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Серед джерел ботанічної лексики цікавою для дослідження є група власних імен людей 
(антропонімів). Назви рослин, утворені від антропонімів, формально мотивовані, але 
семантично непрозорі: грицики від Гриць, високий Іван від Іван і под. 

З іменем Іван пов’язано чимало діалектних назв рослин: іванове зілля, іван або іван-
купала, івасик та івасикові головки, іван-чай, високий іван та ін. До наукової номенклатури 
увійшла назва іван-чай вузьколистий «висока багаторічна трав’яниста рослина з 
пурпуровими квітками, з листя якої колись виготовляли сурогат чаю». Таке використання 
рослини і зумовило другу частину її назви — чай. Першу частину назви іван-(іванів-) учені 
пояснюють по-різному. М. Фасмер вважає, що рослина названа так або тому, що з неї 
готували місцевий чай, або у зв’язку з топонімом Иван-город. Вірогідним є вживання 
відантропонімічного утворення іван(ів)- у значенні «народний, руський», адже поширене в 
Росії і на Україні ім’я Іван стало характерним для народу й часто вживається із значенням 
«типовий представник народу», як у прислів’ї: «Що не зможе пан, то зможе Іван». Пояснення 
назви рослини іван-чай зв’язком із топонімом викликає сумнів, бо відтопонімічні назви 
рослин найчастіше пов’язані з місцем селекції або з центром поширення тієї чи іншої 
рослини (напр., мелітопольські кавуни, ніжинські огірки тощо). Це найменшою мірою може 
стосуватися дикорослої степової рослини іван-чай. Цілком можливо, що ця назва, як і деякі 
інші похідні від Іван (іван, іван-зілля, іван-купала), мотивується часовою ознакою: «цвіте на 
Івана Купала, збирають на Івана», тобто пов’язана з календарним значенням імені. Цю думку 
підтверджує і зафіксоване у Словарі Б. Грінченка словосполучення іванішнє сіно, де іванішнє 
означає час укосу. 

Назву іван-зілля, мотивовану часом цвітіння і збору, одержали лікарські рослини гісоп і 
звіробій. Друга частина назви пояснюється практичним використанням рослин: одне із 
значень слова зілля в діалектній мові «лікарська рослина». Зв’язок з часом цвітіння, відбитий 
у назві іван-купала, не викликає сумніву. 

Досить поширена у народній ботанічній номенклатурі мотивація часовою ознакою, напр.: 
мартівник, майка, морозець, пізньоцвіт тощо. Ця ж ознака лежить і в основі назв петрів 
батіг, петрів хрест, петрівки «сорт груш», а також словосполучення петрівчане поле 
(Словарь Б. Грінченка). За народним календарем петрівка припадає на першу половину 
липня. 

Однак серед назв рослин, утворених від власних імен людей, знаходимо мотивовані не 
лише часовою ознакою, а й висотою стебла, напр., космея — високий Іван. Іменник Іван, за 
нашим припущенням, у процесі називання в цьому випадку одержав значення «елемент 
живої природи». Подібну семантику мають власні імена у приказках (дурний Панько), 
загадках (Лежить Гася простяглася...), хоч тут вибір імен часто залежить від римування, 
близькості звучання загальної назви та імені. У назві високий Іван основну мотивуючу 
функцію виконує прикметник, а іменник указує на предметність об’єкта називання. Цю ж 
роль виконують іменники трава, зілля у словосполученнях шовкова трава, солодке зілля і 
под., де вони можуть замінятися іменниковими суфіксами (пор. шовкун, солодець). Але 
трава, зілля — це загальні назви предметної групи рослин, і їх уживання в таких 
словосполученнях закономірне. Чому ж у цій функції може виступати ім’я людини? Власна 
назва відрізняється від загальної тим, що співвідноситься з предметом не через поняття, а 
безпосередньо присвоюється йому. Категоріальне значення іменника — «предметність» — 
мають як загальні, так і власні назви. Імена людей, взяті поза контекстом, безвідносно до 
якоїсь особи, асоціюються з істотами, бо таке їх уживання звичне для носіїв мови. Народне 
ставлення до рослин як до живих істот зробило можливим перенесення власних імен у 
ботанічну лексику. 

