистник 212 
двояк 86, 150 
дебринець 306 
девина 404 
дев'ясил 447

девясильник 460 
девясин 460, 468 
девятерник 199 
дев’ятилітник 299, 300 
девятильник 459, 460 
девятисельник 448 
девятисідл (звичайний) 468, 469 
девятисильник 299,448, 460, 468, 

469
девятісил 459, 460
дев’ятолітник 299
дев’ятосельник 468
дев’ятосші 447
девятосильник 299
девятник 469, 492
девятотисйна 448, 468
девятотисина звичайна 469
девятьсил 447
дезентер 499
декоктна трава 441
декофт, декохт 190
дендер, дендерева, дендерево 402
дендера 402, 403
денна губа 509
денниця 281
день і ніч 414
дербанка 38, 39, 76
дербанчник 38, 39
дербенник 323, 324
деревей 454
деревей польовий 391
деревень 454
деревиця 454, 491
деревій 7, 318, 319, 454, 455, 460
деревій крівавник 455
деревінь 454, 492
деревник 73-75, 454
деревник звичайний 73
деревніік козелист 74
дерево гранатне 59
деревя ник 73
деревянка 281, 282, 410, 411 
деревянок 73
дереза 44-46, 58, 70, 71, 75, 154,

424-426 
дереза звичайна, дерезина 70 
дереза липка 373 
дерен 11, 60 
дерен білий 61 
деренка 60, 61 
дерень 60 
дерес 223



дересень 222 
дереча 70, 71 
дерйбас 71 
деріінник 37 
дерііпліт 71 
деримокса 28 
дерпак 38 
дерча 153 
дерюза 45 
деря бка 425, 426 
джарап, джарапідна 14 
дженджура 355 
дженджеруха 265 
джигуха 216
джиджора, джинджор, -а, джінджура, 

джінзора 355 
дзардзар(и) 40,41 
дзвінець 416, 417 
дзвінка 416 
дзвінник, дзвінок 272 
дзвіночки 99, 407 
дзвонець 272, 416, 417 
дзвоник 435
дзвоники 361, 371, 434, 435, 407
дзвонкц 356, 361, 434
дзвонок 434
дзвоночки 99, 434
дзенгель 341
дзендзелія 353, 354
дзйнгель 340
дзіндзівер 315, 316, 381
див 405
дивана 404,405, 424
диванна 404, 405
дивань 301
діівдер 403
дивдерев, діівдир 402
дивдерево 402-404
дйвдур 402, 403
дивина 153, 393, 404- 407, 424
дивина ведмежа 405
дивина ведмеже вухо 405
дивинна 404
дивна губа 509
дивосил 447, 460
дивотвір 448, 449
дидорець, дидориця, дйдорця 479
дика бузина 71
дика вишня 42, 78
дика гречка 221, 223, 273
дика груша 34
дика грушка 257

дока жеруха 273
дика капуста 309, 310, 364, 365
дика кукурудза 161, 493
дика мята 397
дика морква 340
дика незабудка 410
дика паприка 403
дика парічка 204
дика петрушка 257, 332
дика поприга 203
дика рожа 39, 317
дика ромашка 465
дика рута 263
дика рябина(рябинка)459
дика таця 466
дика фасолька 299
дика цибуля 198
дика цикория 479, 480
дика чорнушка 246
днкарка 225
дике жито 171, 493
дике мило 239
дике молоко 3 13
дике просо 95, 152
д и к и й  васильок 393
дикий виноград 30, 55, 78, 204
дикий горошок 302
дикий конич 296
дикий лен (льон) 310, 325
дикий мак 261, 262
дикий молочай 489
дикий нарцис 208
дикий овес 515
дикий перець 57
дикий підсолнок 448
дикий розмайрин 61
дикий рябчик 332
дикий сонічник 456
дикий хрін 265
дикий часник 377
дикий чеснок 197, 210
дикий чісник 207
дикі васильки 323
дикі коноплі 390
дикій овес 175
дикомолоч 3 13
дикохт чорний 190
дикун 175, 515
дикуша 223
диман 391, 392
димна губка 510
димнянка лікарська 263

диндерсв, -о, -а 402, 403 
диня 133, 134 
диня гарбуз 79, 135 
диптйм 311,312 
диреч 153 
діірза 184 
діїрса 170, 184, 494 
дичка 34
дичок 175,492, 515
дібрівка 57
дівенна 404, 405
дівина 326, 381,404, 424
дівиця в зелені 98
дівичник 456
дівиян 289, 290
дівка 388
дівойник 104
дівока 213, 492
дівосил білий 469
дівоча краса 97, 151
дівоча кров 40, 77, 519, 521
дівоча сталість 485, 487, 493
дівоче зіллє 254
дівочий корінь 364
дівочник 456
дівочос зіля 254
дівунка 424, 425
дівунка весняна 424
дівунка липчиця 425
дівчача краса 376
дід 187, 423, 452, 465, 470, 473-475,

493
дідик 187, 465 
дідик звичайний 465 
дідич 112
дідова борода 498, 513
дідове, -о сало 392, 393, 509, 513
дідові вуші 452
дідовнйк 452, 470, 474, 491
дідок 187, 423
дідух 208
дід(ь)че ребро 429
дідько 452
дідьча губа 511
діравець 318, 319
діркатий мак, діркач 261
діробой 319
діробой иванок 318
довган, доган 131
довгокіс 300
довжніїк 415
доля 275

донна губа 509
дорожник 421
драб 323
драби 92
драглі 511-513
драголю б 393, 396, 397
драганок 144, 151
дражніік 37, 38, 76
дразник 37, 38
дранйчка 135, 136, 150
драпак 38, 76, 515
драпач 471-473
драпачнйк 38
драпоштан 62, 76
драпустан 62
драціолея 409
драчильник, драчин 37
драчина 37, 75
дреб 432
дремлик 213, 215
дресен 449
дрестун 224
дриглі 511
дризляк 424
дрисливець 409
дрислйвий біб 113
дріісля 424, 425
дристокіз, дристокоз 208
дристун 224
дрищики 208
дрібноцвіт 255, 424
дрібчасте зіллєчко 336
дрік 43, 44, 153, 407
дрімлюх 388
дрінка 60, 61, 77
дробниця 411
дроголюб 396, 397
дрожачка 179, 492
дрок 43, 407
дротянка 194, 491
дрочиця 406, 407
друт 327
друча 426
дрябчак 474
дрягель 223
дряпаки 38
дряпач 38, 132, 150
дряпоштан 62
дрясен 222, 449
дрячка 38, 39
дуб 7, 1 1 ,2 4 ,2 5 ,3 0 6 ,3 2 4
дуб корковий (пробковий)25

дубарь 25
дубилист, дуболист 344
дубильний корінь, дубильник 353
дубина 24
дубівка 133
дубник 306, 323, 324
дубняк 323, 324
дубочок 57
дубрак 376
дубричка 349
дубричка китиста 350
дубричка перерва 350
дубрівка 306, 376
дубрівник 281, 282, 350
дубровка 281, 282, 306, 376, 410, 491
дубровник 499, 500, 512
дуган 131,
дугулька 462
дудва 331, 334
дудка 341
дудник 340, 341, 519 
дудошник 340, 341 
дудурка 252 
дуля 26 
дуплавка 37 
дуплянка 506 
дур 402, 403 
дурець, дуриця 183 
дурзіллє 401 -403 
дурило 341 
дурійка 183, 335 
дурійчиця 183
дурман 153, 401, 402, 404, 491 
дурнйй гриб 505 
дурніша 65, 66 
дурниця, дурничка 65, 66 
дурнишник, дурноп’ян 402, 403 
дурнм й грип, дурняс 111 
дутень, дутик 236, 237 
духовий цвіт 394, 395 
душинка 394 
душиста нехворощ 461 
душиста фіялка 322 
душистий багун 57, 61 
душистий горошок 108, 152 
душисті васильки 125 
душіїсті гвоздики 96, 152 
душиця 169, 394 
дью  ндзя 316 
дя  гель 153, 340-342 
дя  гиль, дяглиця 340, 341 
д я г и л ь н и к , дягіль 340

дятлина 293
дя тловина 293, 296, 491 
едельв£йс 444,445 
енгелик 341 
еперка 26 
еперя 26, 77 
ергини 139 
еспарзета 105 
еспарсет 104 
еспарсста 104, 152 
еспарцет 104, 105, 152 
естрагін, естрагон 143, 144 
євір, свірниця, -і 30 
євка 155
єдностеблиць 177 
єжевйка 37, 517 
єжііна 77
єлііна, єлііця, єлка 12 
словец 15
єловий барвінок 218 
єлом 218 
ель 155 
ємела 218 
єргонія 139 
єчмінь 86 
ж абинец 163 
жабині вочка (очі) 372 
жабисток 166 
жабій смеречок 156 
жабійка 511 
жаблячі вогирочки 356 
жабник 163, 243, 443, 485, 487, 491,

494
жабрей 386, 391 
жабрик 386 
жабриця 338 
жабрій 386, 387, 473 
жабрій польовий 386 
жабур 162, 166 
жабуріння, жабуреннє, 

жабуриння 243 
жабурник 162, 166, 243, 494 
жабюрка 504, 505 
жаб'яча цибуля 165 
жабяча цибуля 189 
жаб'яче зіллє 251 
жаб'ячі конопельки 286 
жагла 242 
жаглііва216
жалива, жаливуха 216, 515 
жалива песся (псяча) 389 
жалька 392, 393



жалячка 216, 217 
жалубок 200 
жанєпйна 14 
жарабник, жарапник 16 
жар-зілле 137, 138 
жаранніік 15, 16 
ж арапаль14 
жарка 354
жарка сердушник 354 
жарновець 44, 75, 77 
жаруха 216,217 
жасмин 29, 75, 517, 521 
жасміна, жасмін садовий 29 
жах 450, 451 
жахсш 258
жгавка, жгучка 216, 217
жгун-корень 339, 340
жебрей 473
жебрій 386, 387
жебровець 159, 493
жеглйва 216
желізна трава 304
желізня к 374, 375, 386
желтяница 278
женатник 16
женґ'п 15
женспіін 15, 77
жене пир 15
женське серце 472
жентіл 329
женятин 15, 16
жеоржйна 140
жербій 473, 474
жерделя 40, 41, 75, 77
жереб 15, 16
жеребець 294
жеребина 15, 75
жерелуха 102
жереп 13-15, 77, 517, 521
жерест, жестер, жестіль 54, 55
жерлуха 102
жерновець, жерновець павінь 44
жерстель 323, 324
жеруха 102, 111, 153,266,273
жеруха лісна 273
жер/ό ха 102, 265
жеря вка 111
жест, жесть 55
жестелйна, жестерина 54
жибрій 473
жива кіст 367
жива трава 230

жива трава лісова 371 
живець, жибец 266 
живичка 390,391 
живокіст 297, 366, 367, 374 
живокість, живокост 367, 374 
живокостник 322 
живокость 367, 373, 381 
живопліт 70 
живосток 367 
животна трава 448 
животрава 478 
живучка 376 
жіігавиця 216 
жигавка 216,217 
жнгунець 27 
жигучка 27, 217, 254 
жидик 187, 485, 486 
жидівська вишня 399, 400 
жидівська лепеха 181, 191 
жидівська шапка 485, 486 
жидівські ягоди 399 
жижуха 102, 216, 217 
жизновец 44 
жилава 379 
жилітка 499, 512 
жиловник 367 
жилокост 367 
жимолодь 69 
жймолост 73 
жимолость 69, 73-75 
жимолость козолистна 74 
жирбій 474 
жирица 364 
жировлііна 66
жируха, жируха крес-салат 102
жистя к, жисть 15
житець 185, 491
житниця, -а 83, 150, 175, 180
житничка 263
ж итняк 184, 186
жито 7, 79, 83, 85, 175, 184-186, 263, 

445 
ж и т о в н и к  82 
жихунець 260 
жіноча папороть 158 
жмиця 185 
жовта буквиця 346 
жовта ворішина 296 
жовта гаря чка (гарячка) 445 
жовта кашка 424 
жовта лілія 87 
жовта лобода 227

жовта ріпа 119 
жовта рожа 317 
жовта ромашка 453 
жовта чина 305 
жовтенька кашка 424 
жовтець 257, 326 
жовтець л і с о в и й  350 
ж о в т и й  буркун 291 
ж о в т и й  вапашок 297 
ж о в т и й  деревій 459 
жовтий л ь о н  (лен) 310 
жовтий паслен 398 
жовтий поповник 453 
жовтий фрабуст 474 
жовтий цвіт 424, 489 
жовтий цмин (цьмин) 445 
жовтий чистик 259 
жовтило 43, 76, 154, 221, 352, 441, 

453,476 
жовті дзвіночки 413 
жовті зозульки (зяз/о льки) 211 
жовті колокольчики 413 
жовті чічки 256 
жовтільниця 430-432 
жовтка, жовтька 208 
жовтобр/ό х 437 
жовтобр/ό шник 256 
жовтовербник 17 
жовтогаря чка 445, 446 
жовтоголовник 445, 446,465 
жовтозілля 465-467, 492, 494 
жовтокорінь 353 
жовтолоза, жовтолозник 18 
жовтоцвіт 259 
жовтоцвітний 465 
жовточниця 278 
жовтух 320 
жовтуха 346, 465 
жовтушка 445, 485, 486, 492 
жовтушки 445, 446 
жовт/ό шка 485, 486 
жовтяк 133, 150 
жовтяки 140, 141 
жовтянець 445, 446 
жовтяниця 278, 445, 447 
жовтянка 424 
жовтя чка 278 
жола підземна 105 
жолудник 54, 75 
жолудняк 54
жоржина, жоржини 139, 149 
жорсть 55

жостелина 54 
жостик, жостіль 54 
жостір 54, 55, 69 
жость 55, 69
журавельннк 66, 75, 306, 307 
журавець 308, 309, 318, 319 
журавець кровник 308 
журавііна 66, 67 
журавинник 34 
журавинні я  годи 66, 67 
журавець луговий 306 
журавиха 66
журавлевий горошок 305
журавлина, журавлини 66, 75
журавлиний горох 106, 304, 305, 493
журавлині стручки 203, 305
журавлинник 203
журавниї ягоди, журахвина 66
забіій-круч, забій-круча 253
заболоточник 448, 449, 492
забудка, забуд(ь)ки, забудьок 461
забудька 461, 462
заверб, завербник 18
заверба 18, 515
завивошник 310
завоєць 199,515
завойок, завонок 199
завуй 18
зав'я зник 281, 283, 515 
загадка 441, 442 
загазьовка 454 
загара 97, 150 
заглушка 184, 492 
задвійннк 212 
задужник 382, 383 
зажмурник 409 
зазулинець 215,216 
зазулинець прямик 215 
зазулині черевички 203, 214,215 
зазулька, зазулячі чобітки 215 
зазуля 214
зайців льон 310, 406, 441 
зайча крів 292 
зайчики 270 
залізне дерево 26 
залізня к 26, 324, 386 
залізня к чорний 323, 324 
запозняк 380 
запучник 451 
замело 218
занігтиць, занігтиця 159 
зановать 44, 298, 321

зановець 349
зановіть 44
запах 500, 512
заполонь хрещата 419
заполоть, заполоч 169
заполочник 114, 149
зараза, заразйха 419
зараза водяна 167, 494
заразь, зарязь 490, 491
зарінка, зарінок, зарінчина 18
заря 97, 150
застіжка 352
затай, затай-зіллє 424
затяжний корінь 283
зашорник 321
заяцьова капуста 309
заяча буквиця 350
заяча капуста 277, 309, 356
заяча крів 202
заяча крівця 296, 318, 320, 364
заяча кров 201, 406
заяча розсада 277
заяча салата (сапатка) 255
заяча сіль 202
заяча щава 222
заяче ухо 405
заячий горох 104, 299, 303
заячий горох весняний 303
заячий горошок 299
заячий квас 309
заячий крівець 318
заячий мак 262
заячий салат 255
заячий холодок 201, 291
заячий цвіт 202
заячий часник 198
заячий щавель (щавух) 309
заячина капуста 364, 365
заячі бурячки 366
заячі вушка 202
заячі горішки 77
заячі лапки 187, 296
заячі ушка 248
заячій мак 259
збанок 434, 516
збаночки 240 ,413 ,516
збаночок 434
збаня та 240, 434
збанятник 240
збурник 281, 282
звадник 154
зверник 16

звізда багняна 314
звіздень 198
звіздоцвіт 135
звіздочник 231
звіздянка 329, 330
звінець більший (менший) 416
звінки 98,434
звінок 416,434
звінок круглолистий 434
звіночки, звінець 416
звінчик апьпейський 348
звінчик гірський 349
звіробій 153, 319
звіробой 318, 319
звіробой білий 355
звіробойник діравий 318
звоздик 96, 239
звоздики пільські 391
звонатка лелійка 435
звонець 416, 434
звоники 406, 407, 434
звонок (лісовий) 434
звонки 361
зворівніік, зворовец 430 
зворовий лист 430 
звягель, звязіль 302 
згар 371
здорівник, здорова трава 318, 319 
здоровник звичайний 329 
здрижник 179, 492 
здріжник 179 
здрікан, здря чий мак 262 
зез/ό льки 215
зелезим, зелемизеленя, зелемозелень, 

зелемозень 260 
зелена гива 218 
зеленець 454 
зелениця 154, 492 
зеленка 506, 512 
зеленчук 388 
зелізна трава 304 
зелізник, зелізняк 375 
земизеленя, земизело 260 
землезіл 3 13
земльовйй біб 8, 127, 128 
земляк 8, 119, 127, 128, 139, 151 
земляки 127 
земляна, -і груша, -і 139 
земляне (-ноє, земяне, земне) 

сер(д)це215, 496, 509,513 
землянка 8, 150 
земляний виноград 418



земляний дим 263 змія трава 193 зря дник 210

земляний ладан 388 змія чка 483, 484, 494 зуб 445, 447
землянина 279 зміячка батіг рожевий 483 зубачка 266

земляні орішки 39, 263, 285 зніт дівочий 324 зуб-зілля 235
земняк 8, 127 зніт (узколйстий) 325 зуби 212
земозелен, земозелень, земозелець, знітийник хлопскій, знітшіник, зубівник 401

зимозелень 260 знітійник 325 зубнйк 266, 401, 445, 447

земозіл 313 знітшіник дівочий 324 зубнйця 266

зензівер 316 знітилник хлопский 325 зубовник 356, 357

зеновка 44 зобник 451 зубрівка 170, 203, 492

зимівка 133 зозулеві черевички 214 зубрівничок 372
зимовик 197, 202 зозулин льон 310 зубрій 203, 386, 492
з и м о в н и к  осінний 197 зозулин цвіт 236 зубровник 203

зимозіля 313 зозулинець 216 зубятник 401
зимолист 73, 74, 76 зозулини черевички 248 зурка 374

зимоліз 74 зозулині рушники (рушнички) 212 зчіісток 259
зікрач 262 зозулині сльози 211,212,214-216 зюбрій 386
зілля од трясці 256 зозулині сльозки 213,214 зю  зник, з’юзник 396

зіля голубоє 200 зозулині черевички 211, 250, 303, зябій-круча 253

зімніік 137, 439, 440 321,406, 407 зябрій 386, 387
зімодра 349 зозулині чобітки 2 15 зязюльки 211
зімозіль 137, 150 зозулині чорні черевички 304 иван 509

зіневать 45 зозульки 213, 215, 321 ивана кров, иванок 318

зінзівер 316 зозульник 274 иван-да-маря 321

зіновать 43, 44, 75, 298 зозуля 214 иванове зіллє 157,318

зіновка 394, 395 золота верба 22 ивіілга, ивілга 218
зіньовать 44 золотарник 278 ивка 155

зірка 97, 150 золотень 197 йкавка 268

зіркатий мак 262 золотий дощ 44, 77 илем 25, 26
зіркач 261,262 золотий іванчик (іваньчик) 424 илець, иль 155
зірки 97, 118, 141, 354 золотник 280-282, 287, 288, 306, ильма 25
зірки садові 97 353 ,361 ,362 ,456 , 457 ильмина 35

зірочка 97, 150, 197,238 золотник льняник 441 и н д и к и  140, 141
зірочки 97, 198, 238, 321 золотница 323, 324 инжйр 27
зірочник 231 золотоє зіля, золотозіль 278 ирга 33, 77
злинка 441, 442, 494 золотолозник 17, 76, 437 иржий 244

злодій 274 золотопера 194 иржій 273
злодійська табака 510 золототисячник 282, 353-355, 409, искорник 256
зморшка, зморшки 496 445,446 иссоп 123

змиец 193 золотоцвіт 441, 457 ібунка 411

змиївка 308 золоточипер 441 іва 16, 218, 376

змиївона 253 золотуха 258, 437, 445, 446 Іван головатий 297

змийовина 253, 483, 484 золотушник 258, 282, 437, 448 іван-да-мар'я 321, 414

змієвйк 443 золотцвіт 456 іван-зілє 123
змісвка 481 золота чка 278, 437, 492 іван-зілля 123, 275

змієголовник 121, 151, 383 зольник 228 іван-зілля пільське 366

зміїна травка 411 зорки 97 Іванів цвіт 455, 456

зміїне зілля 412 зорочник 231 іван-та-марія 321
змі/ний корінь 358 зостіль 54 Іван та маруся 414

зміїний чеснок 198 зрадзіллє, -я 287, 288 Іван-трава 377

змійний язик 157, 494 зрадник 210,410 Іванова голова 294

змія 365, 366 зрізованець 88, 198 Іванова головка 467

Іванови голови 456
Іванові гродники 442
іванок 318, 439, 440, 491
іванок прозірник 319
іван-чай 325
івасик 294, 295, 297
івилга 218
івина 17
івняк 376
іголка 309
ізоп 123
ікавка 268
ілем 26
іль 12
ільм 25, 26
ільма, ільмйна 25
ільмак, ільмяк, ільняк 26, 75
імела 217
інжир 27, 75, 77, 517, 521
іпомея 120
ір 193, 519
ірга (звичайна) 36
ірень 193
ірник 192
іскорннк 256
icon 123
їбунка 411
їжача голівка 162
їжачок 326, 327
їживніік 365, 366
і'жник головатень 467
їжовец 498
їжоголовник 162
їль 12, 155
їр 192,519
йолотник 287
йор 192, 519
кабйк 134, 135, 152
кабака 131
кабанець 304, 305
кабачки 135
кавалерчики 138
кавон 133
кавун 7, 133
кавунці 311
каганець 415
кадило 122, 150,377,385
кадило дике 388
кадйльник 385
кадильниця 377
казіілен 361
какйш, какіш 488, 489

калакалуша 43 
капамандра 494 
калараб 101
калачики 7, 80, 150, 153, 315-317
калачики лісові 316
калина 7, 1 1 ,2 8 ,72 ,75 ,491
калина волоска 28
калина гордина 73
калина простая (червона) 72
калинина, калинник 72
калинка 72, 76
каліітник, калиточник 274
калістефус 137
калічка 511
капупір 142
капуфер 143
кальчій 244
калю жниця 243, 344
каляріпа, калярепа 101, 151
каляфійор, каляфіор 101
камандра звичайна 377
камаричина 292
каменелом 277, 517
камениця 38
каменна ружа 98
камиш степовий 173
камінкіі 64
камінна липа 46
камінна ружа 98
камінне просо 363
камінці 64
камінь 38
камка 162
кампустелька 136, 137
камчуг, камчук 257
кам'яниця 38
кам'янка 38, 64
канар 168, 169
канареєчне сім 'я 168
канарейне сім 'я 168, 494
канарейник, канаркове сім ’я 168
канаркова трава 169
канатник 317
канделя 406
кане молоко 313,518
канііця 456, 457
канка189
канна 91, 151
кантопля 126
канупер 142, 149,315
канупирь пільний 393
канупір 142

кануфер, кануфир 142, 314, 315 
каня, каня нка 361, 362 
капа 302 
капак 131
капар, капарець, капаровець, 

капарці 29 
каперси, каперці 29, 77 
капелю ші 240 
капила 416 
капіштан 136, 137 
каплиця 110 
капуста 100,473 
капустеля, капустянник 136, 137 
капустник 473 
капуцин, -и 111, 151 
капшуки 58, 76, 279, 280, 494 
капшунец 58
капшучки, капшушкй 434 
караган 45 
карагана 77
карагана дерев’яниста 45 
карагач 25, 77, 517 
карагана кущова 46 
караїч 25, 53, 77 
караки 14
каракуля 13, 14,76, 126 
каракуцка, каракуцьки 135 
каранчика, каранчики, карачник, 

караячина 25 
карафанька 136 
карахонька 135 
карая ч 53 
карганка 107 
кардовник 162, 491 
каркас 26, 77 
карпан 23, 77 
каргіель 101 
карпеля 101, 128, 151 
картопа 8, 126 
картопля 7, 8, 79, 126, 128 
картофель 126 
картофій, картофля 8, 126 
картох, -а, картохель 126 
картохля, картошка 8, 126 
карупель 142 
карус 190, 494 
карфіол, карфіольї 101, 151 
карчох 151 
карчоха 128, 145, 151 
катнчник 237 
катран 267, 270 
катун 237



качачі писки 164 
качим 237
кашка 269, 271,286, 295
кашка червона 236
кашник 268
каштан 7, 24, 53
каштан дикий (кінський) 53
каштанове дерево 24
каштанці 96
каштанчик 96, 97
каштанчики 96, 118
каюшина 295
квак, квака 101
квас, квасанка 30
квасениця 309, 310
квасець 221
квасик 286
квасне зіллє 430
квасниця 28, 35,64, 221
квасниця полева 221
квасничкії, кваснівкіі 64
квасніца, кваснічка 309
квасок 221
квасок заячий 309
квасоля 7 ,79 , 109
квіт, квітове дерево 34
квіторость 150
квіторость індийська 91
квітче молоко 3 13
кгдуля 33
кедр,кедрина 13
кедрев, кедрове дерево 13,519
кендериця 80
кенйшник 280
кентаврий, кентаврія 354
кербель 333
кервавник 454
кервана, кервань 323, 324
кервель 333
кермек 352, 362, 353
кермень 283
керсик 40
кіддрев 13, 519
кидрина 13
кизші 33, 75, 77
кизиль, кизіл 60
кизильник 33, 514
кизля к 350, 351
киндирйця 80
кипарис 15
киперирожу 120
кипець 178

кипрей, кипрінец 325 
кирмяк 352 
кироман 353 
кислець 309 
кислий щавель 221 
кислііц 76 
кислиця 35, 76 
кислич, кисличник 28 
кислички 344, 345 
кисянка 28 
китайка 434, 435 
китайський ясен 47 
кіітник 172
кіітник луговий 171, 493
киця 301
кишечки 104
кишнець 115
киях, кияхи, кияшііна 161
кияшок 161, 491
кізє молоко 313, 518
кізіль 60
кізлики 255
кійкіі 80
кійло 170, 286
кікацка 3 1
кільчак 513
кільчак білий 498
кінні фасолі 110
кінська кропива 388
кінська мята 381, 388, 397
кінська трава 156
кінський вех 230
кінський зуб 108, 151
кінський каштан 53
кінський часник 263
кінський щавель 220-222
кінські боби 107
кінські копитці 219,322
кінські черевики 431
кіньска мятка 382
кіньскій зуб 80
кіняче зіллє 325
кірмак 352, 353
кісіль 50
кість 22, 38
кістя к 22, 75
кітка 187
кітяхіі 95
кішечка 301
кішка 287,288,301
кішки 452
кіяр, кіяшкіі 80

кіяхіі 79, 80 
клаварія 498, 513 
клад 138, 410, 411 
кладніік 411 
клапавник 271 
клевер 292, 293, 494, 517 
клей 23
клекацка 31,77 
клекачка, клекітйна, клекічка, 

