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ЯК ЗВУТЬСЯ ДЕРЕВА Й КУЩІ? 

 
Назви дерев та кущів в українській мові дуже давні. Більшість із них успадковані через 
давньоруську з праслов’янської, а окремі навіть з праіндоєвропейської мовної спільності. У 
текстах XI–XIII ст. натрапляємо на слова з праслов’янської доби, що збереглися і в сучасній 
українській мові: дерево, кущ, тис, сосна, ялина, смерека, верба, лоза, тополя, осина, горіх, 
граб, вільха, дуб, в’яз, смоківниця (смоковниця), груша, яблуня, слива, терен, вишня, черешня, 
липа, калина. Деякі з давньоруських назв дерев і кущів, що відбиті в пам’ятках XI–XIII ст., 
відомі тільки в діалектах української мови, напр.: трепета «осика», боз «бузина», гдуля 
(кдуля, дуня, гуля і под.) «айва», поросква, боросква «персик». Останні дослідження свідчать 
про те, що праслов’янських назв, успадкованих українською мовою з давньоруської, 
набагато більше. До них, зокрема, належать також ялиця, ялівець (яловець), рокита, осика, 
осокір, ліщина, бук, черемха (черемуха), падуб, клокичка, клен, чорноклен, явір, крушина, 
жостір, вовчі ягоди, вовче лико, плющ, верес, ясен (ясень), жимолость, малина, ожина, 
тернослив (тернослива), шипшина, чорниця, брусниця, клюква, журавлина, можливо, 
верболіз, дрік, дереза, дерен «кизил» та деякі інші. Чимало слів праслов’янського 
походження, невідомих у літературній мові, зберігають українські говори, пор.: іва, бредина 
«верба козяча», ясокір «осокір», блющ, бересклет «плющ», багун «багно», хобз (хобза), 
хопта «бузина трав’яниста», калакалуша (колоколуша) «черемха», паклен «клен польовий», 
неклен «клен татарський», гліг (глог) «глід», боровниця «чорниця», скорух «горобина» та 
деякі інші. В окремих випадках на позначення рослин у говорах збереглися давніші 
праслов’янські, здебільшого непохідні, лексеми, тоді як у літературній мові у тому ж 
значенні вживаються тільки похідні від праслов’янських основ новіші форми, пор.: діалектне 
ліска — літературне ліщина, діалектне смород (сморода) — літературне смородина, 
діалектне свид — літературне свидина, діалектне боз — літературне бузина тощо. 

У цій групі ботанічної лексики є дуже давні слова, успадковані праслов’янською мовою з 
індоєвропейської: дерево, верба, береза, вільха, клен, горіх, яблуня, терен та деякі інші. 
Новими для праслов’янської мови були назви: бор, рокита, граб, черемха, дуб, в’яз, берест, 
клен, ясень, малина, глід. Такі слова, як тис, смерека, можливо, тополя, ільм — запозичені з 
неіндоєвропейських мов. 

Найдавніші українські назви флори дозволяють певною мірою простежити деякі 
тенденції, що діяли при формуванні цієї лексики в давньоруський та праслов’янський 
періоди. Уже в праслов’янській мові для ботанічних назв була характерна синонімія. Так, 
напр., для позначення клена татарського вживалися лексеми *čъrnoklenъ і *neklenъ, для 
журавлини — *kl’ukьva і *žeravina, для сосни *borь і *sosna, для осики — *osika, *osina і 
*trepeta. Співіснували як синоніми однокореневі непохідні й похідні найменування: *edla і 
*edlina «ялина», *bъzъ і *bъzina «бузина» тощо. У праслов’янський період визначилися 
основні способи творення ботанічних назв. Найбільше слів виникало завдяки продуктивним 
слов’янським суфіксам -іn(-а), -іс(-а). Напр.: ожина, крушина, калина, смоківниця, брусниця, 
чорниця, клокичка, діал. ліска «ліщина» та ін. Характерно, що вже в праслов’янській мові за 
допомогою суфікса *-іn(-а) утворювалися найменування масивів зростання дерева певної 
породи чи куща, напр.: вільшина, ліщина, бузина, ялина тощо. Ця словотвірна модель стала 
особливо продуктивною в східнослов’янських мовах у пізніші часи, коли майже від кожної 
назви дерева чи куща утворювалися найменування з суфіксом -ин(-а). Але вже в пізній 
праслов’янський період деякі назви на -ін(-а), які спочатку означали заросле тією чи іншою 
рослинністю місце, поступово змінюють своє значення і починають уживатися виключно для 
позначення певного виду дерева чи куща, як напр., укр. ялина, ліщина, бузина, смородина та 
ін. 

Праслов’янські ботанічні назви утворювалися також основоскладанням (верболіз, осокір, 
тернослива, чорноклен), лексико-семантичним способом (багно, сморода), лексикалізацією 
синтаксичних словосполучень (вовчі ягоди, вовче лико). Однак у цей період утворювалися 



назви рослин і за допомогою словотворчих засобів, які пізніше стали непродуктивними, пор. 
слова праслов’янського походження сосна (суфікс -sn-a), жостір (суф. -еr-ъ), дереза (суф.  
-ez-a), паклен, падуб (префікс ра-), неклен, нехворощ (преф. nе- і суф. -jь) та деякі інші. 

Поповнення праслов’янської ботанічної лексики йшло також за рахунок запозичень з 
інших мов. Так, назви черешня, діал. гдуля «айва», поросква «персик», «абрикос» потрапили 
до слов’ян з латинської мови, безпосередньо з германських прийшли назви бук, явір тощо. 

Окремі українські назви дерев змінили своє значення в порівнянні з давньоруською і 
праслов’янською мовами. Так, напр., давньоруське боръ, як і праслов’янське *bоrъ, мало два 
значення: «сосна» і «сосновий ліс». Подібна картина зберігається в чеській і словацькій 
мовах. У південнослов’янських мовах за лексемою бор залишилося тільки значення «сосна», 
а в східнослов’янських і польській мовах — «сосновий ліс». 

Цікаво відзначити, що деякі українські назви під впливом народної етимології вже давно 
відійшли від свого колишнього праслов’янського кореня. Так, слово горобина, на перший 
погляд, етимологічно прозоре, нібито пов’язане з назвою горобець. Проте народно-
етимологічний зв’язок із цим словом у назви горобини виник пізніше, а потім на цьому 
ґрунті сталися й деякі фонетичні зміни (початкове г, о в другому складі). Первинно ж ця 
назва пов’язувалася з назвою птаха рябчика, пор. українське розмовне і рідковживане рябина 
(діалектне орябина), що, як і російське рябина, білоруське рабіна, польське jarzębina та інші 
слов’янські назви, походить із спільного джерела — праслов’янського *erębina «горобина». 

Таким чином, більшість дерев і кущів, які споконвіку ростуть на слов’янській території 
чи були відомі слов’янам із давніх часів, мають давні назви, що сформувалися ще в 
праслов’янську добу і збереглися в українській мові до сьогодні. 
 