Назвами рослин виступають переважно такі найбільш поширені в народі антропоніми, як 
Іван, Гриць, для яких характерне вживання у народних приказках із значенням «будь-який 



чоловік», «будь-яка людина», напр.: Кожний Іван має свій план, Нашому Івану нема талану, 
Не для Гриця паляниця та ін. Це узагальнене значення імені й стало основою метафори при 
називанні рослин. Так, біла конюшина одержала діалектну назву івасикова головка або івасик 
за схожістю форми і кольору квітки з дитячою голівкою: хлопчикова головка — івасикова 
головка — івасик. 

Подібні факти не дозволяють прийняти пояснення літературно-нормативної назви 
грицики легендою про пастуха Гриця, бо, як зазначав О. О. Потебня, легенда може дати назву 
рослині, але досить часто сама назва викликає побутування легенди. Найвірогідніше, що 
назва грицики утворилася за моделлю «ознака — її носій» і мотивується за формою 
насіннєвої коробочки: «схожа на сумку», «Пастухова сумка» — «з сумкою» — «пастушки» 
— «грицики». Цю думку підтверджує побутування дублетних назв за такою ж мотиваційною 
ознакою: пастуша сумка, балалаєчки, рос. кошелишка, денежник. Прикладом узвичаєності 
наведеного семантичного переходу є схожа модель утворення назви дударики «кульбаба» — 
«трубчасте стебло» — «дудка» — «з дудкою» — «дударики», де відбувається 
переосмислення назви людини за родом заняття. 

Вживання імен у приказках та прислів’ях може спричинитися до закріплення 
асоціативного оцінного значення за певним іменем, напр.: Хівря «нечупара», Солоха, Химка 
«незібрана, роззява» тощо. Такі значення власних імен могли бути основою для 
метафоричного перенесення найменування. Так, рослина нетреба звичайна одержала 
діалектну назву хівря за формою куща (пор. у приказці Розхристана, як Хівря). За цією ж 
мотиваційною ознакою утворені дублетні назви розторопа, розторопша. Куколиця звичайна 
має ще назву химка, можливо, зумовлену оцінним значенням власного імені, як у приказці 
Шукає Хима Юхима, а Юхим біля неї. Цілком ймовірно, що для назви перекотиполя 
катеринка основою стало теж оцінне значення «гарна, кучерява», що витікає з уживання 
цього імені в піснях та приказках. 

Назва васильки ввійшла в літературну мову із значенням «кущова трав’яниста рослина з 
запашними синіми квітками», що в давнину використовувалася при певних народних 
обрядах. Латинська назва рослини Осіmum basilicum, засвоєна російською мовою як базилик, 
стала основою і для української назви. Слово basilicum означає «царський». Споріднене 
значення має й ім’я Василь, що прийшло до слов’ян з грецької мови. Фонетично освоєна 
українською мовою латинська назва рослини зблизилась із зменшувальною формою імені: 
basilicum — васильок — Васильок. Улюблену квітку називають у народі також василечки, 
василі, бо сприймають її назву як похідну не від латинського слова, а від поширеного на 
Україні імені. За схожістю кольору й форми квіток їх плутають з іншими рослинами — 
шавлією і залізняком, які через це одержали назву васильки степові на відміну від 
вирощуваних на присадибних ділянках васильків домашніх, або запашних, що відрізняються 
особливо сильним запахом. 

У науковій ботанічній номенклатурі чимало епонімів, тобто назв, що включають у себе 
імена людей. В основному вони утворюються від імені першовідкривача, дослідника або 
селекціонера: тюльпан Шренка, ренет Симиренка і под. Переходячи до народної 
номенклатури, ці сортові (видові) назви часто стають однослівними, інколи одержують інше 
звучання, напр., ренет Симиренка— семиренка (ж. p.). 

Аналіз назв рослин, утворених від антропонімів, показує, що в кожному окремому 
випадку до встановлення мотиву називання слід підходити індивідуально, але можна 
встановити й деякі загальні закономірності. Перехід власних імен у загальні назви при 
номінації рослин відбувається на основі календарного або емоційно-оцінного значення імені, 
здатності найбільш поширених імен набувати значення «типовий представник народу», 
«будь-хто з людей», «елемент живої природи». Запозичені назви рослин можуть збігатись у 
звучанні з власними іменами і сприйматись як похідні від них. 
 