клекуча 51 
клен 7, 1 1 ,4 9 ,5 1 ,5 2  
кленина 51, 53 
кленііця, клень 51 
клещина 50 
клещінець 193, 493 
клещовііна 113 
клинина, клинове дерево 51 
клинчак 108 
клікучка 51 
кліщинець 183, 194 
клокіічка, клокічка 51, 78 
клокочька 51 
клоповніік 271 
клопогон 248 
клочанка 187 
клочіічка 51 
клубника 279 
клубніка 279,517 
клубочник 463, 464 
клю  ква 66 
кл/очики 346, 374 
кл ю  чник 474 
ключ-трава 157 
клю шник 474
кмен, кминок, кмін, кмінь 116 
кмин 79, 116
кнік бенедиктинський 148 
кнітвиця 246 
княгинькьі 200 
княжик, княжок 27 
кобелііна 161 
кобилиця 110 
кобельніік 188, 194 
кобзолець 196 
кобіільник 156 
кобильоха 110 
кобилья мята 397 
ковила 170, 186 
ковйль 170 
ковпак 497, 512 
ковпень зеліістий 228 
когітник 62

когутик 202, 204, 293 
кожа 7
кожевніік 48, 76 
кожник 48, 49, 76 
кожушечки 287 
кожушка 287, 288 
кожушки 373 
козак 502, 512 
козар 502
козар правдивий 500 
козарі 499 
козарь 500, 503 
козарь жовтий 500 
козацький запізня к 386 
козел 336, 343,482, 500,512 
козелец(ь) 251, 255, 482, 483 
козелііця 255
козелки 248, 255, 482, 483 
козелок, козельок 482 
козел(ь)ці 201, 482, 483, 494 
козенька 250 
козгнька 248 
козине око 294, 441 
козині очі 158, 441 
козинка 207 
козііняча лоза 17 
козіінячий листик 74 
козия брада (брадка) 482 
козі очі 441 
козій листик 74 
козли 165, 482, 493 
козлик 430 
козлики 336, 422, 516 
козліінник (вонючий) 289 
козлобородник 482, 483 
козлобра(д) 482 
козлова борода 482, 483 
козляк 298, 429, 430, 501 
козлятник 289, 298 
козодрист 207, 250 
козодрисьть 207 
козодричка 207 
козолііст 74, 75 
козорожец 104 
козубець 199,491 
козьодрйск, козьодрііст 207 
козьолки 248 
козя борода 201 
козя мята 397 
козя рута 298 
козя к 298 
козяча борідка 482

козяча борода 193, 194, 519, 521
козячий листик 74
козячі ріжки 452
кой’кца 235
кокиця 51
кокіль 234
кокірчики, кокіріічки 262 
кокіш 393 
кокози 64 
кокоріічка 213 
кокориш 339 
кокорічка 369 
кокорник 220 
кокус 283 
колачики 315, 316 
колачі 315 
колачник 315 
коледра, колендра 115 
коливорот 509 
коловатне зілє 146 
коловатні 92 
колодрііст 207 
колодюх 37 
колоколуша 43 
колокольчик 434 
колокоцей 207 
коломийка 455 
колопенька біла 251 
колопні 92 
колосатка 190 
колосець 173 
колосник 184, 187 
колосняк 186, 187, 494 
колотник 154 
колотовця 425, 426 
колоточник 450 
колчак 498, 513 
кольковніік 471, 472 
кольрабі 102, 149 
кольчак 498 
колю к 473 
колюка 228, 403, 404 
колюки 403, 469, 472 
кол/ό ха 403 
колюча 228, 492 
колючка 228, 331, 403, 469, 471, 

472, 492 
колючки 311, 365, 366, 451, 452 
колючник 146,469 
колядра, коляндра 115 
коляк 450, 451,471-473,492 
колячина 473

коля чка 450 ,451 ,492  
коля чник 471, 472 
комонник 432 
комонниця 295 
комиш 7, 188 
комушка 297 
коман 282 
комана 292, 297 
командрушки 209 
команина 292
команиця, -а 292, 297, 298, 321, 322 
команиця біла 294 
команичина 292 
команка 292,297 
комарник 445,447 
комарові носики 248 
комиш 153, 176 
комоніїця 292 
комперя, компір 8, 126 
компостелька, компостеля, 

компоштильон 136, 137 
конвалій 204 
конвалія 7, 204, 205, 429 
коник 248 
коники 263
конич, коничина 292, 293 
коніч 292, 293, 296, 493 
конічина 292-294 
конічник 296 
коноваля 20, 21 
конодрист 207 
конопевка 251 
конопелька 386, 387 
конопельки 411 
конопенка 250 
конопенька 251,521 
коноплі 79, 91 ,251,391 
конопляник 230, 416 
конотопець 410 
конотопці 446, 447 
конськоє молоко 3 13 
конупір 142 
конферя 8, 126
конфестра, конфітеля 136, 137 
конютина 294, 295 
конючііна 286, 293, 294 
конюшина 292-296, 494 
конюшина біла 294 
конюшііця, кон/ό шка 292 
конярка 292, 295 
конятина 292, 294, 296 
конятина гірська 295



конятина повзянка 294 
конятина польова 296 
конятйч 325, 326 
коня че зілля 325 
конячина 293 
копастелія 136, 137 
копатинь 219 
копер 118
копитель, копнткіі, копитник 219
копитень, копитець 219,405
копитня к 219, 405
копитці 219
копійник 164
копр 118
копр итапїйскій 117 
копрііва 216 
копрій 118, 119 
копрій лікарский 118 
коптик 219 
коралина, корапіна 73 
кордуб 25 
корен вонньїй 7 
корзинна лоза 18 
коріандр 115
коркове дерево, корковий дуб 25 
кормиця, кормник 232 
кормоша 34, 77 
кормяк 353 
корне 60 
коровай 459 
коровиця 506, 512 
коровіічка правдйва 509 
коровка 509 
коровник 341 
короволітник 411 
короворіз 414 
коровье мьіло 239 
коров я к 3 18, 403-407, 501, 512 
коров’як чорний 405 
коров’яче вим’я 419, 420 
коров’яче зілля (зілє) 419, 420 
королев квіт 110 
королиця 295, 466, 458, 459, 494, 

505
королиця білоголовля 456 
королиця дурна 504, 505 
королі 508,512 
королів цвіт 111 
королівка, королька 456 
коронарія зозуляча 236 
короставець 432 
короставник 431, 432

коростан 347, 348
корсатка гірська, корсатка зарязь 490 
корсетка космата 489 
коручка 213
коса богоматери (богоматерина) 318,

319
косарик 97, 210 
косарики, косарки 248 
косарі 309 
косарське зілля 377 
косатень, косатець 209 
косатик 209, 299 
косатка 249, 250 
косач 84, 150 
косилькй 248 
коситень 90, 192
косйтень (водний), косиці, косички 

209 
косичак 84 
косичка 90
космата трава, косма-трава 426
косматка, космачок 37
космачки 3 1
коссюрки 407
кост 7
костер 183
костерева 174,178, 182
костеріва, костерява 182
костеря ва овеча 182
костйрь 184
костіваль 367
костолом 367
костопльон 136, 137
костра, кострень 182
костриця 183, 494
кострубатка 498, 512
кост/ό льки 164
костяниця 38
костянка 38, 76
косутець 209
кос/ό рка, косюрки 407
котя ча лапка 444
котя ча м нята (мята) 380, 381
котя ча мя тка 380
котя чка 380, 381, 397, 444
котвичка, котевка, котелки 326, 327
к о т и к и  187, 295, 347, 381, 382, 397
к о т и к и  колючіє 254
котиполе 237
котки 295
котник 434, 435
котовик 380

котові сімена 358
котові яйця 49, 50, 77
котовник 381, 382, 397
котун 237
котчий хвост 7
котяча трава 380, 381, 429
котяче молоко 518
котяче молочко 3 13
котяче ребро 203
котячи булки 382
котячий хвіст 404
котячі лапки 295, 441, 442-444, 447
котячі муди 382
котячі яйця 382
котячії лапки 295
котячка 382
котячка 397, 444
котячка розхідниця 381
кохитник, кохітніік 62, 63
коцимунда 382
коцірба 43, 77
коцірбйна 43
коцміін 3 1
коцурник 381, 382
коцюрба 43
кочадижник 158
кочанец 484,487
кочатничка 351, 352
кочедижник 158, 494
кочурба 43, 77
кочурбина 43
кошатник 188
кошача лапа 296
коша(е)ча мята (мнята) 380-382
кошаче пиво 380
кошачий ладан 429
кошйчки 381, 382, 597
кошачник 381, 397
кошельнйк 188
кошеча трава, кошечник 380, 381
кошики 296
кошиця 375
кошка 301
кошки 380
коштивал, коштівал 367 
кошульник 416, 417 
кошур 242 
кравнйк 318, 416 
кракіс 146, 147, 371 
кракос 146, 147 
кралька 456 
крап 427

крапива 376, 382
крапивка 216,242
крапивник 376
крапі вка 242
краса 95, 151
красавиця 400, 401
красильна трава 363
красна смородина 30
красна кропива 388
красний буркун 104
красний горошок 304
красний корінь 365, 368
красний перець 129
красні гвоздики 137, 138
красні пітушки 210
красні порічки 30
красні чорнобривці 137,138
красновін 136, 137
красноголовець 502, 512, 513, 476
красноголовки 288, 289
красноголовця 502
краснокорень, -рінь 364-366, 368
краснолоз 19
краснотал 19
красноталь 19, 20
красноцвітник, краснянка 354
красня к 502, 512
красовуля 102
красоля 102, 111, 112
красотка 362
красульки 111
крвавник 253, 454
крейдовннк 378
кремена 463, 464, 492, 494
кременііна 463, 464, 492
кремениця 463,464
кременя ч 502
кремполець, кремпулець 13, 14
крем’яник 450, 494
крес 152,517,521
крестовіїк 465, 466, 494
крестовник 465, 466
кречка 454, 455
крещет 52
крибень 192
кривавник 349
криватець 198
криве зіллє 223
кривий гриб 510
кривоцвіт 369
кривошийник 369
кривух 369

крижіі 439
крижівник, крижівниця 423 
крижовник 31, 32, 77 
крилатець 46 
крин 89
кринична осока 191 
криничник257, 392, 393 
крихковерб, крихковерба 18 
кришина 54 
криштальки 318 
крівавник, крівавниця 454 
крівця 318 
кріп 79, 1 18, 338 
кріп волоский 117 
кріпець 119 
кріслата тополя 22, 78 
кров св. Іоанна 318 
кровавник 318, 454 
кровавница 323, 324 
кровебой 449, 450 
кровник 308, 318, 454, 514 
кровотій 449, 450 
крокіз, крокіс 146, 147 
крокіс 146, 151, 371 
крокіс лікарський 145 
крокіш 145-147, 151, 371 
крокос 146, 147,461 ,462 ,476  
крокос дивий 7 
крокос дикий 476 
крокус 146, 147, 371 
кромпель 8, 126 
кромплі 8, 126, 128 
крогі 118
крон волоскій 117 
кропа 427 
кропень 338 
кропец(ь) 119 
кропива 216
кропива 153, 216, 217, 265
кропива водна 167
кропива жалю ча 216
кропива мертвая 387
кропива пекуіца 216
кропива песся 389
кропивка (водяна), кропивки 242
кропіівничок 389
кропилка 216
кропило 285
кропильце 338
кротовник 382
кротофля 8, 126
кроха 54

круглий горох 105, 108
кругляк 156
кружалець 333
кружачка, кружечка 135, 136
кружечок 135, 136,439
кружовник 31, 32
крукис 146, 147
крукиш 145
крумплі 126, 128
крута мята 125
крутай 467, 468
крутильце 43
крутовежа 238
крутоголовник, крутоголовчики 384 
крух 54 
крухі 18 
кручениці 342
кручені паничі 89, 120, 149, 197, “ 

199,519, 521 
круш 18 
крушина 54
кряжевник, кряжівник 31 
кря чка 453-455 
кувшинчики білі (жовті) 240 
куг, кугина 43 
куга 43, 177, 189, 190, 494 
кудельки 347 
кудельник 156, 491,514 
кудер 13, 519 
кудерман 382, 383 
куділька 155, 199,492,516 
кудра 382
кудрава(кудрява) мята 125 
кудравець 264 
кудрево 13, 519 
кудренник 390 
кудринці 98
кудря вець 226, 264, 459, 460 
кузлик 255 
кузов, кузовііця 18 
кукіль 7, 153, 183,234-236, 301,477,

488,489, 493 
кукільница, -я 235, 301 
куколиця 234-236, 494 
куколь 234, 477 
кукольниця 235 
кукорник 220 
кукота 341 
кукотйна 341, 342 
кукулиця413 
кукуль 234 
кукуля рія 408



кукурі'чка 204, 347, 368, 369 
кукурі'чка мужеська 368 
кукурудза 79, 80, 213, 207 
кукуруз 212 
кукуруза 79, 80 
кукурузка 212, 393 
кукурузка польова 407 
кукуручка 213 
кукушкин льон 310 
кукушкині сльози 214 
кулііна 202 
кулинка 202, 378 
кулйия 234
кульбаба 465, 479, 481, 482,484,

487,489, 491,494 
кульбабка 479, 484 
кульбабок 484 
кульбавка 484, 485,491 
кульбавочка 490, 491 
кульбака, кульбаха 484 
кульбанка 490 
кульондра 338 
куманич 292 
кунволія 204 
кундерман 382, 383 
куниці 176, 493 
куннч 292
кунідчник 173,491,494 
куніішник 173, 514 
куніч 292 
куп 203, 204 
купава 485 
купавка 257 
купак 25 
купала 463, 485 
купалєнка 245 
купалка 431, 449 
купальник 236 
купальниця 245, 246, 256 
купатень 383, 384 
купатень суховерх 383 
купека 203 
купена 202
куп-зілє (-зіллє, -я) 203, 293, 305 
купина 202 ,204 ,312 ,412  
купйр 332
купчак 140, 141, 453 
купчак болотний(дикий)452 
купчакіі 140, 142 
купчанка 180 
купчснка 140 
кураєц 228

курай 228, 229, 451 
курача сліпота 356, 438 
курега 4 1
курзілє, курзілля 281,312 
курина сліпота 347, 448 
куриця 474 
курі дупки 347
курнавка, курнявка, курявка 510 
куросліп 244, 351 
куросліпник 351, 493 
курпоїн (лісний) 389 
куртофля 126 
курудзянка 110 
куручка 213 
курчавка 510 
куряк 352 
курятина 434 
курятка 498, 512 
курятник 223 
куряча дупка 347 
куряча лабка 153 
куряча лапка 286, 295 
куряча нога 281, 282 
куряча сліпота 251, 256, 257, 260, 

320, 3 4 8 ,351 ,352 ,370 ,374 , 
388 ,401,402 

куряча трава 223 
куряче зіллє (зілля) 281 
курячий слід 96, 151, 389 
курячі дупки 368, 369 
курячі глазки 351 
курячі лапки 296, 498, 513 
курячі очки 256, 351, 352 
курячі сліпоти 351 
курячі сльози 216 
курячка, курячнйк 223 
куряя нога 96 
кустерива 182 
кустянка 348 
кутасики 235 
кутнак 140 
куточник 173 
куцюрубка 496 
кучеравец, кучерєвец 277 
кучеря ва капуста 101, 152 
кучеря ва м’я та 125 
кучеря ве зілля 308 
кучеря вець 277, 278 
кучерявий мацько 98 
кушіїр, -а, куширь, кушір, кушур 162, 

163,242,243, 327,328 
лабаз, лабуз 474, 475

лабазник 286 
лабачій 249 
лабурець 441 
лабуриця 440 
лабустан, лабуштан 249 
лаванда, лавенда 121 
лаватера 318 
лавір, лавр 28 
лавр бібковець 28 
лаврііна, лаврове дерево 28 
лагеран 151 
ладан 389
ладошник 124, 125,427 
лазун 70
лазурки, лазурько 356 
лакреція 45 
ландиш 293-205 
ландишник, ландушка 205 
ланб/ ж 496 
лапух 470 
лас, ласик 334 
ласкавець 271, 334, 335 
ласкавці 334
ласковица, -я 120, 304, 305 
ласоч-трава 334 
ластівець 120 
ластівчики 308 
ластів’я че зіллє 261 
ластовень 120, 358, 359 
ластовііне зілля 261 
ласточник 120 
лататина 244
латаття, -є 153, 239, 241-243
латаття біле 240, 242
латаття жіноче (жовте, чоловіче) 240
латать, латач, латачка 244
латаше 241, 244
латук 148, 149, 151,489
латук дикий 488
латучка, латушка 148, 149
лахачі 65
лахориця 300
лаціон 70
лвинец 298
лебеда, лебідка 394
лебюдка 394, 493
леванда, левинда 121
левики 132
левкой 100, 149, 151
левконія 100, 149
левурда 199, 223, 494
левядь 12

левядь звичайна 121 
легінь 20, 76 
леденець 298 
ледий горошок 302 
лежанка 411,412 
лежух, лежуха 110 
лелеч, лелечій, лелич,леліч 24 
лелійка 179 
лелія 435 
лем 26 
лемич 24 
леміз 260 
лен 112, 113,406 
лен вівся к (глушец, молотень, 

скакун)112 
лендерево 13, 77 
ленок 218, 238, 406 
леноліістник 219 
ленча 106, 107 
ленчаниця 106 
ленчик 481, 492 
лепех, лепеш, лепіх 181, 182 
лепеха 181, 182, 188, 191, 192, 210,

491
лепець 373, 425, 426
лепешник 191,210
лепешня к 181, 182, 210, 494
л еп и х а191
лепиць 373
лепіх манновий 181
лепішник 189, 191
лепниця 234, 373, 425, 452
лепок 373
лепух 348, 470
лепушки 347
лепчиця 373, 425
лерам 13
летучки, лет/ό чки 485, 487, 492
лешка, лєшка 292
лещина 265
лещиця 237
лещок білий 295
лещок червоний 294
лєвконія 100
лєрдерево 13
лєщок 292, 297
ли ван д а121
ликерія 181, 182, 494
лилійка 434
лилія 435
лилія підвоя 199
лилія с 68, 77

лймба 13, 77 
лим он 7, 46 
лим она, лимонія 46 
лим онна трава 121, 122, 152 
лимоновий цвіт  405 
лимонос 253
линок 235, 238, 406,482, 483 
линта 107, 151 
линь 461, 462
линянка (кутасиковата, повисла) 235 
липа 7, 55 
липина 55 
липиця, липки 234 
липка 234, 285, 291, 317, 372, 373, 

427
л и п н и к  234, 287, 288, 425 
л и п н я  к  234 
л и п о в и й  к в і т  391 
л и п о ч к а  3 1 7  

л и п т и ц є ,  -я 425 
л и п у х  470
липучка 372,373 ,519  
лііпчик 373, 425
липчйця 234, 362, 373, 4 16, 425-427
лисак 135, 136, 150, 439,440
лисий хвіст 171, 289, 290, 494
ліісики 295
лисиця 237, 499
лисичі хвостй 95
лисичка 7, 495, 499, 512
лисохвіст 171, 172,494
листвениця 77
лисгвенниця 13
листопруг 241
листочниця смертоносна 508
литвинчики 96
лиферія 347
лиходійна трава 344
лихоманник 355
лихорадочна трава 409, 429
лихорадочний корінь 429
лііцій 70
лишеи 237
лишівка, лйшка 499
лиш ки 295
лищйця 237, 238
льіджа 195, 507
лізка 18
ліліас 87
лілія (водяна) 240 
лілія лісова 199 
лімба 20, 77

ліпіїця, ліпчиця 373 
ліска 22, 501 
лісковіій воріх 23 
лісковка 35 
лісна лілія 199 
лісна морквиця 332 
лісна німиця 406 
лісний васильок 411 
лісний червець 268 
лісниця 35 
лісні пуповки 453 
лісова груша 34 
лісова лілея 199 
лісова мяга 382
лісова фіалка (фія лка) 322, 323
лісове зіллє 347, 348
лісовий жабрей 386, 390
лісовий жабрій 386
лісовий нарциз 208
лісові васильки 306, 307, 375, 376
лісові кулі 203
лісові нагідки 44
літник 419
ліция 70
ліцій 70, 71, 77
ліщана 23, 516
ліщанйк, ліщанковьій оріх 23
ліщанйця 23, 76
ліщанка 23, 76, 516
ліщанник 23, 75
ліщаня, ліщебник 23
ліщики 501
ліщина 22, 251
ліщина велика 23
ліщііця 237
лобідка 227
лобода 7, 94, 153,226, 227,515
лобода біла (дика) 226
лобода городня 227
лобода смердюча (собача) 226
лобода-туполька 226
лободина, лободиця 226, 515
лога, логина, -я, лопінька 37
ложечник, ложечниця 265
лоза 16, 18, 19, 20 ,58 , 66,325
лозс нка 65
лозина 17
лойок 375, 376
локриця 300
локусник 459
ломагник 256
ломенус 408



ломикамень 277, 337, 517
ломикамінь 153,278
ломшііс 2 5 3 ,254 ,311 ,358 ,359
ломини 311
ломиніс 245
ломиніс жигунець 28
ломинос 253, 311
ломинус 253
ломич 241
ломінь 278
ломка верба 18
ломоніс 253, 358, 359
ломонос 253, 311, 358
ломотна трава 417
лопан 471
лопатень 240, 244, 404 
лопатник 249-241 
лопаття 241 
лопач 244 
лопкіі 403, 404
лопух 7, 153, 244, 392, 404, 463, 464,

469 ,470 ,516  
лопух білий (жовтий) 240 
лопух більший 470 
лопух водяний 240, 463 
лопух звичайний (менший) 470 
лопуцьок 488,489 
лопушина 470, 492 
лопушка 244 
лопушник 463, 470, 514 
лопушннк водяний 240 
лопушші к 470, 491 
лопушок 392 
лопян (великий)471 
лосуня 498
лотай 243, 244, 424, 425
лотайка, лотак 244
лотань, лотать 243, 244
лотарь, лотатень 244
лотач, лоташ, лотоць, лоточ 244
лох 58, 75
лохач 77
лохина, -я 65, 77
лоховина 58
лоцот 244
лочиця 488, 494
лошакове вухо 367
лою  к 375, 376
лубін 103
луг, луговина 18
лугова гребениця 307
лугова кропива 265

лужайник 409 
лужина 18, 75 
лук 87, 515 
луківка 200
луковйца, -я 87, 511, 515 
лук-чеснок 87, 516 
лупен 103 
лупйніс 358, 359 
лусківніік 418,419 
лусковець юрнйк 418 
лусковник простий 418 
луг 18 
лутідга 227 
лутііна 18, 75 
луцерна 104 
луцига 227 
лучейка 87 
лучинник 404 
л у ч и ц я176 
лучок 7, 88 
лущ 416
львина лапа 287, 494, 519 
львина лапка 287 
львина пасть 132 
львинець 298
Львова паща, Львові уста 519 
льняниця, льнянка 406 
льом 26
льон 79, 112,238,273 ,406 ,441  
льон скакун 112 
льонець дикий (звичайний) 406 
льонець дроколистий 407 
льонок 238, 310, 325, 372, 406, 407, 

441,483 
льонок дикий, льонолисник 219 
льонток 310 
любець 118 
лю бжа 215 
любйдра 111 
любижник 414 
любизілє (-зіллє) 157, 492 
любимене 118, 150, 329-331, 371,

372
люби-мене-не покинь 215, 305 
т о  бист, любиста, любистик, 

любистина, любистра 118 
любисток 79, 118, 256 
любінь 103
лю бка 118,204,212-215,330, 432, 

451
любки 215, 330, 331
люблю і ненавижу, -джу 477, 493

любовиць 427 
любочки 482 
лю б ця 118 
любчик 118, 341 
л/общик 340, 341 
людерев 13, 77 
люкреція 45, 300 
люлек, люлешниця, люлька, 

люльник, люляк 401, 402 
люлук, люлюк 401 
люлочник 326 
люльок 326, 401, 402 
люльочник 326 
люнець 406 
лю піін 103, 149, 151 
лютик 250, 256 
люцерна 104, 151 
лявр 28 
ляд 106, 303
лядвенець 153,297,298,491 
лядвець 106 
ляденець 298 
лядзька чупринка 493 
лядик 106, 150
лядник 106, 149, 170, 303, 304 
лядо, лядина 14 
ля дська чуприна 181 
ляж ка, ляшка 292, 293, 297 
лянка 205 
лянниця 273 
ляночок 302, 303 
лящок 295
магера, магеран 124
магнолія 29, 75, 77 
магоник 61 
магоч 487
магера, магеран, мадаран, мадеран, 

мадяран 124 
мадраган, мадриган 400 
маєран 123, 134 
мастка 438 
мазарі 106, 151, 494 
маїік, маївка, май 484 
маі'вка 204, 503, 512 
майгова 176 
майка 484, 492 
майник 448 
майоран 79, 123, 124 
майоранка, майранок 124 
майори 138 
майорці 124, 138 
майорчики 137

майран 123, 394
майський реп’яшок 254
мак 79, 100,261,262
мак більмачок 261, 262
мак водяний 240
мак самосівний 261
мактекун 81, 152
мак тріскавець, мак тріскатий 261
мак трісущий 261
мак-бігун 262
маківка водяна 240
маківки 200
маковина, маковинець 262 
макриш, макриш-щавель 221 
мак-самосій 261 
макь полний 262 
малай 80, 81 
мапвка жовта 347 
малий коровяк 407 
малина, малинник 37 
малиновий цвіт 102, 103, 151 
малква жовта 347 
мальва 316 
мамошник 381 
мангерушок 136
мандабурка, мандебурка, мандибурка, 

мандобурка127 
мандарин 47, 517 
мандарина 47, 77 
мандригуля 206, 402 
мандригула 402
манна, манник, майнова трава 181
манна трава 181, 182
манне пшоно 168, 494
маньолія 29
марамух 504
марарь 119,151
маргаритка 439
маргаритки 438
маремух 504
марен 427
марена 427, 432
марена красильна 427
марена пахуча 426
маренка 423, 426, 427
маренка пахуча 426, 427
марс' ник 432
маржєче зілє 321, 322
м ариканка127
маримух, маримуха 504
марина 363, 364, 427, 454, 458, 460
марина лугова 457

маріінка, маришка 394
маринна 454
мариновка 378
маринька 459, 460
марім’ята 142
марія н 429, 430
марковей 365
мармурник 305
марнюнка 156
марте нка 207
мартовий цв^т 90
маруна 142, 364, 454, 457, 458
марунка 400,454, 458
марунька 142
марціізки J35, 136
марь 383
мар’ян 429, 430
мар’яна 457
мар’янка, маря нка 423
маря нка воняча(пахуча)426
маря нка песяча (рожева) 423
мар’янник 414
масленка 209
маелєнкє 346
маслина, маслинка 58, 69
маслинове дерево, масличнна 69
масличне дерево 58, 69
масльох 500
маслю к 7, 500, 512
маслю к рижий 502
масля к 500, 512
масляне зіллє 277
масляник 500
масля нка 199, 255, 260, 287 
масля нки 209, 418 
масля ночка 199 
масне зілье 277
матерзанка, материна душка 395 
матери божої сльози 318,319 
материнка 153, 226, 227, 365, 391, 

394,395 
материнки, матірка, матірниця, 

матки 92 
материска 394 
матері божої коса 299 
матерянка 355, 395 
мати-й-мачуха 463,464 
матина 226 
матіювка 84
маточник 121, 123, 158,306,307, 

376 ,380 ,381 ,390 , 463,464 
матошник 121, 122,380

матридун, матридуна 400, 402 
матушник 393 
мать-мачиха 463 
маун 429, 430 
мафейове зілля 236 
махорка 131, 152, 323 
мацердушка 493 
мацержанка 395 
мацеридушка 395 
мачок 261,262 
мачуха 463, 464 
мачушник 463 
маявка 492 
маявка сііня 177 
медведиця біла (їжовата) 498 
медведячі ягідки 63 
медвежа 38
медв'Ьжая лапа, медвежая стопа 7
медвеже ухо 448
медвежі пучки 341
медвіжна лапа 498
меденика 370
меденишник 365, 366, 368
медівка 298, 388
медівка кудлата 174
медівник 121, 386, 387, 424, 427
медівниця 286
меднйця 385, 387
медно кадило 385
медова трава 174, 424
медовйк 121 ,285 ,385 ,386
медовичок 370
медовка 122, 150, 385, 386, 393 
медовник 121, 386, 424 
медок 200 
медулька 387
медунйця 258, 285, 286, 368-371, 

387, 388 
медуничник 370 
медунишник 258, 370 
медунка 258, 286, 291, 365, 366, 368, 

3 70 ,371 ,376 ,381 ,387 , 388,
414

медунка плямиста 388 
медунки 393
медунки чорні, медунчики 370 
медучка 91 
медушка 387 
медявніік 424 
медяник 347, 370, 424 
медяник-зіллє, медяничкй 347 
медянишник 366, 368



медянка 370 
межевник 365 
мелай 80
меландрій 236, 494 
меліса, мелісса 122 
мелон, мельон 133 
мелушняк 411 
менчир 63, 77 
мерковея 465
мертва кропива, мертвяк 387 
метелечник 271 
метелики 233 
метелиця 172, 173,462 
метелочки 271 
метлиця 172, 182 
метлюг 172, 173 
метлюк, метлюха 172 
меч 91
мечник 91, 149 
мигдал(ь), мигдал(ь), микдап, 

миндаль 7, 40 
мидлянка 239, 493 
миколаївці 330 
миколайки 330, 331 
миколайці 212, 330 
миколайчики 200, 330, 331 
миловка, миловник 231 
міїлость божа 372 
мильна трава 231, 239 
мильник, мильниця 238 
мильнянка, миляк, миляник, 

милянка239 
мирга 331, 332
мир-зілє (-зіллє, -я) 226, 306, 383
мирргіс 331, 332
мирт, мирта 59
мигЬлница 172
митник 153
мичка 185, 186, 493
мншавка 254
мишак 83
мишатник 302
мишача гречка 156
мишачий горох 303
мишачий хвіст 254
мишачий хвостик 171
мишехвостик 254
миший горох 303
мишиний горох 106
мишині очі 237
миші очка 372
мишій 81, 168, 493

мишій горох 106, 493 
мишій степовий 104 
мишій хвіст 254 
мідунка 370 
мідушниця 393 
мідянки 387, 388 
мікдал, мікдаль 40 
мірт звичайний 59 
міртове деревце, міртовий кущ 59 
місячник 16 
мітельник 95, 173 
мітла 95, 150, 173,217,493 
мітлиця 44, 95, 153, 172, 173, 175, 

180, 182, 185,491 
мітлиця біла 172 
мітличина 95, 173 
міхалки 439, 440 
міхунка 399, 400, 510, 511 
міхурка 399 
міхурниця 400 
міхурочниця 420 
міцне зіля 478 
мішочки 274 
млад 25 
млачник 342 
млезііця 351 
млічей 313 
мнякуш 382 
мнята, мнятка 124, 397 
мняч 467,468 
мовдь 342 
мовничє 210 
могар 81, 149, 152 
могильник, молільниця 358 
могурянйн 207 
модрево, модриш 12 
модренець 436 
м одрень12,77 
модрина 12, 13, 75 
модринець 12,76 
можжа, можжель, можуха 16 
моклячка 278 
мокля чник 393 
мокоша (пишноцвіта), 

мокошна трава 181 
мокравець, мокравник 230 
мокреи(ь) 230, 232, 373, 425, 426 
мокрець п о л ь н и й  351,352 
мокріінець 230 
мокриця 158, 230, 232 
мокриш 28 
мокрячка 278

мокса 29
молдаванська (-вонська) й(і)ва 18 
молінія 177 
молнич 241 
молодень 276 
молодецька кров 318,319 
молодило 7, 153, 275-277 
молозка 351 
молокань рижик 508 
молокаш 488 
молоковець 69 
молоч 486, 487 
молоч городовий 485 
молочай 153 ,313 ,314 ,484 ,487 , 

488,492, 519 
молочай жовтий 260 
молочайник 487
молочак 313,314, 484, 486-488, 491,

492
молочак псярник 3 13 
молочий 488
молочій 313, 407, 484, 486-488, 492
молочій городний 488
молочій польовий 487
молочка 313,488
молочко 488, 493
молочник 260, 358, 359,484, 486
молошник 484
молошничок 406, 407
момеч 192
момйч, момул 241
морва 26, 77
мордовник 467, 468
морель 40
мореля 7, 40, 41
моремух, морймух 504
моріімуха 504, 512
моріг, моріжок, морожок 223
моріжничок 438
моркавець 338
морква 119, 269 ,331 ,455
морквяниця, морківник 331
морков 119
морков'ять 454, 455
морова губка 510
моровий корень 463
мороз 197, 439, 440
морон, морончик 438
морська трава 162
морсянка 426,427
моруха 510-512
морхва, морхов 119

мор/ό ха 510 
москаль 112, 150 
мотка 83 
мотька 450 
мохар 81, 152 
мохна 283 
мохнаток 195, 492 
мохначка 508 
мохнухи 399 
мохнушки 399
моховик 501, 512, 513, 519, 523
моховинка 232
моховник 501, 512
мохун 256
мохунка 399, 400
мохунюл 399
мохурка 399
мочар 172, 190
мочерина 190
мошна, мошнухи 399
мошнач 276
мошник 336
муда, муді 50
муда попова, мудє попове 49
мудики 382
мудина 49, 50, 114
мудки 202
мудник 278
мудренец, мудрина, мудрінь 12 
мудь 49, 50 
мудятник 215
мужеська вірність 485, 487, 493 
муля нка
муращівник 394, 454, 455, 491
муреля 40, 41
мури 38, 77
муримух 504
муріжок 223
мурова ластівка 261
муха 179
муха/ра, мухаїрка, мухар 504 
мухарка 84 
мухурка 399
мухомор 7, 249, 495, 504, 506, 512 
мухомора, мухоморицє 504 
мухоморка 506 
мухотрут 504, 505, 512, 516 
мухотрутка 504, 505 
мучениця 63,75 
мучинець, мучник 226 
мушарка 504

муший 81, 83 
мушиця 180,491 
мушій 83, 54 
мушірка 504 
мушка 83, 180, 493 
мушка вівсяна 84 
мушка жіітна (пастівна) 83 
мушка пшенична 171 
мушмула 36, 77 
мшаль 343 
мягковолосник 231 
мя куш 282
м я т а  124, 125,231,397
м’я та польова 397
м ятва 124
мя  тінь 231
м’ятка  124, 125, 397
мятка кудрява 125
мятка перечна 124
м'ятлиця 172,492
м 'яточник, м'ятошник 390
мяун 429, 430
мяч 467
м ’я чка 161
мяч-трава 219
наволос, наволоч 437
наворотень, наворотиш 287, 459
наворотник 287, 459
навратник 287, 494
навратнік, навраток 459
навротин 329
навротич 459, 493
нагідка 145
нагідки 144, 145, 454, 467 
нагідки дикі 467 
нагідник 283 
нагідок 145 
нагодкй 467
наголоватень 288, 289, 473, 477 
наголоватки 471, 473, 478 
наголоваток 431 
наголоваток фіолетовий 477 
нагут 105,145,151 
надошник 124, 125 
надрагуля 400 
надтинник 398 
наземка 225, 515 
накот 145 
намелина 218 
намісячна редьква 102 
напальки 413

наперсник, наперстик, наперстник, 
наперстнянка, наперсток, 
наперсточна трава, 
наперсточник, наперсточниця, 
наперстянка 413 

наплав 162
напрасник 206, 329, 330 
напрасниця 329 
напутник 421 
насердник 124, 125, 150 
насердниця 125 
насон 262 
насонешник 150 
насонешняк 138 
настурція 111, 112, 151, 265 
наський лен 112, 152 
натина 226 
натичан 247 
натошник 124, 125 
натя  г, натягачі 239 
натя гач 203, 205, 239, 256, 349, 358, 

413 
натя ж 256
не забудь мене 371, 372
незабудь 371
невістка 456, 493
невістки 456
невейка 179
невістул(ь)ка 456
невістул(ь)ки 135, 136, 151,456
невмирающий цвіт 352
невстаха 257
негин 234, 494
негни/ό че дерево 11, 78, 515
негній-дерево 11
негні/ό чка 11,515
недотика 314
неждан-трава 450, 451
незабуд(ь)ка 371, 372
незайманик 70, 71, 76, 515
незгода рутичка 247
неклен 52, 53
нелинь 25, 76
нелюбка 451
ненавистник 99
ненасйтець 299
непотребка 450, 451
неревина 49
неруш 314,315
неруш мене 314
неслея, неслія 273



нестйдник 364, 439, 440 
нетала 19, 76, 515 
нетикалка 314 
нетота 154 
нетоя 250 
нетреба 450-451 
нефорощ 95, 461 
нефорощі 461 
нехворощ 95,460-462 
нехвороща 460, 492 
нехворощ біла 462 
нехворощ линь 461 
нечесані панночки 98 
нечіпайзіллє 433, 450, 451, 492 
нечуєвика 444 
нечуївка 444
нечуйвітер 385, 420, 438, 444-447, 

490, 491 ,493 ,494  
нечуйвітер білолуч 444 
нечуйвітрець 420 
нивянка(звичайна)423 
николаєць 330 
николай, николайчики 331 
николайки 330, 347, 348 
нитота 154 
ницелоз 19, 76 
ніший 19
ничка непримітна 352
ніколайок 330
німецьке зілля 122
німецький райграс 180
німина 54, 206, 400, 402, 407
німиця 401, 403
нітннк 320
ніцалоза 325
нічна фіалка 100
новий хліб 448
ногітка, ногіток 145
ногітки 144
ноготки 145,467
норіічник 358, 359, 408
носок лужний 306
ночна фіалка 100
нук 23, 77, 105, 106, 152
нут звичайний 106
н/ό нка 162
нюнька 188
нюхтин 354
обабок 501, 512
обліпиха 58, 75, 77
обложник 411
обмііл 448, 492

обмила 218
обморочник 383, 436, 494 
образки 193 
обрідник 474, 475 
оведян 348
овервян, оверя н 429, 430 
овес 7, 79, 83 ,84 , 175 
овес багатий 84, 152 
овес голий 175 
овес звичайний 84 
овес сійний 84, 152 
овеча петрушка 260 
овеча смерть 170 
овечий реп'яшок 451, 452 
овечій ріпяшок 451 
овййка 359,361 
овсюг 174, 175, 184, 185 
овсюр, овсюха 84 
овсянка 84, 150, 184, 185 
овчий горох 105 
огень 234
огирок, огирок мелон 133 
огірок 79, 133, 134, 204,368 
огірок-пирскач 433 
огірочна трава 295, 368 
огірошна трава 368 
огірочник 203, 286, 295, 368 
огірошник 203, 280, 286, 295, 368 
огірчак 431 
оглід 37
огник 234, 432, 469, 471, 493 
огник білий 236 
огничок 351 
огонь трава 231 
огородня лобода 227 
огорокь,огурбк 133 
огорошник 288, 289 
огурець 133 
огуречний дух 406 
огурешник степний 406 
огурок свинський 403 
оделен, одеян 429, 430 
одзвінки 259
одинарник (звичайний) 351 
одишна трава 431 
одкасник 203, 358, 427, 469 
одностеблиця 172 
одолян (лікарський) 429, 430 
одолян триплаточний 430 
одурник 62
одхасник 203, 258, 410, 429 
ожііка 195, 519

ожина 11,37, 195,290 
о ж и н и  290 
о ж и н н и к  37 
озерник 167 
озот 487 
окіст 393, 394
окладник 291, 299, 304, 388, 411
окріп 33, 118, 119
οκρόπ 119
окропец 33, 119
окопник 367
оксамет 98
оксамит 98, 141
оксамйтець 141
оксамитка 141, 149
оладошник 431
олеандер 69
олеандр 69, 70, 75
олениця 498, 510, 512
оленьяго язика трава 158
олесник 356
олешііна, олешник 24
олеандер 69
олііва, оливина, оливка,

оливкове(оливне) дерево 69 
оліівник 69, 277 
олія 321 
ольмнк 238 
ольха 24
оман 7, 405, 447, 449, 452, 453 
оман верболйст 448 
омег 153, 334 ,335,339 
омег водяний 338 
омега 62
омежник 338, 339 
омела 217
омела дубова (чорна) 217 
омельга 218 
омила 217 , 218 
омилец, омолок 183,515 
омилка 492 
омилок 183, 492,515 
омич 241 
омяк 249 
ониж 117 
опара 119, 150 
опарник 162 
опельсина 46 
опенок 499 , 512 
опенька, опеньки 503 
опеньок 503,516 
оперстьник сизак 269

оплітка 360 
оповст полевий 443 
оповсть 443, 492 
опонець 360 ,382,383 
опонник 504 
опоричка 30 
опоясник 154 
опреча, опрііка, опрііня 3 1 
опсііга 473
опуцьки 333, 347, 348 
опучай 297 
опуша 470, 492 
оргішія, оргінія 139 
оргони 68, 77 
ордз 87, 151 
ордина, ордовина 73 
оребііна 35 
оржііна 140 
оріб 35
оріх 22, 53, 298, 306 
оріхи 326
ор'Ьхь италийский 7
оріх кінський 53
оріх лісковий 22-23
орішина 23, 294, 295, 298, 305
орішник 23, 514
орлики 99, 382
орлине крило 327, 328
орляк 159, 160,491,494
орнаута 86
оробимець 161
оробина 35,161
ороня 36, 77
ορόχ 108
орошець 106
орхідеї, -я 91, 215, 216
оряба, орябина, орябка 35
оря бина брякиня 52
осенник, осінник 197
осенчук 25
осет 472, 473 ,487 ,488  
осет б'Ьльїй (италийский) 7 
осетень, осетий, осетник 473 
осетій 472 
осіїга 184, 185
осика 11 ,20 ,21 , 185,502,505
осина 11, 20, 21 ,501 ,502
осиновик 502, 512
осііпок 123
оситняг 188, 194, 515
оситняжок 194
осичина 21

осінка 415 
осіннє зіллє 439 
осінчак 439, 440 
осінчук 25, 439, 440 
осінь 137, 151,439,440,493 
осіт 147
осітш іг 165, 189, 194 
осітші к 165, 194 
осітник 189 
осіч 167 
ослянка 87 
осміл 217
осока 153, 178, 189, 191 
осока мочарна, осока ужівка 190 
осокір, осокор 21, 22 
осокора 22 
осокорина 20-22
осот 7, 147, 151, 153,325,326,473, 

475 ,487 ,488  
осот к о л ю ч и й  472 
о с о т и й  147, 151,472 
осотій, о с о т ій  з в и с л и й  472 
осочна трава 178,493 
осочниця 190 
остець 235 
ості 473 
острагон 143 
острець 373
острйця, -а 8, 189, 373, 492 
острівка 201 
остріжка 99 
островершки 376 
островец 364, 365 
острога 37
острогін, острогон 143 
острожина 37 
острокільник 300 
острокол 185 
остромолоч 3 13 
остуда 459, 460, 492 
остудна трава 233 
остудник 233, 234, 290, 292, 375, 

406, 407 ,411 ,412 , 426 
остя нка 491 
остя нка паперіічка 170 
осятник 473 
откасняк 427 
отровниця 400 
отровниця песя вишня 400 
очанка 415, 416 
очеремха 43 
очерет 153, 176-178

очеретина 176, 177
очитки 273, 276
очитник 276
очиток 7, 276, 277
очки 259, 271,273
очна немощ 415
очне зілє 415
ошадец 436
ощерт верходуб 344
ощідтець (більший) 378, 379
ощііток 276
паветиця, павитйця, павутиця 360
павилиця 361
павини очи, павлйне очко 99 
павині вічки 372 
павині очи, павлині очі 259 
павучки 98, 150 
паданка 261
падиволос 153, 156,492 
падучник 257 
пажитниця 184, 491, 494 
пажить 184, 226 
пазмій (червоний) 366 
пазмій сивак 365 
пазорник 300, 301 
пазьомка 279 
пазюрці 145, 150 
паїжка 162
паклен, паклин, паклина 51,52
паклун 377, 378
паламида 481, 494
палашова фассшя 110
палка, палки, палочник 161
палочня щітканя 498
палутиця 360
пальма 113, 114
пальочник ярий 283
пальчики 308
панова 111, 150
панок 366
панська рожа 39, 75
панська травичка, панське зільє 82
паперушина 157
папля 20, 21
папора 158, 494
папорка 158
папоротка 7
папоротник 157,514
папоротник 157, 158, 160,514
папоротниця 158,491
папороть 157-160,515
папороть домашній 410



папороть жіноча 158 
папортина 157 
паприга 130 
паприка 130,152 
папушйна 80 
папушоя 80, 151 
папуш н и й  тют/ό н 13 1 

парадичка 129, 152 
парадичкьі 129 
паразина 191,494 
парило 286-288, 494 
паримух, паримуха 504 
парінок 515 
паріпок 264 
парічка 20
парник 260, 287, 482, 483 
паротка 132, 150 
парцет 104 
паршивка 361 
парюка 217 
пасемниця 162 
пасербіта 252 
паситник 195, 515 
паслен 398
пасліін, паслін 398, 399 
паслін жовтий 398 
паслін солодко-гіркий 398, 399 
паслін чорний 399 
пасльон (жовтий) 398 
пасмер (звичайний) 328 
пасоля, пасуля 109 
пасочник 209 
пастернак, пастирнак 343 
пасуля дурна 111 
патарайкй 30, 3 1 
патранжай 116, 151 
пауки 434, 435, 485, 487 
паутинець ( в і т и с т и й )  197 
паутиця 360
паутиця плотова 360, 361 
паутиця польова, паутниця 360 
пахуча трава 169, 494 
пахуче кадило 385 
пахучка 426 
пахущик 429
пацірник (дикий), пацурник 316
пацьорки 315, 316
певг, певжина 7
nenc'fe ягодьі 399
пекучка 216, 217
пелевонє, пелевонь 142
пелех 153, 493

пелешагник 153 
пелешник 153, 491 
пелешник білий 187 
первенець 346-348 
первесниця 347, 348 
первоцвіт 252, 347, 348, 493 
переватка 186 
перевертниця 287 
перекатитель 237 
перекитиполе 330 
перекіп, перекоп 379 
перекотиполе 7, 153, 201, 228, 237,

23 8 ,3 3 0 ,3 3 1 ,3 8 6 ,3 9 3 ,4 6 7 , 
472, 493,516 

перелаз 433
перелет 297, 300, 326, 347, 377, 442,

492
перелета 226, 252, 326
перелетник 249, 330
переліска 251, 252
перенос-зіллє 330
переполошник 330, 331
перерва 350
перерванець 230
перерост 334, 335
перестрітник 227
перестріч гаєва 414
перестріч любижник 414
перестріч прицвіточник 414
перестріч скальник 414
перестріч шинда 414
переступ 433
переступень 7, 153, 433
переступень білий, переступник 433
перестугіниць 202
перец дикій 276, 277
перець 102,130,427
перець водяний 327
перець турецький 129
перець-турчак 129
перечниця 102, 270
перечничка 320
периста трава 82
перичка 158, 159
перієватиця 83, 151, 184, 186
перій 83, 184, 186
перійка 83,179, 184,186
перлівка 179
перлова трава 178, 179
перлоягідник 73
перник 349
перниця 186

пероч болотя на 349 
персик 7, 40, 41 
персик польовий 40 
перстак 283 
перстач 283,494 
перстач білочник 282 
перстинець 298, 361, 362 
перц/ό га 130 
перчиця 129, 130 
перчак 370, 427 
пес 493
песє молоко 3 13 
п є с и и  вишн'Ь 399 
песій чесник 195 
песлень 398, 399 
песлина, песлини 398 
песлінка 506, 511 
песся ивишня 400 
пестеничка 495 
пестребник 442 
пеструх 498 
пестряк 495 
песя вишня 400 
песяча мя та (мятка, трава) 380 
песя ча табака 510 
песяче молоко 313,518 
петрів батіг, петрові батіжки 479 
петрів хрест 404, 418,419 
петрова закуска 480 
петрові батоги 275, 290, 479, 480,

494
петруха (дрібчаста) 340
петрушка 79, 116
петрушка болотна 340
петрушка песся 339
печарка 503
печеночник 259
печериця 7, 495, 503, 504, 512
печінкове зілля 259
печінник, печіночник 287, 288
печіночна трава 263
печіночниця 252
печірка, печориця 503, 504
пйгва 33
пижельник 385
пижма 379
пижмачка, пижмичка, пижмівчик 

428,429 
пижмівка 429 
пижмівка пахущик 428 
пижмівчик звичайний 428 
пижмо 428, 455, 459, 460, 471, 493

пизьма, піньмо 459 
п и л о ч н и к  153 
пирватка 186 
пирей 171, 186 
пирей болотний 163 
пирій 153, 170, 171, 179, 184, 186,

493,516 
пирій гірчак 170 
пирійка 516 
пирій-синець 186 
писана трава, писантрава 82 
пислени, пислинець 398, 399 
п и с л ь о н и  398 
пищики 181, 182, 493 
пияки 65, 66, 76 
пьірій 83 
півеньки 414 
півник 209 
півник синій 440 
півники 89, 91, 95, 209, 210, 262, 

303,414 
півники дубнякові 203, 204 
півники німецькі, садові 91 
півнички 210 
півонія 79, 98, 210 
півонник 210 
пігва 33
підбережник 323, 324
підберезник 501, 512, 513
підберезовець 501, 515
підберезовик 502
підбіл 282, 462-464, 478
підбіль 462, 463
підвищень 503, 512, 513, 515
підвишні 503
підвія 199
підгайник 263
підгриб 5 11
підцик 227
піддубень 501,515
піддубник 306
піддубок 499, 500, 501,512,515 
піддубровник 439, 440 
підійма 284
підкропивниця 279, 280, 515 
підлііпки 511 
підліїстник 219 
підліски 251, 252 
підлісник 219, 329 
підлісок 251, 322 
підліщка 321 
підліщки 251

підмаренник 424,427 
піднімок 323
підойма 281, 282, 308, 478,492 
підойма челединьска 329 
підорва 286, 350, 492 
підорішник 219 
підосиновик, підосііновка 502 
підосичник 502, 505, 512, 513, 515 
підпенька, підпеньок 503, 512 
підсадівка 504 
підсадка 503, 504, 512 
підсвинух 393 
підсмеречка 508, 512 
підсметанник 287, 288, 515 
підсніжник 206, 207, 515 
підсонічник 138, 150,448 
підсонух 448
підтинник (звичайний) 370 
підчос 201 
під’яечник 278 
підясшник 501 
під'яліінник 346 
пізноцвіт 197, 492 
пізноцьвіт осінній 197 
пільний звінець 415 
пільний мак 262 
пірій 186
пірначка вірля нка 159 
пісочна осока 190 
пісочник 232 
піструк 495 
пісчаник 231 
пісчанка 232, 233 
пітільон 136, 137 
пітушки 203, 209, 414 
пітушок 209 
пітушок тревалий 356 
піхота 110 
піхурниця 400 
пічавка 139,152 
піщанка 233 
піякй 66 
плавниця 160 
плавньова березка 361 
плавньова мята 397 
плавньовий мишій 168,493 
плавньовий пирій 175 
плавньові оріхи 326 
плавушник 349 
плакун 323, 324 
плакуча верба 20 
планка 34, 77

планча 34 
пласкуха 169 
платан 7
платан американський 32 
платан західний 32 
платинник 505 
платинник моримух 504 
платинник печериця 503 
платинник рижок 508 
плаун 153, 155 
плевел 184, 186, 494 
плевел отрутний 184 
плевельниця 186 
плескач 110 
плескуха 168, 169,493 
плетуха 3 6 1 
плет/о х 70 
пливач 420 
плідень 331 
плінівка 218 
пліснивець 443 
плітуха 361
плішивець 481, 482, 492 
плішивник 485, 486, 492 
плодист, плодистець 88 
плодисток 88, 150 
плоскінь 92 
плоскуха 168,492-494 
плоскуха гірка 169 
плоскушка 169 
плотник 70, 75 
плотовець 131 
плоховець 69, 70 
плоховник 77 
площук 86 
плющ 59, 382 
пляскач 86, 151 
по чому збіжт 309, 493 
побідник 494 
побірниці 92
побородник 482, 483, 492 
побородник луговий 482 
повевки 370 
повелііка 360, 361 
повз солодиш 160 
повзунка 160, 492 
повзянка 294 
повилика, повилюха 360 
повиліщя 360, 361 
повитице 426 
повитице друча 425 
повитице червона 361



повитиця 224, 362 
повитйч 224 
п о в и т н и к  27
повьін, польїн, полінь, полон 460
повій 7 0 ,7 1 ,7 7 ,2 2 4 ,3 5 9 ,3 6 1
повійка 59, 70, 71, 77, 224, 359, 361
повійка плотова 361
повійник 359
повілиця, повітйця 361
повінець жабник 166
повітренннця 463, 464
повна р0жа, повна роза 39
повн/ό к 140, 150
повня к 140, 141
повняки 140, 142, 431
пов’я зок 282, 283
погане зілля 157
поганка 225
подбіл 462, 463, 471
подвигннк ( ж і н о ч и й ) 345
подвигннк чоловічий 344
подерень 159, 515
подзорушний ряст 198
noairtcKa 322
подлісник 219
подліщинник 501, 512
подмаренник 424, 427
подолішннк 219
подоріжник 421
подорішник 219
подорожник 222, 225, 421, 422, 478, 

485, 487, 492 
подосинник 50!, 502 
подпенька 503 
подсніжник 206 
подсолнечник 138 
поєдинок білозор 278 
пожарки 448, 449 
позасонце 103, 150 515 
поземка, позьомка, позюмка 279 
позьонки 30 
покитиполе 330 
покоронннк 364 
покотиполе 237,472 
покрйва, покривка 216 
покрикь 401 
покришка 135, 136,439 
покшик 400, 401 
полба 85, 86 
полева гірчиця 269 
полева мята 397 
полева нехворощ 462

полевая повелика 360
полевая рута 263
полевий канупер 391
полевий клен 51, 52
полевий ленок 266
полевий маточник 377
полевий чеснок 198
полевиця 172
полеві братки 377
полеві васильки 393
полеві кисточки (кісточки) 312
полеві чорнобривці 238
ползковий цвіт 413
полива чорнушка 246
полин 7, 441, 443, 460, 462
полин боже дерево 143
полин естрагон 144
полин лікарський 143
полин цитварний 144
полинець 440,441, 460, 462, 491
полйнчик 443
полинь 447, 460, 462
полинь жовта 445
полиньок 440, 441
полиця 295
полій 397
поліподія 7
половнйця 169, 279, 280
половничка благовонна 169
половуха 172,492
половушка 172
половяз, полувяз 26
поломка 385,386
полонйця, полувнйця 279
полонія 98
полоти ця 360
полумарена 427
полуниці 279
полуниці зелені 280
полуниця 279, 280, 296
полуничка, полуничник 279
полунишник 279, 296
полуцвіт, полуцвігки, -цвіток 321
полька 110
польова волотка 436
польова гірчиця 264
польова гречка 273
польова малина 226
польова маруна 456, 459
польова медуниця 368
польова мнята 380
польова нехвороща 462

польова осока 191 
польова петрушка 257, 518 
польова ружа 306 
польова рута (рутка) 263 
польова сосонка 155 
польове мило 234 
польовий васильок 375, 376, 415, 

478
польовий ганус 337, 338
польовий гірчак 231
польовий горошок 291
польовий дзиндзер 381
польовий жабрей 390
польовий ленок (льонок) 266, 372
польовий любисток 256, 306
польовий матошник 377
польовий полин 462
польовііця 172, 494
польові васильки 323, 365, 384
польові віники 462
польові (г)орішки 39, 40
польові нагідки 453
польові свічки 445
польові сокирки 248
польовнйця 279, 280
п о л ь с ь к и й  репій 451
полянки 279, 280
п о л я т и ц я  360
помаранець 46
помаранч 47
помаранча 46, 47
помело 217
померанець, померанця, померанча, 

померанчово дерево 46 
помидор, -и, помидори сині 129 
помідор 128, 129, 149 
помідор зїдомий 129 
помідори 79 
помірник 206 
помняк 140 
помолочник 275, 515 
помотовник 114 
помпава 485, 486 
пониклиця 232 
поникниця 284 
понюх 140 
попава 485,486 
попелец, попелііш 466, 467 
попики 244 
попки 294 
поплавник 172 
поплотина 70, 76, 515

пошютиця 224
попова мудь 50
попова мудя 50, 77
попове гуменце 481, 482, 485, 486
попові муді 219
попові яйця 215
попона, попонець 360
попорічки 30, 515
попутник 421
попутник водяний 163
пор, пора, порей, пори 88
поральник 456, 457, 492
поральник добрий 456
поранник 422
поріікожа 256
порилишина, порилишник 374, 375
πόρύιιι 374, 375
поріз 471, 492
порізник 422
поріз-трава 471
порічка, порічник 30
порічки червоні 31
поросинець 480, 481
поросинець корінистий 480
поросква 41
поросятник 480
порохавка, порохапка, порохнавія, 

порохнавка 510 
порошки 281 
порощйй, порощій 264 
порплйчник, порплишник 374, 375 
порплишина 374 
портокаль 46, 77 
портулак, портуляка 96 
портулак посівний 96 
портуляк96, 149 
поручейник 338 
порушень 287, 288 
порушка 321, 322 
порушна трава 254 
порушник 345, 478, 515 
порхавка 7, 495, 510-512 
порчак 267 
посконь 82 
поскубки 92 
послень 398
посоня чник, посонячник,

посоняшник, посояшник 138 
посталь 249
постернак, постирнак 343 
постілка жовтільниця 432 
постілки, постолівка 432

постолянка 136, 137 
постріт, пострітник 232 
потаєнниця 418 
поташник 228, 229 
потерть 131
потеч, потіч гірький 502 
поте чий горошок 302 
потю к 500 
потюх 500, 502 
потяч 500, 503 
початочки 285 
починочки 285, 376 
поясніік 154, 491 
правокіст 367 
праж 88
пражец(ь) 112, 151, 482, 483, 492 
пражіївка 511 
пражівник 482, 483 
праліска (біла, лісова) 251 
праліска колопенька 251 
прас 88, 152 
прасер 208
Пресвятої дворучки 216 
прибій 307 
привертень 459 
привертиця 360
привитііця, привитниця, привітиця 

362
привитуха 361 
приворот 286,410 
приворотень 7, 212, 286, 287, 458, 

459
приворотки 410 
приворотник 230 
придорожник 479, 492 
приземка 483 
прикрит 245 
прилип 425
приліска колопенька 251 
приніт 334, 335 
припонець 360 
припутник 421 
приріз 198 
прискорііна 49 
прислини 398, 399 
пристрит 469 
пристріт 350, 493 
пристрітник 350 
притулиця 425, 426 
причепа 452, 492 
прищавник 485, 487 
прищенець, прищець 256

прищіірник 256 
прірва 350 
провертник 75, 76 
прожерка 205, 515 
прозірник 318, 319 
прозорник 259 
проклята трава 422 
проліска 200, 201, 251, 312, 347, 

348, 491,492 
проліски 200, 201, 252, 312, 323 
проліски голубі, пролісок 200 
промежник 233 
просвир 49, 50 
просвиренки 208 
просвиркй 208, 315 
просерен 208, 209, 347, 348, 515 
просеренок, просирень 208 
просерень 206 
просерет 208 
просиренок 196 
просівка розсипчаста 171 
проскірка 50
проскура, проскурень, проскурки, 

проскурник 315 
проскурина 49, 50 
проскурки 315, 316 
проскурня к 315, 316, 317 
просо 7, 79 ,81, 171, 173,363 
просо дике 168, 493 
просо турецьке 80, 81, 94 
просовик, росовниця 171 
просонцвіт 139, 150 
просоня шник 138 
просоренок 208 
простий бурак (буря к) 94, 152 
простріл 252 
прострітник 227 
простудник 218 
просуренка, просуренок 208 
просурень, просуринка 207, 208 
просяник 171 
прося нка 171, 173, 494 
протачник 410, 411 
процонцвіт 139 
прочіістник 310 
прочитан 59 
прощівка 362, 363 
прядуха 156, 515 
псамофіліела 238 
пс’ачка 311 
пеє молоко 3 13



псєнка, пссрка, псєчка, псюрка, і 
псярка 185 

псйнка 398, 399 
пс/оха 185, 492 
пся грива 493 
пся трава 180, 494 
псянка 185, 398 
псянки 399 
псярник 313 
псяча петрушка 339 
псяча ружа 317 
псяча ягода 54 
псячка 185, 389 
птасєчий горох 302 
пташина рута 263 
пташки 99 
птиче зілля 237 
птиче очко 372 
птиченіг 300 
птичий горох 106, 493 
пувка 485 
пувка шорстка 489 
пуговник 474, 475 
пудбіл 462 
пужник 266, 267 
пузирник 322 
пузируха 399, 400 
пузирчатка 420 
пузирятник 321 
пук 340
пукалка 247, 434, 435
пупавник 458
пупець 276
пупирі, пупирьє 332
пупник 338,339
пупова 485, 486
пуповець 276
пупянок 133
пурічки 30
пурхавка, пурша 510
пустернак, пустирнак, пусторнак
пустирник 389
путарайкії, путурайкй 30, 3 1
путера 3 1
путча 341
пух (болотяний)187 
пухирник 420, 421 
пухівка, пухівки 188 
пухкалка 235 
пухляк 443 
пухля тина 399, 400 
пуховець 69

і, пуховки 187 
пуховник 465 
пух-трава 173 
пушан 394 
пушка 510, 511 
пчівник, пчівня к 270 
пшениця 7, 80, 85, 86, 255 
пшениця яра 86
пшеничка 79, 80, 201, 231, 255, 516, 

521
пшеничка більша 255 
пшенка 424, 425
пшінка 79, 80, 149, 255, 424, 425 
пшонак 270 
пшонка 255, 265 
пшоно 81 
пшонянка 181 
п ’я д и к и  153, 516 
п 'яди ч 153, 155 
п ’ядич митник 153 
п’ядич тисіінка 154 
пя на трава, пяне сіно 230 
пянйця 65, 66 
п’яниця 76 
п'янишник 62 
пятак 150 
п ’ятаки 136 
пятаківці 135, 136 
пятерка 19
пятикопіечна монета 150 
п ’ятилистник 283 
п’ятиперстень 283 
п’ятиперстник 283, 494 
пятиця, пятниця 281, 282 
пятюшник 429 
рабарбер 92
равельник, равлинник 104 
радовйк 288,289 
разноцвіт 99 
раїна 20, 22, 35 
райграс 84, 184 
райграс високий 85 
райграс французький 84, 151 
райграс англійскій 184 
райдерево 20, 47-49, 56, 68, 113 
райське яблоко (я блуко) 129, 151 
райські ябльїка 129 
рай-цвіт 459
ракііта 17, 19, 33 ,4 5 ,5 8 , 76 
ракитник 19, 33, 44 
ракитовий кущ 44 
ракіта 17

ракітник 19
ракові шийки 222, 223, 225 
раник луговий 349 
ранник 204, 205, 303, 349, 358, 359,

365, 368, 370, 394, 407, 408, 
421,432, 454, 459, 460, 463, 
483, 484 

ранник синій 365 
рапс 101, 149, 151,517,521 
раст 251,263 ,347 ,371  
раст білий 251 
раст синій, растик 200 
рачешийки, рачйнець 223 
рачки 222, 223 
рашок 116 
рашпор 489 
рдест 162, 163 
рдестник 163 
ребарбер 151 
ребрик 310, 311 
ребрянник 297 
редечка 102 
редиска 102,149,152 
редька 102 
редька дика 270 
редька місячна 102 
редьквиця, редьквичка 102 
редьков місячна 102, 152 
редьковка 102 
резеда 102, 103, 149, 152 
репак вихлюпник 433 
репей 373 
репейник 470 
репехи 477
репешки 284, 373, 451 
репик 287, 288 
репча 269 
репчин 270 
репя к 469
реп’я х  254, 288, 373, 451, 470-472 
реп 'ях  польовий 472 
репяхи 453 
репяхи здорові 374 
репяхи польові 472 
репяшки 254, 287, 288, 390, 391,

451,453 
репяшки весінні 373 
реп’яшок 254, 451 
реуруска 55, 77 
решетинник 52 
решетник 412 ,501 ,512  
решетня к 501

решітка 52, 76 
решітник гадинець 410 
ржанець, рженець 83 
ржий, ржій 273 
рибак 86, 150 
рибка 86, 151 
риботрутка 505, 512 
рііб'як 86 
риджик 513, 517 
ридз 513,517
ридз правдивий, щирий 508 
риж 82, 508 
рижей 272
рижик 7, 495, 508, 512 
рижик кіньский 508 
рижій 272, 273
рііжка, рижок (кіньський) 508 
рижуха 274 
ризик-дризляк 425 
римський горох 105 
рипілка 186, 187 
рип’як 469 
рипяшки 373
рис 79, 82, 149, 152,517, 521 
рицина 113,151 
ріба 35
рівнушка звичайна 352 
ріж 85 
ріжка 508 
ріжник 367 
ріжуха 274
різак 163, 166, 167, 336,494, 515
різак степний (степовий) 336
різанка 88, 198
різать барвильник 476
різачка 336
різець 210
різій, різійка 189
різка 163
різке зілє 223
різноц(ь)віт 99, 152
різоватець, різоватиця 189
різоха, різуля 189
різуха 82, 163, 189,492,515
різушка 336
різчина 189
рій 498, 512
рійник 424
рійниця 498
р'Ьйшуа 270
ріннк, рінок 232

ріпа 79, 100, 101, 128, 151, 265, 267,
269,516 

ріпа бура 128
ріпак 101, 149, 150, 265, 267, 270
р’Ьпец 471
ріпець 267, 270
ріпс к 469
ріпсх 470
ріпиця 101, 150, 269, 270 
ріпиця рільна 270 
ріпій 265, 270
ріплятка, ріплятка гавязка 373
ріплих470
ріпниця 269
ріпяк 288, 469, 470, 472
р іп ях470
ріпях жовтий 287
ріпячок 287, 288
ріпяшок 291, 373
рісник 275
рітниця 431
рішкаша 82, 152
робінія 45, 77
робінія звичайна 45
рогатка 264
рогачик, рогачка 264, 269 
рогіз 153, 160, 161, 188, 194 
рогізник 194 
рогове зіллє, роговик 232 
роговник 232, 517 
рогожа 161
рогожина 161, 188,492 
рогожка 188 
рогоз 160, 161, 188, 194 
рогоза 160, 188, 210 
рогозник 194 
роголист 242 
рогулька 327 
рогульки 326, 327 
рогутннк 61 
родймець-трава 206 
родовик 288, 289 
рододендрон 63 
роєвик 370, 371 
роєвник 122, 276 
рож 83, 85
рожа 39, 115,315,316
рожа городова 115
рожа панська, рожа повна 39
рожа польова 317
рожа столистна, рожа червона 39
рожева чина 304

рожник 242 
рожове зіллє 306 
розалія 45
розвлать подерниця 174 
розклінка 92 
розмай 120
розмай-зілє, -я 120, 356
розмайран 120, 124
розмайрин, розмарія 120
розмарин 120, 121
розова чина 304
розовий цмин 444
розпорсник,розпорсник-нетик 314
розрив 314
розривник 277
розторопша, розтропта (звичайна) 

146
розхідник 63, 276, 350, 378, 381-383
розходник 63, 276, 281, 410
ройник,ройовйк 122, 123
ройовник 122
рокита 17, 19, 20, 44, 57
рокитина 17, 56, 57
рокитник 19, 44, 75
роман 454, 456-458
роман барвій, роман вонючий 453
роман істий, роман пахучий 453
роман песій, песя чий 453
романець 456-459
романець білий, романиця біла 456
романйця 453,457
романів цвіт 456
ромашка 454, 457, 458, 466, 494
ромен 453, 454, 456-458
ромен-зілля 456
ромин 453
ромун-зіллє, -я 456, 458 
ропавка, ропапка, роповка, рополка 

135
ропушник 195, 491 
росиця, росичка, росішка 275 
росниця 287
ростопаскь, ростопаст(ь), ростопаш, 

ростопашка 260 
ростопша 146
росторопша 146, 149, 220, 451, 467, 

478
ростропша 146, 467 
росхідник 276, 381 
росходник 381 
рося нка 275 
рубанка 131



рублі 136 
рудбекія 138 
рудяк 264 
ружа русадельна 98 
ружа червона 39 
руква 103, 151,265 
руков 265
руманець, румен, рум'ян, румянець

458
румин, румня нок 453 
румпля 94, 151 
румя к 453, 458 
румя н 368, 369 
румяна проста 365 
румянка 365, 366, 368 
румя нок 458 
рум 'я нок песя чий 453 
румя нчик 368 
рунатка 507 
рунгля, рункля 94, 151 
русавка пахнівка 169 
русальна рожа 98, 152 
русальні квіточки 249 
русаля 98
руслиця очертаста 320 
русянка пахнівка 169 
рута 113, 257 
рута городна 113 
рута польова, рута польська 104 
рута садова 113, 152 
рутавка, рутівка 298 
рутвиця 257, 259 
рути ця 257 
рутка 113,257,263 
рутка полева 263 
рутник 44 
рутовник 257 
рутонька, руточка 113 
ручка Пресвятої Діви, 

ручки Христові 213 
рябець 89, 150 
рябина 35, 52, 285, 460 
рябина берека 52 
рябинка 285 
ря бчик 89, 133 
рядник 352, 353 
рядник звичайний 352 
рядовик 288, 289 
ряпина 52 
ряс 250,382
ряст 153,200, 262, 263, 347, 371 
сабельник 209, 210

садова айстра 137 
садова айстра (астра) 136 
садова щириця 229 
садовий жасмин 30 
садові п і в н и к и  90 
саклак 49, 50, 55
саклак жостелина, саклак зостіль, 

саклачина 55 
саклак крух, саклак крушина 54 
сакора 85, 151 
салат 148, 149, 152 
салата 148,149, 152, 255 
салата дика 488, 493, 517 
салата огородна, салата сійна 149 
салатник 255 
салдерей, сапсра 116 
сальсин 18, 77 
самбір 17, 18, 515 
самбірка 18, 76, 515 
самбук, самвик 71, 72 
самець 439, 440, 492 
самир 285 
самозелень 260, 314 
самозелець 260 
самокгш а 301 
самокь/ ша 239 
самопша 85, 150 
саморідне зіллє 231 
саморідник 363, 364 
саморідник польовий 363 
самосші 377 
самосівка 261 
самосій 393 
самостай 466 
самостій 257 
самшит 48 
саногіша 85 
саршина 176 
сафлор 147, 151 
сахарний буряк 94 
сачавиця, сачевиця, сачовиця 107 
саш 161, 176, 177, 192 
сашина 176, 177, 192, 492 
сашник 176
сварка, сварливець 445, 447 
сварник 154 
свекла 93, 94, 311 
свекловий буряк 311 
свековка, свековник 311 
свековник ясенець 311 
свербак 38, 39, 76, 515 
свербига 267, 268

свербигуз 38, 39, 267, 268, 331-333, 
519

свербйгузь 340, 341 
свербиган, свербило 38, 39 
свербиуз, свербиуза 38, 519 
свербиця 432 
свербігуз 267 
свербіжниця 430, 432 
свербовис, свербоголуза 38, 39, 519 
свербогуз 38, 519 
свербогуза, свербоуза 38 
сверболуз, сверболуза 38, 39 
св'іш ш ца 8 
свиб 60
свид 11,60, 75,491 
свида 18 
свида верба 18 
свидва 49, 50, 60, 76 
свидина 49, 50, 60, 61, 76 
свинарик 392 
свине зілля 230 
свинки 451, 452 
свиннак 488, 489 
свинник 480, 491 
свинниця 185 
свинняя вьшь 334 
свинське насіння 403 
свинський молочій 488 
свинушки 393 
свинушник 342, 392, 480 
свинцкий пирий 223 
свиньскій оріх 119 
свиньський сир 510 
свин/d х 185, 392 
свин/оха, свинячка 185 
свинюшки 226 
с в и н ю ш н и к  368, 369, 392 
свиня 493
свиня (свиняча)вош 334
свиняча бабка 385
свиня ча бульба 377, 378
свиняча ропа 316
свиня чий сир 510,513
свиріпа 264, 267, 269, 270, 465
свиріпа креслата 264
свиріпиця 269
свиріпка 264
свйрка 12, 77
свиркове дерево 12
свистуха 170, 492
свист/ό ля 334
свіба 72, 77

свікла 94
свінтояньске зіллє 318 
світилка 416 
сві'тлик 415
світлиця 8, 138, 147, 415 
світлуха, світлухи 146 
світлушка, світлушка краска 147 
світуян, світцян 372 
свічарник 204 
свічі 404, 406 
свічка 415 ,435 ,493  
свічки 447 
свічник 355
свічочюд польові 213, 214 
свічурніік 355, 356 
свічурніік весняний 356 
свічурник свічка 355 
святе зіллє 451
святого Яна зілє, святоянське зіллє 

318
святоян(ь)ске зілє (зілля) 319
секвоя 14, 15 ,77 ,517
селдерея 116
селезенниця 278
селезеночник 159,494
селер,-а, селєр,-а, селлерея 116
селідонія 261
сельдерей 116, 152
семаш 351
семерніік 280
семибратський лист 442
семижильник 421
семиколінка 162, 492
семисильник 353, 354, 408
сенець 376
серадела, -я 104, 152
сердечна трава 448, 478
сердечник 203, 353, 389, 400
сердешна трава 303, 304
сердушник 353
сережечки 203
сережки 384
сережник 347
сержена 16, 77
сержідна 140
серп 476
серпачка, серпачка звичайна 336 
серпівник 479 
серпій 456, 476
серпніік 454,456, 457, 476, 491, 514 
серпок 476
серпоріз 336, 368,406, 454

серпуха 476, 492 сипілка 210
сестра 371 сирень 77
сестрики 413, 414 сирітка 438
сестрички 321, 414 сирітки 196, 321, 493
сешевііцє 107 сировоїдка, сироїд 506
сибірка 44, 45 сироворотка 424

сивак 365, 366 сировотка 424, 425
сиваш 378 сироголоватень 172
сивець 432 сироїдка 506, 512
сивііця 492 сиро/жка 495, 506, 507

сиворотка 424, 425 сиропустє 449
сивушка 185, 492 сйротень 208
сигла, сигловачка 191 сиротки 198
сиглянка 507, 512 сирпушник 391
сикавка 334 сисавка 296
сикомор, сикомора 27 сисак 166, 393
сйндра 389 сит 176
синеворот 383 ситник 194
синеголов 478 с и т н и к  188, 189, 195,492
синеголовка, синеголовник 330 с и т н и к  витічка 194
синель, синило 68 ситник ропушник 195
синета 89, 200 ситник цвітний 165
синецвіт 99, 381, 412 ситняг 176, 188, 190, 194

синец(ь), 186, 365, 368, 477 ситняк 189

синильник 267 сить 188,189
синичка 249 сицевий цвіт 30
синйчник 477 сідіч 378, 436, 437, 448
сині батлажани 129 сідаш 436
сині батожки (васильки) 412 сідник 378
сині колючки 330 сійка 261
синії петушки 355 сікирки 99
синій бодяк 194 сіковйцє, сіковиця 107
синій будя к, синій головник 330 сім паличок 280, 493
синій помидор 128 сіножать 445, 447
синій цвіт 252, 365, 378, 411, 439, сіре зіллє, -я 285, 295

440 сіренька зязюля 211,213
синка 365 сірики 274
синовник 249 сіриця 492
синоцвіт 99, 249, 375, 376, 381 сірозіллє 103, 150
синька 365, 368 сіроха 185
син(ь)овода 99, 150 сіт 194
синьоцвіт 99, 150, 381, 477, 492 сітник 194, 501
синюха 362, 363, 365, 436, 492, 506 сітник тридільний 195
синя вода 210 сітник-шовківка 195
синя раст 200 сітняг 165, 189

синявка 383,430, 431 сітовина 189
синя вкіі 372, 430 січовідцє 107
синя к 365, 366, 368, 369, 375, 376, скабіоза 433

4 3 4 ,4 3 5 ,5 0 1 ,5 0 6 ,5 0 8 ,5 1 2 скажений огірок 433
синя к свиньський 502 скаженюха 468
синя чник 267 сказйтник 434, 435
сипііка 21, 76 скакун 175



скала, скала зіллє, скала трава 373
скальна рута, скальна ряса 159
скарітник 434, 435
сквірок 12
скерда, скереді 489
скин 472, 494
скокель 112
скомпія 48
скордія 377, 378
скорина 84, 150
скорода 190, 198, 517
скороднйк, скородь 190
скороздра 84, 150, 207, 208
скорозрілка 84, 150
скорозріст 200, 207, 250, 252
скорозріст підсніжннк 206
скороліски 200, 251
скороспілка 208, 347, 348, 493, 516
скорпій 156
скорусь, скорух 35
скоруха 35, 54
скорух чорний 54
скорушина 35
скоц, скоцень 112
скочень 112, 150
скочки 276
скочок 314, 315
скрепйця 497
скрип 156, 497, 507
скрип білий 498
скрипак 507
скрипель 497
скрйпень, скрипец, скрипій 156
скрипниця 507
скрипух 507, 508
скрипуха 497
скрух 35
скрух чорний 54
скулочник 114
скульба 484
скумпія 48, 49, 75, 204, 517, 521 
скупія 204
скусівнйк 329, 464, 465 
скучень, скучннк 434, 435 
слабина 427
слабиніг, слабинога 314, 315
слабнйк 231
сланець 13, 14, 20
слез 316
слезинець 159
слезінь 267, 317
слйва 11, 41, 42

слива святої Лукії 43 
сливина 42 
слйвка 41 ,4 2 ,5 1 6  
слиз 315, 316, 317
слиз д и к и й , слиз зірчак, слиз лісовий 

316 
слизйця 317 
с л и з і в н и к  315 
слйнник 398, 399 
сліпа тютя 486, 485 
сліпак 236, 261, 262, 485, 515, 520 
сліпачок 490 
сліпий мак 262, 515, 520 
сліпка 370 
сліпняк степний 374 
сліпота 347, 348, 368 
сліпульки 347, 348 
словінь 112, 151 
слочок 215
сльоз турецький (туроцький)316
слюз 316, 317
слюзик 317
слюзникь 514
смаржок 496
смарзель 496,513 ,517
смердак 36, 76
смерд/ό чка 429, 430
смердяк 36
смерек 12, 13
смерека 12, 14, 76, 155
смеречок 491
смерічка 155, 156
смертельник 335
сметанка трава 393
сметанник 260, 288, 393, 481, 491
смиз болотяний 418
смйкавка 180, 190, 492
смйрна 426
смитанник 282
смичка 180, 190, 515
смичкавка 190
смілка 234-236, 318, 319
смілка біла 235
смілка червона 234
смішне зілье 171
смовдь 342, 407
смоква 26, 27, 41, 76
смоква шовкова 26
смоквйня 41
смоківнйця. смоковнйца, -я 26, 27 
смоковниця звичайна 27 
смокталки 370, 371

смолавка біла 235 
смолина 424 
смолоза, смололоза 17 
смольданник, смольдяник 427 
смольчак 234 
смоля нка 234, 235 
смолянка біла 235 
сморг 496
сморж 496, 509, 512 
сморж бабський 495 
сморжій 496, 509 
смород 30
сморода, смородина, -и, смородок, 

смородочок 31 
смородина червона 30 
смород/ό х 30, 3 1 
смородюх красний 30 
сморч 496, 512
сморчок, сморшкй, сморшок 496
смоча голова 121
смрода 77
смродина 3 1
смутнйк 285
снйтка, снить 337
снігоцвіт 206
снігур 250
снігурка 206, 250
сніжка 208
сніжки 206, 516
сніжна ягода, с н і ж н и й  кущ 73
сніжноцвіт 206
сніжно.» гідник 73
снітка 337
собакай 265
собакар 186
собакарня 310,311
собача кашка 271
собача крапива(кропива)389
собача медунка 374
собача м 'я та  390
собача петрушка 339
собача рожа 316-318
собача ромашка 453
собача трава 180
собачанка 54
собачая марь 226
собаче зілля 310, 311
собаче мйло 233, 237, 239, 276
собаче молоко 3 13
собачий корінь 374
собачий лен 406
собачий перець 223, 518

собачий рум’я  нок 453 
собачий хрін 271 
собачий язик 374 
собачйна 54 
собачі коноплі 386, 387 
собачі реп’яхй 452, 453, 518 
собачі репяшки 453, 518 
собачі ягоди 54 
собачі язикй (язичкй) 421 
собачка 180, 374
собачки 200, 373, 406, 452, 453, 518 
собачник 54, 75, 374 
собачниця 339
собирянка (собрянка) хороша, 

собрянка 138 
сокйрка 248, 406, 407 
сокйркй 99, 100, 124, 149, 150, 248, 

249,302, 303 ,321 ,322 ,336 , 
393,412 

сокіра 21
соколій перелет 297, 300, 355, 356 
соколник 355
сокольник,сокольниця 490 
сокор, сокбра 21,22  
сокорйна 20, 21, 22 
солемйр содйчник 228 
солерос 228
солнечник, солнічник 138 
солода 160 
солодець 300
солодиця лісова, солодиш 160 
солодка 300, 494 
солодке зіллє 448, 449, 450 
солодке опуша 463 
солодкий дедик 391 
солодкий корінь 300 
солодкий крапивник 375, 376 
солодкий укріп 118 
солодкогорич, солодкогорч 398 
солодкодух 301 
солоднйк 160, 174 
солодуш 301 
солодушка 160, 301 
с о л о м я н и й  цвіт 445, 446 
соломяник 444, 447 
соломянка 445, 446,492 
солонець 228,422 
солонечник 440 
сольник, солянка 228 
сольомйр содйчник 228 
сон 252, 253 
сонечко 456, 457

сонечник 138 
сонінка звичайна 320 
сонічник 138,457 
сонічник бульвйстий 139 
сонішник 138,320,457 
сонна одурь 400 
сонник 449 
сонник травник 256 
сон-трава, сонух 252 
сонцецвіт 320 
соня нка 320, 321 
сонянка звичайна 320 
сонячник 138 
соняшник 7, 79, 138, 139 
соняшник бульбистий 139 
сорго 81, 149 
сорго звичайне 81 
сороккнижник 288, 289 
сорокозуб 289 
сорококоп, сорокоп 498 
сороколаб 249
сорокоприточка, -приточник 247 
соромник 509 
соромниця511 
сорочі коники 248 
сорочі лйпки 224, 249, 286, 296, 347, 

519
сорочі ноги 99, 151
сорочі я  годи 226
сосна 11, 14, 155,314 ,328 ,407
соснажереп 14
сосна кедрина 13
соснйна 14, 75
сосновка 328
сосновннк 406,407
сосовиця 107
сосонка 96, 155, 313, 314, 328 
сосонка болотна (болотяна) 328 
сотннца 7, 354 
софія 415
сочевйця 79, 107, 108 
сочка 107, 149
сочовиця, сочовка, сошовиця 107
соя 109, 149
сояшник 138
спараг 201, 494
сп ар аг198
спараг снідний 201
спаржа 201, 494, 517
спарзета 105
спез, спендзс нка 246
спиж 61, 76

спиндз 246 
спичік 176 
сплітачка 361 
сплюх, сплюшки 432 
спорйс, спорйч 223 
спориш 222, 223, 225, 375 
спорічки 30 
споруха 406 
спотиказ 291 
сп’юх, спя чка 401 
спячник 187 
сребриста тополя 20 
средечник 145 
срібна (срібриста) тополя 20 
ставчак 16 
становник 345 
старец 465, 493 
старець 423 
старина 465 
старинник 450 
старівник 448, 450 
старнйк 465,492 
старовина 407,408 
стародуб 246, 344 
стародубка 196, 246 
старушок 439, 440 
стежар 25, 77 
стелюха 110 
степна півонія 243 
степова грудина 317 
степова малина 16 
степова петрушка 257 
степова півонія 243 
степовий васильок 393 
степовий мак 261 
степові півники (пітушки) 210 
степчина 170 
стернівка 503, 504, 512 
стернюк, стерню х, стернявкй 504 
стерня нка 504, 512 
стигнячка,стигнячки 347, 348 
стільчики 224 
стоголов 238, 493, 516 
стоголовник 235, 237, 238, 406,407, 

412, 483,484, 494 
стожші(ь)ник 339, 340 
стоколінець 307 
стоколінник 306, 308 
стоколос, стоколоса 184, 185 
стоколоса заглушка 184 
стоколосник 184 
стокорот 437, 439, 491



стокороть, стокрастка, стократки, 
стократь 437 

Стокрівця 318 
стокрот 354 
стокротка 517 
стокротки 437, 439, 494 
стокроть 437 
стокрутка 493 
столистка 39 
столистник 253 
стоновник 345 
стонога 230 
стоножець 160 
сторчець 215 
сторчець смольний 214 
сторчик 200, 358, 359 
стоцвіт 456, 457 
стоя н 429 
стракіта 136, 137
страхополох 147, 151 ,431,434,435, 

450-452, 468, 469, 476,492 
страхополох колючка 450 
страхополох туриця 451 
страхопуд 474, 475 
стріла 164, 493 
стрілііст 494 
стрілиця 164,491 
стрілка 164 
стрілки 448, 452 
стрілолист 164, 194 
стрілочниця 164 
стріл# ючий огірок 433 
стрішник 489 
строката, строкета 478 
строкста польова 478 
стропста полевая 478 
строчок 495, 499, 513 
струга 407
струковатий перець 129
стручки 358, 359
стручковий перець 129, 130, 149
стручна трава 358
стручник 358,359
стрючковатий (-овіій) перець 130
стуливусся 358, 359
стуліігуз 212
стулилист 245,253
стулиус, стулиусся 358, 359
стулиуст 253
ступень 433
стягач 239, 413, 422
сузик 342

суклен, суклінь, сукліть 52
суклень 52, 515
суклень, суклінь 76
султанчик 161,276
султанчики 161
сумак 48
сумах 48, 49, 75
суниці, -я 279, 280, 491
суничка, суничник, сунйшник 279
супшен 85
суровика 506
сусай 166,484,488
сусак 166, 494
суха нехворощ 375
сухітник 411, 443, 445
сухован 383
суховерх 383, 384, 448
суховершка 383
суховершки 375, 376, 383, 384, 443, 

445, 448 
суховершок 445 
суховили,суховчик 383 
суходерев, суходерево 74 
сухозлотиця 289 
сухозолотиця 288 
сухолом 280 
сухоперка 187
сухоребрик,сухоребриця 264 
сухостеблиць 186, 187 
сухотний корінь 193 
сухотник 275, 383 
сухоцвіт 383, 445, 468, 494 
сухоягодник 280 
суче молоко 313, 518 
сучое молоко ЗІЗ 
сушерепка 496, 512 
сушерибок 495, 496 
сушиць, -я 443, 444 
суш няк 500, 512 
сушовиця 107 
сходник 206, 515 
счисток 390 
ся ндра 379 
сяпа 87, 151
табак, -а 130, 131, 132,257,511 
табачка 131, 149, 257 
табачковий цвіт 111 
табачок 131
таволга 32, 33, 77, 285, 286 
таволга болотниста 286 
таволжанник, таволожник 33 
таволжник 286

тавулга, тавулжина 32
тайник 424
тал 19 ,58 ,77 , 186
тала 18, 19,77, 186,517, 521
талабан 271 ,272 ,285 ,338
тапажчаник 18
талій 186
тапірка 135, 136
таль 307
тальник 19
тамарикс 56, 57, 77
тамаричок, тамаришок 56
танцерник 316
танцул 512
танцуля червоня ва 506 
танцю  рка 505, 506, 512 
танцюх 505, 512 
таракугка, таркуца 135 
таракуца 135, 151 
таракуцька 134 
таралишник 355 
тарапунь, тарапунька 135 
тарганіїннє 196 
тарівка 135, 136, 378,379 
тарілка 136, 439 
тарілки, тарілці 135, 136 
тарілочка 456, 457 
тарлабан 285 
татарак 192, 491 
татарин 88, 150 
татаринє 192
татарка 85 ,8 8 ,9 3 , 1 10, 192,225 
татарник 192, 288, 289, 467, 473,

475 ,482 ,483 ,491  
татарське зілє (зіллє, -я) 192 
татарське просо 81, 152 
татарський катран 331 
татарськоє око 405 
татошник 257 
твердівка 497 
твердосон 467, 492 
твердостеблиць 177, 492 
твердя к 323, 324, 418 
тей 56, 77 
текач 81 
теліпан 20
тенгериця, тендериця 80
тенгерка 41
теребуля 333
терен 42, 55
терень 42
терес 54

терлиц 417
терлич 211, 235, 236, 239, 355, 356, 

417
термелина, терментиля, -тина 281 
терн 42, 58 
терн с в и н я ч и й  474 
тернавка, тернина, терниця, тернівки, 

терно, терноха, тернь 42 
терник 479 
тернівка 42, 75 
терновник 42, 58, 76 
тернослив, -а, терносливка 42 
тернянка 42, 76 
терпибіда 245, 256 
терпигузка 38, 39, 76, 516 
терпке зіллє (зілє) 231, 379 
терпник 479 
терпуха 479, 481, 515 
терстина 176 
тетеря 105, 161 
•пдква 79, 134, 135 
тимка 83,151 
тимотейка 83 
тимотка 83, 151 
тимофієва трава, тимофійка 83 
тимофіївка 83, 84 
тим'ян 392 
тиндара 402, 403 
типець 178 
типчак 178, 183, 494 
типчина 178, 182,183 
тирза 170 
тирилич 355 
тирилишник 355 
тирлич 203, 236, 259, 355, 356 
тирлич дикий 236 
тирса 170, 189, 191 
тис 11
тисина 11, 75, 154
тисоватиця 15
тисячаголов 238
тисячелистник 454, 455, 494
тисящникь трава 7
тихе зілля 157
тичні фасолі 110
ть/ква 135
тійло 170
тіло 19
тілоріз 167, 492, 494 
тіпець 182, 492 
тіпчак 178, 182, 183,494 
тіпчина 183

ткена 70, 71 

ткенна, ткйна 70 

тл устка 420

тмин 116, 117, 338,427,446 

тминник, тмінник 427 

тмін 116, 117

тоболки, тоболочник рольовіій 272

товстуля, товстуха 419, 422,452, 511

товстун 241

товстуха звичайна 420

товстушка 355, 419, 422, 452, 453

товстя нка 420

тоєчник 500

токмик 198

толань 269

толокняк 63, 76

толокнянка 63

толстогусь 466

толстушка 355, 449, 450, 494

томка 169,494

тонконіг 172, 178, 180, 182, 187,

188, 492,494 

тонконіжка 182, 511 

топілька 232 

топінамбур 139, 149, 152 

топірчик 321, 322 

топник 457 

топник білий 456 

тополь 20 

тополя 11, 20 

тополя біла 20 

торг 456 

ториця 233 

торонка 363 

торонка синя 362 

торчак, торчок 495 

тоя 250, 411 

тоя лісна 349 

тоя польова 306 

тоядь 249, 250 

трава медунка 174 

трава св. Тимотея 83 

трава треба 258 

трава яблокь землянихь 128 

травка 292, 293 

трав'янець 96, 97, 238 

травяниця 96
трав’я нка 96, 97, 230, 482, 483 

трагін 143, 144 

трандафил(ь), трандахір 39 

трандафира 39, 77 

трандахил 68

требич, требіч 292, 293 
требулька 88, 198 
требуля 333
трембулька 198, 333, 493 
тремела 511,513 
тременталь 307 
тремполя 20 
трендовник 208 
трепета 20, 21, 22, 505 
трепетивець 505 
трепетянник 502
трепиконина, трепіконіна 292, 293
трепота 21
триб-зілля 294
трибулька 88, 198, 493
тригольник 450, 451
тридільник 195
тризілля 293
тризуб, тризубець 163, 494 
трилистник 206, 356 
тримбулька 198 
триножник 450, 451 
трипутень 421
трипутень, трипутник 421, 422 
трифоль, трифолія, тріфоль 357, 358 
трійця 412
трісеніічка, трісирубичка 179 
тріскавець 261 
трісучка 179 
троєзілля, -є 293, 294 
трог нка 504, 505 
трозиля 292
трозіль, тройзіл(ь), -зілля 293 
троїчник 321 
тройзіллє 356 
тройлистник 356 
тройня г 297, 492 
тройнячок 294 
тройця 306, 307, 412 
тройчак 323, 324
тройчасте (тройчисте)зіллє, -я 298 
тромпак 126 
тропечка 443 
тропник 303, 304
троск, тросник, тростінник, тростник, 

тростовнйк 176 
тростина 176, 177 
тростомолоч (звичайна) 484 
трость 82, 176, 177,484 
тростя 321 
тростянка 82, 150 
троща 176, 321



трощак 50, 76 
трощин цвіт 321
троя н 115, 150, 293, 294, 358, 359,

492
троя нда 39, 77, 517 
трубки 466 
труд 353, 354 
трудовник 265 
трусеніїчка 179 
трускавець 261 
трускавка 279, 491 
труслин 477 
трут 487, 512 
трутник 497, 512 
трутня к 497
трутовик 497, 512 ,513,519 
труфель, труфля 496, 497 
трьох-зілля 293 
трю фель 496, 497, 513 
трясенец 179 
трясилупки 274 
тряска 156, 179, 492 
трясолупки 274 
трясомох 94, 150 
трясулька 258 
трясунка 179, 492 
трясучка 179, 492, 494 
тулан 352
туліпан, тульпан, тулюпан 89 
тульпан півник 89 
туран 442
тургун 143, 144, 152 
турецке вино 30 
турецкий овес 83 
турецька соснина 13 
турецька трава 82 
турецьке просо 51, 95, 149 
турецький горіх 106, 109 
турецький горох 105, 106 
турецький хабоз 68 
туриця 191 ,373,451,452 
турі язики 476, 493 
турій язик 158 
турнепс, турніпс 101, 152 
туря 158 
тут 26, 77
тутове дерево, тутовина 26
тучне зіля 277
туя 15, 75 ,77 ,2 5 0 ,5 1 7 , 521
тьмен 444
тюльпан 79, 89
тют/ό н 130, 131

тютюн  звичайний 130, 132 
тютю  н махорка 13 1 
тют/он простий 132 
тютад н справжній 131 
тютюнець 131, 150 
убрання ббже 391 
угірок, угорок 133 
угірочник 368 
угластий горох 108, 152 
ударник 287 
удодів чобіт 321 
удотки 246 
ужаче зіля 288, 289 
ужачка 157 
ужачкй 209 
ужик 422 
ужівка 511 
ужов 410
ужовник 281, 282, 411,483, 484 
узик 342
укладник 232, 299, 304, 305, 412
уколю ка 228
укріп, укроп 119
уксусне дерево 48 ,49
укусильник 164
улабник 283
уложник 4 11
уман 447
умич 241
урвант 366
урієт 267
урісник коральковець 211 
урочник 297 
урут(ь) 327, 328 
ускопна трава 206 
усмарское древо 7 
устелиземлю 425, 426 
устелиполе 227, 228 
устрой 87, 151 
уступа вовча 306 
утльїци 172 
утренник 380, 381 
утрихвіст
утробашень 276, 277 
утробник 323, 324 
ухо ведмеже 448 
ушатка 19 
ушенишча 165 
ушивка 190 
ушик 422 
ушки 122 
ушко 490

фаг 24
фадьолііна, фадьольніік 69 
фаєрушка 140 
фарбовник 267
фасоль, фасоля(китайська) 109
фасоля королянка 111
фасоля мишача 224
фасоля соя 109
фена 361, 362
фенхель 118
фііга 27
филейник, филильник 220 
филйнник, филонник 220 
филійннк, филільник 220 
фіалка 322, 323 
фіалка трибарвна 321 
фіалка триколірна 323 
фіалок 322 
фігове дерево 27 
фіга, фігове дерево 27 
фізаліс 400 
фізола 110
фізоля (піхотна) 110, 151 
філенщики 97 
філільник 220 
фіомак 15 
фіона 220 
ф іялка 322, 323 
фіялка пахуча 322 
фія лка триколірна 323 
фіялковий корінь 193 
фія лок 322 
фолинь 406 
форостінкй 64 
фошкавка 510, 512 
фощ 155 
фоя 14
фраєрушка 150
фраірушка 140, 141
францівник 306, 307
французький райграс високий 85
францьовате зіллє 349
фрасен 67, 77
фрицик 343
фундук 23, 77
футурайкіі 30, 31, 50
хабз, хабза 71, 72, 390, 428
хабзйна 71, 72, 428
хабуз 68, 428, 474, 475
хадрейник 429
ханочки,ханьки 135
хасан, хасіім, хасимова трава 485

хвалильник 220
хвасоля 109
хвастиця пся чка 389
хвастник 312
хвйта, хвйкгове дерево 27
хвшшнник, хвилівник, хвилілник
хвищ 155
хвия лка, хвіялка 322 
хвіалковий корень 193 
хвоі'на, хвоя 14 
хвойка 220, 328 
хвойлйчник, хвойлічник 220 
хвойна 14 
хвойник 16 
хворостянка 64 
хвостач 242 
хвостики 171, 193 
хвостня к 328 
хвошка 155, 515 
хвощ 155, 156, 230,515 
хвощай 156, 492 
хвощанка 155, 491 
хлед (звичайний,острий)442 
хлезінь 267, 317 
хлопське серце 472 
хлопунець 235,300 
хлопушка 235
хлопців любов 485, 487, 493
хмелик, хмільок 422
хмелик польовий (полевий) 297
хмелина 92, 150
хмель, хмельник, хмелюк 92
хмілик польовий 297
хміль 79, 92, 297, 422
хміль болотяний 92
хмільник 92, 149
хобда, хобза, хопта 428
холера 450, 451
холерна трава 450
холодець 201
холодительний деревей 144 
холодна мя та 124 
холодок 38, 76, 201 
холодок звичайний 201 
холошниця 506, 512 
хорохоньки 135 
храбііна 35 
храбуст 472-474 
храбуст боровий 268 
храбусть 474 
xpanyct 472 
хрестики 295

хрестівниця 423 
хрестовий корінь 147, 148 
хрестовик 312 
хрестовник 465, 466, 494 
хрестовник звичайний 312 
хрестовниця 423 
хрест-трава, хрещате зіллє 205 
хрещатий барвінок 294, 358 
Хрещатик 480, 481, 492 
хрещатник 284 
христов посошок 385 
христова паличка 431 
хрін 79, 102 
хріниця 270, 271 
хріниця песя 270 
хрінниця 102, 149, 150, 271 
хрінниця жерюха 102 
хрінок 271 
хробачник 144 
хробост 55 
хробус 472 
хробуст 472,474 
хрониця 265 
хрупавка 279 
хрупіль 496, 497 
хруставець 261 
хруставка 261, 279 
хруїц, хрящ 507 
хрятковець 225 
хупавки 453, 454 
цапок 265 
цап-царап 425, 426 
цареві очі (очки) 275 
царегрйдська лоза 58, 78 
цар-зілля, -є 463, 381,516 
цариградська верба 58 
царичка 400 
цар-сил 381 
царскі кудрії 89 
царська борідка 219-220 
царська свіча 404, 406 
царь-зілля, -є (-зілє) 249, 250, 257, 

289, 290, 304, 384, 463 
царьський вінець 89 
цварка 445, 447 
цвикла 93, 311
цвикльові бураки, цвікловий бурак
цвіїкля 93
цвиковніік 311
цвиндух 343
цвинтарних 232
цвіга 291

цвітна капуста 101, 149, 152 
цвітуха 101
цебрець, цебрик, цебричок 395 
цедрина 13 
целідонія 261, 517 
центаврія 353, 354 
центифолія 39 
центорія, ценцелія 325 
центуржия 354 
центурія 228, 353, 423 
ценцерія 325, 353, 354 
цепчик 395
церковні васильки 125
церкола 249
цеце-васі 419, 420
цєткй 316, 317
цибулинє, цибулиння 165
цнбулиця 87, 150
цибуля 79, 87, 165
цибуля овочева 198
цибуля порей 88
цибушник 29
циганка 200, 253, 304, 493
циганки 253
циганкуци 141
цидрііна 13
цикория 478, 480
цикорій 480, 481
цикорій дйкий 480
цикорія 478, 480, 481, 485, 487
цикорник 481
цикута 335, 341
цинобер, цинобрань 446,447
циприс 15
цитвар 144
цитварне сім 'я 144
цитварний полин 144
цитрин, цитрина 46
цицак 370, 417
цицаки 371
циці-васі 419
циці-капрі 55
цівотник 33, 36
цікорий 479
цілина 182
ціплянка 425, 426
цісарська корона 89, 151
цітрин 46
цітрон 46, 77
ціхонь 410
цмин 116, 117, 338,371,444-447 
цмін 116, 117



цмінь 445, 446
цукрі'вка 437, 438, 492
цукровий бурак (буряк) 94, 149, 152
цуцики 456, 457
цьмин 444
ц/оприки 141
цюцьки 456, 457
цяточка 438, 439
чабер 79, 123, 323 ,395 ,396

чабр 519
чабрець 123, 395
чабрик 123, 395, 396
чаєвник 56
чай 56
чайна трава 448 
чайне дерево 56 
чайне древо 78 
чакан 161,494 
чакло колосове 247 
чамаришка, чамаришок 56 
чаплинник 306, 307, 309 
чапол 169 
чаполоть 169, 173 
чаполоч 169, 170, 173 
чапуга 173 
чапула 169, 173 
чар-зілє, чарівне зілє 387 
часник 79, 87 
часник гадячий 276, 277 
часник дикий 377 
часник зубковий 87, 152 
часнок 87
частуха 164, 492, 494 
чахниця 440, 441 
чашки 33, 36 
чашкун істий 33 
чвірк 13, 77 
чебер 123, 519 
чебрець 123,377, 395,396 
чебрець лісовий 377 
чебрець простий 378 
чебрик 395, 396 
чебрик материнка 395 
чебринок,чебричок 395 
чебрчик 123 
чебчик 395, 396 
чемер 246, 446 
чемерика 196
чемериця 195, 203, 204, 246, 446 
чемериця біла (чорна), чемерник 196 
чемериця лісна 203, 518 
чемериця лугова 204

чемерник чорний 196, 246 
чемернйця, чемеруха 196 
чемерь 246 
чемирник 291 
чемір 196, 491 
чепак 374 
чепериця 503, 504 
чепі'жник 45 
чепчик 395
чепчик богородишний 395 
чепчик степовий 395 
червена нитка 361, 362 
червений смерек 12 
червець 233, 281, 283 
червечник 287, 288 
червичник, червйшник 83 
червишник єловий 275 
червона бзина (бузина) 72 
червона квасоля 111, 152 
червона лобода 227 
червона смородина 3 1 
червона фасоля 111 
червона черешня 74 
червона я года 279 
червоний бурак (буря к) 94, 152 
червоний корень 366 
червоний перець 129, 149 
червоний попер 130 
червоні зірки 375 
червоні порічки 31 
червоню к 502 
червоня к 500, 502, 512 
червяниця 368 
червячник 264 
черева 230
черевець 230, 361, 462 
черевички 99, 211, 236, 248, 250, 

303 ,304 ,516 , 521 
черевйчки Божої матері 314 
черевичник 381 
черевичок хороший 211 
черевишник 290, 291, 381 
черевка 361, 362 
черевці 361
череда 224 ,374 ,452 ,453 , 494, 519 
череднйк 224, 374 
чередун 452 
черемуха, черемха 43 
черемшина 43, 75 
черепаня 115
черепашині черевички 236 
черепашник 411

черет 173, 176 
черетниця , черетянка 173 
черешня 11, 43 
черкасики 138 
черкес 196
черлена (червена)верьба 18
чернець 247
черника 65
черниця 38, 65
чернобривець 140
черноклен 53
чернотал, черноталь 19
чернуха 246
чернушка 98, 246
чернушка рольова 246
черомха польова 294
черсак 132, 149
черсак лісовий 431
черсаки, черсики 40
черствак 499, 500, 512
чесак 132, 150
чесалка 132
чеснак, чесник 87
чесник заячий, чесничок 198
чеснок 87, 377
чесночник 363
чесночок 377
чесюга 132
четверняк 86, 150
четверолистник 160, 205,494
четвертяк 86, 150
четверушка 160, 494
чех 112
чехра 178
чечавиця, чечевиця 107
чечириця 418
ч"Ьрь 497
чибрик 123,395
чигран 147
чижик 168
чимбрас 455
чиміір 196
чйна 305
чинар, чинара 32, 77 
чинбарник 353 
чипіга 45 
чир 497, 512 
чирейник 258 
чирівка 512 
чист 57 
чистец 390

чистець 230, 269, 276, 284, 386, 
390, 391,406, 407, 426, 448 

чистець болотяний 391 
чистець лісовий 230, 391 
чистик 230, 259, 276, 390, 406, 407, 

412
чистик головний 383 
чистник 255, 256 
чистня к 390 
чисток 57
чистотіл 259, 261, 390, 391, 516 
чистуха 239
чистя к 255, 259, 303, 390 
чисцік 349 
чихран 147 
чичина весня на 438 
чишки 33, 36 
чишкун 36 
чір 497, 512 
чісник 87
чісник кінський 377, 378 
чісник побідник 199 
чісник яринець 198 
чісничка 263 
чіснок 87 
чічник 485, 486 
чмелена, чмелина 370, 371 
чмель, чмер 117, 445, 446, 
чмин 370 
чміль 117
чмін(ь) 117, 445, 446 
чмурь 496 
чобітки малі 434 
чобор, чобрик 395 
човник 165
чоловіча папороть 158 
чоловіча сила 122 
чоловічий вік 87, 151 
чорна бабка 408 
чорна биль 461 
чорна губа 508 
чорна калина 73 
чорна мята 124 
чорна нехворощ 461 
чорна рожа 115,316 
чорна рожа городова 115 
чорна смородина 3 1 
чорна трава 177-178,304 
чорна трава борова 303 
чорна фасоля 110 
чорна чемериця 246

чорне зілля, -є 250, 303, 304, 349,
408

чорне ребро 272 
чорнець 247 
чорний горох 304 
чорний корень 483, 484, 494 
чорний мишій 168 
чорний паслін 398 
чорний саш 161,493 
чорниця 37, 38, 65, 76 
чорниш 501 
чорні вовчі ягоди 400 
чорні я годи 31, 65, 78 
чорнобабка 408
чорнобил, чорнобіл, чорнобіль 460 
чорнобиль 250, 261, 460, 462 
чорнобильник 460, 461 
чорнобьіль 461 
чорнозілля 304 
чорноклен 5 2 ,5 3 ,7 5 ,7 6 , 516 
чорнокленок 53, 76 
чорноклень, чорноклина 53 
чорнобривець 140, 141, 150 
чорнобривка 141 
чорнобривці 141, 149 
чорноголов 384 
чорноголовка 288, 289, 383 
чорногуз 175,493 
чорнокленйна, чорноклин 53 
чорнокорінь 374 
чорнокудренник 390 
чорноліз, чорнолоз 19 
чорнотоя 250 
чорнотурка 85, 150 
чорнохвостик 172 
чорноцвіт 325, 326 
чорнуха 246 
чорнушка 98, 246 
чорнушка польова 247 
чортів лист 216 
чортів хліб 370 
чортів хлібчик 370 
чортова борода 120, 158, 358, 359, 

431,482 
чортова борода інакша 432 
чортова вйшня 42, 77 
чортове зеркало 258 
чортове зіллє 487, 493 
чортове насіня 471 
чортове помело 217 
чортове ребро 203, 342, 439, 451, 493 
чортове яйце 509, 513

чортови горіхи, чортові оріхи 326 
чортово яйце 509
чортополох 132, 147, 151,331,450, 

451,468, 469, 471-473,475,
476, 491 

чосник 87 
чосничка 263 
чотки 317 
чочка 107 
чочурник 355, 356 
чуб, чубатник 12 
чубаток 140, 141 
чубковець 29 
чубуковець звичайний 29 
чудофай 403, 404 
чужеварник, чужоварник 385, 386 
чумак 47
чумний корень 463 
шабальніїк 192
шабер 123, 519
шавар 182, 190, 192
шавлія 79, 122,393,519
шаклак 55
шал 448, 449
шалата 148
шалашник 281, 282
шалвія 122, 519
шалвія лукова 393
шаленець 183, 492
шаленіїця, шалька 183
шалина 161, 176
шалій 183, 335
шалітра, шал і я нка 183
шалот 89, 152
шалфей 122
шалхвея 122, 393
шальвія 122, 393, 519
шальніік 459
шальогка 88, 151
шампиньйон 503, 504, 513
шандра 379-382, 385, 388, 390
шанта 379-381
шанта водна 396
шанта польова 411
шапка 141, 150
шапки 140
шапочки 140, 141, 150 
шапочник 463, 464
шапран. шафран, шахвран, шахран 90 
шарила 366 
шарило 364-366, 368 
шарник 7



шафран дикий 147, 197 
шачавиця 107 
шаш 161, 176, 177 
шашіїна 161, 176 
швар, швара 190 
шведина 49, 50, 60 
швец 48, 49, 76 
швигавки польові 422 
швир 229 
шебер 123, 519 
шеберніік 123 
шевлій 122
шевлія, шелвія, шельвія 122, 519
шевлія лукова 393
шевл/ό r 19
шеленец 183
шелест 262, 337
шелец, шелій 183
шеломниця 379
шел/ό г 19, 20
шел/ό га 19, 20, 349
шелюжйна 17
шелюжник 349
шенда 380, 381
шепчина, шепшйна 38, 39
шерардія (звичайна) 423
шерошниця 423
шерстке зілля 363
шерстяниця 174
шерстя нка 185
шершак 132
шестак 86
ішілина, шильниця 188 
шильник (водяний) 164 
шйнда 414 
шипар 39 
шипарина 38, 39 
шипіка 21 
шиповнкк 38 
шипчак 38, 39 
шипшина 11, 38, 39 
широколистниця 408 
широт парлист 214 
шифріін 90 
шишки 33, 36, 276 
шівар 182
шіварец білий 181, 182 
шістерняк 86 
шквирк, шквір 13, 77 
шквірок 13
шлемівник, шлемник 378, 379 
шмандра 379

шмаркотинє, шмаркотііннє, -я 399 
шмель 166 
шмерка 12 
шмир 184, 185, 494 
шнуровий тют/ό н 13 1 
шовківка 195 
шовкова косиця 445 
шовкова трава 82, 170 
шовковиця 26, 27, 107, 178 
шовковниця, шовкун 26 
шовкунець 82 
шовчина 120, 150 
шоковиця 107 
шолвія, шоловія 122 
шоломниця 379 
шолудйвник 417 
шостак 86, 150 
шоцевііця 107 
шпараг ужиточний 201 
шпарага, шпараг, шпараги 201 
шпараги 201,493 
шпараговий ряст 418 
шпергель 233, 494 
шпинат 94, 95, 149, 151, 517, 521 
шпичка 471 
шпінак, шпінат 94 
шпорих, шпориш 223 
шпоришки, шпорічки 30 
штанодран 62, 76 
шувар 173, 182, 190, 192, 210, 243, 

493
шуварниця 195 
шульга 218 
шунііцє 279 
шушшн 38, 39 
шустак 86 
шушеребок 496 
шушерепка 495, 496 
шюпшина 38, 39 
щабра болотяна 323 
щабрик 395 
щав 220, 222,514 
щава 220 ,221 ,222  
щавка 2 2 1,222 
щавель 220, 310
щавель горобиний (гороб’я  чий) 222
щавель кислий 222
щавель наський (сорочий)221
щавій 220
щавніік 320, 514
щавух 309, 310
щав’я  н, щака 222

щалка 221
щебер 394, 519
щебрець 395
щебрушка польова 394
щедренець 44
щемелііна 370, 371
щербак 148, 343, 476
щербан 343, 474, 475,480
щербан великий 474
щербан мапіій 480
щербанець (звичайний) 480
щербач, щирбач 343
щербець 123, 395
щетячка, щетячка сіриця 185
щець 58, 77
щипець 182, 492, 515
щир 229,312
щирак 499, 500
щирей 229
щирець 230
щириця 95, 229
щітка 132, 150 ,431,498,512
щіткан 498, 5 13
щітканя 513
щітканя жовта, щіткованец 498
щіточки 431
щітчйна 132, 150
щодринець 44
щур, щурець, щурій 229
щучка 174, 493
щучник 174, 194
юд, юдик, юдина 36
юдра 273
юзерліік 310, 311
юзефа, юзефок 123
юзефка 123, 354
юрики 275, 418
юринея 471
юрівник418
юрніік 418, 275
яблінка 35, 516
я блінь 35
яблока китайські 46 
яблоко золотне 129 
яблоко любовне 129, 151 
яблонка, яблонь, -я, яблунина, 

яблунь 35 
яблонове зіллє 382, 383 
яблошник, яблун 287, 288 
яблуня 35, 288 
яблучка 293, 294 
ябронд 20, 21, 77

ябронт, ябруд 20, 21 
ябрядь 20
я вір 7, 11, 20, 30, 32, 53, 75, 76, 192, 

519 
явірниця 30 
явіровий корінь 192 
явор 53, 192, 519 
яворець 53, 76
я ворик, яворин, яворок, яворина, 

яворенько, яворонько 53 
яворянка 30, 76 
ягиль 290, 341
ягідка, ягідник, ягодка, ягодник 279 
ягідки 57 
ягли 81, 168
я глиця 251, 290, 337, 340, 341
ягличка 251, 337
ягличка весняна 251
яглох 168
яглуша 81
ягода 279
ягода чепегова 279, 280 
ягодове дерево 26 
ягодовишник 378, 493 
я ґрес 3 1 
Ядвига гола 323 
ядовитий пирей 186 
ядринець 336 
ядроріз 167 
яєчник 499
яєчниця рьіжа (царска) 505
яєшник 499, 505
язвенник 297
язик лісний 204
язички 411, 421, 422
язичник 156
язичниця 158, 159,491
язичниця звичайна (лікарська) 158

язичок 421 
язмин 29 
якіінт, якинф 89 
яківка 84, 391
якірець, якірці, якорець, якорці 311 
якова трава, якубів цвіт 465 
ялина 11, 12, 15, 155 
ялинець, яленець 15, 76 
ялинка 155
ялиця 12,75, 155, 346, 491 
яличка 155 
ялівець 16 
ялова бузина 428 
яловень 476 
яловец 15 
яловець I I , 15,16 
яловий золотник 289 
яловичник 412 
яловник, яложник 258 
яль 12
ямела, ямелина 218 
янгелик 341 
яр 192,519 
яребина 35 
ярем, яремиш 12 
ярениця, ярець 83 
я рий базнйк 68 
ярина 83, 86 
яринець 198 
ярііця 83, 86, 150 
я рка 86 
ярмуж 270 
ярник 207 
ярцвіт 90, 150 
ясен  7, 47, 67 
я сенець 266, 311,354 
ясенина 67
ясень (звичайний), ясінь 67

яск ір , яскорь 255 
я сміін 29, 77 
ясновець 97 
я  сокір 21
ясокор боровий 477, 478 
яспарзета 105 
я стер 136, 137, 439, 440 
яструбец 99, 151 
ястрябина 490, 494 
ясько 110 
ясьм ін 29, 77 
ясьо 110, 111 
ятловина 292, 491 
я фіїна, -и, яфиннйк, яфирник, 

яфірник 65 
яшіна, яцко, яць 90 
яцинт 89, 90, 151 
ячмень 86 
ячмінь 7, 79, 86 
ячмінь двогранний 86, 152 
ячмінь дворядний 86, 152 
ячмінь двугранній 86 
ячмінь дикий 186, 187,493 
ячмінь чотирогранній 86 
ячмінь шестигранний 86, 152 
ячмінь шістегранній 86 
brodawnik 490 
czar zielio 463 
czersakij 431 
krwawnyk 454 
kurycza slypota 466 
lopucha 470, 492 
majoranek 394 
mayka 244 
podbyl 462 
polen, polun 460 
psiecze moloczko 3 13



Латинські наукові ботанічні назви

Abies alba Mill. 11, 12,75,346 

Abies pectinata Lam. et DC. 12 
Abutilon avicennae Gaertn. 317 
Abutilon thcophrasti Mcdik. 317 

Acacia L. 45 

Accr campcstrc L. 51, 76 

Accr platanoidcs L. 51, 52 

Acer pscdoplatanus L. 20, 51, 53,

75, 76

Accr tataricum 51, 52, 53, 75 

Accraccac 51 

Achillca L. 391,455 

Achillea imidata Kondr. 454 
Achillca millefolium L. 7, 453, 454 

Achillca nobilis 455, 493 

Achillca vulgaris L. 459 

Acinos arvense Dandy 394 

Aconitum L. 249, 250 

Aconitum napcllus L. 249, 250,

349,411 

Acorus L. 176

Acorns calamus L. 173, 181, 182, 

188-191, 193, 195,210, 493, 

519

Actaea cimicifuga L.247 
Actaca spicata L. 247 

Adcnophora lilifolia Bess. 435 

Adonis L. 259 

Adonis aestivalis L. 259 

Adonis autumnalis L. 259 

Adonis vernalis L. 246, 259, 448 

Adoxa moschatcllina L. 428, 429 

Adoxsaccac 428

Acgopodium podagraria L. 251, 290, 

315,337, 341 

Acsculus hippocastanum L. 53 

Acthusa L. 339 

Acthusa cynapium L. 339 

Agaricalcs 503 

Agaricus alliacetis 511 

Agaricus bitorquis Sacc. 503 

Agaricus campestris L. cx Fr. 503 

Agaricus comatus 509 

Agaricus deliciosus L. 508 

Agaricus emeticus 502 

Agaricus flavo-virens 511 

Agaricus foetens Pers. 509 

Agaricus melinoides 511

Agaricus melleus Valil. 503 

Agaricus muscarius L. 504 

Agaricus necator Bull. 508 

Agaricus ostreatus 511 

Agaricus piperatus Fr. 507 

Agaricus procerus 511 

Agaricus prunulus Scop. 503 

Agaricus russula Sch. 506 

Agaricus silfluratus 511 

Agaricus subdulcis 511 

Agaricus violaceus L. 506 

Agrimonia L. 186 

Agrimonia eupatoria L. 287, 393,

451,453

Agropyron dasyanthum Ledcbr. 186 

Agropyrum repens P.B. 186 

Agrostcmma L. 234, 236. 402 

Agrostcmma githago L. 183, 234, 

235,236, 301,413,477, 489, 

493

Agrostis L. 172 

Agrostis alba L. 172, 173 

Agrostis spica-vcnti L. 173 

Agrostis stolonifcra L. 172 

Agrostis tenuis Sibth. 172, 173 

Agrostis vulgaris With. 172 
Ailanthus Dcsf.

Ailanthus altissima Sw. 47 

Ailanthus glandulosa Desf. 47 

Aira caespitosa L. 174 

Ajuga L. 377

Ajuga chamacpitys Schrcb. 376,

377, 385 

Ajuga gcncvcnsis 375, 376 

Ajuga laxmannii L. 377 

Ajuga reptans L. 376, 377 

Alcca rosea L. 115, 317 

Alchemilla acutangula Bus. 286 

Alchcmilla acutiloba Opiz 286 

Alchemilla vulgaris L. 286, 329, 519 

Alisma plantago-aquatica L. 163 

Alismataccac 163 

Alliaria officinalis Andrz ex Bieb.
263

Alliaria petiolata Cavara et Grande

263 

Allium L. 198

Allium angulosum L. 190, 198

Allium ascalonicum L. 88, 89 

Allium ccpa L. 87, 515 

Allium fistulosum L. 88, 150 

Allium olcraccum L. 198 

Allium porrum L. 7, 88 

Allium rotundum L. 198 

Allium sativum L. 87 

Allium schocnoprasum L. 198 

Allium ursinum L. 199, 223 

Allium victorialis L. 199 

Alnus L. 24

Alnus glutinosa Gacrtn. 24 

Alnus incana Moench 24 

Alnus viridis DC. 24 

Alopccurus L. 171 

Alopccurus acquialis Sobol. 171 

Alopccurus arundinaceus Poir. 172 

Alopecurus fulvus Smith 171 

Alopccurus gcmiculatus L. 171-172 

Alopecurus nigricans Yornem. 172 

Alopccurus pratensis L. 83, 171,

493,516 

Althaea L. 208 

Althaea officinalis L. 316 

Althaea rosea Cav. 115 

Alyssum L. 268, 368 

Alyssum calycinum L. 268 

Alyssum campestre L. 268 

Alyssum desertorum Stapt. 268 

Alyssum minimum L. 268 

Alyssum montanum L. 268 

Amanita cacscrca Pers. cx Schw. 505 

Amanita Hook. 506 

Amanita muscaria Hook. 504 

Amanita pantherina Seer. 505 

Amanita phalloidcs Sccr. 505 

Amanita rubcsccns S.F.Gray 505 

Amanitaccac 504 

Amaranthaccac 95, 229 

Amaranthus L. 229, 230, 396 

Amaranthus caudathus L. 95, 151 

Amaranthus paniculatus L. 229 

Amaranthus retroflexus L. 229 

Amaryllidaccac 206 

Amclanchicr Mcdik. 33 

Amygdalus communis L. 40 

Amygdalus nana 40, 77 

Amygdalus nana L. 39, 40, 77

Amygdalus persica L. 41 

Anacardiaceae 48 

Anagallis L. 230 

Anagallis arvensis L. 351 

Ananas sativus Schult. 79 

Anchusa officinalis L. 366, 368, 374 

Anemone L. 244, 250,521 

Anemone hepatica L. 251 

Anemone nemorosa L. 312 

Anemone pulsatilla L. 252 

Anemone ranunculoides L. 251 

Anemone silvestris L. 251 

Anetum L. 33

Anethum graveolens L. 118, 338 

Angelica archangelica L. 341 

Angelica sylvestris L. 340,341 

Anisum vulgare Gaertn. 117, 151,

332,412

Antcnnaria dioica Gacrtn. 443, 447 

Anthemis L. 453, 454, 457 

Anthemis cotula L. 453 

Anthemis tinctoria L. 43, 76, 364, 453 

Anthcricum ramosum L. 197 

Anthoxanthum odoratum L. 169 

Anthriscus Pers. 88, 332, 333 

Anthriscus cerefolium Hoffm. 333 

Anthriscus sylvestris Hoffm. 332, 334 

Anthyllis macrocephala Wend. 297 

Anthyllis polyphylla Kit. 297 

Anthyllis vulneraria L. 297 

Antirrhinum magnus 519 

Antirrhinum majus L. 132, 430 

Apera spica-venti Beauv. 173 

Apiaccae 328 

Apium graveolens L. 116 

Apocinaceae 69, 358 

Aposeris foetida Less. 480 

Aquilegia L. 99 

Aquilegia vulgaris L. 98, 382 

Arabis L. 267 

Arabis perfoliata Lam. 266 

Araceac 191

Arachis hypogaea L. 105 

Araliaceac 59 

Arbutus unedo L. 281 

Archangelica officinalis Hoffm. 337, 

340, 341 

Arctium L. 470, 471 

Arctium lappa L. 244, 348, 373, 404, 

451,464,469,470, 472 

Arctium majus Bemh. 469

Arctium minus Bemh. 470 

Arctium tomentosum Mill. 470 

Arctostaphylos uva-ursi Spreng. 63 

Arenaria serpyllifolia L. 232 

Aristolochia L. 220 

Aristolochia clematis L. 200, 219 

Aristolochiaceae 219 

Armeniaca vulgaris Lam. 40, 41 

Armeria elongata Koch 352 

Armeria vulgaris Willd. 352 

Armillariella mellea Karst. 503 

Amica montana L. 464 

Arrenathcrum P.B. 184 

Arrhenatherum Beauv. 84 

Arrhenatherum elatius L. 84, 85 

Artemisia L. 230, 375, 403, 441,

447, 460, 462 

Artemisia abrotanum L. 47, 142 

Artemisia absinthium L. 460, 461, 462 

Artemisia annua L. 460, 461 

Artemisia austriaca L. 462 

Artemisia campcstris L. 143, 461 

Artemisia cina L. 144 

Artemisia dniproica Klok. 461 

Artemisia dracunculus 143 

Artemisia indora M.B. 462 

Artemisia marschalliana Spreng. 462 

Artemisia pontica L. 462 

Artemisia procera Willd. 143,462 

Artemisia scoparia Wald. et Kit. 462 

Artemisia vulgaris L. 95, 250, 443, 

460, 462 

Arum L. 193, 194 

Arum maculatum L. 193 

Arum orientale P.B. 193 

Asarum L. 7

Asarum europaeum L. 219 

Asclepiadaccae 120, 358 

Asclepias cornuti Desnen. 120 

Asclepias syriaca L. 120 

Asparagus L. 201 

Asparagus officinalis L. 198, 201 

Asperugo procumbens L. 8, 373,

409, 470 

Aspcrula L. 203, 423, 427 

Asperula cynanchica L. 423 

Asperula galioides M.B. 410 

Asperula odorata L. 426 

Asphodclinc lutea Rchb. 197 

Aspidiaccac 157 

Aspidium filix-mas Sw. 15 7

Asplenium L. 159

Asplenium filix-femina Bernh. 158

Asplenium ruta-muraria L. 159

Asplenium scolopendrium L. 158

Asplenium septcmtrionale Hoffm. 159

Asplenium trichomanes L. 159

Aster acer L. 440

Aster amellus L. 136, 439, 440,493

Aster dracunculoides Lam. 440

Aster linosyris Bemh. 441

Aster salignus Willd. 137, 151

Aster tripolium L. 441

Aster villosus Benth. et Hook. 440

Astragalus L. 299

Astragalus cicer L. 299, 300

Astragalus glycyphyllos L. 299

Astrantia L. 330

Astrantia major L. 329, 331

Athyrium filix-femina Roth 158

Atragcna alpina L. 27

Atriplex L. 226, 227

Atriplex hastata L. 227

Atriplex hortensis L. 227

Atriplex prostrata Doucher 227

Atriplex rosea L. 227

Atropa belladonna L. 400

Avena L. 84

Avena fatua L. 87, 174, 175, 254,

515

Avena nigra Wallr. 175 

Avena nuda L. 175 

Avena orientalis Schreb. 84, 150 

A vena pubescens L. 175 

Avena sativa L. 84 

Azalea pontica L. 62 
Ballota L. 390 

Ballota nigra L. 390 

Ballota ruderalis Sw. 390 

Balsamina hortensis DC. 113 

Balsaminaccae 113, 314 

Balsamita major 315 

Barleria 462

Batrachium aquatile Wimm. 257 

Bellis perennis L. 437, 438, 493 

Bcrbcridaceae 28 

Bcrberis vulgaris L. 28 

Bcrtcroa incana DC. 268 

Beta esculenta Garkc subs.

cicla Moq. 93 

Beta vulgaris L. 311



Beta vulgaris subsp. esculenta Garke 

94, 368

Beta vulgaris var, sacicharifcra 94 

Betonica officinalis L. 347, 391,

392,493 

Betula L., Betula alba L. 23 

Betula pubcsccns Ehrh. 23 

Bctulaccac 23

Bcckmannia cruciformis Host 175 

Bidens tripartita L. 224, 374, 452, 518 

Biota Endl. 15 

Biscutclla lacvingata L. 271 

Blcchnum spicant Roth 159 

Blysmus Panz. cx Scult. 188 

Bolboschocnus Palla 188 

Bolctaccac 499 

Boletus appcndiculatus Fr.

cx SchacfF. 500, 503 

Boletus aurantiacus Bull, ex Fr. 502 

Boletus bulbosus Schaeff ex Schroet. 
499

Boletus calopus Fries. 501 

Boletus chryscnteron Bull.

cx St.Amans 500 

Boletus edulis Bull, cx Fr. 499, 500 

Boletus luridus Fr. cx Schaeff. 502 

Boletus luteus L. cx Fr. 500 

Boletus regius Kr. 500 

Boletus rufus Schaeff. 502 

Boletus sanguineum 5.11 

Boletus scabcr Gilb. 501 

Boletus subtomentosus L. 500-501 

Boletus versipellis Fr. et Hook. 502 

Boraginaccac 363 

Borago officinalis L. 367, 368 

Botrychium Sw. 156, 157 

Botrychium lunaria Sw. 157 

Brassica L. 264, 466 

Brassica elongata Ehrh. 269 

Brassica napus 101, 151 

Brassica napus var. csculcnta DC. 101 

Brassica olcracca accphala 270 

Brassica olcracca L. 100 

Brassica olcracca var. botrytis L. 101 

Brassica olcracca var. gongylodes 101 

Brassica rapa L. 139, 151, 267, 269 

Brassica sinapistrum Boiss. 269 

Brassicaccac, або Crucifcrac 263 

Briza media L. 179 

Bromcllaccac 79 

Bromopsis Fourr. 185

Bromus L. 184, 185 

Bromus arvensis L. 170, 184 

Bromus inermis Levss. 184 

Bromus mollis L. 185 

Bromus sccalinus L. 182, 184 

Bryonia alba L. 433 

Bulbocodium L. 196 

Bulbocodium ruthenicum Bunge 196 

Bulbocodium versicolor Sprcng. 196 

Bunias orientalis L. 267, 331-333 

Buphtahnum speciosa Schreb. 450 

Buplcurum rotundifolium L. 334 

Butomaccac 165 

Butomus umbellatus L. 165 

Buxaccac 47 

Buxus L. 313 

Buxus sempervirens L. 47 

Calamagrostis epigeios Roth 173,

191,493 

Calamintha acinos Bth. 394 

Calendula L. 145,454 

Calendula arvensis L. 145, 467 

Calendula officinalis L. 144, 145, 

150, 151,448 

Calistcphus chincnsis 150, 151 

Calla palustris L. 192, 193 

Callistcphus sinensis Ness 135-137, 

439

Callitrichaccac 314 

Callitrichc L. 314 

Callitrichc autumnale L. 314 

Callitrichc hcrmaphrodica L. 314 

Callitrichc verna L. 314 

Calluna vulgaris Hili 63, 415 

Caltha palustris L. 20, 243, 244, 256, 

404, 425 

Calystcgia sepium R.Br. 361 

Camelina Crantz 244 

Camelina glabrata Fritsch 272 

Camelina sativa Crantz 272, 273 

Campanula L. 207, 434, 435 

Campanula bononiensis L. 434 

Campanula glomerata L. 434 

Campanula lilifolia L. 435 

Campanula patula L. 434 

Campanula persicifolia L. 434 

Campanula rapunculoides L. 434 

Campanula rotundifolia L. 434 

Campanulaccac 454 

Canna indica L. 91 

Cannabinaccac 91

Cannabis sativa L. 91, 391, 411, 416 

Cannaccae 91 

Cantharcllaccac 499 

Cantharcllus 495 

Cantharcllus cibarius Fr. 499 

Capparaccac 29 

Capparis spinosa L. 29 

Caprifoliaccac 71, 428 

Caprifolium italicum 74 

Caprinus bctulus L. 76 

Capsella bursa-pastoris Mcdik. 264, 

267, 273,274, 515 

Capsicum annuum L. 129, 130, 403, 

427

Caragana Lam. 44, 45, 62, 77, 373, 

425, 426 

Caragana arboresccns Lam. 45 

Caragana frutex C.Koch 45, 70, 154 

Cardaminc L. 11 1, 265, 373 

Cardaminc amara L. 265 

Cardamine bulbifera Crantz 266 

Cardaminc impatiens L. 265 

Cardaminc pratensis L. 265 

Carduus L. 7, 146, 147, 151,331, 

403,423,431,450-452, 

466-468,470, 471,473,475, 

476

Carduus acanthoidcs L. 472 

Carduus helerophvllum L. 474 

Carduus marianum L. 146 

Carduus palustris L. 474 

Carduus rivularis Jacq. 474 

Carex L. 8, 161, 189, 190, 191 

Carex acuta Good. 189 

Carex acutiformis Ehrh. 176, 190 

Carex arenaria 191 

Carex digitata L. 190 

Carex disticha Huds. 190 

Carex gracilis Curt. 189 

Carex hirta L. 190 

Carex montana L. 191 

Carex paludosa Good. 190 

Carex praecox Schreb. 190-191 

Carex pscudocypcrus L. 191 

Carex riparia Curt. 190 

Carlina L. 203,410, 468, 469 

Carlina acaulis L. 469 

Carlina vulgaris L. 460, 468 

Carpinus bctulus L. 23 

Carpinus orientalis Mill. 308 

Carthamnus L. 147

Carthamnus tinctorius L. 7, 8, 

145-147, 151,462 

Carum L. 117

Carum carvi L. 103, 116, 338, 427, 

445, 446, 447 

Caryophullus aromaticus 97 

Caryophyllaccae 96, 229 

Castanea sativa Mill. 24 

Castanea vulgaris Lam. 24 

Cedrus Trcw 13 

Cedrus libani A.Rich. 13, 519 

Celastraceae 49 

Celosia cristata L. 95 

Cclsia orientalis L. 406 

Celtis australis L. 26 

Centaurea L. 432, 473, 476, 478 

Centaurea cyanus L. 296, 468, 471, 

476, 477, 478, 493 

Centaurea diffusa Lam. 478 

Centaurea jacea L. 471, 476, 478 

Centaurea marschalliana Spreng. 478 

Centaurea phrygia L. 478 

Centaurea scabiosa L. 432, 476, 477 

Ccntaurium Hili 7 

Centaurium erythraca Rafn. 238, 

325,353,354, 409, 423 

Centaurium minus Moench 353 

Centaurium umbellatum Gilib. 353 

Centunculus minimus L. 352 

Cephalanthcra Rich. 213 

Cephalanthcra longifolia Fr. 213 

Cerastium L. 232 

Cerastium caespitum Gilib. 231 

Cerastium holostoides Fr. 231 

Cerastium vulgatum L. 231 

Cerasus L. 42, 441 

Cerasus avium Moench 43 

Cerasus fruticosa Woron. 42, 77 

Cerasus mahaleb Mill. 42 

Cerasus vulgaris Mill. 42 

Ceratocarpus arenarius L. 227 

Ceratocephalus orthoceras DC. 254 

Ccratocephalus testiculata Crantz 254 

Ccratophyllaceae 242 

Ceratophyllum L. 243 

Ceratophyllum demersum L. 162, 

163,242, 348 

Cerinthe L. 365 

Cerinthe minor L. 364 

Chacrophyllum L. 331, 332 

Chaerophyllum aromaticum L. 331 

Chaerophyllum bulbosum L. 331

Chaerophyllum sylvestre L. 332 

Chamaecytisus Link 43 

Chamaecytisus zingeri Kvaskova 44, 

76, 77

Chamacrion angustifolium Holub 325 

Chamomilla recutita Rauschcrt 458 

Chamomilla suaveolens Rydb. 454 

Chelidonium majus L. 255, 259,

313,391 

Chenopodiaccae 93, 215 

Chenopodium L. 226, 227 

Chenopodium album L. 226, 515 

Chenopodium bonus-hcnricus L. 226 

Chenopodium botrys L. 226 

Chenopodium foliosum Aschers. 226 

Chenopodium hybridum L. 227 

Chenopodium rubrum L. 227 

Chenopodium urbicum L. 226 

Chenopodium vulvaria L. 226 

Chimaphila umbcllata W.Barton 345 

Chondrilla juncea L. 484 

Chondrilla latifolia Bicb. 484, 488 

Chiysanthemum balsamita Schmalh. 
142, 392

Chiysanthemum corymbosum L. 458 

Chiysanthemum leucanthemum L.
455

Chrysanthemum parthenium Pers.
142

Chrysanthemum segetum L. 455 

Chiysanthemum tanacetum Vis. 459 

Chiysanthemum vulgare Bernh. 151,

459

Chrysosplcnium altemifolium L. 278 

Cicer L. 105, 106 

Cicer arietinum L. 105, 106 

Cichorium L. 148, 480 

Cichorium endivia L. 148, 480 

Cichorium intybus L. 148, 275, 290, 

477,478,480 

Cicuta virosa L. 335 

Cimicifuga curopaca Schipcz. 247,

248

Cimicifuga foetida auct. non L. 247 

Cineraria palustris L. 466 

Circaea lutetiana L. 325, 326 

Cirsium L. 147, 151, 187, 423, 450,

452,467, 470, 471,473-477, 

488

Cirsium arvense Scop. 473 

Cirsium canum All. 474

Cirsium eriophorum Scop. 474 

Cirsium erisithales Scop. 474 

Cirsium hetcrophyllum Hili 474 

Cirsium lanceolatum Scop. 473, 475 

Cirsium oleraceum Scop. 248, 474 

Cirsium palustre Scop. 474 

Cirsium pannonicum Link 474 

Cirsium polonicum Iljin 474 

Cirsium rivularc Ali. 474 

Cirsium vulgare Ten. 473, 474 

Cistaccae 57, 320 

Cistus creticus M.B. 57 

Cistus tauricum Presl. 57 

Citrullus lanatus Matsum et Nakai 

132, 133 

Citrullus vulgaris Schrad. 133 

Citrus limon Burm. 46 

Citrus medica L. 46 

Citrus sinensis Osb. 46 

Citrus unshik Mare. 47 

Clavaria flava Sch. 498, 518 

Clavariaccac 498 

Clematis L. 253, 254 

Clematis alpina Mill. 27 

Clematis integrifolia L. 253 

Clematis pscudoflammula Schmalh. 

27

Clematis recta L. 28, 253 

Clematis vitalba L. 27, 28, 254, 359, 

408

Clitopilus prunulus Kumm. 503 

Cnicus benedictus L. 147, 148, 151 

Cnidium dubium Thcll. 339 

Cnidium venosum Koch. 339 

Cochlcaria officinalis L. 265 

Colchicum autumnale L. 197 

Comarum palustre L. 280, 493 

Commiphora myrrha 426 

Compositae 135, 136 

Conium L. 334

Conium maculatum L. 62, 135, 183, 

332-335,338,403,437, 493 

Consolida S.F.Gray 249, 250, 322, 

515

Consolida ajacis Schur 99, 150, 151 

Consolida arvensis Opi:  91, 99, 248 

Consolida regalis S.F.Gray 248, 407 

Convallaria L. 21

Convallaria majalis L. 203, 204, 396 

Convolvulaccac 120 

Convolvulus L. 361, 426



Convolvulus arvensis L. 77, 359,

361,519 

Convolvulus purpureus L. 120 

Corallorhiza Chatcl. 211 

Corallorhiza innata R. Br. 211 

Corallorhiza trifida Chatcl. 211 

Coriandrum sativum L. 115, 338 

Corispcrmum L. 478 

Corispcmium hyssopifolium L. 228 

Comaccac 60 

Cornus mas L. 60, 350 

Cornus sanguinea L. 50, 60,76 

Coronaria flos-cuculi A.Br. 236, 493 

Coronilla varia L. 294, 301, 302 

Cortinariaccac 506 

Cortinarius violaccus Fr. 506 

Corydalis Vcnt. 200, 263, 347 

Corydalis cava Schw. ct Kocr. 262 

Corydalis solida Sm. 363 

Corylaceac 22 

Corylus L. 23 

Corylus avellana L. 22 

Corylus maxima Mill. 23 

Cotinus coggigria Scop. 7, 47, 48,

76, 204

Cotoneastcr integerrimus Mcdik. 33, 

36

Cotoneasler vulgaris Lindi 33 

Crambe L. 267, 331 

Crambe tataria Scbcok 270 

Crassulaccac 275, 453 

Crataegus oxyacantha L. 36, 39, 76 

Crepis L. 489 

Crepis biennis L. 489 

Crepis lodomeriensis Dess. 489 

Crepis tectorum L. 489 

Crinitaria Cass. 441 

Crinitaria linosyris Less. 441 

Crinitaria villosa Gross. 440 

Crocus L. 197, 198,208,476 

Crocus hcufclianus Herb. 371 

Crocus reticulatus Stcv. ex Adam 

196, 208,209 

Crocus sativus L. 90, 147 

Crocus variegatus Hop. et Horn. 208 

Crucifcrac 100 

Crucianclla L. 423 

Cucubalus baccifcrus L. 236 

Cucumis melo L. 133 

Cucumis sativus L. 133, 403 

Cucurbita L. 135

Cucurbita maxima Duch. 134, 135

Cucurbita pepo L. 133, 134, 135 

Cucurbitaccac 132, 433 

Cupressaccac 15 

Cupressus L. 15 

Curcuma zcdoaria 7, 144 

Cuscuta L. 362, 426 

Cuscuta epilinum Wcihe 361 

Cuscuta europaca L. 362 

Cuscuta monogyna Vahl 362 

Cuscuta trifolii Bab. 362 

Cuscutaccae 361 

Cyclamen curopacum L. 119 

Cydonia oblonga Mill. 33 

Cydonia vulgaris Pers. 33 

Cynanchum vincetoxicum R.Br. 358 

Cynara scolymus L. 145, 151 

Cynoglossum officinale L. 374 

Cynosurus cristatus L. 180, 190, 493 

Cypcraccae 187 

Cypripcdium L. 203, 211 

Cypripcdium calceolus L. 211, 215, 

407

Cytisus L. 43, 349, 395 

Cytisus laburnum L. 44 

Cytisus biflorus L’Hcr. 44 

Cytisus ruthenicum Fisch. 44 

Cytisus scoparius Link. 44 

Dactylis glomerata L. 179, 516 

Dactylorhiza Ncvski 216 

Dactylorhiza maculata Vcrmculen 216 

Dahlia pinnata Cav. 139 

Dahlia variabilis Desf. 139 

Daphne cncorum L. 57 

Daphne mczcrcum L. 50, 57, 75, 515 

Datura stramonium L. 143, 335, 402, 

469, 479 

Daucus carota var. sativa Hoffm.
119

Daucus sativus Rochl. 119, 269, 342 

Delphinium ajacis L. 99 

Delphinium consolida L. 91, 248,

407

Delphinium cuneatum Stcv. cx DC.

249

Delphinium elatum L. 249, 250 

Dentaria bulbifera L. 266 

Dcschampsia cacspitosa Bcauv. 174 

Dcscurania sophia Wcbb cx Prantl

264

Dianthus L. 96,97, 141, 145,235, 

238,239, 391,448,454 

Dianthus barbatus L. 96

Dianthus campestris Bieb. 238 

Dianthus carthusianorum L. 97, 238 

Dianthus caryophyllus L. 96, 97, 238 

Dianthus dcltoidcs L. 97, 238 

Dianthus stcnocalyx Juz. 238 

Dichostylis Bcav. cx Lest. 188 

Dictamnus albus L. 311, 354 

Dictamnus fraxinclla Pers. 311 

Digitalis L. 408 

Digitalis ambigua Murr. 412 

Digitalis grandiflora Mill. 412 

Digitaria sanguinalis Scop. 168,493 

Digraphis arundinacea Trin. 82 

Dipsacaccae 132,430 

Dipsacus L. 132 

Dipsacus fullonum L. 132 

Dipsacus sativus Scholl. 131, 150, 

431

Dipsacus silvestris Huds. 431 

Diptcryx odorata 169 

Draba verna L. 269 

Dracocephalum moldavica L. 121 

Dracoccphalum ruyschiana L. 383 

Droscra rotundifolia L. 275 

Dryoptcris Adans. 410 

Dryoptcris filis-mas Schott 157, 160, 

289, 514 

Duschekia viridis Opiz 24 

Ecballium elaterium A.Rich. 433 

Echinochloa crusgalli Beauv. 168, 

169, 493 

Echinops L. 468

Echinops sphacroccphalus L. 467 

Echinospermum lappula Lehm. 372 

Echium maculatum L. 366 

Echium rubrum Jacq. 366 

Elacagnaccae 58 

Elaeagnus hortensis M.B. 58 

Elacgnus angustifolia L. 58 

Elatinaccae 320 

Elatinc L. 320 

Elatinc absinastrum L. 320 

Elatine hydropiper L. 320 

Elcocharis R.Br. 188 

Elcocharis palustris Roem. ct Schult.

188

Elodca canadcnsis Michx. 167 

Elscholtzia Willd. 142 

Elymus arenarius L. 186 

Elytrigia repens Ncwski 151, 184, 

186, 493 

Empctraccac 48

Empctrum nigrum L. 48 

Ephedra vulgaris Rich. 16 

Ephcdraccac 16 

Epilobium L. 324 

Epilobium adnatum Griseb. 324 

Epilobium montanum L. 436 

Epilobium palustre L. 324 

Epilobium roseum Schrcb. 324 

Epilobium tetragonum L. 324 

Epipactis Zinn 213 

Epipactis artrorubens Sch. 213 

Epipactis hcllcborinc Crantz 213 

Epipactis latifolia AU. 213 

Epipactis palustris Crantz 213 

Equisctaceae 155 

Equisetum L. 156, 230, 516 

Equisetum arvense L. 7, 153, 155,

328,384,515 

Equisetum fluviatile 156 

Equisetum hyemalc L. 156 

Equisetum palustre L. 156 

Equisetum sylvaticum L. 156 

Eragrostis minor Host 177 

Eragrostis pilosa Bcauv. 178 

Eragrostis poaeides Beauv. 177 

Erica vulgaris L. 63 

Ericaceae 61 

Erigcron L. 441, 443 

Erigcron accr L. 441 -443 

Erigcron canadcnsis L. 442, 444 

Eriophorum L. 187, 188 

Eriophorum angustifolium Honck.
187

Eriophorum polystachion L. 187 

Eriophorum vaginatum L. 187 

Eriophorum latifolium Hoppe 187 

Erodium L’Hcr. 308 

Erodium cicutarium L’Hcr. 307, 309 

Erophila verna Bcss. 269 

Erucastrum cretaceum Kotov 269 

Erucastrum elongatum Rchb. 269 

Ervum lens L. 107 

Eryngium L. 330, 331 

Eryngium campestre L. 330, 331 

Eryngium planum L. 330 

Erysimum austriacum Baumg. 264 

Eiysimum canescens Roth. 265 

Erysimum chciranthoidcs L. 264 

Erysimum diffusum Ehrh. 265 

Eiysimum officinale L. 264 

Eiythraea centaurium Pers. 350 

Erythronium dcns-canis L. 200

Eupatorium L. 437 

Eupatorium cannabium L. 436 

Euphorbia L. 314, 487,489 

Euphorbia amygdaloides L. 314 

Euphorbia cyparissias L. 313, 314, 

518

Euphorbia pilosa L. 430 

Euphorbiaccac 113 

Euphrasia L. 8, 416 

Euphrasia officinalis L. 415 

Euphrasia stricta D.Wolff 

cx J.F.Lchm. 415, 416 

Euprasia odontites L. 416 

Evonymus L. 50

Evonymus europaca L. 49, 50, 76, 77 

Evonymus verrucosa Scop. 50, 78 

Evonymus vulgaris Mill. 49 

Faba bona Medik. 106, 357 

Fabaccac 43, 103, 289 

Fagaccac 24

Fagopyrum csculcntum Moench 93 

Fagopyi-um sagittatum Gilib. 93 

Fagopyrum tataricum Gacrtn. 93,

224, 225 

Fagus silvatica L. 24, 391 

Falcaria Rivini Host 336 

Falcaria vulgaris Bcmh. 167, 336 

Festuca L. 182, 183 

Festuca duriuscula 182 

Festuca ovina L. 178, 182, 183, 494 

Festuca sulcata Hack. 182, 183, 494 

Fcstuca trachyphylla Krajina 182 

Ficaria L. 521

Ficaria vema Huds. 254, 255, 357 

Ficus carica L. 26, 27, 41, 76 

Ficus sycomorus L. 27 

Filago arvensis L. 443, 445 

Filipcndula Mill. 285, 286 

Filipcndula denudata Fritsch 285, 286 

Filipendula hexapetala Gilib. 272, 

285

Filipendula ulmaria Maxim. 285

Filipcndula vulgaris Moench 272, 285

Foeniculum officinale All. 117

Fomes Fr. 497

Fragaria L. 280, 296

Fragaria collina L. 58

Fragaria vesca L. 58, 76, 279, 280

Fragaria viridis Duch. 279, 280

Frangula Mill. 54

Frangula alnus Mill. 54

Fraxinus L. 266

Fraxinus excelsior L. 67 

Fritillaria L. 89, 332 

Fritillaria imperialis L. 89 

Fritillaria mclcagris L. 199 

Fumaria officinalis L. 263 

Fumariaceae 262 

GageaSalisb. 197, 198 

Gagca lutea Kcr. —  Gawl. 198 

Gagea pusilla Schult. ct Schult. 198 

Galanthus L. 206-208 

Galanthus nivalis L. 200, 206-208, 

312

Galatclla dracunculoidcs Necs. 440 

Galatella punctata DC. 440 

Galcga officinalis L. 298 

Galcobdolon luteum Huds. 388, 389 

Galeopsis L. 473,386, 391 

Galeopsis ladanum L. 386 

Galeopsis pubcsccns Bcss. 386 

Galeopsis tetrahit L. 386 

Galium L. 301,424, 425, 427 

Galium aparinc (spurium) L. 8, 425,

427

Galium biebersteinii Ehrcnd. 410 

Galium mollugo L. 426 

Galium odoratum Scop. 426, 427 

Galium tricorne With. 427 

Galium tricomutum Dandy 427 

Galium verum L. 424, 425, 427 

Genista L. 395, 407 

Genista tinctoria L. 43, 76, 298 

Gentiana L. 203, 211, 235, 236, 239, 

354-356,417 

Gentiana amarclla L. 356 

Gentiana asclcpiadca L. 355 

Gentiana axillaris Murb. 356 

Gentiana cruciata L. 355, 356 

Gentiana pneumonantha L. 356 

Gentiana verna L. 356 

Gcntianaccac 353 

Gcraniaccac 305 

Geranium L. 305, 306, 308, 309 

Geranium cicutarium L. 309 

Geranium columbium L. 308 

Geranium dissectum L. 308 

Geranium molle L. 308 

Geranium palustre L. 307, 309 

Geranium pratense L. 306 

Geranium rotundifolium L. 308 

Geranium sanguineum 305, 306, 308 

Geranium sylvaticum L. 308 

Geranium phaeum L. 308



Geum L. 284 

Geum rivale L. 284 

Geum urbanum L. 96, 283 

Gladiolus L. 210

Gladiolus communis L. 90, 91, 210 
Gladiolus imbricatus L. 210 

Glauch maritina L. 351 
Glaucium corniculatum Curt. 261, 262 
Glechoma hederacea L. 381, 382, 397 
Glyceria R. Br. 181, 182 
Glyceria aquatica Wahlenb. 181, 191 
Glyceria fluitans R.Br. 181, 182 
Glyceria maxima Holmb. 181 

Glyceria spectabilis Mert. et Koch 
181

Glycine hispida Maxim. 109 

Glycine max Mcrr. 109 

Glycyrrhiza L. 45 

Glycyrrhiza echinata L. 300 

Glycyrrhiza glabra L. 300 

Gnaphalium L. 445 

Gnaphalium arenarium L. 445 

Gnaphalium arvense L. 443 

Gnaphalium dioicum L. 443 
Gnaphalium sylvaticum L. 443, 445 

Goniolimon tataricum Boiss. 352 

Gossypium L. 115 

Gramineae 79, 167 

Gratiola officinalis L. 408 

Grossularia reclinata Mill. 30, 31, 38,

76, 423 

Gymnadenia R.Br. 214 

Gymnadenia conopsea R.Br. 211,213 

Gymnadenia odoratissima Rich. 213 

Gypsophilla L. 237, 238 

Gypsophilla muralis L. 237 

Gypsophilla paniculata L. 228, 237, 

238

Gyromitra esculenta 495 

Haloragaceae 327 

Hedera helix L. 59,382, 398 

Hcdysarum L. 301 

Helianthcmum nummularium Mill.

320

Helianthemum vulgare Gaertn. 320 

Hclianthus annuum L. 138, 139, 448, 

457

Hclianthus tuberosus L. 139, 151 

Hclichrysum Mill. 117, 444 

Helichrysum arenarium Mocnch 117, 

371,445-447 

Helictotichon pubescens Pilg. 175

Helleborus L. 246 

Helleborus niger L. 196, 246 

Helleborus viridis L. 246 

Helvella esculenta Pers. 495 

Hemerocallis flava L. 87 

Hemerocallis lilio-asphodclus L. 87, 

151

Hepatica Mill. 252 

Hepatica nobilis Mill. 251,252,312 

Hepatica triloba Gillib. 251 

Heracleum L. 331, 332 

Heracleum sibiricum L. 229, 334, 

337, 343 

Heracleum spondylium L. 7, 343 

Hcmiaria L. 234

Hemiaria glabra L. 233, 407, 412 

Hemiaria hirsuta L. 233 

Hesperis matronalis L. 100 

Hieracium L. 420, 444, 445, 447,

490,491 

Hieracium alpinum L. 490 

Hieracium auranthiacum L. 490 

Hieracium auricula Lam. et DC. 490 

Hieracium pilosella L. 385, 438, 490, 

493

Hierochloe borealis R. et Sch. 169 

Hierochloe odorata Beauv. 169, 173,

493

Hippocastanaceae 53 

Hippophae rhamnoides L. 58 

Hippuridaccac 328 

Hippurus L. 328 

Hippuris lanceolata Rctz. 328 

Hippuris vulgaris L. 328 

Holcus lanatus L. 174 

Hordeum distichon L. 85, 86, 151 

Hordeum vulgare L. 86 

Hottonia palustris L. 349 

Hottonia ulustris L. 328 

Humulus lupulus L. 92, 361, 422 

Hyacinthus orientalis L. 89 

Hydnaccac 497 

Hydnum Fr. 497, 514 

Hydrangea hortensis Smith 30 

Hydrangea macrophylla Ser. 30 

Hydrangcaccae 29 

Hydrocharis morsus-ranac L. 166 

Hydrocharitaccae 166 

Hyoscyamus L. 313, 402 

Hyoscyamus niger L. 334, 335, 339, 

398, 400-403, 407 

Hyoseris foetida DC. 480

Hyossopus officinale L. 366 

Hypericaeeae 318 

Hypericum montanum L. 320 

Hypericum perforatum L. 275, 318, 

319,355 

Hypochaeris L. 481 

Hypochaeris radicata L. 480 

Hypopithys monotropa Grantz 346 

Hyssopus officinalis L. 123, 239, 354 

liliaceum anisatum L. 117 

liliaceum anisum 151 

Impatiens balsamina L. 113 

Impatiens noli-tangere L. 314 

Inula L. 447-449, 453 

Inula dysenterica L. 449 

Inula helenium L. 405, 449, 468 

Inula hirta L. 448, 449 

Inula oculus-christi L. 448 

Inula pulicaria L. 449 

Inula salicina L. 448 

Ipomaea L. 197

Ipomaea purpurea Roth 89, 120, 199 

Iridaceac 90, 208 

Iris L. 91,209, 210 

Iris germanica L. 90, 91 

Iris pscudoacorus L. 90, 209, 210 

Iris pumila L. 210 

Iris sibirica L. 210 

Isatis tinctoria L. 7, 267 

Isopyrum thalictrum L. 247 

Ityphallus impudicus Fr. 509 

Jasione montana L. 436 

Juglandaccac 22 

Juglans L. 53 

Juglans regia L. 7, 22 

Juncaccac 194 

Juncaginaceac 163 

Juncus L. 176, 177, 188-190, 191, 

192, 194, 195, 291 

Juncus bufonius L. 195 

Juncus conglomeratus L. 195 

Juncus effusus L. 194 

Juncus leersii Marss. 195 

Juncus trifidus L. 194, 195 

Juniperus L. 15, 16 

Juniperus communis L. 15, 16 

Juniperus sabina L. 16 

Juniperus sibirica Burgsd. 15 

Jurinea cyanoides Rcshb. 471 

Jurinca pscudocyanoides Klok. 471 

Jurinea stocchadifolia DC. 471 

Knautia arvensis Coult. 430, 432

Kochia Roth 95 

Kochia scoparia Schrad. 95 

Koclcria cristata Pers. 178, 180 

Koeleria gracilis Pers. 178 

Labiateae 120, 375 

Laburnum anagyroides Mcdik. 44, 77 

Lactarius dcliciosus Fr. 508 

Lactarius piperatus S.F.Gray 507 

Lactarius torminosus S.F.Gray 508 

Lactuca L. 149

Lactuca sativa L. 148, 149, 227 

Lactuca scariola L. 488 

Lactuca scrriola Torner 149, 278, 488 

Lagcnaria ciccraria Standi 166 

Lagenaria vulgaris Ser. 134, 166 

Lamium L. 66, 376, 381, 382, 385, 

387, 388, 390, 396 

Lamium album L. 387, 389 

Lamium amplcxicalle L. 388 

Lamium galeobdolon Crantz 388 

Lamium maculatum L. 388 

Lamium purpureum L. 388 

Lappa major Gaertn. 469 

Lappa minor DC. 470 

Lappa tomentosa Lam. 470 

Lappula echinata Fritsch 372 

Lappula myosotis Moench 372 

Lappula squarrosa Dumort. 372 

Larix Mill. 12 

Larix decidua Mill. 12 

Larix europaea DC. 12 

Laserpitium L. 246, 344 

Lascrpitium hispidium Ricb. 344 

Laserpitium latifolium L. 344 

Lathraca L. 419

Lathraca squamaria L. 275, 405, 418 

Lathyrus L. 298, 303, 305 

Lathyrus niger Bemh. 299, 304 

Lathyrus odoratus L. 108 

Lathyrus pratensis L. 305 

Lathyrus sativus L. 108, 291 

Lathyrus sylvestris L. 305 

Lathyrus tuberosus L. 304 

Lathyrus vernus Bemh. 303, 304 

Lauraceac 28 

Laurus nobilis L. 7, 28 

Lavandula angustifolia Mill. 121 

Lavandula officinalis Schaix. 121 

Lavandula spica L. 121 

Lavatcra thuringiaca L. 267, 317 

Leccinum scabrum S.F.Gray 501 

Leccinum aurantiacum S.F.Gray 502

Ledum palustre L. 61 

Lcguminosae 43 

Lcmna L. 159

Lens culinaris Mcdik. 106, 107, 292 

Lens esculenta Moench 107, 292, 481 

Lcntibulariaccac 420 

Lcontodon L. 481, 482, 485, 486 

Leontodon autumnalis L. 481 

Lcontopodium L. 445 

Lcontopodium alpinum Cass. 442,

444

Lconurus L. 376, 389 

Leonurus cardiaca L. 389 

Lepidium L. 270, 271 

Lepidium draba L. 271 

Lepidium latifolium L. 271 

Lepidium perfoliatum L. 271 

Lepidium rudcralc L. 169, 270 

Lepidium sativum 102, 111, 273 

Leucanthemum segetum Stank. 455 

Lcucanthcmum vulgare Lam. 136, 

295, 455-459 

Leucojum vernum L. 207, 208 

Levisticum officinalis Koch 118, 256, 

340, 341 

Lcymus arenarius Hochst. 186 

Ligustrum L. 69 

Ligustrum vulgare L. 50, 68, 69 

Liliaccac 87, 195 

Lilium L. 199, 240 

Lilium candidum L. 89 

Lilium martagon L. 199, 203 

Limoniaceac 352 

Limonium Mill. 353 

Limonium latifolium Kuntze 353 

Limonium platyphyllum Lincz. 353 

Limonium sareptunum Gams. 353 

Limonium tomentellum Kuntze 353 

Limosella aquatica L. 409 

Linaccac 310

Linaria Mill. 238, 406, 483 

Linaria biebersteinii Bcss. 407 

Linaria genistaefolia Mill. 407 

Linaria vulgaris Mill. 266-267, 406,

407,412 

Linosyris Cass. 440, 441 

Linosyris vulgaris Cass. 441 

Linosyris villosa DC. 440, 441 

Linum L. 310, 406, 441 

Linum catharticum L. 310 

Linum flavum L. 310 

Linum usitatissimus L. 112

Linum vulgare 112, 150 

Listera ovata R.Br. 211, 213 

Lithospermum L. 364 

Lithospcrmum officinalc L. 364 

Lolium L. 183, 184 

Lolium perenne L. 183, 184 

Lolium temulentum L. 183, 226, 402,

493

Loniccra L. 69, 73, 75 

Lonicera caprifolium L. 74, 75 

Loniccra xylosteum L. 73, 75 

Loranthaccac 217 

Loranthus Jacq. 217 

Loranthus turopeus Jacq. 217 

Lotus L. 106

Lotus corniculatus L. 298 

Lotus messanensis 298 

Lupinus hirsutus L. 103 

Luzula pallcsccns Sw. 195 

Luzula pilosa Willd. 195 

Lychnis alba Mill. 236 

Lychnis chalccodonica L. 97, 150,

151

Lychnis vespertina Sibth 236 

Lychnis viscosa L. 234 

Lycium barbarum L. 70, 71, 77 

Lycium halimifolium Mill. 70 

Lycium ruthcnicum Murr. 71 

Lycium vulgare Dun. 70 

Lycopcrdaccac 510 

Lycoperdon bovista L. 510 

Lycopcrdon gemmatum Batsch 510 

Lycoperdon perlatum Pers. 510 

Lycopcrsicon csculcntum Mill. 129 

Lycopodiaccac 153 

Lycopodium clavatum L. 7, 153, 154 

Lycopsis arvensis L. 369 

Lycopsispulla L. 370 

Lycopus L. 396

Lycopus curopacus L. 393, 396, 397 

Lycopus exaltatus L. 396, 397 

Lycopodium L. 155 

Lycopodium anccps Wallr. 154 

Lycopodium complanatum L. 154 

Lysimachia nummularia L. 350 

Lysimachia thyrsiflora L. 350 

Lysimachia vulgaris L. 349 

Lythraccac 323 

Lythrum L. 324 

Lythrum salicaria L. 323 

Lythrum portula D.F.Wcbb 323 

Lythrus salicaria L. 324



Lythrum sativus 151 

Magnolia L. 29 

Magnoliaceae 29

Majanthemum bifolium F.W.Schmidt 

201,202,378 

Majorana hortensis Moench 123, 394 

Malachium aquaticum Fr. 231 

Malus domestica Borkh. 35 

MalvaL. 208,315,316,381 

Malva crispa L. 114, 316 

Malva exisa Reinchenb. 316 

Malva mauritiana L. 316 

Malva neglecta Wallr. 315,316 

Malva rotundifolia L. 315 

Malva sylvcstris L. 316, 317 

Malva verticulata L. 114 

Malva vulgaris Ten. 315 

Malvaceae 114, 315 

Mandragora officinarum 7, 206, 

400-402

Marrubium L. 380, 381, 382, 385,

388-390, 396,411 

Marrubium peregrinum L. 379 

Marrubium vulgare L. 379, 380 

Marsilca quadrifolia L. 160 

Marsileaceae 160 

Matricaria L. 142,453, 457 

Matricaria chamomila L. 454, 458 

Matricaria parthenium L. 142 

Matricaria recutita L. 458, 466 

Matthiola R. Br. 100 

Matthiola annua Sweet 100 

Matthiola incana R. Br. 100 

Medicago L. 290 

Medicago falcata L. 290 

Medicago minima Bartalini 291 

Medicago sativa L. 104 

Melampyrum L. 414, 415 

Melampyrum arvensc L. 414 

Melampyrum nemorozum L. 413 

Melampyrum pratense L. 414 

Melampyrum saxosum Baumg. 414 

Melampyrum sylvaticum L. 414 

Melampyrum cristatum L. 414 

Melandrium Roehl. 234, 413 

Melandrium album Garcke 236 

Melica L. 179 

Melica nutans L. 178 

Melilotus Mill. 104, 291 

Melilotus coerulea Desr. 103 

Melilotus officinalis Pall. 291, 292, 

407,425

Melissa officinalis L. 150, 276 

Melittis L. 377, 385 

Melittis melissophyllum L. 122, 385, 

388

Melittis sarmatica Klok. 388 

Melo sativa Sag. 133, 134 

Mentha L. 124, 125, 382, 388, 396, 

397

Mentha arvensis L. 397 

Mentha crispa L. 125 

Mentha piperita L. 124, 397 

Mentha pulegium L. 397 

Mentha ukrainica Klok. 124, 125 

Menyanthes trifoliata L. 165, 355, 

357

Mercurialis L. 252 

Mercurialis annua L. 312 

Mercurialis perennis L. 312 

Mespilus germanica L. 36 

Meum L. 356 

Milium effusum L. 170 

Molinia caerulea Moench 177 

Molucella laevis L. 121 

Monotpopa hypopithys L. 346 

Moraceac 26

Morchclla esculenta St. Fm. 495, 496

Morsus diaboli 432

Morus L. 27, 76

Morus alba L. 26

Morus nigra L. 26

Myosotis L. 372, 410

Myosotis alpestris Koch. 372

Myosotis arenaria Schrad. 372

Myosotis arvensis Hili 372

Myosotis intermedia Link. 372

Myosotis palustris L. 371

Myosoton aquaticum Moench 231

Myosurus minimus L. 254

Myricaria germanica Dcsv. 56

Myriophyllum spicatum L. 327

Myriophyllum vcrticullatum L. 327

Myrtaceae 59

Myrtus L. 59

Myrtus communis L. 59

Najadaceae 163

Najas marina L. 163

Narcissus L. 136

Nardus stricta L. 185, 311

Nasturtium R.Br. 151, 265

Nasturtium officinale R. Br. 111

Naumburgia thyrsiflora Rchb. 350

Nelumbium spcciosum Willd 181

Neottia nidus-avis Rich. 212 

Nepeta L. 381

Nepeta cataria L. 382, 382, 397 

Nepeta nuda Smalh. 380 

Nepeta pannonica L. 380, 381 

Nerium oleander L. 69, 70 

Neslia paniculata Desv. 273 

Nicotiana rustica L. 130, 131 

Nicotiana tabacum L. 130, 131 

Nigella arvensis L. 246 

Nigella damascena L. 98, 151 

Nigella sativa L. 98, 246 

Nonea (Nonnea) pulla DC. 370 

Nuphar L. 516

Nuphar luteum Sm. 239-242, 404 

Nymphae alba L. 192, 239-242, 404, 

430

Nymphae lotus L. 181 

Nymphaeceae 239

Ocimum basilicum L. 123, 125, 312, 

354, 365, 376, 377, 384, 394,

411,412,415,477 

Odontites Ludw. 416 

Odontites rubra Opiz 416 

Odontites serotina Dum. 416 

Odontites vulgaris Moench 416 

Oenanthe aquatica Poir. 338 

Oenanthe phellandrium Lam. 338 

Oenothera biennis L. 326 

Olea europaea L. 58-59, 69 

Oleaceae 67 

Onagraceac 324

Onobrychis gracilis Bess. 104, 301 

Onobrychis vicifolia Scop. 104 

Ononis L. 290 

Ononis arvensis L. 289 

Ononis hircina Jack. 289 

Ononis spinosa L. 290 

Onopordon L. 467 

Onopordon acanthium L. 473, 475 

Onopordum L. 467, 476 

Onopordum acanthium L. 475 

Onosma cchioides L. 364 

Onosma visianii Clementi 364 

Ophioglossaccae 156 

Ophioglossum vulgatum L. 156 

Orchidaceae 91,211 

Orchis L. 91,213-216 

Orchis bifolia 214 

Orchis maculata L. 216 

Orchis militaris L. 215 

Orchis morio L. 215

Origanum majorana L. 123 

Origanum vulgare L. 226, 227, 365, 

391,394 

Omithogalum umbcllatum L. 201 

Omithopus pcrpussilus L. 300 

Omithopus sativus Brot. 104 

Orobanchaccae 419 

Orobanchc L. 396, 419, 420 

Orobanchc alba Stcph. 419 

Orobanche coerula Vili. 4 19 

Orobanchc elatior Sutt. 419 

Orobanche epithvmum DC. 4 19 

Orobanche major L. 419 

Orobanche purpurea Jacq. 419 

Orobanche ramosa L. 419 

Orobus vernum L. 303 

Orthilia secunda House 344-346 

Oryza sativa L. 82 

Oxalidaccae 309 

Oxalis acctosclla L. 309 

Oxytropis pilosa DC. 300 

Oxycoccos palustris Pers 66 

Oxycoccos quadripetalus Gilib. 66 

Padus avium Mill. 43, 204 

Padus racemosa Lam. 43 
Paconia L. 210 

Paconia tenuifolia L. 243 

Paconia officinalis L. 98 

Panicum L. 168 

Panicum crusgalli L. 168 

Panicum miliaccum L. 81, 168, 363 

Panicum sanguinale L. 168 

Papaver L. 261

Papaver argemone L. 261, 262 

Papaver orientale L. 262, 515, 520 

Papaver rhoeas L. 261 

Papaver somniferum L. 100, 262 

Papaveraccac 259 

Paris quadrifolia L. 115, 203, 205, 

518

Parnassia palustris L. 278 

Pamassiaccac 278 

Pastinaca sativa L. 343 

Pccicalcs 495 

Pcdicularis L. 418 

Pedicularis comosa Schmalh. 4 17 

Pcdicularis kaufmannii Pinzg. 417 

Pcdicularis palustris L. 418 

Pcganaccac 310 

Pcganum harmala L. 310, 311 

Peplis portula L. 323 

Persica vulgaris Mill. 41, 75

Pctasites albus Gacrtn. 464 

Pctasitcs hybridus Gacrtn. 463, 464 

Pctasites officinalis Mocnch 463 

Pctrosclinum crispum A.W.Hill 116, 

340

Petroselinum sativum Hoffm. 116 

Pcuccdanum L. 332, 342, 408 

Peucedanum lubimcnkoanum Kotov. 

342

Pcuccdanum orcosclinum Mocnch 

342

Pcuccdanum palustre Mocnch 342 

Pcuccdanum silvestre DC. 356 

Pcuccdanum ccrvaria Cuss. 342 

Phalaris canaricnsis L. 168 

Phalaroidcs arundinacca Rausch. 82 

Phallaccac 509 

Phallus impudicus L. 509 

Pharbitis purpurea Voigt 120 

Phaseolus coccineus L. 110 

Phaseolus vulgaris L. 109 

Philadelphus L. 70 

Philadelphus coronarius L. 29 

Phlcum alpinum L. 83 

Phlcum pratense L. 83, 151, 516 

Phlomis L. 385 

Phlomis pungens Willd. 386 

Phlomis tuberosa L. 385 

Phragmitcs Adans. 177 

Phragmitcs australis Trin. cx Stcud. 

173,321

Phragmites communis Trin. 173,

176, 177, 188, 189, 192,484 

Phyllitis scolopcndrium Ncwm. 158 

Physalis alkekcngi L. 399 

Phythcuma orbicularc L. 435 

Phythcuma spicatum L. 435 

Phytolacca amcricana L. 95 

Phytolaccaccac 95 

Picca abies Karstcn 11, 12, 14, 76,

191

Picea excelsa Link 12 

Picris hicracioidcs L. 479, 481 

Pimpinella L. 117, 341 

Pimpinella anisum L. 117, 332 

Pimpinella saxifraga L. 336, 342, 343 

Pinaccac 11 

Pinguicula L. 420 

Pinguicula vulgaris L. 420 

Pinus L. 7

Pinus ccmbra L. 13, 20, 76 

Pinus montana Mill. 13

Pinus mughus Scop. 13

Pinus mugo Turra 13, 14

Pinus sylvestris L. 76

Piper nigrum 130

Pisum sativum L. 106, 108, 151

Plantaginaccac 421

Plantago L. 163,391,421,422

Plantago arenaria W.K. 422
Plantago indica L. 422

Plantago lanccolata L. 421, 422

Plantago major L. 385, 408, 421, 487

Plantago scabra Mocnch 422

Platanaccac 32

Platanthcra bifolia Rich. 204, 214,

396

Platanus occidcntalis L. 32 

Platanus orientalis L. 32 

Poa L. 172, 180, 182, 188, 493 

Poa trivialis L. 178 

Polcmoniaccac 362 

Polycncmum arvensc L. 225 

Polycncmum minus Kitt. 225 

Polygala vulgaris L. 312 

Polygalaccac 312 

Polygonaccae 92, 220 

Polygonatum Mill. 202, 204, 412 

Polygonatum multiflorum All.

202-204,213 

Polygonatum odoratum Drucc 

202-204

Polygonatum officinale AII. 202, 518 

Polygonum L. 222, 223, 225 

Polygonum amphibium L. 222 

Polygonum avicularc L. 222, 223, 225 

Polygonum bistorta L. 222, 223 

Polygonum convolvulus L. 224, 225 

Polygonum demetorum L. 224, 225 

Polygonum fagopyrum L. 93 

Polygonum hidropiper L. 223 

Polygonum hipanicum Klok. 224 

Polygonum hydropiper L. 222, 225 

Polygonum hypanicum Klok. 225 

Polygonum orientale L. 93 

Polygonum pcrsicaria L. 222, 224,

225, 449 

Polygonum tataricum L. 93, 224 

Polvpodium filix-mas Roth 157 

Polypodium vulgare L. 7, 160 

Polyporaccac 497 

Polyporus Mich. cx Fr. 497 

Polystichum lonchitis Roth. 90 

Populus L. 20



Populus alba L. 20 

Populus balsamifcra L. 22 

Populus nigra L. 21, 22 

Populus pyramidalis L. 20, 76 

Populus tremula L. 21, 473, 502, 505 

Portulaca olcracca L. 96, 150, 151 

Portulaccac 96 

Potamogcton L. 162 

Potamogcton acutifolius Link 163 

Potamogcton luccns L. 162 

Potamogctonaccac 162 

Potcntilla L. 283 

Potcntilla anserina L. 282, 283 

Potcntilla erecta Racusch. 281, 312 

Potentilla palustris Scop. 280 

Potcntilla silvestris Neck. 281 

Potentilla torment illa Schr. 281 

Primula officinalis Hill 346 

Primula veris L. 7, 202, 207, 252, 

346, 348, 351,474, 493 

Primula elatior Hili. 348 

Primulaccac 119, 346 

Prunella L. 384

Prunella grandiflora Scholl. 384 

Prunella vulgaris L. 376, 383, 384, 

448 

Prunus L. 41

Prunus amygdalus Stokes. 40 

Prunus armeniaca L. 40 

Prunus avium L. 43 

Prunus cerasus L. 42 

Primus chamaecerasus Jacq. 42 

Prunus communis Arc. 40 

Prunus divaricata Lcdcb. 41, 42 

Prunus domestica L. 41 

Prunus fruticosa Pali. 42 

Prunus insititia L. 41, 42 

Prunus mahaleb L. 42 

Prunus nana Stokes. 39 

Prunus padus L. 43 

Prunus persica Batsch 41 

Prunus spinosa L. 41, 42 

Psalliota bitorquis Quell. 503 

Psalliota campestris Quii. 503 

Psilonema calycinum C.A.Mev. 268 

Ptclea trifoliata L. 46 

Ptcridium aquilinum Kuhn. 159 

Pulicaria Gaertn. 449 

Pulicaria dysentcrica Gaertn. 449 

Pulicaria prostrata Aschers. 449 

Pulicaria vulgaris Gaertn. 449 

Pulmonaria angustifolia L. 371

Pulmonaria azurea Bess. 371 

Pulmonaria molissima Kern. 371 

Pulmonaria mollis Wolf, cx Homem. 

371

Pulmonaria mollissima Kern. 371 

Pulmonaria officinalis L. 370 

Pulsatilla Mill. 256 

Pulsatilla grandis Wend. 252 

Pulsatilla latifolia Rupr. 252 

Pulsatilla patens Mill. 252 

Pulsatilla pratensis Mill. 252 

Pulsatilla vulgaris Mill. 252 

Punica granatus L. 59 

Punicaceac 59

Pyrethrum Zinn 142, 454, 457, 458,

460

Pyrethrum corymbosum Scop. 458 

Pyrethrum majus Trzcl. 141, 391 

Pyrethrum parthcnium Sm. 142 

Pyrethrum segetum Mocnch 455 

Pyrethrum tanacetum DC. 142 

Pyrola L. 346 

Pyrola minor L. 345 

Pyrola rotundifolia L. 345 

Pyrola secunda L. 344 

Pyrola umbellata L. 345 

Pyrolaceae 344 

Pyrus L. 139 

Pyrus communis L. 34 

Quercus pedunculata Ehrh. 25 

Quercus robur L. 24 

Qucrcus suber L. 25 

Ramischia secunda Garcke 344 

Ranunculaceae 27, 98, 243 

Ranunculus L. 251, 255-257 

Ranunculus acris (accr) L. 255 

Ranunculus aquatilis L. 257 

Ranunculus arvensis L. 257 

Ranunculus causubis L. 257 

Ranunculus ficaria L. 254, 357 

Ranunculus illyricus L. 256 

Ranunculus lingua L. 256 

Ranunculus orthoceras Benth.
et Hook. 254 

Ranunculus repens L. 258 

Ranunculus scclcratus L. 257 

Ranunculus scyticus Klok. 256 

Raphanus raphanistrum L. 270 

Raphanus sativus var. radicula 102 

Reseda odorata L. 102, 151 

Rescdaccac 102 

Rhamnaccae 54

Rhamnus L. 69 

Rhamnus cathartica L. 50, 54 

Rhamnus frangula L. 54 

Rheum L. 92 

Rhinanthus L. 415, 416 

Rhinanthus major L. 416 

Rhinanthus minor L. 416, 417 

Rhododendron ferrugineum L. 62 

Rhododendron flavum Don 62 

Rhododendron luteum Sweet 62 

Rhus cotinus L. 48 

Rhus typhina L. 47 

Ribes grossularia L. 30,31 

Ribcs nigrum L. 30, 31 

Ribes rubrum L. 30, 50 

Ricinus communis L. 113 

Robinia pseudoacacia L. 44, 45 

Rorippa Scop. 265 

Rosa canina L. 38, 75, 76, 331, 519 

Rosa ccntifolia L. 39 

Rosaccac 32, 279 

Rosmarinus L. 62 

Rosmarinus officinalis L. 120, 124 

Rubia L. 427, 432 

Rubia cynanchica 427 

Rubia tinctorium L. 43, 364, 423,

425-427 

Rubiaccae 422 

Rubus L. 197 

Rubus caesius L. 37, 290 

Rubus fruticosus L. 37 

Rubus idacus L. 37 

Rubus nessensis Hali. 37, 76 

Rubus saxatilis L. 38 

Rudbeekia laciniata L. 8, 138 

Rumex L. 220, 222, 514 

Rumex acctosa L. 220-222 

Rumex acetosella L. 221 

Rumex aquaticus L. 222 

Rumex confertus Wild. 222 

Rumex crispus L. 221 

Rumex hydrolapathum Huds. 221 

Rumex sylvestris L. 221 

Russula Pers. 507

Russula aeruginea Lindbl. ex Fr. 506 

Russula cmctica 502 

Russula foetens Fr. 505, 508, 509 

Russulaccac 506 

Ruta L. 159

Ruta graveolens L. 113

Ruta hortensis Mill. 113, 257, 298

Rutaccac 46, 113, 311

Sagina procumbens L. 8, 232

Sagittaria L. 171 

Sagittaria sagittifolia L. 164 

Salicaccac 16 

Salicomia herbata L. 228 

Salix L. 16, 17, 19,33,44,57, 66, 

70, 75,76, 218,307, 376 

Salix acutifolia Willd. 17,349 

Salix alba L. 16, 17, 20 

Salix arenaria 19 

Salix aurita L. 18 

Salix babylonica L. 16 

Salix caprca L. 16, 17 

Salix cincrca L. 17, 19 

Salix fragilis L. 16, 18 

Salix herbacca L. 16, 19-20 

Salix pentandra L. 19, 186 

Salix purpurea L. 17, 18, 515 

Salix repens L. 16, 19 

Salix rozmarinifolia L. 19 

Salix triandra L. 16, 17, 19, 20 

Salix viminalis L. 17 

Salsola L. 229, 451 

Salsola iberica Senncn et Pau 228 

Salsola tragus L. 228 

Salvia L. 392, 393 

Salvia acthiopis L. 392, 393 

Salvia glutinosa L. 393 

Salvia nemorosa L. 393, 396 

Salvia nutans L. 393 

Salvia officinalis L. 122, 392,519 

Salvia pratensis L. 393 

Salvia silvestris L. 393 

Salvia verticillata L. 392 

Salvinia natans All. 160 

Salviniaccae 160 

Sambucus L. 68, 72, 75, 77, 285, 

428, 472 

Sambucus ebulus L. 68, 390, 428 

Sambucus nigra L. 71, 428 

Sambucus racemosa L. 72 

Sanguisorba officinalis L. 288 

Sanicula curopaca L. 328 

Santalaccac 219 

Saponaria L. 239 

Saponaria officinalis L. 238 

Saponaria vaccaria L. 238 

Sarothamnus scoparius Koch 44 

Satureja L. 396 

Satureja acinos Sch. 394 

Satureja hortensis L. 123, 323, 394, 

395,455, 519

Saxifraga aizoon Jacq. 277 

Saxifraga paniculata Mill. 277 

Saxifragaccac 30, 277 

Scabiosa L. 432 

Scabiosa arvensis L. 430 

Scabiosa columbaria L. 432 

Scabiosa ochrolcuca L. 432 

Scabiosa succisa L. 432 

Scabiosa ucrainica L. 432 

Schocnoplcctus Palla 188, 189 

Schocnoplcctus tabcmacmontani 

Palla 162 

Schoenoplectus lacustris Palla 188, 

189

Schoenoplectus tabcmacmontani 

Palla 189 

Scilla L. 200, 201 

Scilla bifolia L. 200, 201 

Scilla cerna Delar. 201 

Scilla sibirica Haw. 201 

Scirpus L. 165, 177, 188, 189, 194 

Scirpus lacustris L. 188, 189 

Scirpus palustris L. 188 

Scirpus sylvaticus L. 188, 191 

Scirpus tabcmacmontani C.C.Gmcl.

189

Scleranthus annuus L. 233 

Scolopendrium officinarum Sw. 158 

Scolopendrium vulgare Sm. 158 

Scorzoncra L. 483, 484 

Scorzoncra hispanica L. 483 

Scorzoncra humilis L. 483 

Scorzoncra purpurea L. 483 

Scorzoncra rosea W.K. 483 

Scorzonera tuberosa 171 

Scrophularia L. 365, 408 

Scrophularia alata Gilib. 408 

Scrophularia aquatica L. 408 

Scrophularia nodosa L. 407 

Scrophularia umbrosa Dumort. 408 

Scrophulariaccae 132, 404 

Scutellaria L. 378, 379 

Scutellaria altissima L. 378 

Scutcllaria galcriculata L. 378 ' 

Scutellaria pastifolia L. 378 

Scopolia atropoides Schult. 402 

Scopolia camiolica Jack. 402 

Scopolia tubiflora Krever 402 

Sccalc L. 445 

Secale ccrcalc L. 85 

Sedum L. 273, 276, 277 

Sedum aere L. 276, 382

Sedum maximum Sutcr. 277 

Sedum purpureum Schul. 276 

Sedum tclcphium L. 276, 277, 357 

Sclinum L. 356 

Sclinum carvifolia L. 340 

Scmpcrvirum L. 276 

Sempervivum ruthcnicum Schnittsp.

et Lchm. 275, 277 

Sempervivum tectorum L. 275 

Scnccio L. 465-467 

Scnccio crucacfolius L. 466 

Scnccio fueshii Gmel. 466 

Scnccio jacobaca L. 465 

Senecio macrophyllus M.B. 466 

Senecio ritro L. 467 

Senecio ruthenicus M.B. 467 

Scnccio schvctzovii Korsh. 466, 

Scnccio umbrosus W. ct K. 466 

Scnccio vernalis W. et K. 465 

Scnccio vulgaris L. 465 

Sequoia sempervirens Endl. 15 

Serratula L. 476

Serratula tinctoria L. 147, 151, 476,

493

Seseli hippomaranthrum Jacq. 338 

Seseli annuum L. 338 

Sctaria Beauv. 82, 83, 168 

Sctaria glauca Beauv. 168, 493 

Sctaria italica Beauv. 81, 83, 151 

Sctaria vcrticullata Beauv. 81 

Shcrardia arvensis L. 423 

Silene L. 235 

Silene armeria L. 96 

Silene inflata L. 235 

Silene latifolia Britt. et Rendle 235 

Silene lithuanica Zapal. 96 

Silene nutans L. 235 

Silene venosa Anschers. 235 

Silene vulgaris Garcke 235 

Silybium Gaertn. 451 

Silybum marianum Gaertn. 146, 467, 

478

Simaroubaccae 67 

Sinapis L. 466 

Sinapis arvensis L. 264, 269 

Sisymbrium L. 264 

Sisymbrium altissimum L. 264 

Sisymbrium locsclii L. 264 

Sisymbrium officinale Scop. 264 

Sisymbrium pannonicum Jacq. 264 

Sisymbrium sinapistrum Crantz 264 

Sisymbrium sophia L. 264



Sisymbrium strictissumum L. 264 

Sium latifolium L. 337 

Soja hispida Mocnch 109 

Solanaccac 70, 126, 397 

Solanum L. 397

Solanum dulcamara L. 397, 399 

Solanum lycopersicum L. 129 

Solanum mclongcna L. 128 

Solanum nigrum L. 397-399 

Solanum tuberosum L. 126, 139,

151,408,519 

Soldanclla alpina L. 348 

Soldanella carpatica Vierh. 348 

Soldanclla hungarica Simonk. 348 

Soldanclla montana Willd. 349 

Solidago virgaurca L. 437 

Sonchus L. 450, 481,486-488 

Sonchus arvensis L. 487, 493 

Sonchus olcraccus L. 488, 489 

Sorbus L. 36, 285, 300, 460 

Sorbus aria Crantz. 36 

Sorbus aucuparia L. 35, 54 

Sorbus torminalis Crantz. 36, 52 

Sorghum vulgare Pers. 80 

Sorgo bicolor Vocnch 80 

Sparganiaccac 161 

Sparganium L. 188 

Sparganium ncglcctum Bccby 161 

Spcrgula arvensis L. 233 

Spergula vulgaris Boenn. 233 

Spinacia olcracca L. 94 

Spiraea L. 32, 33, 76, 285 

Spiraea chamacdryfolia L. 33 

Spiraea crcnata L. 33 

Spiraea filipendula L. 285 

Spiraea ulmaria L. 285 

Stachys L. 391 

Stachys bctonica Bcnth. 391 

Stachys officinalis Trcv. 391 

Stachys palustris L. 391 

Stachys recta L. 390 

Stachys sylvatica L. 391 

Staphylca L. 64 

Staphylca pinnata L. 51 

Staphylcacca 51 

Slalice anneria L. 352 

Stalice latifolia Sm. 353 

Staticc tatarica L. 352 

Statice tomentella Boiss. 353 

Stellaria L. 229-231 

Stellaria aquatica Scop. 231 

Stellaria graminea L. 229, 230, 231

Stellaria holostea L. 229, 230 

Stellaria media Vili. 229, 232, 352,

373

Stipa L. 170, 191,493 

Stipa pennata L. 190 

Stratiotcs aloides L. 166 

Succisa pratensis Mocnch 432 

Suillus luteus S.Fr.Gray 500 

Swida sanguinea Opiz 60, 72, 75-77 

Symphoricarpus albus В lake 73 

Symphoricarpus racemosus Michx.
73

Symphoricarpus rivularis Su|csdori 73 

Symphytum L. 373, 381, 473 

Symphytum officinalc L. 297, 359,

366, 373, 374 

Syringa vulgaris L. 68, 77 

Tagetcs L. 140, 142, 453 

Tagctcs crccta L. 140-142, 150 

Tagctcs patula L. 141 

Tamaricaccae 56 

Tamarix L. 56, 57 

Tamarix gallica 56 

Tamarix germanica L. 56 

Tamarix tendranda Pali. 56 

Tanacctum L. 471, 493 

Tanacetum balsamita L. 142 

Tanacctum vulgare L. 329, 379, 428,

459

Taraxacum officinale Webb, cx Wigg. 

244, 465, 479, 484, 486, 489, 

491

Taraxacum vulgare Schrank 484 

Taraxacum Wigg. 481, 482, 486, 487 

Taxaccac 11 

Taxodiaccac 14 

Taxodium distichum Rcch. 15 

Taxus baccata L. 11, 154, 515 

Tclckia speciosa Daumb. 450 

Teucrium L. 377, 378 

Tcucrium chamacdrys L. 377, 378 

Teucrium polium L. 377, 378 

Tcucrium scordium L. 377, 378 

Thalictrum L. 247, 257, 258 

Thalictrum anguslifolium auct. 257 

Thalictrum aquilegifolium L. 259 

Thalictrum flavum L. 257, 258 

Thalictrum lucidum L. 257, 258 

Thalictrum minus L. 257, 518 

Thca sinensis L. 56 

Thcaccae 56 

Thclycrania Fourr. 75

Thelycrania sanguinea Fourr. 60 

Thesium L. 218, 219 

Thesium intermedium Schard. 218 

Thesium linophyllon L. 218 

Thlaspi arvense L. 269, 271, 272 

Thuja L. 15,250 

Thymaclacaccac 57 

Thymus acinos L. 394 

Thymus serpyllum L. 377, 392, 394, 

395

Thymus vulgaris 185 

Thysellinum palustre L. 342 

Tilia L. 317

Tilia cordata Mill. 55, 56 

Tilia grandifolia Ehrh. 56 

Tilia p a n ’ifolia Ehrh. 55, 56 

Tilia platyphyllos Scop. 55 

Tiliaccac 55

Torilis anthriscus Lcdcb. 333 

Torilis japonica DC. 333 

Tormentilla erecta 281 

Tragopogon L. 482, 483 

Tragopogon borystcnicum Artcmcz. 

482

Tragopogon floccosus W.K. 482 

Tragopogon major Jac. 482 

Tragopogon pratensis L. 482 

Trapa L. 327 

Trapa natans L. 171, 326 

Trapaccac 326

Trcmclla mcscntherica Retz. 511 

Trcmcllalcs 511 

Tribulus terrestis L. 311 

Trientalis L. 351 

Trientalis europaca L. 351 

Trifolium L. 292, 293, 297, 298, 322 

Trifolium agrarium L. 296 

Trifolium alpestre L. 296 

Trifolium arvensc L. 295 

Trifolium aureum Poli. 296 

Trifolium medium L. 294, 297 

Trifolium montanum L. 295 

Trifolium ochlorcucum Huds. 297 

Trifolium pratense L. 293, 294, 297, 

301

Trifolium repens L. 294 

Trifolium rubens L. 296 

Trifolium strepens Crantz 296 

Triglochin palustre L. 163 

Trigonclla cocrulca Ser. 103 

Tripolium vulgare Nees 441 

Triticum L. 85

Triticum dasyanthum Led. 186 

Triticum durum Dcsf. 85 

Triticum repens L. 186 

Triticum spclta L. 85 

Trollius curopcus L. 244 

Tropaclaccac 111 

Tropacolum L. 112 

Tropacolum majus L. 102, 111 

Tropacolum minus L. 111 

Tuber Mich. 497 

Tuber aestivum Vitt. 496 

Tubcralcs 496

Tulipa gcsncriana L. 89, 151 

Turritis glabra L. 266 

Tussilago farfara L. 249, 282, 404,

462,464,471,478 

Typha L. 177

Typha angustifolia L. 160, 161, 188, 

191, 194,210 

Typha latifolia L. 160, 190, 210 

Typhaccac 160

Tvphoides arundinacea Moench 82 
Ulmaceae 25

Ulmus L. 25, 33, 44, 46, 52, 55, 77,

428

Ulmus campcstris L. 25

Ulmus minor Mill. 53

Ulmus scabra Mill. 25

Ulmus subcrosa Erhr. 25

Umbcllifcrac 115

Urtica L. 216, 217, 265

Urtica dioica L. 216, 396, 515

Urtica urens L. 216

Urticaccac 216

Urticularia L. 421

Urticularia vulgaris L. 420

Vaccaria segetalis Gracke 237, 238

Vacciniaccac 64

Vaccinium myrtillus L. 65

Vaccinium oxycoccos L. 66 

Vaccinium uliginosum L. 65, 66, 76 

Vaccinium vitis-idaca L. 50, 64, 109 

Valeriana L. 430

Valeriana angustifolia Tausch 429 

Valeriana ccltica L. 430 

Valeriana collina Vallr. 429 

Valeriana officinalis L. 410, 429 

Valeriana tripteris L. 430 

Valcrianaccac 429 

Veratrum L. 57, 195, 196, 203, 204, 

246, 446 

Veratrum album L. 196 

Veratrum nigrum L. 196, 246 

Verbascum L. 326, 381, 393, 404, 

406, 407 

Vcrbascum austriacum Schott 406 

Vcrbascum lychnitis L. 405 

Verbascum nigrum L. 405 

Verbascum orientale M.B. 406 

Vcrbascum phlomoides L. 406 

Vcrbascum phocniccum L. 406 

Verbascum thapsus L. 404-406, 424 

Verbena L. 375 

Verbena officinalis L. 374 

Vcrbcnaccac 374 

Vcronica L. 409, 411,412 

Veronica agrestis L. 411 

Vcronica arvensis L. 412 

Vcronica bcccabunga L. 165, 357, 

411

Vcronica chamacdrys L. 409, 412 
Veronica dentata Schm. 4 12 

Veronica latifolia Koch 411 
Vcronica longifolia L. 411 
Veronica officinalis L. 411 
Vcronica prostrata L. 412 
Vcronica spicata L. 4 11 
Vcronica tcucrium L. 411

Vibumum L. 28

Viburnum lantana L. 72, 114

Viburnum opulus L. 72, 75, 77

Vicia L. 106, 301,302

Vicia angustifolia Rcichard 302

Vicia cracca L. 302, 411

Vicia faba L. 40, 106,357

Vicia sativa L. 106, 151, 302

Vicia sepium L. 302

Vicia sylvatica L. 302

Vicia vilosa Roth 302

Vinca L. 345

Vinea minor L. 358, 376

Vincctoxicum N.M.Wolf 359

Vincctoxicum hirundinaria Mcdik. 358

Vincetoxicum officinale Moench 358

Viola L. 321, 323, 377

Viola arenaria DC. 323

Viola mirabilis L. 322

Viola odorata L. 193, 322

Viola tricolor L. 321, 323, 371, 414

Violaccac 321

Viscaria Bcmh. 235

Viscaria viscosa Aschers. 234

Viscaria vulgaris Bcmh. 234

Viscum album L. 217

Vitis vinifera L. 55, 204

Xanthium L. 391, 431, 450-452, 471

Xanthium helenium L. 468

Xanthium spinosum L. 450, 452 493

Xanthium strumarium L. 451, 452

Xcranthcmum annum L. 468, 493

Zea mays L. 79, 150, 151, 161,407

Zcma Panz. 185

Zcma inermis Lindm. 184

Zinnia elegans Jacq. 137

Zostcra marina L. 162

Zostcraccac 162

Zygophyllaccac 311
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